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Уважаеми читатели, Dear readers,

712611

Представяме ви броя на българското техническо
списание за енергетика – Енерджи ревю, посветен на

Международната изложба за енергетика и екология
ЕНЕКО, която ще се проведе в рамките на предстоящия
панаир в Пловдив. Като медиен партньор на изложбата

ЕНЕКО, списанието ще участва в организираните
съвместно с Енергийна Агенция – Пловдив

„Дни на зелената енергия“.

Панаирният брой - четвърти за тази година, ще бъде
представен на традиционния щанд на издателството –

в палата 8, етаж 1, щанд H7. Използваме случая да ви
поканим да ни посетите на панаира, за да регистрирате

своя безплатен абонамент за 2013 г. и да споделите
мнения, виждания и идеи как списанието да стане

още по-добро.

Сред най-интересните теми в броя са Мълниезащита на
електроенергийни съоръжения (стр. 33), както и първа-
та част на суперактуалната тема за съхранението на
енергията от PV системи, която стартира на стр. 42.

В рубриката за вятърна енергетика ще намерите
информация за последните тенденции в развитието на
офшорните вятърни паркове и начините за присъединя-
ването им към електропреносната мрежа (на стр. 74).

Акцентът на броя в областта на топлоенергетиката е
представянето на регенеративни топлообменници -

регенератори с въртящ се барабан, капилярните
вентилатори и регенераторите с оросяем пълнеж.

Приятно четене!

We have the pleasure to present to you the latest issue of
Energy Review - the Bulgarian technical magazine for the
power sector, which is dedicated to ENECO, the upcoming
International Exhibition of Power Engineering and Ecology, part
of the International Fair Plovdiv. As an official media partner of
the exhibition, Energy Review will also participate in the „Days
of Green Energy“ - event organized within the framework of
ENECO, in cooperation with Energy Agency of Plovdiv.

The fair issue of Energy Review (4/2012) will be displayed at
our traditional stand (in Hall 8, floor 1, stand H7). We would
like to take this opportunity to invite you to visit us at our
stand and register for a free subscription of Energy Review
for 2013. You will also get a chance to share your thoughts on
the magazine, and give us feedback on how to make it even
better.

The featured articles in this issue are an editorial on Lightning
protection for electric power equipment (p. 33), and the
 first part of a series, about one the hottest topic in the power
sector - PV Energy Storage (p. 42).

In the column focused on wind energy you will find information
about the latest trends in the construction of offshore
wind farms, and the challenges facing grid connection and
cross-border exchange of clean energy (p. 47).

The highlight in the column about the heating power industry is
a material on Regenerative heat exchangers. In the Biofuels
column, we talk about the different pump types used in the
production installation for bio-ethanol and bio-diesel.

Enjoy reading!
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Фирма Елсол разширява гамата ВЕИ продукти и услуги
В отговор на нарастващото използване на възобновяеми енергийни източ-

ници екипът на фирма Елсол разшири предлаганата гама продукти и услуги,
съобщиха от офиса на компанията. „Специализирани сме в предлагането на
цялостни инженерингови решения за създаване и поддържане на фотоволтаич-

ни централи. От месец май 2011 г. до месец май т. г. реализирахме 26 проекта.
Фотоволтаичните централи са разположени в различни региони на страната

и общата им мощност е около 2,5 MW. Стремим се да направим всичко необ-
ходимо за тяхното оптимално функциониране. В тази връзка обърнахме специ-
ално внимание върху интелигентните електроразпределителни мрежи т. нар.

Smart Grid, които са предназначени за оптимално използване на енергията. В
този тип мрежи могат да се интегрират възобновяеми енергийни източници

като слънчева и вятърна енергия и по автоматизиран начин да се подобрява
тяхната ефективност, надеждност и разходите за енергия“, заявиха от Елсол.

„Тенденцията на световните пазари на енергоносители определя развити-

ето и на средствата за мобилност. Създаде се и идея за предвижване с елек-
трически велосипеди, които са екологично чисти и подходящи за градската

среда. Предлаганите от Елсол велосипеди с едно зареждане на батерията
могат да изминат от 45 до 60 км със скорост от 20-40 км/ч. Предлагат се
различни варианти за батерии в зависимост от индивидуалните нужди.

Екипът на Елсол се насочва и към проекти за улично осветление, захранвано
от фотоволтаични панели“, допълниха от компанията.

GelsenPV Supply & Trading Bulgaria разширява дейността си на
Балканите GelsenPV Supply & Trading Bulgaria разширява дейността си на Балканите,

съобщиха за сп. Енерджи ревю от офиса на компанията.
„Фирмата се наложи като основен доставчик на фотоволтаични панели,

инвертори и монтажни конструкции в България, Гърция и Турция“, коментират

те. „Утвърденият лидер в енергоспестяващите технологии обогати портфо-
лиото си с автономни соларни инсталации, които осигуряват пълна независи-

мост от електроразпределителните дружества. Автономните електростан-
ции могат да бъдат инсталирани навсякъде, като най-често приложение имат
за битови нужди, улични осветителни системи, комуникационни системи, на-

поителни системи и яхти. Освен това, фотоволтаичните инсталации спома-
гат за намаляване на разходите за електричество на заводи и промишлени

съоръжения“, допълват от компанията.
От GelsenPV Supply & Trading Bulgaria информират, че продуктовият им

каталог не се ограничава само до фотоволтаични инсталации. Фирмата пред-

лага иновативно решение за енергоефективно осветление. „Новата LED тех-
нология дава възможност за драстично намаляване на електропотреблението,

без да намалява комфорта и осветлението, както и да създаде уникален свет-
линен дизайн. Модерните инженерни решения и висококачествените енергое-
фективни технологии доведоха до усъвършенстване на пасивните къщи, които

фирмата предлага на пазара“, разказват те.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2012 7



8 брой 4/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

ОБО Беттерманн подготви помагало за противопожарна
защита в
електротехниката

„С оглед съгласуването на българските законови разпоредби и правилници
в строителството с тези на другите държави от Европейския съюз пред
проектантите и изпълнителите на обекти излизат редица въпросителни, а

често пъти и трудности, свързани със специфични изисквания, норми, стандар-
тизации и сертифициране. В този дух ОБО Беттерманн стартира инициатива

за популяризиране и запознаване на професионалистите с различните аспекти
и важни детайли от тези правила“, информираха от офиса на компанията.

„Една от най-спорните теми в това отношение е пожарозащитата на
сградите и в частност на инсталациите в тях. Затова като начало фирмата
представя на своите клиенти и партньори едно много практично помагало в

областта на мерките за противопожарна безопасност на сградите, засягащи
електрическата инсталация.

Наречено „Противопожарната защита в електротехниката – Инструкция
за пожаробезопасна сградна инсталация“, изданието дава заявка да стане
незаменим специализиран помощник, който освен че обяснява смисъла на мер-

ките и изискванията за противопожарна защита, също и улеснява намирането
на рационални системни решения за всяка стъпка на проектирането и изграж-

дането на електрическата инсталация. В рамките на малко над сто страници
професионалистите ще имат възможност да се запознаят в детайли с мате-
рията и да обърнат внимание на аспекти, които са от изключителна важност

при участие в национални и международни конкурси и търгове“, допълват от
ОБО Беттерманн България.

ИЧЕ организира италианското участие на Международния
технически панаир По установена традиция, ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационали-

зация на италианските предприятия в чужбина, организира официалното ита-

лианско участие на Международния технически панаир в Пловдив от 24 до 29
септември т. г., съобщиха за сп. Енерджи ревю от агенцията.

„Участието ни е от значение, тъй като това е най-важната среща на
технологичния сектор на Балканите“, споделят те. На тазгодишното издание
на международния форум ще вземат участие италиански компании, работещи

в различни области като електроапаратура, екология, строителство, машино-
строене и други. Сред тях са: CIVEST GROUP, която представя 10 машино-

строителни фирми, TECNO ELECTRIC, RG ITALIA PRODUCTION, REHOM, IMER
GROUP, ADVENTURE CAR RACING и други.

Източник: Международен панаир - Пловдив

Нидакс разшири предлаганата гама кабелоносещи системи
Отскоро Нидакс България предлага на пазара полиестерни кабелоносещи

системи. След придобиването през 2010 на френските CTS Cable Tray Systems
и EBO Systems, Нидакс разшири продуктовата си гама, съобщиха от офиса на

компанията. "EBO Systems е единственият производител в Европа на полиес-
терни системи. Подсиленият със стъклени нишки полиестер е много стабилен

и подходящ при екстремни условия като горещина, постоянно излагане на слънце,
студ или агресивна среда", заявиха от Нидакс България.

„Качествата на подсиления полиестер прави материалите, изработени от

него подходящи за монтаж в тунели, фотоволтаични паркове, мини, пристани-
ща, в химическата и хранително-вкусовата промишленост, атомни и топло-

централи“, допълниха от компанията.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2012 9



10 брой 4/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

GBE Factory организира специализиран семинар за производство
на зелена енергия През м. юли т. г. в сградата на Българска стопанска камара (БСК) в София

GBE Factory организира специализиран семинар, насочен към предприятията за
производство на зелена енергия, финансиран по програма Интелигентна енер-
гия - Европа на ЕК.

В проекта участват организации от България, Италия, Германия, Австрия
и Словакия. Дейностите са насочени към насърчаване и развитие на инициа-

тиви, които да стимулират организации и фирми да използват ВЕИ в индус-
триални и търговски сгради, системи и обекти, като целта е създаване на
предприятия, които произвеждат и/или използват зелена енергия.

В началото на събитието бе представен проектът Предприятия за произ-
водство на зелена енергия от Програмата Интелигентна енергия – Европа, от

Димитър Баев, експерт към БСК.
Акцент в програмата на семинара бяха и възможностите за финансиране на

проекти. Бяха представени добри практики в разработването на регионални

програми за ВЕИ.

КВЕЛ изгради покривна централа във филиала си в Твърдица
Наскоро плевенската фирма КВЕЛ изгради и пусна в експлоатация покривна

фотоволтаична централа във филиала си в гр. Твърдица, съобщиха за сп. Енер-
джи ревю от офиса на компанията. „Целта е да се разработят варианти за
такива ФЦ у нас, с които българският бизнес ще даде своя принос в ЕС за

борбата с глобалното затопляне“, допълват от КВЕЛ.
През последните десет години компанията е утвърдена като една от во-

дещите фирми в областта на проектирането и изграждането на системи за
контрол на достъпа във всички негови разновидности. „В съответствие с
възможностите и стратегията на ЕС за усвояване на енергийния потенциал

на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), КВЕЛ насочи своята дейност
и към разработване и управление на проекти, свързани с производството на

ВЕИ, както и предоставяне на консултации за кандидатстване по програми,
свързани с евросубсидирането, разработването и управление на проекти по
ПРСР“, коментират новата насока в дейността си от компанията.

Тотал започва проучвания за нефт и газ в Черно море
Договор за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-21 Хан Аспарух в

дълбоко Черно море бе подписан между френската компания Тотал и българс-

кото правителство. Церемонията се състоя на 29 август, в Министерски
съвет, в присъствието на премиера Бойко Борисов.

Компанията ще инвестира над 1 млрд. евро в проучването, което включва

3D сеизмика върху 5 хил. кв. км, 2D сеизмика върху 10 хил. линейни км, и сондажи
на 5 хил. и 6 хил. м дълбочина. България получава и 40 млн. евро бонус при

подписването на договора. Срокът на разрешението е пет години.
По думите на Делян Добрев първоначалните данни сочат значителен потен-

циал за добив както на природен газ, така и на нефт. „В румънски територи-

ални води вече бяха открити между 40 и 80 млрд. куб. м газ, а нашият блок е
три пъти по-голям“, обясни министър Добрев очакванията за значителни ко-

личества нефт и газ в Блок Хан Аспарух.
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В края на месец август т. г.

Старт Инженеринг успешно приклю-

чи работата си по изпълнението на

втория етап от проекта за разши-

рение на софийското метро. Компа-

нията е главен подизпълнител на

електро-, ОВК и ВиК инсталациите,

телекомуникациите, SCADA систе-

мите, транспортната автоматика

и реконструкцията на инженерната

инфраструктура на станции от

МС5-II до МС11-II от втори метроди-

аметър. Новоизграденият лъч на

метрото включва два участъка,

обособени като отделни лотове. Лот

1 обхваща участъка жк „Обеля“ – жк

„Надежда“ – надлез „Надежда“ с

обща дължина 4,2 км. и 4 метростан-

ции. В него влиза и разширението на

депото в кв. „Обеля“, което обслуж-

ва влаковете от двата лъча. Тази

Старт Инженеринг успешно приключи
дейността си по втори
метродиаметър на софийското метро

част на проекта включва и достав-

ката на 12 метровлака. Лот 2 от

етап 2 обхваща разширението на

първия метродиаметър към летище-

то - от жк „Младост 1“ до бул.

„Цариградско шосе„, разширението

на депото и доставката на 6 влака,

както и изграждането на голям бу-

ферен паркинг на бул. „Цариградско

шосе„.

След приключването на проекта,

двата лъча на столичното метро

вече са с обща дължина 31 км, на

които са разположени 27 метрос-

танции.

Метрото е най-големият инфра-

структурен обект в столицата.

Завършването на втората метроли-

ния е важен етап от благоустроява-

нето, модернизирането на обще-

ствения транспорт, подобряването

на трафика и на екологичната обста-

новка в града.

Старт Инженеринг успешно приключи
дейността си по втори
метродиаметър на софийското метро
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REC получи финансиране от CERP за изследване в областта на
соларните клетки Екипът на Renewable Energy Corporation (REC) е един от петте, които ще

получат финансиране в общ размер от 6,9 млн. евро с програмата Clean Energy
Research Program (CERP), информираха от офиса на компанията.

REC, която е специализирана в доставката на соларни модули, съобщи, че
е спечелила проект за разработка и производство на високопроизводителни

задни контактни модули върху контактни клетки с използването на високое-
фективната технология Metal Wrap Through (MWT). В рамките на проекта REC
е работила заедно с ASM Technology Singapore.

CERP стартира през 2007 г. с цел да проучи възможностите за производство
на чиста енергия в Сингапур и с инициативи като изграждане на публични цен-

трове за проучвания, програми за конкурентно финансиране и подпомагане на
таланти. Петият и последен грант на CERP е концентриран в две области -
подобрение на технологиите и производството на соларни клетки, базирани на

силициеви пластини, както и тънкослойните клетки, базирани на халкопирит.
Наскоро компанията стартира своята нова серия REC Peak Energy Plus -

първият достъпен на пазара многокристален модул, базиран на клетки с тех-
нология за пасивация на задната страна. Той е с допълнителни 5 W в сравнение
с предишното поколение продукти и е оптимизиран за слънчеви лъчи с по-малко

сила и по-висока температура, като произвежда допълнително енергия в ран-
ните и късните часове на деня, при по-голяма мъгла и в по-топъл климат.

БЕХ пуска облигационна емисия за 300 млн. щатски долара
Българският енергиен холдинг (БЕХ) планира да пусне облигационна емисия за

300 млн. долара в началото на следващата година, с която да набере ресурс от
външни инвеститори, съобщи изпълнителният директор на държавния холдинг

Михаил Андонов. Според него енергийната компания търси начин да осигури
средства, с които да помогне на Националната електрическа компания (НЕК) да
изплати дълговете си към синдикат от банки, предвождан от BNP Paribas. Срокът,

който БЕХ си е поставил, за да изпълни задачата, е до месец май 2013 г.
Очаква се през есента да бъде издадено удостоверение за кредитен рей-

тинг, за да може да се предложи на инвеститорите емисия облигации. Тя ще
е деноминирана в долари и размерът й ще е между 250 и 300 млн. долара.
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Уестингхаус ще
изготви анализа за VII
блок на АЕЦ Козлодуй

бизнес

Американската компания Уестингхаус ще направи тех-

нико-икономически анализ за изграждането на 7-ми блок

на АЕЦ Козлодуй. Договорът за това бе подписан на 27

август т. г. в присъствието на министъра на икономи-

ката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

В обявената на 7-ми юни процедура за избор на кон-

султант участваха пет кандидата - Уорли Парсънс, Риск

инженеринг, Арева самостоятелно и в консорциум с

Мицубиши и Уестингхаус. Окончателната оферта на

Уестингхаус е за 999 500 евро, което е около 1,950 млн.

лв. Министър Добрев подчерта, че цената е намалена

с 16% от първоначално предложената. По думите на

министър Добрев, за тях ще има други изпълнители и

стойността им няма да надхвърли 5-6 млн. лв.

Технико-икономическият анализ ще обхваща преглед

на два възможни проекта: проект с реактор тип ВВЕР,

при който се използва вече закупеното от клиента

оборудване заедно със Системи за контрол и управле-

ние и гориво на Уестингхауз и турбогенератор на То-

шиба Корпорейшън и проект с изграждане и експлоата-

ция на реактор с вода под налягане с мощност 1000-1200

MW. Уестингхаус трябва да завърши работата си по

този анализ до март 2013 г.

Уестингхаус ще
изготви анализа за VII
блок на АЕЦ Козлодуй
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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.

SolarMax предлага нов портал за наблюдение на фотоволтаични
централи SolarMax преразгледа своята свободнодостъпна мониторингова система

MaxWeb и й придаде нова визия, съобщиха от компанията.

„Целта е мониторинговата система да стане по-удобна за своите клиен-
ти“, информират от компанията. „Сред най-важните функции са: повече кри-

терии, по които да могат да се показват времевите криви и тези със стой-
ности на енергията (дневни, месечни и годишни криви могат да се обработват
с едно натискане); енергията, паричните потоци и спестените въглеродни

емисии са представени много ясно; допълнително, порталът за мониторинг
дава съобщения при възникване на грешка и много друга важна информация с

цел да гарантира непрекъснатата и безпроблемна работа на централата.
Всички стойности могат да бъдат обединени както за една централа, така
и за няколко. Друго предимство е и фактът, че табличните представяния

могат да се генерират като файл на Excel, а графичните изображения - дирек-
тно като PDF файл“, разказват от SolarMax.

„Порталът MaxWeb е достъпен за всички клиенти на SolarMax, ползващи
MaxWeb регистратор за мониторинг на централи. Регистраторът записва
текущите измерени стойности, данни от производството и събития, и пре-

дава към сървъра на портала MaxWeb. Порталът е съвместим с всички масови
операционни системи и интернет браузъри и данните от централата могат

да се обработват от всякъде, където има интернет,“ добавят те.

Откриха сървърен център за данни на EVN в Пловдив
На 3 септември т. г. кметът на Пловдив Иван Тотев и областният упра-

вител на Пловдив Здравко Димитров откриха новоизградения технологичен
сървърен център за данни на EVN България. На церемонията в Пловдив присъства-
ха още председателят на Управителния съвет на дружеството Йорг Золфел-

нер, директорът Технологични услуги в Хюлет-Пакард България Васил Костов,
представители на местната общественост и партньори по проекта.

Съоръжението е единственото по рода си в страната и е изпълнено за
рекордно кратък срок от време – само за 6 месеца, казват от EVN. Изпълнител
на проекта е консорциумът Модерно строителство, чийто главен координа-

тор и доставчик на голяма част от ИТ оборудването е Хюлет-Пакард Бълга-
рия. Консорциумът е избран с процедура по ЗОП, като в него влизат фирмите

Хюлет-Пакард България, Кондекс, Марпекс, Електро Груп, КиК Дизайн и Анди БГ.
Инвестицията на EVN България само в инфраструктурата на съоръжението

е 1,5 млн. лв. Още почти 1,5 млн. лв. са инвестирани в последно поколение

хардуер, който е инсталиран в центъра, уточняват от дружеството.
Свързаността на центъра е част от оптичния пръстен на EVN, като об-

щата застроена площ е 358 кв. м.
Самата сървърна зала е проектирана така, че да отговори на бъдещите

нужди на компанията, като позволява инсталирането на 42 броя ИТ шкафове

(rack-ове).



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2012 15

платена публикация

Новият DEHNlimit PV 1000 V2 защитава
фотоволтаични системи
Новият DEHNlimit PV 1000 V2 защитава
фотоволтаични системи

Немската фирма DEHN + SОЕHNE, све-

товен експерт в областта на мълниеза-

щитата и защитата от комутационни

пренапрежения, разработи нов тип аре-

стер - DEHNlimit PV 1000 V2, който надеж-

дно защитава фотоволтаичните систе-

ми срещу индуцирани пренапрежения, пре-

дизвикани от мълнии. Новият отводи-

тел, базиран на искрова междина, е спе-

циално разработен за приложения във фо-

товолтаични системи.

DEHNlimit PV 1000 V2 надеждно защита-

ва панелите и инверторите на фотоволта-

ичните системи както от директно попа-

дение на мълния, така и от пренапрежения.

Загасяването на постоянния ток с помощ-

та на искрова междина е уникална черта

на арестера. Потенциалното постоянното-

ково късо съединение до 100 A d.c. се

прекъсва, без да причинява повреда, в рам-

ките на части от секундата при напреже-

ние на фотоволтаиците до 1000 V d.c. Това

гарантира максимална работоспособност

на фотоволтаичните системи.

Триполюсната клема позволява защита-

та на няколко стринга като отделни устрой-

ства. Двойният РЕ конектор осигурява лес-

на връзка с локалната система за изравня-

ване на потенциалите и заземителната си-

стема. Гамата клеми е оптимизирана за най-

често срещаните сечения на проводници,

използвани във фотоволтаичните системи.

DEHNlimit PV 1000 V2 разполага с индика-

тор за работното състояние, който осигу-

рява информация относно експлоатационно-

то състояние на арестера, дори и при лип-

са на захранване. Освен стандартната ви-

зуална индикация със зелени и червени фла-

гове, DEHNlimit PV 1000 V2 FM разполага с

опция за дистанционна сигнализация.

Пазарният лидер DEHN е семейна елек-

тротехническа компания, с над 1500 слу-

жители по целия свят. DEHN предлага

иновативни продукти и решения, както и

комплексно обслужване в областта на за-

щита от пренапрежения, мълниезащита и

оборудване за безопасност. Фирмата ус-

пешно развива дейността си в множество

различни сектори, стремейки се непрекъ-

снато да навлиза в нови и перспективни

пазари като фотоволтаична, вятърна

енергия, биогаз, транспорт, телекомуни-

кации и преработващия сектор. Стабил-

ният растеж на компанията се дължи на

DEHNlimit PV 1000 V2 защитава фотоволтаични-
те системи дори от пренапреженията, които
могат да бъдат предизвикани от директно по-
падение на мълния.

дългогодишния й опит и традиции (над 100

години), на качеството на предлаганите

продукти - в съответствие с най-високи-

те световни стандарти,  както и посто-

янния стремеж да се удовлетворят нуж-

дите на клиентите.
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SolarMax offers new MaxWeb Portal for plant monitoring
„In order to make photovoltaic plant monitoring and presentation even

more comfortable for SolarMax customers, we reviewed the free

monitoring system MaxWeb Portal and gave it a new look“, the company

announced.

These are the most important functions: more selection criteria for

displaying curves, as well as time and energy values: daily, monthly and

yearly curves can be retrieved with one click. Energy and monetary yields,

but also CO2 savings are represented in a vivid manner; additionally, the

monitoring portal provides fault messages and a lot of other important

data in order to guarantee continuous and smooth operation of the plants;

all values can be compiled for an individual plant or for several plants

together.

An advantage is also the fact that the tabular representations can be

exported as Excel file and graphic representations can be generated directly

as PDF file.

„The MaxWeb Portal is available to all SolarMax customers using a

MaxWeb data logger for plant monitoring. The data logger records current

measured values, yield data, and events and transmits these to the server

of the MaxWeb Portal. The portal is compatible with all usual operating

systems and internet browsers and the plant data can be retrieved via any

internet connection“, was added by SolarMax.

GBE Factory organized a specialized seminary for green energy production
In July 2012, in the Bulgarian Industrial Association’s building, in Sofia,

GBE Factory organized a specialized seminary targeted at the enterprises

working in the field of green energy production. The seminary was funded

by Intelligent Energy – Europe program of EC.

The participants in the project are organizations from Bulgaria, Italy,

Germany, Austria and Slovakia. The activities of the project are aimed at

encouragement and development of initiations that will stimulate organizations

and companies to use RES in industrial and commercial buildings, systems

and sites. The goal is to establish enterprises that produce and/or use

green energy.

The project „Enterprises for green energy production“ of Intelligent Energy

– Europe program was presented by Mr. Dimitar Baev, expert, BIA at the

opening of the event.

During the seminary, accent was put on the project funding opportunities.

The best practices in regional RES programs development were also

presented.

KVEL constructed PV roof system in its subsidiary company in Tvarditsa
Recently, the Pleven company KVEL constructed and commissioned roof

PV system in its subsidiary company in the town of Tvarditsa, was announced

for Energy Review magazine by the office of the company. „The idea is to

develop options for such photovoltaic systems in our country and with them,

the Bulgarian business will contribute to the EU campaign against global

warming“, was added by KVEL.

For the last ten years, the enterprise established itself as one of the

leading companies in the sector of design and installation of access control

systems in all of its variants. „In accordance with the opportunities and the

EU strategy for utilization of the energy potential of renewable energy

sources (RES), KVEL expanded its operations towards development and

management of projects, related to the production of RES as well as to

providing consulting services for programs application process, related to

European funding, development and management of projects, funded by the

Rural Development Program“, the new direction of operations was commented

by the company.
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ELSOL expanded its range of RES products and services
As a response to the growing usage of renewable energy sources, the

team of ELSOL decided to expand its portfolio of products and services,

the company announced. „We are specializing in offering comprehensive

engineering solutions required for the construction and maintenance of

photovoltaic power plants. For the period from May 2011 to May 2012 we

realized 26 projects. The photovoltaic power plants are located in different

regions of the country and their total power is 2,5 MW. We are trying to

do everything required in order to ensure the optimum operation of these

facilities. In this line of thought, we paid special attention to the intelligent

power distribution networks, the so called Smart Grids that are intended to

provide optimal energy utilization. Renewable energy sources, like solar and

wind power, can be integrated in this type of grids and the grid automatically

improves their efficiency, reliability and energy costs“, ELSOL said.

„The tendency of the global energy markets also defines the development

of mobility means. The idea of electrical bicycles, that are ecological and

appropriate for urban environment, was also developed. The bicycles offered

by ELSOL, can travel between 45 to 60 km with speed of 20-40 km per

hour with one battery charge. Different battery options are offered in

accordance to individual needs.

The ELSOL team also looks towards development of projects for street

lamps, powered by photovoltaic panels“, the company added.

GelsenPV Supply & Trading Bulgaria expands its operations in the Balkans
GelsenPV Supply & Trading Bulgaria expands its operations on the Balkans,

announced the company for Energy Review magazine.

„The company established itself as a major supplier of photovoltaic panels,

invertors and installation constructions in Bulgaria, Greece and Turkey“,

they commented. „The established leader in energy-saving technologies

enriched its portfolio with autonomous solar installations that provide total

independence from energy distribution companies. The autonomous electrical

power stations can be installed everywhere and they are most commonly

used for domestic applications, street lighting systems, communication

systems, watering systems and yachts. The photovoltaic installations also

help in the reduction of electrical power costs for plants and industrial

facilities“, the company added.

GelsenPV Supply & Trading Bulgaria informs that their products catalogue

is not limited only to photovoltaic installations. The company offers an

innovative solution for energy efficient lighting. „The new LED technology

provides the opportunity for drastic reduction in electrical power consumption,

without losing the comfort and lighting, and also creates unique lighting

design. The modern engineering solutions and high-quality energy efficient

technologies lead to the perfection of passive homes, offered by the

company“.

Niedax expanded its range of cable tray systems
Niedax Bulgaria recently stated to offer polyester cable tray systems.

After the acquisition of the French companies CTS Cable Tray Systems and

EBO Systems in 2012, Niedax expanded its products range, was announced

by the office of the company. „EBO Systems is the only manufacturer of

polyester systems in Europe. The glass fiber reinforced polyester is very

stable and appropriate to use in extreme environments like heat, continuous

exposure to Sun rays, cold and aggressive environments“, stated Niedax

Bulgaria.

„The qualities of reinforced polyester makes the materials produced from

it suitable for installation in tunnels, photovoltaic parks, mines, harbours, in

chemical and food processing industries, nuclear and heat power plants“,

the company added.
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Инженер Приходков, отскоро поех-

те поста изпълнителен директор

на Филкаб от господин Куков. Как

приемате тази висока отговор-

ност и какво означава да управля-

ваш един от най-сериозните игра-

чи в българската индустрия?

От няколко месеца съм изпълните-
лен директор на Филкаб и това дей-
ствително е голяма отговорност.
През годините компанията е постиг-
нала много във всяко едно отноше-
ние и имам амбицията Филкаб не
само да запази тези позиции, но и да
продължи напред. Факт е, че Филкаб
е сред най-сериозните играчи в
българската индустрия и енергети-
ка и това още повече увеличава
отговорността ми както пред обще-
ството, така и пред екипа на ком-
панията. Важно е всички служители
да спазват установената фирмена
политика и отговорно да вършат
работата си и в бъдеще.

Няколко години след навлизането
на Филкаб във ВЕИ областта, друже-
ството далеч не само доставя мате-
риали за фотоволтаични инсталации,
но вече е и водещ ЕРС контрактор с
опит в цялостното изграждане на PV
централи и разработката на инвер-
торни станции и конструкции.

Като главен изпълнител и подизпъ-

лнител имате зад гърба си PV пар-

кове с обща мощност над 20 MWp.

Основен партньор за България сте

за водещи производители като SMA

и Q Cells. Какво е значението на

това направление в бизнеса на

Филкаб и какъв е делът му в цяло-

стния успех на дружеството?

По отношение на фотоволтаичния

Нашата цел
са новостите

инж. Александър Приходков, изпълнителен
директор на Филкаб, пред сп. Енерджи ревю

бизнес наистина свършихме много и
извървяхме дълъг път. Той е от мно-
го важно значение за дейността на
Филкаб. По отношение на партньо-
рите ни – най-големите световни
имена в тяхната област, считам, че
с работата си спечелихме доверие-
то им напълно. Това е един от фак-
торите SMA – фирма с огромно по-
знаване на пазара и много строги
критерии за качество, да ни избере
измежду много други компании на
българския пазар за свой основен
партньор. Партньорството ни с Q
Cells също е на много високо ниво –
за последните големи фотоволтаич-
ни паркове, които изпълнихме, изпол-
звахме техни продукти.

Накратко, нашата практика е да
работим само с най-реномираните
европейски производители, които
предлагат най-висококачествените
продукти.

Фотоволтаичният бизнес на Фил-
каб е изключително успешен – делът
му в общия обем на дейността на
компанията възлиза на 30%. Ние
имаме високи очаквания за бъдещо-
то му развитие.

След приемането на новата тари-

фа това лято, на българския фото-

волтаичен пазар са налице сериозни

промени. Как ще коментирате

състоянието му в тази ситуация?

На този пазар наистина се появи-
ха проблеми. Те стресираха хората
в различна степен. Моето мнение е,
че трябва спокойно да се преосмис-
лят нещата, да се огледат всички
възможности, които пазарът пред-
лага, и да се работи сериозно. Напри-
мер, ние сме готови да предлагаме

решения за покривни и вградени във
фасади фотоволтаични инсталации
за клиенти, които ще ползват про-
изведената енергия за собствена
консумация или ако имат излишък, ще
я продават. Тези технологии се раз-
виват изключително бързо, такива
инсталации са много популярни в
други, развити страни и рано или
късно ще дойдат и при нас.

Безспорно е, че този пазар има
бъдеще. Той е част от общата тен-
денция за постигане на висока енер-
гийна ефективност и е ясно, че бъде-
щето е на зелената енергия.

С кой от досегашните ви соларни

проекти се гордеете най-много?

Разбира се, гордеем се най-много
с най-големия – соларeн парк Чобан-
ка (10 MW), като през 2011-та бе
завършена първата фаза от проек-
та с обща инсталирана мощност 1.0
MWp. Другите проекти, с които
също много се гордеем, са първите
ни инсталации, с които навлязохме
на този пазар.

Какво да очаква пазарът по отно-

шение внедряването на нови про-

дукти и технологии в офертата на

Филкаб?

По отношение на развитието на
нови продукти и технологии – това
е основен принцип на работа на
Филкаб в цялата й досегашна исто-
рия. На тази база пред нас се откри-
ват нови перспективи в предлагане-
то на готови решения. Развиваме се
и в нови области – например зарядни
станции за електромобили, когене-
рация, биомаса, малки ВЕЦ. Накрат-
ко, нашата цел са новостите.

Eng. Alexander Prihodkov, CEO of Filkab:
Our goal is innovations
nnnnn Few years after entering the RES market Filkab is not only a PV supplier but also a leading EPC

contractor with experience in turn-key construction of PV systems and development of inverter stations

and structures.

nnnnn A main principle of the company is the development of new products and technologies.

nnnnn Filkab is among the most important players in the Bulgarian industry and power industry and this

increases my own responsibility both to society and to our team.

nnnnn Our PV business is highly successful – its share in the total volume of the company activity is 30%.

We have high expectations for its future development.
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тясно сътрудничество, за да дефинираме и реализира-

ме успешно плановете си за важните за Weidmueller

браншове, в това число е и секторът на възобновяема

енергия.
Кои са вашите най-важни проекти в световен мащаб и

особено в региона на Югоизточна Европа?

Не е лесно да се изброят важни проекти, защото всеки

проект сам по себе си е важен за нас, а понякога дори

малките проекти са много по-комплексни от техноло-

гична гледна точка. Може би най-големият проект, в

който сме участвали, беше проектът Тоул във Франция

с повече от 135 MW инсталирана мощност. Тук мога да

спомена и един друг проект - разработен от АВВ с по-

вече от 50 MW, инсталирани в България. Държа да

отбележа, че сме изключително горди да работим с ком-

пании като ABB, Siemens, Emerson, Iberdrola, Sunpower,

ENEL, Mahindra и други.
От колко време Weidmueller оперира на фотоволтаич-

ния пазар? Кои са най-успешните продукти от вашето

фотоволтаично портфолио и какви са техните пре-

димства по отношение на енергийната ефективност?

Weidmueller започна своята дейност в този сегмент

през 2007 г., като продаваше главно защити срещу

свръхнапрежения и захранвания. През 2009 г. обаче пред-

ложихме на пазара най-популярния си продукт за този

пазар, наречен Transclinic XI+. Това е система за мони-

торинг на стрингове, която е много добре позната на

пазара, тъй като е най-продаваното устройство като

независима система за мониторинг. Нейните основни

предимства са температурният диапазон (-20 °C до

+70 °C), точността (1% при всяка измерена стойност),

допустимото токово натоварване.
Какви са най-новите тенденции в европейския фото-

волтаичен пазар и какво е мястото на България в него?

За съжаление, развитието на този пазар все още се

ръководи от преференциалните изкупни тарифи, отпус-

Развитието на ВЕИ пазара
все още се ръководи
от преференциалните
изкупни тарифи

Антонио Бетриу,
мениджър маркетинг и
приложение на направление
Фотоволтаици във Weidmueller,
пред сп. Енерджи ревю

Развитието на ВЕИ пазара
все още се ръководи
от преференциалните
изкупни тарифи

Г-н Бетриу, Weidmueller е една от най-популярните марки

в сектора за електрическо оборудване в България. Каква

е историята на вашето присъствие на българския пазар

и как оценявате понастоящем дейността си тук?

Ние развиваме успешен бизнес в България повече от

20 години, благодарение на местната ни партньорска

компания Вайд-Бул. През тези дълги години, постигнах-

ме водеща пазарна позиция, особено в нашите страте-

гически браншове като енергийния пазар, например.

Заедно с нашия дългосрочен партньор в България

създадохме търсене на портфолиото, предлагано от

Weidmueller. През последните години работихме в много
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кани от правителствата. Виждаме

обаче, че някои страни проучват

възможностите за изграждане на

фотоволтаични централи, токът от

които да се изкупува директно на

много ниски цени, без преференциал-

ни тарифи.

В България това също би била

интересна посока на развитие на

пазара, защото аз смятам, че пра-

вителството няма да подпомага още

дълго (с допълнителни поощрения)

фотоволтаичния пазар.
Какво трябва да очакваме от фо-

товолтаичните технологии в близ-

ко бъдеще?

По отношение на системите за

мониторинг, най-вероятно бъдеща-

та технология ще бъде по-съсредо-

точена върху безжичните решения.

Цените на тези технологии се по-

нижават, а цената на медта се по-

вишава. Освен това има възможно-

сти за много интелигентно

свързване на фотоволтаична цент-

рала (Weidmuller предлага решения за

това), които позволяват на проек-

танта да понижи разходите за ока-

беляване с почти 50%. От наша

гледна точка, това към днешна

дата е най-добрият начин за пони-

жаване на разходите във фотовол-

таична централа.

Вие отговаряте за маркетингa на

световния пазар на водеща компа-

ния. Какъв е ключът към постига-

нето на големия пазарен успех на

Weidmueller на фотоволтаичния

пазар?

Мисля, че една от причините,

поради които има огромен успех на

пазарa e, че имаме специализиран

отдел, който се занимава главно с

новите тенденции, продукти и ре-

шения. Основната причина обаче

може би е в нашата постоянна ра-

бота, състояща се в непрекъснати

срещи с клиентите ни по света и

изслушването на техните пробле-

ми, необходимостта от нови реше-

ния, идеи, както и техните очаква-

ния към нас.

Ние смятаме, че пазарът трябва

да ръководи нашето производство,

а не обратното. За наше щастие,

можем да работим с големи компа-

нии, проектанти, ЕРС контрактори,

производители на инвертори, край-

ни клиенти, инвеститори, произво-

дители на панели, като всички тези

компании ни дават много интерес-

на и полезна информация, която мо-

жем да използваме за развитието на

нашите нови продукти.

The development of the PV market is still very driven
and dependent from government bonuses - Antonio
Betriu, Global Marketing and Application Manager
Photovoltaics, Weidmueller, for Energy Review Magazine
nnnnn We have more than 20 years of successful business development on the Bulgarian market, linked with

our local partner company Weid-Bul.

nnnnn In terms of monitoring probably the technology for the future will be more focused on wireless systems.

nnnnn The reasons why Weidmueller is very successful on the market is because we have a dedicated

department focused on new trends, products and solutions.
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Уважаеми г-н Шишков, ВиВ Изома-

тик е добре познато име на българ-

ския пазар. Какви продукти с при-

ложение в енергетиката предлага-

те към момента?

Една от основните цели на ВиВ
Изоматик от самото създаване на
фирмата през 1992 г. е да направи
достъпни на българския пазар висо-

кокачествените и високотехноло-
гични продукти на световните лиде-
ри в производството на компоненти
за електроразпределение и автома-
тизация. Електроенергетиката е

отрасъл, в който тези компоненти
намират широко приложение както
в системите за конвенционално про-
изводство на енергия, така и в на-
миращите все по-широко разпрост-

ранение системи за производство на
енергия от възобновяеми енергийни
източници. През годините сме се
утвърдили като традиционен дос-
тавчик във всички сектори на елек-

троенергийната система - производ-
ство, пренос, разпределение. Освен

това наши клиенти са и повечето
фирми-производители на разпредели-
телни и командни ел. табла. Работим
и в тясно сътрудничество с елек-

трoпроектантите.
Конкретно, продуктите, които

предлагаме, са предимно с приложе-
ние в системите за електроразпре-
деление, ниско напрежение и в т.нар.

вторична комутация на системите
средно и високо напрежение. Това са
пълна гама автоматични прекъсва-
чи за напрежение до 1000 V- мини-
атюрни, с лят корпус и въздушни с

номинален ток от 0,5 до 6300 А;
основи и разединители за стопяеми
предпазители; командни пакетни
превключватели; елементи за управ-
ление и сигнализация; полиестерни

табла и кутии; системни типово
изпитани разпределителни табла;
цифрови и аналогови прибори за из-
мерване на електрически величини;
системи за измерване, мониторинг

и контрол на качеството на елект-
рическата енергия; компоненти и
системи за компенсация на реактив-
на мощност; системи за защита от
атмосферни и комутационни пренап-

режения; инструменти за обработ-
ка на кабели; преносими измервател-
ни прибори. Изключително важни за
нас са редовите и специализирани
измервателни клеми, производство

на Phoenix Contact. Предлагаме също
богато разнообразие контролни и
силови кабели, електромеханични
компоненти, системи за надписване
и маркиране.

Кои световни производители са

ваши партньори в областта?

Работим с някои от най-иноватив-
ните световни производители -

Phoenix Contact, General Electric
Industrial Solutions, LAPP KABEL, Jean
Mueller, Klauke, Circutor. Това са све-
товни компании, които реинвести-
рат значителна част от печалбата

си в разработване на нови продукти,
при това в тясно сътрудничество с
крайните потребителите на тези
продукти. Изключително много
държим изделията, които предлага-

ме, да са с най-доброто качество и
функционалност и имената, и
опитът на нашите партньори дават
гаранция за това. Известен е
фактът, че Phoenix Contact е първа-

та фирма в света, която започва
серийно производство на редови
клеми, GE e основана от "бащата" на
електротехниката Томас Едисон, а

Jean Mueller е една от най-старите
електротехнически фабрики в Герма-
ния, основана още през 1897 г. Не по-
малко важни партньори за нас са и
някои по-малки производители, спе-

циализирани в производството на
определени продукти, например
MERZ Schaltgerate - специализиран
производител на командни пакетни
ключове; PC Electric – на индустри-

ални щепселни съединители, Lovato
Electric и др.

В последните години, с идеята да
разширим продуктовото си портфо-
лио, започнахме сътрудничество и с

един от най-големите корейски про-
изводители на електроапаратура
ниско и средно напрежение - LS
Industrial Systems.

Кои енергийни сектори са най-при-

оритетни са вас? Кои са най-зна-

чимите проекти, реализирани с

ваше участие?

Както споменах по-рано, през го-
дините сме се утвърдили като тра-

диционен доставчик във всички сек-
тори на електроенергийната систе-
ма. Участвали сме като изпълнител,
подизпълнител или доставчик на апа-
ратура в повечето големи проекти на

територията на страната. Одобре-
ни сме като доставчик на апаратура

Готови сме да посрещнем
новите предизвикателства
на пазара

Марин Шишков, продуктов мениджър
във ВиВ Изоматик, пред сп. Енерджи ревю

Готови сме да посрещнем
новите предизвикателства
на пазара

We are ready to face the challenges:
Marin Shishkov, Product Manager, VIV Isomatic
n n n n n We work with some of the most innovative manufacturers in the world - Phoenix Contact, General

Electric Industrial Solutions, LAPP KABEL, Jean Mueller, Klauke, Circutor.

n n n n n In the near future the question for the quality and smart use of electricity will become more relevant.
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ниско напрежение в трите електро-
разпределителни дружества – ЕВН -
България, ЧЕЗ - България, ЕОН - Бълга-
рия (сега Енергопро) и традиционно

участваме в търгове за доставка на
апаратура и електромерни табла.
Измервателните клеми за токови
вериги са широко използвани в систе-
мата на НЕК и ЕСО, а също и от елек-

троразпределителните дружества.
Утвърден доставчик сме и на АЕЦ -
Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток и др.
Някои от по-големите проекти, в
които сме участвали, са: доставка на

автоматични прекъсвачи 0.4 кV за 5
и 6 ЕБ, АЕЦ Козлодуй; доставка на над
30 000 електромерни табла за елек-
троразпределителните дружества,
доставка на измервателни клеми за

електроразпределителните друже-
ства, НЕК и ЕСО; доставка на апара-
тура, табла и клеми за командни и
релейни табла и табла за собствени
нужди за реконструкция на възлови

подстанции „Царевец“ и „Металур-
гична“; доставка на апаратура НН,
табла и система за мониторинг на
няколко фотоволтаични централи и
много др.

Какво е състоянието на пазара за

електроапаратура в електроенер-

гетиката към момента?

До момента инвестициите в елек-

троенергийната система бяха
свързани предимно с реконструкция,
модернизация и повишаване на ефек-
тивността на съществуващи енер-

гийни съоръжения и привеждането им
в съответствие с изискванията на
европейските и световни стандар-
ти и норми. Освен това, във връзка
с поетите международни ангажимен-

ти за намаляване на вредните еми-
сии и увеличаване на дела на възоб-
новяемите енергийни източници,
през последните 2 години бяха изгра-
дени множество соларни и вятърни

електроцентрали - предимно с час-
тни инвестиции. Изграждането на
този тип обекти повдигна редица
технически проблеми, свързани с по-
специфичните експлоатационни ус-

ловия и параметри на инсталациите.
Смело мога да кажа, че ВиВ Изома-
тик предлага пълен пакет компонен-
ти за изграждане на страна ниско
напрежение на фотоволтаични ин-

сталации - както за АC, така и за DC
частта. Това са специализирани
конектори, кабели, предпазители със
стопяема вложка, товарови разеди-
нители, защити от пренапрежения

за напрежения до 1000 VDC,  полиес-
терни табла и кутии с висока IP за-
щита и устойчиви на UV лъчи, пълна
гама защитна и комутационна апа-

ратура. Също така, предлагаме ре-
шение на управление и мониторинг
на централите, което дава възмож-
ност да се следи в реално време

състоянието на всеки компонент от
системата и по този начин да се
повиши значително ефективността
на експлоатация.

Какви нови технологии и продукти

смятате, че ще бъдат актуални в

следващите години?

В близко бъдеще, все по-актуален
ще става въпросът за качеството и
интелигентното управление на по-

треблението на електрическата
енергия. В този смисъл, смятам, че
развитието на търсенето ще
претърпи развитие в тази насока.
Електроразпределителните друже-

ства започват да изграждат smart
системи за отчитане и управление на
потреблението на енергия - първона-
чално за по-големите индустриални
потребители, с тенденция да се об-

хванат и частните потребители. Във
връзка с все по-високите изисквания
към качеството и повишаващата се
цена на енергията ще се търсят
начини за по-ефективно използване на

енергията и оптимизиране на енер-
гийните разходи. Във ВиВ Изоматик
сме готови да отговорим на тези
предизвикателства.
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Бихте ли представили накратко
себе си и основните сфери на дей-
ност на SolarWorld?
След завършване на специалност

Химия в университета в Кьолн и
работа в различни сектори на вис-
ши мениджърски позиции, през 2011
г. станах част от екипа на SolarWorld
като регионален мениджър продаж-
би за Гърция и Югоизточна Европа.
Групата SolarWorld е световен лидер
в предлагането на маркова, високо-
качествена, кристално чиста тех-
нология за слънчева енергия. Предим-
ството на групата е в нейното из-
цяло интегрирано производство на
оборудване за слънчева енергия.

SolarWorld обединява всички етапи
от веригата за добавена стойност
на соларни технологии: от силицие-
вия материал през соларни пластини,
фотоелементи и модули до изцяло
окомплектовани соларни системи от
всички размери. Основната търгов-
ска дейност представлява продажба
на качествени модули в монтажа и
търговията на едро на международ-
ните пазари за соларно оборудване.
Седалището на групата се намира в
Бон, Германия, с търговски обекти в

България има възможност
да заеме едно от челните
места в Европа по
инсталирани PV мощности

Василиос Пападопулос, регионален мениджър
продажби за Гърция и Югоизточна Европа в
SolarWorld, пред сп. Енерджи ревю
Сингапур, Южна Африка, Испания,
Франция, както и в американския щат
Калифорния. Производствените дей-
ности на групата са съсредоточени
във Фрайбург, Германия, и Хилсбъро в
Орегон, САЩ. В основата на страте-
гията на групата лежи устойчивото
развитие. Под името Solar2World гру-
пата подпомага проекти за обезпе-
чаване на автономни решения в об-
ластта на соларните технологии в
развиващите се страни, като дава
пример за устойчиво икономическо
развитие. SolarWorld има 3000 работ-
ници и служители в цял свят.
SolarWorld е листвана на фондовата
борса от 1999 г.

Кои са най-важните изделия от
вашата продукция? Кои от тях са
най-търсени в Югоизточна Европа?
С повече от 30-годишен производ-

ствен опит, изцяло автоматизира-
ни производствени линии и непрекъ-
снат мониторинг на технологичния
процес и материалите, SolarWorld
осигурява качество на всички продук-
ти с марката SolarWorld.

От силиция като суровина през
соларни пластини, фотоелементи и
модули до изцяло окомплектовани
соларни системи от всички размери,
групата обединява всички етапи на
веригата за добавена стойност на
соларните технологии. Всички наши
продукти се предлагат в региона на
балканските страни. Нашите най-
търсени изделия включват Sunmodule:
нашите поли- и монокристални моду-
ли за дългосрочна висока производи-
телност и Sunfix: индивидуални мон-
тажни системи за плоски/наклонени
покриви или системи за наземен мон-
таж. Нашите монтажни системи
Sunfix са пригодени индивидуално към
конструкцията на сградите и отго-
варят на изискванията за статично
натоварване, като по този начин

предлагат оптимално и безопасно
използване на монтажното простран-
ство.

Имате ли изцяло осъществени про-
екти в региона? Какви са бъдещи-
те ви планове тук?
Съвместно с един от нашите

партньори в проектирането, снабдя-
ването и строителството, тази
година реализирахме различни проек-
ти като например този в с. Храбър-
ско, община Божурище, област София,
и във Велинград, област Пазарджик.
Ние се стремим да засилим връзките
със сегашните си партньори и да
подобрим репутацията на нашата
марка чрез сътрудничество с нови
партньори и маркетингова дейност.

Какво е мнението Ви за пазара на
ВЕИ в България? Бихте ли го ха-
рактеризирали в сравнение с паза-
ра в другите страни, в които ра-
ботите?
България има добри възможности

да заеме едно от челните места в
Европа по отношение на инсталира-
ни фотоволтаични мощности, но
страната трябва да си изгради ви-
зия за развитието на инвестицион-
ните проекти в следващите 3-5 го-
дини. Нужна е политическа подкрепа.

Какво е бъдещето на фотоволта-
ичните технологии тук в Югоиз-
точна Европа?
Соларната фотоволтаична енер-

гия представлява и за региона на
страните от Югоизточна Европа
важен алтернативен източник за
производство на електроенергия и
значителен принос в ограничаването
на емисиите CO2 от изкопаеми гори-
ва. Независимо от изключително
твърдата и последователна полити-
ка в ЕС към соларните технологии,
техният дял в осигуряването на енер-
гия от възобновяеми източници, осо-
бено в тази част на Европа, е все още
относително малък. Необходимостта
от модернизиране на електроенер-
гийната система, която да дава
възможност за разпределено произ-
водство и за пренос на електроенер-
гия на големи разстояния и нейното
интегриране, очевидно е сериозно
предизвикателство.

България има възможност
да заеме едно от челните
места в Европа по
инсталирани PV мощности

Vassilios Papadopoulos, Area Sales Manager South East
Europe, for Energy Review Magazine

nnnnn We are looking to further strengthen our existing partnerships and increasing our brand-awareness
through new cooperations and marketing activities.

nnnnn With over 30 years of production expertise, fully automated production lines and seamless monitoring
of the process and material, SolarWorld ensures the quality of all products that bear the name SolarWorld.
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Фотоволтаичен парк Орлова моги-

ла с мощност 2.2 МWp е разположен

до едноименното село в област Доб-

рич. Главни изпълнители на всички

дейности, свързани с разработка на

техническия проект, доставка на

оборудване, строително-монтажни

дейности, настройка и пуск в експло-

атация са фирмите МАТ и СоларБул.

Паркът е собственост на фирма V2M,

като финансирането е осигурено с

кредит от Токуда Банк. Инсталаци-

ята е изградена в рамките на 45 дни.

PV паркът е изграден с
панели на фирма CSUN
Китай

За изграждането на централата

Орлова могила са използвани фото-

волтаични панели тип CSUN - ххх-60P

с мощност 235 Wp и 240 Wp. „В пар-

ка са инсталирани 9400 панела с общ

капацитет 2 MWh. Локацията на

съоръжението е отлична. Тази об-

ласт в Североизточна България се

характеризира с много добра слънче-

ва радиация - повече от 1450 ч. С про-

изведената от парка електроенер-

гия ще могат да се покриват нужди-

те на около 2000 домакинства. Това

е нашият малък принос към опазва-

нето на околната среда“, заявиха за

сп. Енерджи ревю от китайската

фирма CSUN. В отговор на въпроса

какво включват бъдещите им плано-

ве за района на Югоизточна Европа,

от компанията заявиха: „CSUN вече

постигна множество успехи в стра-

ните от Източноевропейския реги-

он – Чехия, Словакия, България и др.

Ще продължим да разширяваме пазар-

ния си дял в тези страни и същевре-

менно възнамеряваме да проучваме

нови пазари като Румъния, Македо-

ния и др. Целта ни е да бъдем най-

големият доставчик и известен про-

изводител на фотоволтаични моду-

ли в региона“.

Особености на
носещата конструкция

Производител и доставчик на

носещата конструкция на панелите

е фирма МАТ. "Използваната конст-

рукция в PV парк Орлова Могила e от

т. нар. тип атоми, които се състо-

ят от по 4 панела. Всеки атом има

възможност за смяна на ъгъла от 10°

до 45° в зависимост от сезона. По

този начин, сменяйки ъгъла три-че-

тири пъти през една година, се оси-

гурява увеличаване на добива с 4,5-

5%. Конструкцията позволява смяна-

та на ъгъла да се извършва много

бързо и лесно, така че да не затруд-

нява обслужващия персонал. Фирма

МАТ има съществен пазарен дял при

изграждането на фотоволтаични

Фотоволтаичен
парк Орлова Могила
Фотоволтаичен
парк Орлова Могила
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инсталации в България. Компанията

е доставила и монтирала конструк-

ции за фотоволтаични паркове с

мощност повече от 140 MW. Пред-

лаганата гама конструкции включва

едноредови, двуредови, с постоянен

и променлив ъгъл, за покривни инста-

лации и др.", заяви г-н Милен Минчев

от фирма МАТ.

Инверторите са с марка
Woodward IDS

Инверторите СОЛО 500, както и

стринг боксовете, монтирани на

инсталацията в Орлова Могила, са

производство на фирма Woodward

IDS Bulgaria. "Woodward IDS има мно-

го добри позиции на българския фо-

товолтаичен пазар и е доставила

оборудване за PV паркове в Бълга-

рия с мощност 105 MW. Централни-

те инвертори, които фирмата пред-

лага в диапазон от 100 kW до 10 000

kW, са на съвременно техническо

ниво и гарантират висока ефектив-

ност в широк диапазон на PV напре-

жението. Цялото оборудване осигу-

рява много добри показатели, кои-

то могат да се наблюдават чрез уеб

базирания мониторинг на фирмата

Woodward IDS. Главният сервизен

център за соларните изделия на

фирмата се намира в София, което

осигурява много добро сервизно

обслужване (24/7/365 – работим

практически непрекъснато). Това е

изключително важно за клиентите,

особено за инсталациите, реализи-

рани с централни инвертори, и в

това отношение Woodward IDS няма

конкуренция както на българския

пазар, така и на пазара в съседни-

те държави", коментира Емил Или-

ев, управител на Woodward IDS

България.

Инсталацията е
оборудвана с МКТП с
мощност 1000 kW

Металната комплектна транс-

форматорна станция е производ-

ство на фирма Електрогец. Кор-

пусът е с изолационни панели, кое-

то подобрява температурните усло-

вия в помещенията (зимата са по-

топли, а през лятото са по-студе-

ни). Използваният трансформатор

1000 кVA е предназначен за връзка с

2 инвертора и е с малки загуби.

МКРУ-то, използвано за връзка с 20

кV мрежа, също е производство на

фирма Електрогец.

"Както се вижда, използваното

оборудване е на много високо техни-

ческо ниво и е с високо качество.

Добрата координация между отдел-

ните доставчици, а също така и

изпълнението, реализирано на много

високо технологично ниво, определят

инсталацията като високоефекти-

вен проект, отговарящ на всички

съвременни изисквания. Работата на

фирмите в екип обуславят възмож-

ността за съвместна работа и при

реализиране на съвместни проекти

в съседни държави (Румъния, Гърция

и Македония).

Същият екип и със същото обо-

рудване изгради и PV парк Шумен –

2,3 MW. Паркът е собственост на

Венто Еко Енерджи и също е из-

пълнен с осигурено финансиране от

Токуда Банк", допълни в заключение

г-н Илиев.

PV Park Orlova Mogila
PV Park Orlova Mogila with total installed capacity of 2.2 MWp is located near the village of Orlova

Mogila in Dobrich area. Main contractors of the project are MAT and SolarBul. The solar park is owned

by V2M, the funding is secured with a bank loan. The installation is made within 45 days. The PV Park

is built with panels produced by CSUN and inverters by Woodward IDS.
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Промените в Закона за енергията от възобновяе-

ми енергийни източници (ЗВЕИ), влезли в сила от

10.04.2012 г. дават зелена светлина за изграждане-

то на инсталации до 30 kWp, върху жилищни сгради

и до 200 kWp върху индустриални, с въвеждането на

редица облекчения. Сред предимствата на покривни-

те инсталации са изграждане в точката на основна

консумация на електроенергия и изкупуване на префе-

ренциални цени на произведената електроенергия.

С приключване на изграждането на 3 MW ФвЕЦ "Бре-

зово-1" "СънСЪРВИЗ" ЕООД ще насочи усилията си към

изграждането на електронен магазин, където ще пред-

ложи на своите клиенти всички необходими компонен-

ти за изграждане на фотоволтаични покривни инста-

лации. Освен критерий за класифициране на фотовол-

таичните системи е начинът на присъединяване на

електрическия товар. По този критерий системите

се делят на автономни, хибридни и свързани с елек-

трическата мрежа.

Автономни системи за електрическо захранване

т.нар. "островни съоръжения" или off-grid системи се

изграждат при обекти, териториално откъснати от

електроснабдителната мрежа (напр. вили, кемпери,

лодки, планински хижи и др.).

Тези системи се състоят от соларни панели, кон-

тролер, акумулатори и DC-AC инвертор. Генерирано-

то напрежение

може да се изпол-

зва директно от

постояннотокови

консуматори или

да се преобразува

чрез инвертор в

променливо нап-

режение.

От огромно

значение за ус-

пешното изграж-

дане и функциониране на фотоволтаичната инстала-

ция е вграждането на качествени компоненти. Неза-

менима част в автономните фотоволтаични систе-

ми са фотоволтаичните зарядни MPPT контролери

(Maximum Power Point Tracker). Те удължават живота

на акумулаторните батерии и спомагат за ефектив-

ната работа на

фотоволтаични-

те модули. За

доставката на

тези ключови

компоненти, ние

от "СънСЪРВИЗ"

ЕООД се доверя-

ваме на един от

световните ли-

дери в областта

- Beijing Epsolar

Technology Co,

Ltd. Серията Еpsolar Tracer контролери са базирани

технология за проследяване на работна точка с мак-

симална мощност.

Разработеният алгоритъм принуждава соларния мо-

дул да работи при идеално напрежение, като по този

начин  произвежда до 30 % електроенергия в повече

в сравнение с конвенционалните PWM (pulse width

modulaion) контролери, а необходимият брой фотовол-

таични панели може да се намали. Подходящи са за

употреба с панели, обичайно използвани при мрежови

фотоволтаични системи.

Сред характеристиките на тези контролери са:

•автоматична компенсация на температурата на

батерията за по-голяма надеждност;

•ефективност на проследяване 99%;

•4-степенно зареждане с PWM изход;

•отличен дизайн и естествено охлаждане.

"СънСЪРВИЗ" ЕООД
1784 София, бул. "Цариградско шосе" 133, офис 614, ет. 6
Логистична База - Вакарел, с. Вакарел 2060, (пътя за вилна зона Селяни)
тел: +359 2 975 02 02, факс: +359 2 971 84 23
е-mail: office@sunservice-bg.com,  sales@sunservice-bg.com

Фиг. 1. Схема на автономна (off-grid) система

Фиг. 2. Фотоволтаичен заряден MPPT контро-
лер EPSOLAR Tracer 1206RN/1210RN/1215RN

СънСЪРВИЗ предлага
професионални решения за покривни
фотоволтаични инсталации

СънСЪРВИЗ предлага
професионални решения за покривни
фотоволтаични инсталации

платена публикация
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olar & Benefit България, част от

международната компания, специали-

зирана в зелената енергия - Solar &

Benefit International, обяви разширява-

не на фокуса на бизнес стратегия-

та си в България в посока фотовол-

таични покривни инсталации, съоб-

щи за сп. Енерджи ревю Владимир

Йотов, изпълнителен директор на

компанията за България.

„Българският фотоволтаичен па-

зар и успешният ни бизнес тук в

последните години се доминираха от

изграждането на големи наземни PV

паркове“, коментира той. „Solar &

Benefit Bulgaria работи активно на

този пазар в екип с местни и меж-

дународни партньори и досега в

сътрудничество с тях имаме зад

гърба си изградени и присъединени

към електропреносната мрежа про-

екти с обща инсталирана мощност

от 90 MWp в България. ВЕИ пазарът

в страната ще претърпи значител-

ни структурни промени, след въвеж-

дането на новите преференциални

изкупни тарифи от 1 юли, заради

които вниманието към малки и сред-

ни по мощност фотоволтаични по-

кривни конструкции ще нарасне.

Бъдещото развитие на Solar & Benefit

България също ще се насочи в тази

посока“, заяви за списанието г-н

Йотов.

„Ние от Solar & Benefit България и

нашите партньори и местни дист-

рибутори предлагаме на пазара т.

нар. plug and play система за малки

(<30 kWp) и средни (<200 kWp) фото-

волтаични покривни инсталации.

Благодарение на богатия ни техно-

логичен, правен и търговски опит,

сме в състояние да предложим на

клиентите си цялостно обслужване

– от вземането на разрешителни за

Solar & Benefit България
разширява фокуса си
към покривните
PV инсталации

бизнес

финансиране до под-

дръжката, при това

с изключително ви-

соко качество и с

максимална произ-

водителност на

проектите. В про-

цеса на работа фи-

нансиращите ин-

ституции, на които

е осигурена цялата

необходима инфор-

мация, ще бъдат

наши партньори в

продажбите и дистрибуцията“, раз-

казва изпълнителният директор на

Solar & Benefit България. Мотото,

което компанията е избрала за про-

мотиране на програмата, е „Слънце-

то никога не ни изпраща сметка“.

За развитието на бизнеса в сег-

мента на покривните инсталации

Solar & Benefit отново разчита на

опитни и водещи партньори, сред

които ABB Bulgaria и неговите дис-

трибутори в България, както и ILB

Helios, благодарение на които ком-

панията може да предложи на паза-

ра „швейцарско качество“ на моду-

лите – сърцето на цялата инстала-

ция.

Като старт на програмата си за

бизнес развитие в сегмента на по-

кривните фотоволтаични инстала-

ции, Solar & Benefit България наскоро

участва в дарителска акция, с коя-

то осигури покривна слънчева инста-

лация за детска градина в София. „С

това показахме, че  Solar & Benefit  има

отношение към хората на България

и че зеленото бъдеще е на нашите

деца“, споделят от компанията.

Solar & Benefit Bulgaria extends its focus to PV roof systems
Solar & Benefit Bulgaria, part of the international company, specialized in the field of green energy – Solar

& Benefit International, officially announced the extension of its business strategy focus on the Bulgarian

market towards PV roof systems. This was stated for Energy Review Magazine by Vladimir Yotov, Director,

Solar & Benefit Bulgaria.

S

Solar & Benefit България
разширява фокуса си
към покривните
PV инсталации
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Мощен инструмент
за активна
вентилация

Мощен инструмент
за активна
вентилация

Новото поколение топ Терм

вентилатори и филтри на Rittal са

първите в света, които вкарват

диагонално въздушния поток. Това

гарантира много по-висока про-

пускателна способност на възду-

ха за подобряване на вентилаци-

ята в табла и шкафове.

Аксиалните вентилатори са

незаменими, когато инсталира-

ното оборудване изисква голям

обем въздух в комбинация с

плосък дизайн. От друга стра-

на, ако на пътя на въздушния по-

ток има препятствия, по-удач-

но е да се използват радиални

вентилатори, които създават

по-високо налягане. Сега, с но-

вата серия вентилатори, Rittal

предлага съчетание на техни-

ческите предимства на двете

системи. С новия си топ Терм

вентилатори с филтър, произво-

дителят е създал един интели-

гентен синтез, съчетаващ най-

доброто от вентилаторите с

радиална и аксиална технология,

отговарящи на всички посочени

съвременни изисквания за охлаж-

дане.

Новата технология се харак-

теризира с това, че посоката на

въздуха не е в аксиално направ-

ление на вентилатора, както

беше до момента, а вместо

това - диагонално. Това благо-

приятства равномерното раз-

пределение на въздуха в шкафо-

вете и предотвратява образу-

ването на „горещи точки".

В допълнение към атрактивния

дизайн, основните предимства са

опростена конструкция, за която не

трябват инструменти, лекота на

поддръжка. При работа се създава по-

високо налягане и стабилност, кое-

то гарантира постоянен поток на

въздуха на голямо разстояние. Това

от своя страна означава повишен

оперативен живот на филтъра.

Ритал ЕООД

1592 София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба" 1,

Търговски комплекс „Европа"

тел./ факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983

е-mail: office@rittal.bg; web: www.rittal.bg
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    поред класификацията, заложе-
на в групата стандарти за мълние-

защита БДС EN-62305, различните
видове щети и съответните им
загуби, предизвикани от преки и не-
преки въздействия на мълнии върху
електроенергийни обекти, могат да

се идентифицират като:
n Загуба на човешки живот или по-

разяване на добитък в резултат
от крачно и допирно напрежение.

n Загуба на човешки живот в резул-

тат на възникнал пожар и други
физически щети.

n Преки икономически загуби от пов-
реда на сгради и оборудване в ре-

зултат от пожар, необратим про-
бив на изолацията, термични и
електродинамични ефекти от про-
тичане тока на мълнията.

n Загуба на услуга (прекъсване на

електрозахранването) в резул-
тат от кратковременно изключ-
ване или в резултат на трайни
физически щети.

n Загуба на услуга в резултат от

отказ на системи за управление
и защита при въздействие на
електромагнитен импулс.
Съответно, мерките за мълниеза-

щита съставляват комплекс, пред-

назначен да осигури свеждане до
минимум на всеки един тип загуби.

Особености на
мълниезащитата

Различните елементи на електро-
енергийните системи имат различ-
на степен на чувствителност към
въздействието на мълнията.

Основна особеност на електрое-

нергийните обекти е наличието на
дълги подземни или въздушни елект-
ропроводни линии, изложени на дирек-
тно или индиректно попадение на
мълния с голяма вероятност, особе-

но по отношение на въздушните
линии. Защита, която да отвежда
токовете на мълния по цялото про-

тежение на линиите по такъв начин,
че да елиминира изцяло въздействи-
ето им, е практически неосъществи-
ма. Въздушните електропроводни

линии обаче, сами по себе си са най-
малко уязвими при попадение на
мълния. Пробивите в изолацията на
въздушни линии обикновено се са-
мовъзстановяват непосредствено

след изключване на линията. Така
основният дял на рисковете от
щети от въздействие на мълния
представляват пренапреженията,
внасяни по електропроводните ли-

нии, в по-чувствителните елементи
на електроенергийните обекти.

Относително най-чувствителни
към импулсни пренапрежения са елек-

трическите машини и системите с
ниски напрежения, особено електрон-
ните. При тези съоръжения съще-
ствува реална опасност превишава-
нето на максимално допустимите

импулсни пренапрежения да доведе до
трайна и необратима повреда. Ето
защо при мълниезащитата на елек-
троенергийни обекти, освен защита
от пряко попадение на мълния чрез

улавянето и отвеждането й към зе-
мята, задължително присъства и
второ ниво на мълниезащита – огра-
ничаване на пренапреженията до
нива, безопасни за използваното обо-

рудване. Също така може да се го-
вори и за трето ниво на защита –
защита на инсталациите за ниско
напрежение и веригите за управле-
ние и защита в електроенергийните

обекти от пренапрежения по изходя-
щите линии и от електромагнитни
импулси. Доколкото защитата от
това трето ниво се изпълнява по
точно същия начин, както при всич-

ки други битови, обществени и про-
мишлени обекти, тя не е обект на
разглеждане в тази статия.

Мълниеносната дейност има сто-
хастичен характер, а процесите,

свързани с въздействието на мълни-
ята върху елементите на електро-
енергийните системи, са сложни за

точно математическо описание.
Поради това при описанието на яв-
ленията и при оразмеряването на
мълниезащитата неизменно при-

състват вероятностен елемент и
обобщени емпирични формули. Общо
казано, съществуват два подхода
към проектирането на мълниезащи-
та на електроенергийни съоръжения:

Прилагане на типови решения.
Те са разработени на база на ста-
тистическа информация, измервания
и теоретични изследвания. За прила-
гането на тези решения е необходи-

мо да се вземат предвид конструк-
тивните особености на системата
и параметрите на нейните елемен-
ти, съпротивлението на почвата в

различните й участъци, географска-
та статистика за мълниеносната
дейност и други фактори. Такива
типови решения присъстват както
в каталозите на производители на

оборудване, така и в българската
нормативна уредба. Наредба 3 за
устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии
съдържа изчерпателен комплекс от

изисквания за проектиране на зазе-
мителни инсталации, мълниезащита
и защита от пренапрежение на всич-
ки видове електропроводни линии и
електрически уредби, които се из-

граждат у нас.
Анализ на конкретния обект.

Анализът трябва да включва опреде-
ляне на вероятността от попадения
на мълнии, идентифициране на чув-

ствителното оборудване, амплиту-
дата и формата на пренапреженията
във функция от времето в точките
на присъединяване на такова оборуд-
ване, разработване на математичес-

ки модел на електрическото поле в
зоната на заземителите и др.

При внимателно прилагане на
типовите решения на производите-
лите на оборудване и/или норматив-

ните изисквания и съобразяване с
конкретните условия на обекта,
първият подход обезпечава достатъ-

Мълниезащита на
електроенергийни
съоръжения

Мълниезащита на
електроенергийни
съоръжения
С
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чно надеждна защита. При втория подход могат да бъдат
реализирани икономии на капиталовложения, но той пред-
полага използването на сложен математически апарат
и разработване на софтуерни модели. Ето защо прила-

гането му обикновено е в сферата на дейност на науч-
ни институти и изследователски лаборатории към фир-
мите производители на оборудване, както и при разра-
ботването на уникални проекти.

Характеристики на мълнията
Физиката на възникване и разпространение на мълни-

ите е добре известна. Тук ще припомним само някои
основни факти, имащи пряко отношение към темата.

Поведението на мълнията по време на разряда през

поразения обект към земя може да бъде описано като
източник на ток, чиято амплитуда зависи от големина-
та на електростатичното поле и не зависи от съпро-
тивлението на проводниците и почвата. Разрядът про-
тича във вид на единичен импулс или серия от импулси.

В резултат от статистически проучвания се е стиг-
нало до приемането на стандартизирани амплитуди 100
kА (с вероятност 5% да бъдат превишени) и 200 kА (с
вероятност 1% да бъдат превишени). Стандартизира-
ната форма на импулса на мълнията, използвана при

тестове и разчети, е единичен триъгълен импулс с
времетраене на предния фронт 2 µs и време за затих-
ване до 50% от амплитудата - 50 µs.

Ефект от директно попадение върху
проводник на въздушна линия

Вероятността за попадение на мълния върху провод-
ник на въздушна линия (ВЛ) зависи основно от средната
височина на окачване (т. е. от номиналното напрежение

на линията) и от интензивността на мълниеносната
дейност за дадения регион. За линии средно и високо
напрежение тази вероятност съставлява няколко десетки
попадения на 100 km линия годишно при интензивност от

60 часа годишно, каквато е средната за България.
При попадение на мълния върху фазов проводник токът

на мълнията се разпространява в двете посоки (т. е.
разделя се на две) - фиг.1а. Тогава максималното напре-
жение, на което е подложен проводникът е u(t)=1/2Z .i(t),

където Z е вълновото съпротивление на линията, при-
близително равно на корен квадратен на отношението
индуктивност/капацитет към земя на линията, и е от
порядъка на 300-500 Ω. Формата на импулса на прена-
прежението повтаря формата на импулса на тока на

мълнията. Импулсът се разпространява по линията със
скорост от порядъка на скоростта на светлината. При
достигане до изолаторна верига, в зависимост от го-
лемината на тока на мълнията, респективно големина-
та на пренапрежението, определено по горната форму-

ла и изолационната якост на изолатора, която пък е в
зависимост от номиналното напрежение на линията,
може да настъпи пробив на изолацията към земя.

Токът, при който се получава пробив на изолацията

за линия с дадено номинално напрежение, се нарича „кри-
тичен ток“. Критичният ток за линии 400 kV е от по-
рядъка на 8.5 А. Това е стойност, която се надвишава
при около 90% от падащите мълнии. Практически 100%
от мълниите имат ток, по-голям от критичните токо-

ве за линии с номинално напрежение 110 kV или по-ниско.
След пробива вълната се разпространява нататък, като
амплитудата й спада до големината на остатъчното
напрежение в мястото на пробива, но има много стръмен
фронт – т. нар. срязана вълна.

Пробивът на изолацията при протичането на тока
на мълнията може да доведе (в около 70% от случаите
при линии 20 и 110 kV и до почти 100% за линии 220 kV
и повече) до възникване на стабилна дъга, захранвана
от работното напрежение на линията. В такъв случай

се получава пълно земно съединение, което се изключва
от защитата на линията.

Ефект от попадение на мълния върху
стълб на въздушна линия

От общия брой попадения на мълнии по дължината на
една ВЛ, незащитена с мълниезащитно въже, около 55%
попадат върху стълбовете, а 45% - върху фазов проводник.

При попадане върху стълб, токът, протичащ към
земята, създава пад на напрежение  U=Ri+Ldi/dt, където

R e импулсното съпротивление на заземлението на
стълба, а L - индуктивното му съпротивление - фиг.1б.

Когато това напрежение надмине изолационната
якост на изолаторна верига, се получава т. нар. обра-
тен пробив, при който част от тока, вместо към земя-

та, се разпространява в двете посоки по фазните
проводници, предизвиквайки вълна на пренапрежение.

Фиг. 1. бa в
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Ефект от попадение на мълния върху
мълниезащитни въжета

Защитата от пряко попадение на мълния на въздуш-
ни линии с напрежение 110 kV и повече значително се

подобрява при използване на мълниезащитни въжета,
заземени посредством конструкцията на стълбовете.
Оптималният ъгъл на защита между въжето и най-
външния проводник на линията (фиг. 2) е между 20 и 30
градуса, в зависимост от геометрията на стълбовете.

При използване на едно мълниезащитно въже разпреде-
лението на вероятностите за попадение на мълния върху
него и стълб е около 65:35, а при две мълниезащитни
въжета  - 80:20.

При попадане на мълния върху мълниезащитен провод-

ник, по него се разпространява вълна в двете посоки от
точката на попадение по същия начин, както това ста-
ва при попадение върху фазов проводник. При достига-
нето на вълната до стълб, падът на напрежение
U=1/2Ri+1/2Ldi/dt, възникнал при протичането на тока

на мълния към земя може да предизвика обратен пробив
- фиг. 1в. Предвид изолационните характеристики на изо-
латорите за различни нива на напрежение, вероятност-
та за възникване на обратен пробив при линии 220 kV и
повече е много малка. Обратно - при линии 20 kV практи-

чески всяко попадение води до пробив. Поради това упот-
ребата на мълниезащитни въжета при линии средно на-
прежение е нискоефективна и се прилага в редки случаи.

Линии 110 kV се защитават с мълниезащитно въже,
но ниското съпротивление на заземление на стълбове-

те има решаващо значение за намаляване пада на на-
прежение върху стълба, а оттам – върху ефективност-
та на мълниезащитата. Мълниезащитните въжета на
линии 110 и 220 kV задължително се заземяват на всеки

стълб, докато българската нормативна уредба (Наред-
ба 3) допуска за линии 400 kV заземяване на въжето само
веднъж на всяко опъвателно поле и окачването му на
изолатори с паралелно монтирани разрядници на оста-

налите стълбове.
Зоната на защита на едно въже и дори на линия с две

въжета не е пълна. Мълнии с малка интензивност мо-
гат да достигнат фазен проводник, "провирайки се" под
въжето. Въпреки това, при правилно подбран ъгъл на

защита и провес на мълниезащитния проводник, такива
мълнии имат толкова малък ток, че не се стига до
обратен пробив. Същото се отнася и до мълнии, попа-
дащи в земята в непосредствена близост до линията,
защитена с мълниезащитно въже.

Ефект от попадение на мълния в близост
до електропроводна линия

При попадане на мълния в земята токът на разряда,
който изтича към земята, предизвиква електромагнитно

поле с много голям градиент, което бързо затихва. В
резултат в линията – било въздушна или подземна, се
индуцира вълна на пренапрежение, сходна на тази, коя-
то се получава при пряко попадение.

Докато пробивите в изолацията на въздушните ли-

нии обикновено се самовъзстановяват, то пренапреже-
ния в кабелите над максималното им импулсно напреже-
ние водят или до незабавен пробив и невъзстановима
повреда, или до драстично влошаване качествата на
изолацията, скъсяващо живота на кабела.

Защита на закрити и открити уредби от
директно попадение на мълния

Мълниезащитата на сгради, в които се помещават
електроенергийни съоръжения, се осъществява по оби-

чайния за всички сгради начин – посредством прътови
или мрежови мълниеприемници. Изгражда се една зазе-
мителна уредба, която служи както за целите на мълни-
езащитата, така и за заземяване на неутралата и за
изравняване на потенциалите. Защитата от крачни и

допирни напрежения вътре в сградата се постига срав-
нително лесно, като се прилага всеобхватно изравнява-
не на потенциалите на елементите от строителната
конструкция и корпусите на съоръженията.

Мълниезащитата на електроенергийни съоръжения,

разположени на открито (електроенергийни подстан-
ции, фотоволтаични уредби), се осъществява чрез пръто-
ви мълниеприемници. В уредби с напрежение 220 kV и по-
високо, прътовете се разполагат върху порталите,
които служат и като токоотводи. При уредби 110 kV

прътовете могат да се монтират на порталите само
ако специфичното съпротивление на почвата е до
1000 Ω/m. В противен случай падът на напрежение в за-
землението на конструкцията при протичане на тока
на мълнията може да достигне стойности, по-високи от

пробивното напрежение на изолаторите на фазните
проводници и да се получи обратен пробив. По същите
причини мълниеприемни прътове не се монтират върху
конструкциите на съоръжения с напрежение под 110 kV.
В такива случаи мълниезащитата се изпълнява чрез от-

делностоящи прътове.
По правило се изгражда една обща заземителна сис-

тема, която служи едновременно за целите на мълние-
защитата, за заземяване на неутралата и за изравня-
ване на потенциалите. Когато обаче не може да се

осигури отвеждане на токовете на мълнията в точка,
достатъчно отдалечена от заземлението на трансфор-
матор или реактор (най-чувствителните към прена-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2012 37

електроенергетика

прежение елементи на една откри-
та уредба), в тези устройства мо-
гат да се внесат опасно високи пре-
напрежения. В такива случаи се при-

бягва до заземяване на мълниеприем-
ника към отделен, изолиран заземи-
тел.

Заземителните уредби на откри-
то разположените електроенергий-

ни съоръжения се изпълняват във вид
на подземно разположена хоризон-
тална мрежа и свързани към нея
вертикални заземители. Оразмери-
телните условия са осигуряване на

съпротивление под максимално допу-
стимото и максимално равномерно

разпределение на електрическото
поле. Критерий за това е постига-
не на максимални крачни и допирни
напрежения под допустимите стой-

ности. При това, за уредби високо на-
прежение със заземена неутрала,
оразмерителният ток е този на
земно съединение, а не токът на
мълнията, а изискванията за макси-

мално допустимо съпротивление на
заземяване на неутралата също са
по-високи от нормативните изиск-
вания за мълниезащитно заземление.

При свързването на токоотводи-

те на мълниезащитата към заземи-
телната уредба се предприемат

мерки за разпределянето на тока на
мълнията по повече от един лъч на
заземителната уредба и по разполо-
жени в близост вертикални заземи-

тели с цел максимално изравняване
на градиента на електромагнитно-
то поле около заземителя. Така се
постига както намаляване на потен-
циално опасните крачни напрежения,

така и намаляване на пренапрежени-
ята, внасяни в чувствителното обо-
рудване. При отделностоящи мълни-
еотводи се спазва минимално изола-
ционно разстояние до тоководещи

части с цел предотвратяване на
разряд между мълниеприемник/токо-
отвод и тоководещите части на
електрическата уредба.

Защита на въздушни линии
от пряко попадение на
мълния

Както стана дума по-горе, мълни-
езащитното въже е безусловно ефек-

тивно и задължително за линии с на-
прежение 220 kV и повече, и препоръ-
чително и практически често изпол-
звано за линии 110 kV.

При разпространението си по

проводника, благодарение основно на
възникващия корона-ефект, вълната
на пренапрежението затихва, като
се намаляват както амплитудата й,

Фиг. 2.
бa
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така и стръмността на предния фронт. Затова вълни-
те на атмосферни пренапрежения, породени в места, до-
статъчно отдалечени от подстанцията, не представ-
ляват опасност за оборудването. За безопасни се счи-

тат разстояния, по-големи от 2 km за линии 110 kV и 4
km за линии 400 kV. Ролята на мълниезащитното въже
в участъците на линията извън тези периметри е ос-
новно в намаляване на случаите на пробив на въздушна-
та изолация и последващо сработване на защитите на

линиите.
Вътре в зоните на подходите към подстанцията

обаче, въжето има роля също и в пряката защита на
оборудването от пренапрежения. Затова изискванията
към мълниезащитата в зоната на подходите са особе-

но високи. Мълниезащитните въжета се заземяват на
всеки стълб, независимо от вида на линията, а заземи-
телните съпротивления на стълбовете трябва да бъдат
малки. Линии 110 kV, за които се допуска в определени
случаи (терени с високо земно съпротивление, ниска

мълниеносна дейност в района) да не бъдат изцяло за-
щитени с мълниезащитно въже, също се снабдяват с
такова в зоната на подхода. Начинът на заземяване на
мълниезащитното въже в участъците от линиите извън
подходите бе коментиран по-горе.

Пряката защита на въздушни линии с напрежение 20
kV и по-ниско, включително електропреносни линии нис-
ко напрежение, се ограничава до заземяване на стома-
норешетъчните и железобетонните стълбове и арма-
турата. При наличие на PEN проводник (мрежи със за-

земена наутрала), той се заземява на всеки стълб.
Същите мерки се прилагат и за въздушни кабелни линии
ниско напрежение. Неутралният проводник се заземява
чрез скоби, перфориращи изолацията на кабела.

Следва да се отбележи, че наличието на сгради, дърве-
та и други високи обекти в местата, където обикнове-
но се срещат въздушни линии ниско напрежение, рискът
от попадение на мълния е значително редуциран.

По-нататъшно ограничаване на разпространението
на вълни на пренапрежение по линиите може да се по-
стигне с инсталирането на устройства за ограничава-
не на пренапреженията паралелно на изолаторите или
вместо изолатори. По този начин, при достатъчно гъсто

разполагане на защити от пренапрежение, може да се
постигне и пълна защита, но това е икономически нео-
правдано. На практика такива устройства могат да се
поставят на отделни стълбове, където в резултат от
експлоатацията е установено, че се случват чести

попадения на мълнии.

Автоматично повторно включване (АПВ)
Както бе споменато, в повечето случаи пробивът в

изолацията на ВЛ в резултат от попадение на мълния

води до възникване на трайна дъга и последващо сра-
ботване на релейната защита на линията. Но също така,
най-често след изключването, изолацията незабавно се
самовъзстановява. Това прави използването на АПВ из-
ключително ефикасно средство за избягване на

продължителна загуба на електрозахранване в резултат
от попадение на мълния върху линия, особено за линии 20
kV, където практически няма възможност за избягване
на пробив в изолацията. По статистически данни АПВ
на линии 20 kV е успешно в около 95% от случаите, а на

400 kV – в около 75% от случаите.

Защита на подземни кабелни линии
Подземните кабелни линии са подложени на значите-

лен риск от индиректно попадение на мълния, особено в

открити райони.
Защитата на самите кабели, както и редуцирането

на пренапреженията, предавани от тях към електроо-
борудването, се осъществява посредством заземяване
на екраните им. Незаземен екран не допринася практи-

чески с нищо за мълниезащитата. Екран, заземен само
в една точка, допринася донякъде за елиминиране на елек-
тростатичното влияние, но не спира пренапреженията,
индуктирани във фазовите проводници по електромаг-
нитен път. Единствено екрани, заземени от двете

страни, осигуряват ефикасна защита на кабела от ин-
дуктираните пренапрежения.

Основната причина екраните на някои кабели да се
заземяват само в една точка е, че по този начин се
избягва протичането на токове, индуктирани в норма-

лен режим от фазовите проводници в екрана. Тези то-
кове увеличават нагряването на кабела и съответно се
намалява токопреносната му способност. Друга причи-
на би могла да бъде избягването на пренасяне на потен-
циал на една заземителна уредба към друга. В такива

случаи изходът е свързване към земя на незаземения край
на екрана през разрядник, който не провежда ток в
нормално състояние, а пробива само в случай на възник-
ване на пренапрежение. Също така е добра практика от-
делните заземителни уредби да бъдат свързвани помеж-

ду си с цел изравняване на потенциалите.
Наредба 3 обаче директно изисква за кабелни линии с

напрежение над 1000 V броните, металните обвивки,
екраните на кабелите, както и металните конструкции,
по които са положени, да се заземяват от двата края.

Токопреносната способност на кабела следва да се изби-
ра в съответствие с тези условия. При по-дълги кабели
се прилагат различни техники за намаляване на токове-
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те, протичащи в екраните в норма-
лен режим – транспозиция на кабели-
те, транспозиция на екраните и т. н.

Изтеглянето на кабел в стомане-

на тръба, заземена от двата края,
има много добър защитен ефект.
Тази техника е удачно да се използ-
ва при въздушни подходи на кабели в
електрическите уредби.

Защита от пренапрежения
по изходящите линии

За целта се използват два основ-
ни типа устройства – разрядници и

вентилни отводи.
Разрядниците са най-старият тип

защита от пренапрежение. Техният
принцип на действие се основава на
възникване на разряд в искрова меж-

дина между два електрода при покач-
ване на напрежението между тях над
определен праг. Наред с ниската си
цена и лесно обслужване, разрядници-
те с искрова междина имат и някои

сериозни недостатъци:
n прагът на сработване е в доста

широки граници, като при това за-
виси и от атмосферните условия;

n наблюдава се дисперсия до 40%;
n прагът на сработване и времето

за сработване намаляват с нама-
ляване амплитудата и стръмнос-
тта на фронта на вълната на пре-

напрежение, подлагайки по този
начин защитаваното оборудване
на по-голямо вредно въздействие;

n срязаната вълна, която се разпро-

странява след разрядника, има
много стръмен фронт, което уве-
личава риска за повреда на защи-
таваното оборудване;

n дъгата, която възниква при сра-

ботване на разрядника, най-често
се развива в устойчива дъга, под-
хранвана от работното напреже-
ние и довежда до сработване на
релейната защита; в резултат, в

най-добрия случай се стига до
успешно АПВ.
Най-използваните и с най-добри

качества устройства са вентилни-
те отводи. Те представляват колон-

ки от последователно съединени ва-
ристори от цинков окис. Тяхното
съпротивление силно зависи от при-
ложеното напрежение - няколко MW
при работно напрежение до няколко

W при напрежения, надвишаващи ни-
вото на защита на вентилния отвод.

Благодарение на мерките за
първична защита – монтиране на
мълниезащитни въжета и заземява-

не на стълбове, при което токът на
мълнията се разпределя по различни
пътища към земята, както и на ес-
тественото затихване на вълната

по протежение на линията, вълната
на пренапрежението, достигаща
електрическите уредби, е значител-
но по-слаба, отколкото пълната

вълна в точката на попадане на
мълнията. Статистически, макси-
малните амплитуди на пренапреже-
нието и тока на мълнията имат
следните порядъци на входа на елек-

трическата уредба:
20 кV: <150 кV, <1 kA
110 kV: ∼600 kV, ∼2.6 kA
220 kV: ∼1000 kV, ∼5.7 kA
400 kV: ∼2000 kV, ∼15 kA

Стандартът БДС EN 60099-4 оп-
ределя стандартни тестови импул-
си за комутационни и атмосферни
пренапрежения за вентилните усло-
вия. Тестовият импулс за атмосфер-

но пренапрежение има триъгълна
форма с времетраене на предния
фронт 8 µs и време за затихване до
50% от амплитудата - 20 µs. Стан-
дартът разделя вентилните отво-

ди на 5 категории (Line discharge
class) с различна максимална енергия,
която може да се освободи в отво-
да в режим на провеждане. Максимал-
ният импулсен ток, провеждан през

отводи от класове 1-3, е определен
от стандарта на 10 kА, а този за
класове 4 и 5 – 20 kА.

Препоръчителните класове вен-
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тилни отводи за различни нива на
напрежение са, както следва:

≤110 kV: Клас 1
220 kV: Клас 1-2

400 kV: Клас 3
750 kV: Клас 4-5
Нивото на защита на вентилния

отвод е равно на големината на
остатъчно напрежение в режим на

провеждане. Съвременните устрой-
ства обезпечават ниво на защита до
около (2,0÷2,2)√2Uн. Съществен еле-
мент от избора на вентилен отвод
е обезпечаване на ниво на защита,

по-високо от максимално допустимо-
то издържано импулсно напрежение
на защитаваната апаратура, с кое-
фициент на сигурност не по-малък
от 1,25 (координация на изолацията).

Допустимо е използване на два
вентилни отвода един след друг за
снижаване на пренапрежението на
клемите на защитаваното съоръже-
ние под допустимата граница – на-

пример един на входа на линията в
уредбата или на последния стълб
преди входа и един – непосредстве-
но пред силовия трансформатор.

Освен коментираните по-горе

характеристики, при избора на вен-
тилен отвод следва да се има пред-
вид и номиналното му напрежение.
Вентилният отвод трябва да може
да издържа максималното напреже-

ние на линията в работен и авариен
режим. Последното се оценява на
първо място в зависимост от начи-
на на заземяване на неутралата и
времетраенето на земно съедине-

ние. Така например, при ефективно
заземена неутрала и времетраене на
земното съединение до 1 s се пре-
поръчва Un.во≥0,8Un.линия,  а при компен-
сирана неутрала и времетраене на

земното съединение до 2 часа -
Un.во≥1,25Un.линия. При по-прецизен из-
бор следва да се вземат предвид
също така и други източници на
продължително повишаване на на-

прежението с промишлена честота:
напрежението в края на дълга нена-
товарена линия, максимално напре-
жение на изводите на генератор и
други, при които може да се наложи

избор на вентилен отвод с по-висо-
ко номинално напрежение.

От изключително значение е нама-
ляването до минимум на разстояние-
то между точките на присъединява-

не към линията на вентилния отвод
и на защитаваното съоръжение.

Отдалечаването на вентилния
отвод от защитаваното съоръжение
(по дължината на ошиновката) драс-

тично увеличава пренапрежението
върху клемите на съоръжението. Това
се дължи на процесите на отражение

на вълната, които протичат при
импулсните пренапрежения.

В точка, където става промяна на
вълновото съпротивление от Zлиния

към безкрайност (отворена линия),
се получава пълно отражение на
вълната без промяна на полярност-
та й. Случаят с достигане на вълна
до трансформатор или реактор е

близък до този граничен случай, тъй
като вълновите съпротивления на
тези съоръжения са много по-голе-
ми от тези на линиите.

В точка, където вълновото съпро-

тивление се променя към нула, ста-
ва пълно отражение с промяна на
полярността на вълната. Случаят с
достигане на вълната до клемите на
вече задействан вентилен отвод е

близък до този, тъй като неговото
съпротивление е малко.

Така, въпреки че минавайки през
точката на присъединяване на вен-
тилния отвод, амплитудата на

първоначалната вълна се намалява до
стойността на остатъчното напре-
жение на отвода, при клемите на
защитаваното устройство първона-
чалната и отразената вълна се су-

мират и стойността на напрежени-
ето се удвоява. При това процесът
на нарастване на напрежението на
клемите на устройството не е миг-
новен, а протича със скоростта на

нарастване на фронта на вълната
(стръмността). Ако фронтът е до-
статъчно полегат, а вентилният
отвод – достатъчно близо, преди
напрежението да стигне до удвое-

ната стойност на остатъчното
напрежение, отразената вълна ще е
стигнала до отвода, ще се е отра-
зила обратно от него, но с обратен
знак и ще се е върнала на клемите

на устройството, като по този
начин ще намали стойността на
напрежението там.

Математически изразено, ако
времето Т за нарастване на напре-

жението от 0 до Uост е равно или по-
малко от удвоеното време t за
пропътуване на вълната от клеми-
те на вентилния отвод до клемите
на защитаваното устройство, на-

прежението на тези клеми ще дос-
тигне 2 Uост.

При T>2t, напрежението на изво-
дите на защитаваното устройство
е Uустр = Uост(1+2τ/T)=Uост(1+2D/Tυ),

където D e разстоянието между
клемите на вентилния отвод и защи-
таваното устройство, а υ е скоро-
стта на светлината. От тази фор-
мула, при дадени защитно ниво на

вентилния отвод и максимално допу-
стимо импулсно напрежение на защи-
таваното устройство, както и при

стандартна стръмност на фронта
на вълната (T), може да се изчисли
максимално допустимото за случая
разстояние D.

При опроводяването на вентилни-
те отводи трябва да се минимизира
падът на напрежение в съединител-
ните проводници между отвода и
защитаваното съоръжение откъм

страната на фазата и откъм стра-
ната на заземлението, защото този
пад се добавя върху остатъчното
напрежение. Правилното свързване
е свързване на защитаваното уст-

ройство и вентилния отвод чрез
отклонения от обща точка на фаз-
ния проводник на линията.

По правило (както е предписано в
наредба 3) с вентилни отводи се

защитават:
n намотките НН на трансформато-

ри с напрежение 20/0,4 kV, от
които се захранват въздушни ли-
нии НН;

n намотките 20 kV на трансформа-
тори с напрежение 20/0,4 kV, ко-
ито са присъединени към въздуш-
ни линии директно или посред-
ством кабелни преходи;

n намотките СрН (6 kV, 10 kV и 20
kV) на трансформатори ВН/СрН
(двунамотъчни или тринамотъч-
ни), от които се захранват въз-
душни, кабелни или смесени мре-

жи, както и закрити уредби на под-
станции;

n намотките на трансформатори
(автотрансформатори) с номинал-
но напрежение, по-високо от 20 kV;

n намотките на трансформатори,
към които са присъединени гене-
ратори;

n шунтовите реактори;
n електрическите двигатели, при-

съединени директно към ВЛ; за за-
щита на изолацията между навив-
ките на двигателите могат да се
присъединят кондензатори в па-
ралел на вентилните отводи с ка-

пацитет 2,0 µF на фаза;
n по продължение на ВЛ 110 kV и по-

високо при доказване необходимо-
стта чрез конкретно изследване
на базата на аварийната стати-

стика;
n на прехода "въздушна линия - кабел"

към ЗРУ или КРУ;
n на неизползвани намотки на

трансформатори и автотранс-

форматори и съобразно заводски-
те предписания.
Следва да се отбележи, че сами-

те трансформатори са много добри
филтри на пренапрежения, като про-

пускат не повече от 10% от ампли-
тудата от едното ниво на напреже-
ние към другото.
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    птималното използване на

енергията, генерирана от фотовол-

таични и други ВЕИ системи, изис-

ква нейната употреба възможно

най-близо до източника на производ-

ство. В Германия, например, се пред-

лагат специални финансови стиму-

ли за собствениците на подобен

тип системи, които консумират

произведената електроенергия в

непосредствена близост до инста-

лацията. От една страна, тази

Съхранение
на енергията от
фотоволтаични
системи
Пазарът на технологии за съхранение на зелена енергия
ще нарасне три пъти през следващите 20 години,
твърдят анализатори

политика цели облекчаване на нато-

варването върху електропреносна-

та мрежа, а от друга - снижаване

до минимум на генерирания излишък

от енергия. Силният ръст на фото-

волтаиката в Германия обаче вече

е довел до ситуация, в която в ня-

кои региони по средата на деня се

произвежда повече слънчева енер-

гия, отколкото в други и това обус-

лавя регионалната концентрация на

генерирана електроенергия, която

далеч надвишава търсенето на

близките потребители. Това, от

своя страна, прави невъзможно да

се избегне създаването на такъв

излишък просто чрез въвеждане на

разпоредби и стимули за консумация

на място. С оглед на факта, че бро-

ят на фотоволатичните системи

постоянно нараства, което ще до-

веде до увеличаване и на регионите

с енергийна концентрация, про-

блемът с неконсумираната екоенер-

гия остава и дори се задълбочава.

Според специалистите, когато

страните от еврозоната достиг-

нат целите за производство на 20%

Съхранение
на енергията от
фотоволтаични
системи

О
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електроенергия от ВЕИ, ще са нуж-

ни балансиращи мощности, равни на

40% от средното натоварване на

мрежата. За да се тушират коле-

банията в енергийните доставки,

възниква нуждата от системи за

съхранение, които да пазят резер-

вите от екологично чиста енергия.

Технологии за съхранение
на енергията

Сред утвърдените днес техноло-

гии за съхранение на енергията от

фотоволтаични централи и други

ВЕИ системи са акумулаторните

батерии и помпено-акумулиращите

станции. Технологиите в процес на

разработка и доусъвършенстване

включват различни съоръжения за

компресиран въздух и производство

на водород, инсталации за термич-

но съхранение, маховици, наномате-

риали, изработени на базата на гра-

фен, системи със свръхпроводими

магнити (SMES) и дори гигантски

батерии, пълни с чакъл и аргон.

Постоянното развитие в техноло-

гиите за съхранение не позволява да

се прогнозира коя от тях ще триум-

фира в дългосрочен план. За момента,

основни претенденти са батериите.

Качествата им са доказани в тече-

ние на десетилетия и намират актив-

но приложение в автономните фото-

волтаични централи. Използването

на помпено-акумулиращи станции е

силно ограничено от топографските

особености на региона, а технологи-

ята за съхранение с компресиран

въздух изисква специфични и редки

геоложки образувания, както и голе-

ми капиталови инвестиции.

Преобразуването на слънчевата

енергия в химична (например с по-

мощта на електрохимичното произ-

водство на водород) също е сред

обещаващите нови технологии, но не

предлага дългосрочно съхранение на

енергията.

Най-вероятният сценарий ще

включва комбинация от малки, раз-

пределени системи за краткотрай-

но съхранение и големи системи за

сезонно складиране на енергията.

Акумулаторни батерии
Акумулаторните батерии в со-

ларните системи е необходимо да

притежават възможност за

дълготраен живот при условия на

ежедневно зареждане и разреждане,

т. е. пълни (дълбоки) цикли „разряд-

заряд“. Най-масово използваният

тип са оловно-киселинните бате-

рии. При тях активната маса на

положителния електрод е оловен

двуокис, а на отрицателния – чис-

то олово. В качеството на елект-

ролит се използва воден разтвор на

акумулаторна сярна киселина. При

разряд активната маса се преобра-

зува в оловен сулфат. При заряд се

наблюдава обратният процес. Оби-

чайна практика е легирането на

решетките на електродите, задъ-

ржащи активната маса с 5,0 - 6,5 %

антимон и 0,1 - 0,2 % арсен. Добав-

ките подобряват експлоатационни-

те параметри, но и повишават ня-

кои разходи. Предлагат се и бате-

рии с понижено съдържание на ан-

тимон до 2,5% и по-малко, които са

с повишен ресурс. Разработени са

и модели, при които антимонът на

отрицателните електроди е заме-

нен с калций. По този начин се по-

нижава разходът на вода, а след ле-

гиране с калций и на положителни-

те електроди, практически акуму-

латорните батерии не се нуждаят

от доливане на вода през целия им

експлоатационен срок.

През последните години все по-

широко се използват т. нар. VRLA

(valve-regulated lead–acid battery) или

клапанно регулирани оловно-киселин-

ни батерии. Те използват две тех-

нологии - SLA и, по-новата - AGM.

Характерно за тях е, че отделени-

ят кислород на положителните елек-

троди и водород на отрицателните

електроди влизат в реакция. Резул-

татът е образуване на вода.

SLA представляват клапанно ре-

гулирани оловно-киселинни батерии

с гелов електролит.

Геловите клапанно-регулирани

оловно кисели батерии са много по-

различни от класическите оловно-

киселинни батерии. Те използват по-

малко електролит (акумулаторна

сярна киселина). Характерно за тях

е, че кислородът, отделен на поло-

жителния полюс, и водородът, отде-

лен на отрицателния, подпомогнати

от високото налягане и катализа-
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тор, се свързват отново. Резул-

татът е образуването на вода.

Ролята на клапана е да защитава

батерията от свръх налягане.

Сред по-съвременните постиже-

ния в акумулаторните технологии,

приложими и при електромобилите,

са натрий-серните и натрий-метал-

хлоридните батерии. Натрият, по-

добно на лития, има висок електро-

химичен потенциал (2,71 V) и ниска

атомна маса (22,9898). Това е основ-

ната причина да се използва като

отрицателен електрод в акумула-

торните батерии. Освен това на-

трият е широко разпространен в

природата и има ниска цена. Сяра-

та, която е най-подходяща за поло-

жителен електрод, също е лесно

достъпна и струва евтино. Тази

двойка елементи е много подходяща

за създаване на акумулаторни бате-

рии с твърд електролит, който не

се разрушава под въздействието на

натрия и сярата, но е чувствите-

лен към механични и топлинни уда-

ри. Положителните страни на на-

трий-сярната акумулаторна бате-

рия са високата специфична енер-

гия (пет пъти по-голяма от тази на

оловните акумулаторни батерии) и

ниската цена. При нормална околна

температура реакциите в акумула-

торната батерия протичат бавно.

Тяхната скорост нараства с увели-

чаване на температурата. При

температура около 300 оС проводи-

мостта на батерията е вече голя-

ма и тогава тя може да отдаде

голям ток. Оттук идва и един съще-

ствен проблем - поддържането на

висока работна температура. Ос-

вен това при експлоатацията на

тези акумулаторни батерии е необ-

ходимо да се спазват противопо-

жарните мерки. Натрият влиза във

взаимодействие с водата в твърдо

и течно състояние, което е опасно.

Реакцията протича бързо под фор-

мата на взрив. Сярата в течно

състояние при контакт с въздуха

образува отровен газ. Тези недо-

статъци и редица производствени

трудности в момента извеждат на

преден план натрий-металхлоридни-

те акумулаторни батерии.

По конструкция те са подобни на

натриево-серните, като положител-

ният серен електрод е заменен от

никелов хлорид (NiCl2) или комбинация

от никелов хлорид и железен хлорид

(FeCl2). Отрицателният електрод и

електролитът са същите както при

натрий-серните акумулаторни бате-

рии. С цел да се осигури по-добър

йонен контакт между положителния

електрод и електролита, последни-

ят представлява натриев хлоралуми-

нат (NaAlCl4). Работната темпера-

тура отново е висока, близка до тази

на NаS акумулаторните батерии.

Сравнително нова технология за

съхранение на енергията от ВЕИ са

поточните или ванадиеви батерии

(Vanadium redox flow batteries – VRFB).

Според някои специалисти, този тип

батерии съчетават свойствата на

акумулатор с тези на горивната

клетка. Характеризират се с висо-
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Фиг. 1 Схема на PV система с AC свързана батерия за съхранение на енергията.
1 - PV модули; 2 - Инвертор; 3 - Уред за измерване на произведената енергия; 4 - Консуматор на
енергията; 5 - Инвертор; 6 - Батерия; 7 - Двупосочен електромер; 8 - Електропреносна мрежа

ка ефективност, дълъг експлоатаци-

онен срок и добри характеристики за

зареждане и разреждане. За разлика

от конвенционалните батерии, кои-

то съхраняват своите реактивни

материали в клетките, тези бате-

рии съхраняват електролитите в

резервоари, един положителен и един

отрицателен. Когато е необходима

енергия тези батерии имат тънка

мембрана, където протича химична

реакция, която произвежда електри-

чество.

В VRFB електролита е ванадий и

в положителния, и в отрицателния

резервоар, което не позволява

кръстосано замърсяване чрез дифу-

зия на йони през мембраната. Тер-

минът "redox" идва от способност-

та на ванадиевия електролит да про-

меня своята степен на окисление.

Като цяло съхранението на енер-

гия от фотоволтаичните централи

е доста скъпо начинание. В момен-

та цената за съхранение на киловат-

час електроенергия е приблизител-

но толкова, колкото и разходите по

производството й. Разходите за

съхранение на енергията (измерва-

ни в Euro cents/kWh) не са единстве-

ният проблем, обаче. Включването на

батериите в PV системата изиск-
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PV Energy Storage
The article discusses currently used systems for storing energy from photovoltaic systems and

technologies in development. The theme continues in issue 5/2012 of Energy review magazine.

Фиг. 2. Схема на PV система с DC свързана батерия за съхранение на енергията.
1 - PV модули; 2 - DC преобразувател; 3 - Батерия; 4 - Инвертор; 5 - Уред за измерване на
произведената енергия; 6 - Консуматор на енергията; 7 - Двупосочен уред за измерване на
енергията; 8 - Електропреносна мрежа.

ва внедряването на силова електро-

ника, което допълнително оскъпява

инсталацията. Електронните компо-

ненти се подбират в зависимост от

типа батерия и спецификите на

монтажа им във фотоволтаичната

инсталация. Някои системи за съхра-

нение са интегрирани в променливо-

токовата ел. верига на сградната

инсталация, докато други - в DC

кръга на самата PV система.

Интегрирането на системата за

съхранение на енергията в AC ел.

веригата (фиг. 1) дава възможност

за надграждане на системата на по-

късен етап, независимо от инстали-

рания PV капацитет. Този тип

свързване изисква инвертор за бате-

рията в допълнение към PV инверто-

ра. Включването в DC верига (фиг.

2) също има своите предимства:

разходите за системата са ниски и

ефективността на съхранението на

енергията е по-висока. Този метод

изисква инсталирането на PV инвер-

тор и двойка DC /DC преобразувате-

ли, които ще се грижат нивата на

напрежение на батерията и фото-

волтаичната система да са опти-

мални за инвертора.

С цел опростяване на инсталаци-

ята те могат да се монтират в

металния шкаф, в който се помеща-

ва батерията.

Въпреки високите инвестицион-

ни разходи, капацитетът на бате-

рията трябва да бъде подбран така,

че да даде възможност за съхране-

ние на възможно най-много слънче-

ва енергия, както и да има опция за

консумация на място. Например, за

4 kW фотоволтаична система и

енергийна консумация от 4000 kWh

се препоръчва капацитет на бате-

рията 6 -7 kWh, когато очакваният

дял на локално потребление е 70%.

Практически, консумация над 30% е

трудно да се постигне без систе-

ма за съхранение, освен ако слънче-

вата енергия не се използва също

за подгряване на вода. Комбинация-

та от фотоволтаични модули, тер-

мопомпи и интелигентен енергиен

мениджмънт, например, може да

постигне нива от 50% енергийна

консумация на място, дори и без

система за съхранение на енергия-

та.

Статията продължава в брой 5/2012 на сп.
Енерджи ревю.

PV системи



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2012 51



52 брой 4/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

Противно на общоприетото схва-

щане, фотоволтаичните електроцен-

трали не са съоръжения, които нямат

нужда от поддръжка - те се нуждаят

от постоянен мониторинг, профилак-

тична и периодична, а понякога и ава-

рийна поддръжка. Дейностите по мо-

ниторинг и обслужване целят да све-

дат до минимум непланираните прекъс-

вания, да осигурят висока производи-

телност и бързо възвръщане на инвес-

тицията. Извършването на редовен

анализ на реализираното производст-

во спрямо актуалните метеорологич-

ни данни за територията на обекта

позволяват навременното откриване

на проблеми в системата. Ако те ос-

танат незабелязани за дълго време, би-

ха довели до пропуснати ползи в раз-

мери, които многократно надвишават

разходите по обслужването на цент-

ралата. Редовната профилактика на

съоръженията осигурява дълъг експло-

атационен живот на компонентите и

намалява разходите за извънгаранци-

онна поддръжка на оборудването.

Своевременната реакция при нас-

тъпване на авария също е от същес-

твено значение за постигане на висок

среден добив. Практиката показва, че

при липса на отдалечен мониторинг,

аварии, довели до отпадане на част или

дори цялата инсталирана мощност,

могат да останат неоткрити в про-

дължение на седмици, носейки огром-

ни загуби на инвеститора.

С новия си пакет от услуги за 24/7

дистанционен мониторинг, известява-

не, абонаментна периодична и аварий-

на поддръжка на фотоволтаични елек-

троинсталации, ФИЛКАБ АД гаранти-

ра висока степен на непрекъсната ра-

бота и висок специфичен добив.

В последните няколко години ФИЛ-

КАБ АД успешно развива своята дей-

ност в областта на възобновяемите

енергийни източници и натрупа богат

опит. Предпоставки за доброто пози-

циониране на фирмата в този сектор

са предлагането на комплексно обслуж-

ване и изграждане до ключ както на фо-

товолтаични електроцентрали, така

и на автономни системи и фотоволта-

ични или хибридни системи за аварий-

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92

тел.: 032/608 881, 032/277 171, факс: 032/671 133

e-mail: office@filkab.com, www.filkab.com

но захранване. Общата мощност на из-

градените от нас фотоволтаични

електроцентрали достигна 20 MWр.

Опитът и "ноу-хау"-то, придобити

през годините, са най-ценното, което

компанията притежава и може да пре-

достави на своите клиенти. Това ни

помага да предлагаме оптимални реше-

ния за всеки обект.

Тези решения не приключват с пус-

кането в експлоатация на фонтовол-

таичната система. Екип от специалис-

ти се грижи 24 часа в денонощието 7

дни в седмицата за непрекъснатата и

ефективна работа на парка и гаранти-

ра неговата висока производителност.

ФИЛКАБ АД с нов пакет за 24/7
поддръжка на PV паркове
Услугата гарантира висока степен на непрекъснатост
на работа и висок специфичен добив

ФИЛКАБ АД с нов пакет за 24/7
поддръжка на PV паркове
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„Добавяме към нашето портфолио от инженерингови

решения едно първокласно допълнение, което ни предо-

ставя уникални пазарни преимущества и ще ни донесе

бързо развитие на бизнеса“, заяви президентът на EPLAN

Максимилиан Брандл при обявяването в края на юли на

една от най-интересните сделки на сезона: EPLAN при-

доби пакета за проектиране на кабелни снопове

HarnessExpert от Linius Technologies.

В България новината бе официално анонсирана от г-

жа Мария Божкова - управител на фирма Ритбул, която

от 2007 г. е сертифициран дистрибутор и партньор на

EPLAN Software & Service за България. EPLAN е водеща

немска компания, специализирана в разработката на

специализиран CAD/CAE софтуер с над 25-годишни тра-

диции, и е част от Rittal International. С финализирането

на сделката EPLAN придобива правата за поддръжка,

усъвършенстване, маркетинг и продажба на HarnessExpert.

Уникално решение за 3D проектиране
на кабелни снопове

HarnessExpert е първото и единствено в световен

мащаб самостоятелно решение за проектиране и тра-

сиране на кабелни снопове и кабелни дървета както в

двумерна, така и в 3D среда. Той позволява бърза и

ефективна работа, без необходимост от опит със слож-

ни софтуерни платформи за 3D механично проектиране

(MCAD). HarnessExpert е съвместим с множество попу-

лярни 3D MCAD софтуерни платформи като Catia, Pro-

Engineer, Solid Edge, Solid Works и UG NX. Едно от най-

големите предимства на преминаването на HarnessExpert

от Linius Technologies към EPLAN е естествената му

интеграция в EPLAN Electric P8. Новият софтуер е пер-

фектното допълнение към емблематичното CAE прило-

жение за електропроектиране на компанията.

Една стратегическа сделка
Новият софтуер е перфектно допълнение към Eplan

Electric P8, който досега осигуряваше проектиране на

връзките в табла и между отделните компоненти под

формата на самостоятелни кабели/проводници. Пълна-

та интеграция ще бъде значимо предимство за клиен-

тите на EPLAN, тъй като сега ще може да се премине

през всички фази на инженеринговия процес.

„Тъй като конфекционирането на кабелни системи е

много важна стъпка в процеса на планиране, инженеринг

и производство, ние имаме все по-широки пазарни перс-

пективи. Взаимодействието между HarnessExpert и плат-

формата EPLAN ще направи инженеринговите процеси по-

последователни, по-ефективни и значително по-кратки

във времето“, допълват от немската компания.

Софтуерният пакет
HarnessExpert вече e
част от порт-
фолиото на EPLAN
Фирма Ритбул, партньорът на EPLAN Software &
Service на българския пазар, обяви финализира-
нето на сделката с Linius Technologies

Софтуерният пакет
HarnessExpert вече e
част от порт-
фолиото на EPLAN

бизнес



54 брой 4/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

Честотни управления Mitsubishi Electric
пестят електричество в Хилтън София
Честотни управления Mitsubishi Electric
пестят електричество в Хилтън София

Фирма Ехнатон - официален дист-

рибутор на продуктите на Mitsubishi

Electric за българския пазар, доставя

и монтира честотни инвертори за

столичния хотел Хилтън. Според глав-

ния инженер на хотела - Ангел Анге-

лов, решението е продиктувано от

стремежа да се използва по-рационал-

но енергията и да се запази чиста

околната среда.

"През 2005 г. веригата Хилтън стар-

тира глобална програма, наречена We

Care. Скоро тя бе преименувана на World

Sustainability. Целта й е по-ефективното

използване на енергията и респективно

- намаляване на емисиите на въглероден

двуокис. Сред начините за постигане на

това е използването на честотни управ-

ления", споделя инж. Ангелов. "Монтира-

нето на честотни управления в Хилтън

София продължава вече около 5 години

като част от инвестициите за песте-

не на енергия и опазване на околната

среда. Всяка година се прави оценка на

предложените проекти и с предимство

се изпълняват тези с най-малък срок на

изплащане и с най-добър икономически

ефект. За периода, консумацията на

електричество е намалена с около 1400

мВч годишно, като относителният дял

на честотните управления е около 40-

45%", допълва той.

Инвертори Mitsubishi Electric -

серии FR 740 и FR 540
"Инсталираните в Хилтън София чес-

тотни инвертори са производство на

Mitsubishi Electric, основно от серията FR

740, разполагаме и с няколко броя от се-

рия FR 540, като мощността им варира

от 1.1 Кв до 25 Кв", разказва главният

инженер. Той информира, че в Хилтън Со-

фия функционират 14 климатични каме-

ри за различните зони на хотела, помпе-

но помещение, студов център, котелно

и бойлерни помещения. FR 740 се изпол-

зват за управление на климатичните ка-

мери, повдигателни модули и рециркула-

ция. Последният монтиран честотен ин-

вертор регулира дебита на топлоноси-

теля от котелно до топлообменика за

бойлерите. По този начин се достига за-

данието от 60 градуса в бойлера, но се

трансферира и обработва по-малко топ-

ла вода, отделно се намалява консума-

цията на електричество и отпада задъл-

жителният трипътен вентил. Всичко

това води до много кратки срокове на

възвръщаемост от порядъка на три до

шест месеца. Всички честотни инвер-

тори са снабдени с електронни мрежо-

ви филтри.

Предимства на

честотните управления
Инж. Ангелов заявява, честотните

управления позволяват плавно регули-

ране на оборотите, намаляване на то-

ка и могат да се присъединят към сис-

темата за управление на сградата.

Преките ползи са намаляване на изпол-

званата енергия, подобряване работа-

та на моторите и помпите, намалява-

не износването на частите на уреди-

те, избягване на хидравлични удари или

изключване на системите при стартов

ток. "Не на последно място, трябва да

отбележим, че плавното регулиране на

оборотите допринася за подобряване

на комфорта", коментира Ангел Анге-

лов и продължава: "Климатизацията на

зони с различни нива е трудна работа,

защото се появяват точки с различни

дебити, което неминуемо води до дис-

комфорт. Регулирайки оборотите на

двигателите, ние осигуряваме перфек-

тната температура и дебит, когато

трябва, където е необходимо и колко-

то е нужно. Иначе казано, най-добра-

та и съобразена с изискването на кли-

ентите климатизация."

Изборът е базиран на

дългогдишно партньорство
"Партньорството ни с Ехнатон да-

тира от 2004 г.", споделя инж. Ангелов.

"След като за 4 години сменихме някол-

ко честотни инвертора за управление

на перални машини, се обърнахме към Ех-

натон. Те ни предложиха Mitsubishi FR

540, сега ни предстои смяна на перал-

ните машини, а инверторите още ра-

ботят. Три са основните фактори, ко-

ито формират избора ни - качество, це-

на и технически параметри. Поддръж-

ката и модернизацията на Хилтън Со-

фия представлява дълъг и сложен про-

цес, обхващащ планиране, оформяне на

бюджет, проучване на пазара, събира-

не на оферти, одобрение и финансов кон-

трол и едва тогава се пристъпва към

закупуване и инсталиране. Понягога ре-

шението за закупуване се взема дирек-

тно от висшия мениджмънт. Имаме ин-

сталирани честотни инвертори и на

други водещи марки, но последните го-

дини Mitsubishi печелят и по трите во-

дещи показтеля", категоричен е главни-

ят инженер на Хилтън София.
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Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчи-
ци на горивни системи за биогенни горива в дървопре-
работвателната индустрия и е известна в проектира-
нето и доставката "до ключ" на такива системи и ин-
сталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

Компанията предлага горивни системи с мощност в
диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност
на изхода на котлите). В зависимост от типа на гори-
вото и неговото влагосъдържание се предлагат различни
горивни системи (долно подаване, решетъчно изгаряне,
както и системи за хидравлично подаване на горивото)
и различен топлоносител - междинно подгрята вода, го-
реща вода, пара или синтетично термично масло.

Системите се прилагат както за отопление, така и
за производство на електроенергия (с парна турбина или
ORC модул). Диапазонът на предлаганите системи за
производство на електроенергия е от 200 kWel до 20 000
kWel (на изходната шина).

Към момента в света се експлоатират над 2500 енер-
гийни системи, произведени от Polytechnik. Оборудването
на Polytechnik намира приложение в дърводобивната и дър-
вопреработвателната индустрия, с добра репутация за
качество се ползват също произвежданите от компа-
нията филтри, системи за впръск в горивните камери,
шредери, охладителни системи.

Прилагат се и в други сектори на индустрията, в пуб-
личния и комунален сектор - инсталации за отопление,
както и за комбинирано производство на топлинна и елек-
трическа енергия, локални и централизирани топлоснаб-
дителни системи, за които компанията осигурява въз-
можно най-бързо и най-добро качество на обслужване,
благодарение на мрежата си от офиси в целия свят.

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
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Уважаеми г-н Спасов, как се вписва

когенерационната технология в
енергийния микс на фона на бързо-

то развитие на ВЕИ технологиите?

Кои са основните й предимства?

Елтрак България предлага голяма
гама газобутални генератори
Caterpillar с мощност в диапазона от
70 до 5000 kW. Почти всички с леки
преработки могат да работят и на
нискокалорични газове като биогаз,
сметищен газ, метан газ от пречи-
ствателни станции и т. н. Целта на
когенерацията или комбинираното
производство на топлинна и елект-
рическа енергия е намаляване на
енергийните загуби от подаденото
гориво или, с други думи, увеличение
на общото КПД. Ако сравняваме
различните видове ВЕИ - слънце,
вятър, вода, когенерационното про-
изводство е с най-високата ефек-
тивност, достигаща до 90%.

Какви решения в областта предла-

га фирма Елтрак и какво ги прави

конкурентни на пазара?

Газобуталните генератори
Caterpillar покриват целия диапазон от
мощности в сектора. Допълнително-
то оборудване като утилизатори на
топлина, катализатори за намалява-
не емисиите на изгорели газове, кон-
тейнери, контролни табла, силови

Наблюдава се тенденция към
подобряване на показателите на
когенерационното оборудване

Тодор Спасов, мениджър индустриална техника
в Елтрак България, пред сп. Енерджи ревю
табла е от един доставчик. Т.е. ця-
лата когенерационна система е про-
ектирана и тествана в работен ре-
жим, преди да стигне до работната
площадка. Това спестява средства за
допълнителни настройки. От съще-
ствено значение е, че гаранцията
върху цялото изделие е покрита от
производителя. Когато подобна енер-
гийна система е на пазара, колкото
и да е добра, първостепенна е сервиз-
ната поддръжка, наличието на резер-
вни части и навременната превенция.
Елтрак България е с 20-годишен опит
в сервизирането на оборудване
Caterpillar и е с много добра сервизна
структура.

Как бихте коментирали възможно-

стите на когенерационните моду-

ли, познати още и като мини ТЕЦ,

в ролята им на алтернативни из-
точници на енергия?

От гледна точка на инвестиция
и възвращаемост, при сегашната
динамика на цените на природния газ
актуални биха могли да бъдат мини
ТЕЦ-ове на базата на газобутални
когенератори с изходна електричес-
ка мощност до 5 MW. В бъдеще ак-
туални могат да станат ТЕЦ-овете,
които имат и турбинни когенерато-
ри за студения сезон, и малки газ
когенератори, които да осигуряват
топла вода през топлия сезон.

Какви са тенденциите в развитие-

то на основното оборудване?
Основно тенденцията при всички

производители на оборудване, пред-
назначено за комбинирано производ-
ство на топлинна и електроенергия,
е насочена към повишаване на обща-
та ефективност и намаляване на
енергийните загуби. Друг, все по-ак-
туален аспект е намаляване на вред-
ните емисии в изгорелите газове.
Това може би е най-голямото предиз-
викателство сред производителите
на двигатели. Знаете, че допустими-
те нива в Европа бяха намалени дра-
стично от началото на тази година.

При посочените по-горе тенденции
инвестициите в нови разработки са
се увеличили почти трикратно. Биз-
несът в този сектор постоянно се
укрупнява с цел намиране на работе-
що решение. Това е и една от причи-
ните Caterpillar да закупи европейския
гигант за производство на газобу-
тални генератори MWM.

Как определяте развитието на па-

зара на когенерационни технологии

и какви са основните трудности

за участниците на него?
Когенерационните технологии не

са непознати за България. ТЕЦ-ове-
те сами по себе си са когенерацион-
ни централи и те съществуват от
доста време. Повечето от големи-
те ТЕЦ-ове произвеждат топлинна
и електроенергия на базата на га-
зови турбини.

Ако говорим за когенераторите,
основани на газобутални генератори,
през последните 5 години имаше бум
на инсталирани газобутални когене-
ратори не само в ТЕЦ-ове, но и в много
производствени предприятия, болни-
ци и хотели. Това се дължи на префе-
ренциалните изкупни цени на произ-
ведената електроенергия.

Основната трудност при участ-
ниците в този пазар са цените на
горивата и доколко регламентът за
ценообразуване на изкупната цена на
електроенергия е съобразен с този
фактор. Другите пречки са бюрокра-
тични, но те са преодолими при доб-
ра организация на изкупуването на
електроенергията от централите и
процеса за подписване на предвари-
телен договор с местното ЕРП.
Поради гореизложените затруднения
се появява липса на доверие във
възвращаемостта от такива проек-
ти при финансовите институции.

Благоприятна ли е средата за раз-

витие на когенерационните техно-

логии по отношение на европейски
програми и законодателство?

Средата ще стане благоприятна,
когато възникне и реален пазар на
зелени сертификати от спестени
емисии на СО2 в атмосферата. В
момента има още над какво да се
поработи, що се касае за стимула-
цията на подобен тип инсталации в
България.

Todor Spassov, Industrial Equipment Manager, Eltrak
Bulgaria for Energy Review Magazine
nnnnn The major problem for the participants in the cogeneration market are the prices of fuels and to what

extend the regulation for purchasing price formation for electrical power is taking this factor in consideration.

nnnnn Caterpillar gas piston generators cover the entire range of power requirements in the sector.

Наблюдава се тенденция към
подобряване на показателите на
когенерационното оборудване
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За почти един век името SUHNER е си-

ноним за най-висок професионализъм. С

производствени бази в Brugg/Lupfig в
Швейцария и Bad Sackingen в Германия

днес компанията е специализирана в об-

Специализирани инструменти и
машини за повърхностна обработка

ластта на обработката на повърхности,

автоматизирана обработка на метали,

както и задвижващи компоненти. През
последните години Suhner Abrasive Expert,

като част от Suhner Group, разработва
специализирани инструменти и машини за

повърхностна обработка (ръчни електри-

чески инструменти, пневматични инст-
рументи, машини с гъвкав вал), които са

идеални за голям набор от приложения -
грубо шлайфане, полиране и др. Машини-

те SUHNER се характеризират с висока

производителност и прецизност, ергоно-
мичен дизайн, подсилени и предназначени

за тежки приложения в ежедневието и
промишлеността. Нашата концепция за

използване на електрически машини, ма-

шини с гъвкав вал и/или пневматични ма-
шини, осигурява оптимални резултати.

Опитът и знанията на нашите специалис-
ти са фокусирани върху повърхностното

шлайфане и довършителния процес. Със

собствени сервизни екипи и консултации
по целия свят ние обслужваме повече от

80 пазара по света и предлагаме конкрет-
ни решения.

SUHNER е лидер и в производството на

Оливие Анахайм, управител на Сунер България
машини с гъвкав вал от напълно нова ге-

нерация. Ние лансирахме ново поколение

електроинструменти - полиращи ръчни ма-
шини (UPG 5R, UPK 5R) за довършителни

работи и полиране, способни да използват
различни видове абразиви 100х100mm. Най-

новата машина UPK 5R e универсален по-

лиращ шлайф с прецизно регулиране на ско-
ростта. Пуснахме на пазара и нова систе-

ма за акрилно стъкло т.нар. Suhner Finess
it-Set. Като цяло, машините ни гарантират

висока мощност, безопасност и надежд-

ност. Отличават се с усъвършенстван ди-
зайн и избрани материали, утвърдени от

проведени тестове. Ергономичността съ-
що е приоритет. Голямата ръкохватка -

позволява правилна и безопасна работа с

ръкавици. Друго важно предимство на но-
вите полиращи машини UPK и UPG е под-

вижен работен шпиндел.
В заключение: потребителите могат

да се възползват от придобития опит, съ-

вети и консултации на нашите инженери
за всичко необходимо от грубо обработ-

ване на повърхността до сатенен финиш
на детайла - всичко е в кръга на нашите

възможности.

Специализирани инструменти и
машини за повърхностна обработка
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топлоенергетика

   тилизацията на отпадна топ-

лина е един от често използваните

методи за повишаване на енергийна-

та ефективност. Използват се раз-

лични решения,  като едно от най-че-

стите е чрез използването на раз-

лични конструкции топлообменници,

които обикновено биват разделяни

основно на регенератори и рекупе-

ратори.

Регенеративните топлообменни-

ци са топлообменни апарати,  харак-

терна особеност на които е прена-

сянето на топлина между два пото-

ка с различно термодинамично

състояние. Пренасянето на топлина-

та е посредством акумулираща

твърда маса, която контактува с

двата потока в различен времеви

период последователно. Широко из-

ползвани са в системите за отопле-

ние, вентилация и климатизация.

Намират приложение и за повишава-

не ефективността на горивни про-

цеси.

Особености на
топлообмена

За разлика от рекуперативните

топлообменници, при които топли-

ната се принася директно и непос-

редствено през преградна стена от

топлия флуид към студения, които

преминават едновременно през топ-

лообменника, работата на регенера-

тивните топлообменници включва

временно съхранение на топлината

в акумулиращата среда на топлооб-

менника. В резултат, при регенера-

тивните топлообменници топлият

и студеният флуид преминават пос-

ледователно през една и съща част

от топлообменника. За сравнение, в

Регенеративни
топлообменници

рекуперативните топлообменници

топлият и студен флуид преминават

през различни, но съседни части на

апарата в един и същ период от

време.

Често времето, през което топ-

лият флуид преминава през акумули-

ращата маса се определя като

„топъл период“. В края на този пе-

риод преминаването на топлия флу-

ид спира и през акумулиращата маса

започва да преминава студеният

поток. При преминаването на топ-

лия поток през акумулиращата сре-

да, той и отдава топлина, която се

съхранява и в последствие при пре-

минаването на студения поток го

загрява. На практика работният

цикъл на регенератора се състои

от топъл период, последван от

студен период с необходимите об-

ръщания между двата периода. Из-

ползваната в регенеративните

топлообменници акумулираща сре-

да може да бъде подвижна или не-

подвижна.

Регенератори с
неподвижна акумулираща
маса

Стационарните регенератори са

топлообменници, включващи две или

повече камери в конструкцията си,

запълнени с огнеупорен въздухонеп-

роницаем пълнеж. Камерите перио-

дично се превключват от режим на

акумулиране на топлина към режим

на отдаване. Характерната перио-

дичност в работата на този тип

регенератори може да донесе зна-

чителни ползи в случаи, при които

се наблюдава известна периодич-

ност в работата на системата, т.

е. отделянето на топлина предхож-

да времето на използването й. В

практиката обаче подобна органи-

зация е сравнително рядко приложи-

ма. В повечето случаи е необходи-

мо преодоляване на периодичност-

та в работата на регенератора и

осигуряване на непрекъснато пода-

ване на топлина. Това най-често се

постига с използването на няколко

регенератора, които се разминават

по отношение на периодите на аку-

мулиране и отдаване на топлина. В

този случай в системата се включ-

ват няколко регенератора, като

посредством клапи се насочват

студеният и топлият въздушен по-

ток, така че да се постигне не-

прекъсната работа на системата.

При използването на подобна систе-

ма е добре да се осигури подходяща

схема на работа, позволяваща, при

необходимост от почистване, това

да се случва без да се нарушава ра-

ботата на инсталацията. Също

така е добре да се има предвид, че

при работа с въздушни потоци е

възможно студеният поток да е с

по-високо налягане от това на топ-

лия. При работа с газове с много

високи температури се препоръчва

избягването на поставянето на

клапи в близост до най-горещата

част от регенератора.

Регенератори с
подвижна акумулираща
маса

В практиката по-широко приложе-

ние намират регенераторите с под-

вижна акумулираща маса. От тях във

вентилационните системи най-чес-

то използвани са регенераторите с

въртящ се барабан. По-рядко среща-

ни са капилярните вентилатори и

регенераторите с оросяем пълнеж.

Регенераторите с оросяем

Регенеративни
топлообменници

У
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пълнеж представляват две отделни оросителни каме-

ри, свързани посредством тръбопроводи, в които е по-

ставена твърда акумулираща маса. В камерите през

специални дюзи се впръсква течност със специфични

свойства, която влиза в контакт с въздуха. За осъще-

ствяване на циркулацията в двата отворени кръга към

системата се включват и помпи. Характерно за този

тип регенератори е необходимостта работната теч-

ност да отговаря на определени изисквания като да

запазва свойствата си в условията на непрекъснато

променящия се режим на температурата и влажност-

та, да може да отнема и отдава влага на потоци с

различна влажност, да притежава антисептични свой-

ства, които да се запазват през експлоатационния

период. Течността не трябва да отделя вредни и ми-

ризливи газове, както и да не се изпарява бързо.

Регенераторите с оросяем пълнеж се считат за

подходящи освен за утилизация на топлина и на студ.

Регулирането на мощността им е чрез изменение на

дебита на циркулиращия флуид.

Капилярните вентилатори конструктивно представ-

ляват кожух, в който е поставен въртящ се немета-

лен пръстен, който едновременно се явява работно

колело и топлообменник. Структурата на пръстена е

неподредена. Този вид регенератори се използват

предимно за сгради с ограничени обеми и при темпера-

тури до 40 –50 оС в зависимост от използвания мате-

риал. При тях се постига добро уплътнение на грани-

ците на изхвърляния и външния въздух. Тъй като този

вид регенератори имат и филтриращо действие се

препоръчва пръстенът да се подменя периодично или

да се регенерира чрез подходяща обработка. При тях

няма опасност от замръзване. Характеризират се с

безшумна работа, но и с невисок КПД поради действи-

ето на капилярните сили и невъзможността за форми-

ране на оптимални течения. Има възможност да се

променя частта от рециркулационен въздух чрез кон-

структивно изменение на положението на разделител-

ната стена.

Ротационните топлообменници са сред най-познати-

те и често използвани регенератори.

Този вид топлообменници не се характеризират със

сложна структура. В метален корпус е поставен

въртящ се барабан, който е изграден от въздухопро-

ницаем материал с акумулиращи свойства. Барабанът

се върти с честота до 15 min-1 . Дебелината му обик-

новено е около 0,2 – 0,3 m, а диаметърът му варира в

границите от 0,4 до 5 m, определя се в зависимост от

дебита на преминаващия през него въздух. В зависимост

от размерите на топлообменника барабанът може да

бъде монолитен – при по-малките диаметри, а при по-

големи размери на барабана, той се сглобява от от-

делни сектори.

Корпусът, в който се монтира барабанът, обикнове-

но се изпълнява от поцинкована ламарина, вътрешно

покритие от полимерни материали или ламарина от

легирана стомана. В зависимост от свойствата на

преминаващия въздух се определя и корозионната му

защита. Присъединяването на корпуса на топлообмен-
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ника към въздухопроводите обикно-

вено е чрез щуцери.

При ротационните топлообмен-

ници двата преминаващи въздушни

потока през регенератора – из-

хвърлян и външен, са съседни, като

всеки от тях протича през едната

половина на барабана, а направлени-

ето им най-често е противополож-

но един на друг. Еднопосочното дви-

жение на двата потока се счита за

по-ниско ефективно, поради което

то е по-рядко срещаното решение.

Между двата потока има раздели-

телна зона, която ограничава пре-

носа на въздух между тях. Чрез

въртенето на барабана топлината

се пренася от единия към другия

въздушен поток, посредством аку-

мулиращата среда.

Видът на използваната акумули-

раща среда се определя от съдържа-

щите се във въздуха примеси, тем-

пературите на оросяване на двата

въздушни потока, характеристики-

те им. Обикновено като акумулира-

ща среда се изполват керамични,

метални, минерални или органични

материали. За да се увеличи пре-

носът на влага или за да се постиг-

не по-висока корозионна устойчи-

вост, често използваният матери-

ал допълнително се обработва или

напластява. Една от често използ-

ваните конструкции е фолио или тел

от алуминий без и със покритие от

хигроскопични платове. Подобна

конструкция се счита за подходяща

за работни температури до 80 оС и

е с малка корозионна устойчивост.

За температури до 200 оС се изпол-

зват предимно керамични матери-

али. При много високи температу-

ри от порядъка до 500 оС и агресив-

на среда се препоръчва използване-

то на легирана стомана.

Акумулиращата маса обикновено

се структурира като подредена или

неподредена. Характерно за подреде-

ната структура са множеството

геометрично подобни каналчета,

формирани от редуващи се вълнооб-

разен и прав слой на фолио с дебели-

на от 0,1 до 0,15 mm. Подобна струк-

тура се получава и при подреждане-

то на тръбички с кръгло или шестоъ-

гълно сечение. При тази подредба се

постига висока специфична топлооб-

менна повърхнина. При неподредена-

та структура акумулиращата маса

е от тел, мрежи, решетки, текстил-

ни материали или пълнеж от керамич-

ни тела, а пътищата на въздуха не

са дефинирани предварително. Тази

структура обаче има един основен не-

достатък - възникването на напреч-

ни течения създава условия за съби-

ране на прах, а самопочистването при

смяна на обдухващия поток е възпре-

пятствано.

Регенераторите могат да бъдат

монтирани хоризонтално или верти-

кално. В зависимост от конкретни-

те условия те могат да се комбини-

рат с въздухообработваща центра-

ла или да се монтират самостоятел-

но към въздухопроводите.

Regenerative heat exchangers
The utilization of waste heat is one of the most commonly used methods for energy efficiency

improvement. Different solutions are used, and the most common one, is the usage of regenerative heat

exchangers. The article presents the most frequently used regenerative heat exchanging construction.
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       последните години внедрява-

нето на технологии за производство

на енергия на базата на възобновя-

еми енергийни източници бележи се-

риозен ръст. В същото време изпол-

зването на традиционните фосилни

горива също се увеличава. Все още

ограничените възможности, по от-

ношение на постиганите мощности,

е една от причините на технологи-

ите, използващи възобновяеми енер-

гийни източници да се разчита пре-

димно като резервен или допълните-

лен източник на енергия. Основни

енергийни източници все още се

явяват изкопаемите горива, в част-

ност въглищата. Голяма част от

световните въглищни запаси, обаче

са неизползваеми поради дълбочина

на която се намират. Използваните

до момента конвенционални методи

за добив са неприложими за въглищ-

ни пластове разположени на голяма

дълбочина. Една възможност за до-

бива на енергия от тези въглища,

която в последните години учените

по света съвместно с бизнеса раз-

виват и пилотно внедряват е „нова-

та стара“ технология за добив на

енергия от въглища чрез метода на

„подземна въглищна газификация“

(ПВГ).

Особености на метода
Идеята за газификация на въгли-

щата под земята и извличане на

енергията им на повърхността под

формата на газ, който може да се из-

ползва за производството на топло-

или електроенергия привлича внима-

ние поради наличието на потенциал

да осигури подходящ източник на

енергия от въглищни пластове, кои-

то не биха могли да бъдат оползот-

ворени с помощта на стандартни-

те методи.

Самата подземна въглищна гази-

фикация представлява процес на

превръщане на въглищата в горим

газ в рамките на въглищния пласт

(city). За реализирането му във

въглищния пласт се инжектират

оксиданти (кислород или обогатен на

кислород въздух заедно с вода) и

въглищата се запалват под земята

при високо налягане. Това води до

генериране на горим газ (състоящ се

предимно от СО2, водород, СО, ме-

тан и други газове), който се извли-

ча от земята посредством сондажи.

Извлеченият на повърхността газ би

могъл да се използва като гориво за

генериране на енергия или като су-

ровина за химическата индустрия

(вкл. производството на водород и

синтетичен природен газ). Що се

отнася до СО2, той може да бъде

лесно отделен и след компресиране

би могъл да се нагнети обратно в

скалите или да запълни кухините,

образувани от изгорелите въглища.

Реализирани проекти
Идеята за газификация на въгли-

щата под земята не е нова - про-

цесът е бил цел на развитие повече

от 90 години. През 80-те години на

миналия век в бившия Съветски съюз

са конструирани редица широкома-

щабни енергийни схеми, като в Анг-

рен, Узбекистан една от тях е все

още действаща. В различни части на

света досега са осъществени пове-

че от 50 маломащабни изпитания.

ПВГ в по-дълбоки въглищни пласто-

ве е доказана в „Европейския опит“

( 1992-1999 г.), посредством техно-

логия от нефтената и газова инду-

стрия. Осъществяват се промишле-

ни изпитания на технологията в

Австралия, САЩ и Китай, а за офшор-

ната зона на Великобритания са

издадени и първите ПВГ разрешител-

ни. Самият процес обаче изисква

допълнителни проучвания.

Опитът, придобит при реализаци-

ята на няколко ПВГ пилотни проек-

та в находище „Хоу Крийк“ в САЩ и

последният пилотен проект „Чинчи-

ла“ в Австралия показват, че запла-

хите, които ПВГ технологията пред-

Подземна
въглищна
газификация

Подземна
въглищна
газификация

В
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ставлява: замърсяване на подпочве-

ните води и слягане на повърхност-

та, могат да бъдат преодолени чрез

внимателен избор на работна пло-

щадка, чрез контролиране налягане-

то на поддържащия горенето агент

и чрез контрол на нивото на подзем-

ните води в процеса на ПВГ на даден

въглищен пласт. Наред с това оба-

че ПВГ дава възможност за последва-

що използване на кухините за депо-

ниране на СО2. Необходимостта от

управление на СО2 емисиите предоп-

ределя сериозната необходимост от

съвместяване на ПВГ с улавянето и

съхраняването на СО2 (CCS).

Възможно е също и съхраняването на

част от СО2 в подземния „реактор“.

Използват се
екологосъобразни
технологии

Газификацията предоставя

възможности за контрол на замър-

сяване на въздуха особено по отно-

шение емисиите на сяра, азотни

оксиди и най-вече въглероден диок-

сид. Чрез екологосъобразните тех-

нологии за извличане и оползотворя-

ване на дълбоко залягащи и недо-

стъпни за традиционен добив

въглищни пластове се постигат

оптимални възможности за утилиза-

ция на полезното изкопаемо и запаз-

ване на природната среда.

От икономическа гледна точка

ПВГ е изключително обещаваща

технология. Капиталните разходи за

ПВГ предприятията са значително

по-ниски в сравнение с инвестиции

за реализация на въглищата в назем-

ни условия. По-ниски са и експлоата-

ционните разходи, които включват

съществени мониторингови еколо-

гични програми. От инвестиционна

гледна точка проектите, свързани с

ПВГ, са рисково начинание. За всеки

обект (находище) се изработва и

тества точно определена техноло-

гия в зависимост от свойствата и

състава на въглищата, от геолож-

ките и геотехнически условия. За да

бъде намален инвестиционният риск,

добра възможност са различните

грантови схеми, които предлага

Европейската комисия.

С потенциал за развитие
в България

Известно е, че голяма част от

запасите на каменни въглища в

България са усвоени по традицион-

ните за въгледобива технологии.

Съществуват обаче и такива, кои-

то не могат да бъдат утилизирани

по традиционните начини. Прилага-

нето на ПВГ технологията съще-

ствено би подобрила енергийния

баланс на страната и екологичната

обстановка в конкретните райони.

Независимо от това, че ПВГ е тех-

нология, приложима в промишлени

мащаби, съществуват редица науч-

ни и технологични неизяснени пробле-

ми. Те могат да бъдат решени с

помощта на интензивни изследова-

телски проекти, насочени към всеки

конкретен случай.

В България са известни множе-

ство находища, които са открити и

проучени през 60-те години на мина-

лия век, но поради сложния геоложки

строеж, оползотворяването им по

класическите минни способи е нерен-

табилно. Увеличаващите се цени на

енергийните ресурси, развитието на

технологиите и борбата за енергий-

на независимост на страната дават

нов тласък в развитието на тяхно-

то използване, като подземната

въглищна газификация се указва един

удачен способ.

Статията е разработена със съдействието
на инж. Николай Христов, ръководител про-
екти ПВГ и ПХГ, Овергаз Инк.

Проект на Овергаз Инк за подземна въглищна
газификация

По тази грантова схема през изминалата година българската газова компания Овергаз Инк в

консорциум с партньори от 5 европейски страни подписа споразумение за финансова подкрепа

на изследователски проект за подземна въглищна газификация и съхранение на СО2. Това е първи-

ят български проект, финансиран по програмата на „Изследователския фонд за въглища и сто-

мана“ (RFCS) към Европейската Комисия.

Овергаз е ръководител и координатор на инициативата, а нейни партньори по проекта са

известни европейски научни организации и фирми като Центъра за научни изследвания и техно-

логии Хелас (Гърция), Техническият университет в Лисабон (Португалия), Геоложкия институт

при Българската академия на науките, Университетът в Лийдс (UK), немската компания DMT,

Научно-изследователският институт за геонауки на Германия (GFZ), британската - UCG

Engineering. Международният екип от инженери и учени има за цел да проучи възможността за

използване на ресурса на дълбоко залягащи въглищни пластове, повече от 1200 m под земната

повърхност, за получаване на по-чиста, по-безопасна и по-евтина енергия. Те ще оценят прило-

жимостта на ПВГ схемата за дълбоко залягащи въглища в България, като използват данни от

целевата площадка за моделиране на цялостния процес - изгаряне, извличане на газа и съхранение

на СО2. Особено внимание ще се обърне на потенциалните опасности за околната среда като

например шанса за инфилтрация на съхранения СО2 през разломни нарушения в горележащи пла-

стове.

Мониторинговият доклад на ЕК за оценка на напредъка по проекта за първите шест месеца

от неговата реализация е положителен и приет с единодушие от международните експерти, с

което се дава зелена светлина работите да продължат по планирания график.

Крайни резултати от реализацията на първата фаза на проекта - научноизследователска и

развойна дейност се очакват в началото на 2013 година. В зависимост от тях проектът ще

се доразвие в пилотен тест, чрез който получените преди това резултати ще бъдат тествани

в реални условия.

Underground coal gasification
Most of the world coal reserves are unusable due to the depth on which they are located and the

currently used conventional extraction methods prove to be inefficient. The article presents the method of

underground coal gasification, which is one good option for energy production from coals located deeply

underground. The article presents research project for underground coal gasification by Overgas Ink.
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   ечните биогорива като биоди-

зел и биоетанол са сред възможнос-

тите за намаляване използването на

конвенционални течни горива. Те се

считат за подходяща алтернатива

на горивата, използвани в различни

отрасли на промишлеността и за

задвижване на транспортни систе-

ми. Това определя и тенденцията в

световен мащаб производството на

тези биогорива непрекъснато да

нараства. Често този сектор е оп-

ределян като един от най-бързо раз-

виващите се в областта на енергий-

ната промишленост.

За производството на биоетанол

и биодизел се използват предимно

растителни култури. Основни суро-

вини за производство на биоетанол

са съдържащите захари селскосто-

пански култури като захарно цвекло

и захарна тръстика, отпадни продук-

ти от захарните рафинерии и култу-

ри с високо съдържание на скорбяла

като царевица, жито, пшеница и др.

За производство на биодизел се из-

ползват предимно растителните

масла, получени от маслодайни кул-

тури като рапица, слънчоглед, соя.

За подходящо се счита и използва-

нето на животински и други мазни-

ни. Използваните процеси на произ-

водство съответно се различават.

Обикновено за производството на

биоетанол се използват фермента-

ционни процеси, докато за производ-

ството на биодизел се използва ка-

тализирана с основа трансестери-

фикация. В някои случаи в зависимост

от изходната суровина могат да се

използват и други процеси.

Въпреки че възможностите за

избор на суровина за производство-

то на биогорива не са малко, до го-

ляма степен видът на суровината се

определя от географските и клима-

тични условия. Например в Европа за

производство на биодизел широко

използвана суровина е рапицата,

докато в Южна Америка за производ-

ството на биогорива се използва

главно захарна тръстика.

В зависимост от вида на използ-

ваните процеси за производство на

течни биогорива, инсталациите

включват и различни съоръжения.

Основен елемент във всяка една ин-

сталация за производство на биого-

риво, независимо от производствения

процес, са помпите. Съответно, на

отделните етапи от производство-

то се препоръчва използването на

различни по конструкция помпи в за-

висимост от характеристиките на

изпомпваната течност. При избора е

добре да се вземат предвид вискози-

тетът на течността, съдържание-

то на твърди вещества, работната

температура и т. н.

Производство на
биоетанол

Процесът на производство на

биоетанол се определя в зависимост

от състава на биомасата. Най-чес-

то използваната технология за про-

изводство е ферментацията, подхо-

дяща при преработка на култури,

богати на растителни захари и скор-

бяла. При ферментацията биомаса-

та се разлага с помощта на микро-

организми (бактерии или ензими).

Под тяхното въздействие съдържа-

щите се в биомасата захари се пре-

връщат в алкохол. Полученият ета-

нол се дестилира и обезводнява с цел

получаване на по-висока концентра-

ция на алкохол и за достигане на

необходимата чистота за получава-

не на биоетанол, подходящ за изпол-

зване като автомобилно гориво.

Процесът преминава през няколко

етапа. Първоначално суровината се

измива и раздробява на по-дребни

частици, обикновено с размер 20-25

см. Така подготвена се подава към

мелница, която често обединява два

процеса – смилане и извличане на

сока. На следващия етап сокът се

филтрира. Получените отпадни про-

Помпи за течни
биогорива
Помпи за течни
биогорива

Т
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дукти могат да се използват като

гориво, например за отоплителни

котли. След филтрирането сиропът

се подлага на изпарение и кристали-

зация, вследствие от което се по-

лучават ясни кристали и меласа.

Меласата се отделя от кристалите

посредством центрофугиране. След-

ващите етапи са пастьоризация и

ферментация преди дестилацията за

получаване на по-висока концентра-

ция на алкохол. Ферментацията обик-

новено продължава между 4-12 часа.

За културите, съдържащи скорбя-

ла, процедурата е подобна, но с допъ-

лнителен процес на хидролиза за

разрушаване на полимерите до мо-

номери, които могат да бъдат раз-

рушени до прости захари.

Производство на
биодизел

За производството на биодизел

от масла и мазнини се използват

основно три процеса - катализира-

на с основа трансестерификация на

маслото, директно киселинно ката-

лизирана трансестерификация на

маслото, превръщане на маслото в

неговите мастни киселини и след

това в биодизел. Преобладаващата

част от произвеждания днес биоди-

зел е посредством катализирана с

основа трансестерификация. Причи-

ните за предпочитането на този

процес са предимно неговата иконо-

мичност, протичането му при ниски

температури и налягане и осигуря-

ването на процент на преобразува-

не до 98%.

Трансестерификацията пред-

ставлява процес на химично взаимо-

действие на триглицериди (масла/

мазнини) с алкохол в присъствие на

катализатор, при което се образу-

ват моноалкилни естери или биоди-

зел и суров глицерин. В зависимост

от използвания алкохол, биодизелите

могат да се разделят на метилов и

етилов биодизел.

Процесът на алкална катализа

най-общо протича през няколко ета-

па. Първоначално алкохолът се смес-

ва с катализатора, след което тази

смес се поставя в затворен съд и към

нея се добавя маслото или мазнина-

та. Сместа се поддържа с темпера-

тура около 70 °С, за да се ускори

процесът и да се осъществи реак-

цията. След протичането й се обо-

собяват два основни продукта - гли-

церин и биодизел, които се разделят

и посредством изпарение или дести-

лация от всяка една се отделя излиш-

ният алкохол. След отделянето на

глицерина, биодизелът може да се

подложи на пречистване. В някои

процеси тази стъпка не е необходи-

ма. Обикновено в края на производ-

ствения процес се получава чиста

кехлибарено-жълта течност с вис-

козитет, подобен на петролния ди-

зел.

Използвани конструкции
помпи в процеса на
производство

Сред най-често използваните кон-

струкции помпи в производството

на биогорива са обемно-ротационни-

те помпи, от които приложение

намират зъбните (с вътрешно и

външно зацепване) и винтовите пом-

пи. На определени етапи от произ-

водствения процес за подходящо се

счита и използването на центробеж-

ни помпи.

Принципно, зъбните помпи се счи-

тат за особено подходящи при

транспортиране на течности с го-

лям вискозитет. Могат да работят

с голяма честота на въртене пора-

ди липсата на части с праволиней-

но-възвратно движение. Тялото на

помпата обикновено се изработва

от лята стомана или чугун.

Конструкцията им обикновено

включва две зъбни колела, от които

едното се явява водещо, а другото

- водимо. Водещото зъбно колело е

монтирано на вал, задвижван от

електродвигател, вследствие на

което се задвижва водимото зъбно

колело. При това въртене всеки зъб

„загребва“ порция течност от една-
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та страна (засмукване) и я отправя

към изхода (нагнетяване). В зависи-

мост от вида на зацепването, зъбни-

те помпи биват с външно и вътреш-

но зацепване на зъбните колела. По-

широко разпространение в практи-

ката намират зъбните помпи с

външно зацепване, които се характе-

ризират с работа без утечки и мо-

гат да работят с гъсти течности.

Зъбните помпи с вътрешно зацепва-

не, от своя страна, осигуряват по-

стоянен поток.

Сред основните предимства на

зъбните помпи са простата им кон-

струкция и сигурността при работа.

Основните им недостатъци са

свързани с необходимостта от доб-

ра филтрация на работната теч-

ност срещу твърди примеси, съще-

ствуващите неуравновесени сили от

налягане, нарастващите хлабини в

процеса на експлоатация, което

увеличава обемните загуби. Допус-

тимата температура на работната

течност обикновено е в границите

от около -15 докъм +80 °С, а виско-

зитетът между 10 и 300 mm2/s. В

процеса на производство на биого-

рива зъбните помпи могат да се

използват и за дозиране на химични

вещества, необходими за протича-

нето на някои от процесите на

отделните етапи от производство-

то.

Сред широко използваните са и

винтовите помпи. Конструктивно

те представляват ротационни,

обемни помпи. Подходящи са за

транспортиране на високо- или нис-

ковискозни флуиди, а също така за

транспортиране на флуиди със

съдържание на твърди частици и

свободен газ. Работата на винтови-

те помпи се основава на въртенето

на работния винт (ротор) във вин-

товия статор. Роторът се явява

единствената движеща се част на

помпата. За изработването му чес-

то използвани материали са

неръждаема или закалена стомана, а

за статора - еластичен материал

или гумено покритие. Формата и

размерите на работния винт и на

статора са такива, че при поставя-

нето на работния винт в статора

да се образуват последователни

канали, които са херметично отде-

лени с помощта на уплътнителни

линии, образуващи се по линията на

контакт между ротора и статора.

При постъпването на течността

през входа на помпата, вследствие

от въртеливото движение на работ-

ния винт, тя преминава през канали-

те и се нагнетява през изхода. По

време на работа площта на канали-

те между ротора и статора оста-

ват постоянни при всяко сечение по

цялата дължина на помпата, което

осигурява равномерен поток без

пулсации.

Винтовите помпи работят плав-

но и безшумно, течността се нагне-

тява без пулсации. Достигат КПД от

порядъка на 60-80%. Недостатъците

им са свързани със сложната техно-

логия за изработване на профила на

винта и бързото износване на гуме-

ната гайка, което ги прави неподхо-

дящи за транспортиране на суспен-

зия с абразивни примеси. Корпусът

се изработва от лята стомана или

чугун.

На определени етапи от производ-

ствения процес за подходящо се

счита и използването на центробеж-

ни помпи. Принципът на работа на

тези помпи е елементарен. Течнос-

тта принудително се въвежда във

входа на импелера и с помощта на

центробежните сили протича към

периферията на работното колело.

При въртенето на работното коле-

ло между лопатките му и протича-

щата течност се осъществява си-

лово взаимодействие, в резултат на

което се осъществява преобразува-

не на механичната енергия в хидрав-

лична енергия на течността. При

този процес в резултат на придаде-

ната и от работното колело енер-

гия, течността протича последова-

телно през смукателния канал, ра-

ботното колело и спиралата към

изхода на помпата. Този процес води

до понижаване на налягането на

входа (вакуум) и повишаване на на-

лягането на изхода на помпата. Ви-

соката скорост на протичане на

течността през машината позволя-

ва задвижването да се осъществя-

ва с директно монтиран асинхронен

електродвигател. Характерни за

центробежните помпи са стабилен

дебит и възможност за дроселира-

не, без да се нарушава нормалното

им функциониране.

За подходящо се счита и използ-

ването на многостъпални центро-

бежни помпи. Те представляват пос-

ледователно съединени работни

колела, които обикновено са иден-

тични. Изходящата течност от

предшестващото колело се отвеж-

да към входа на следващото колело.

За да се осигурят добри характе-

ристики на помпата, е необходимо

много плътно съединяване на стъпа-

лата, с което да се предотврати

наличието на утечки и загуба на

ефективност на помпата. Добре е да

се има предвид, че разлика от 0,1 мм

при сглобяване на междинните

стъпала намалява КПД на помпата

с от 3 до 5%. Многостъпалните пом-

пи осигуряват постигането на срав-

нително големия напор, което пре-

допределя широкото им приложение.

В процесите на производство на

биогорива се използват като процес-

ни и преносни помпи.

На определени етапи от протича-

нето на процесите на ферментация

и трансестерификация за подходящо

се счита използването на вакуум

помпи. Вакуумните помпи с течен

пръстен се използват при дестила-

цията и ректификацията. Вакуумът

намалява консумацията на енергия

при протичането на процесите, ко-

ето допринася за намаляване на про-

изводствените разходи.

Вакуум помпите се считат за

подходящи и на етапа на разделяне

на биодизела и глецирина. Също така

могат да се използват и при напълва-

не и изпразване на резервоарите в

процеса на възстановяване на мета-

нола и пречистването на глицерина.

При измиването и дехидратирането

на биодизела някои от процесите
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протичат в условия на вакуум, кои-

то са подпомогнати от вакуум пом-

пите с течен пръстен.

В процеса на производство и за

транспортиране на течни биогори-

ва е възможно използването и на

вихрови помпи.

Принципът на работа на вихрови-

те помпи се основава на преобразу-

ване на механичната енергия на ра-

ботното колело в хидравлична енер-

гия на протичащата течност чрез

интензивно вихрообразуване в спе-

циално оформени канали в корпуса на

помпата и в лопатъчните канали по

периферията на работното колело.

В зависимост от вида на работно-

то колело вихровите помпи обикно-

вено се подразделят на помпи зат-

ворен и отворен тип. Видът на ра-

ботното колело, освен че определя

кавитационните свойства и само-

засмукващата способност на вихро-

вите поми, оказва влияние и върху

способността им за работа със

смеси от газ и течност.

Като конструкция вихровите пом-

пи са многостъпални (от 1 до 8

стъпала), хоризонтални или верти-

кални. Материалите са различни в

зависимост от флуида и областта

на приложение, уплътнението на

вала е в зависимост от конкретни-

те изисквания – набивка, единично

или двойно челно уплътнение, херме-

тично изпълнение. При придвижване-

то на течности с високи и ниски

температури, се използват помпи с

корпуси, имащи топлинни камери и

канали, в които е предвидена цирку-

Liquid biofuels pumps
The article presents different pump types used in the production installation for bioethanol and biodiesel.

Among the equipment described are volume-rotational pumps, out of which the gear pumps are commonly

used (with internal and external meshing), and screw pumps, centrifugal pumps, vacuum pumps and side

channel pump.

лация на подгряваща или охлаждаща

течност.

Обикновено на входа на помпата

се поставя филтър с цел предотв-

ратяване на попадането на замърся-

ващи или метални частици от

тръбите вътре в помпата, което

може да доведе до преждевременна

повреда на агрегата, а при по-голе-

ми скорости на въртене дори до

частично разрушаване на корпуса

или елементи на работното колело.

Сред предимствата на вихровите

помпи са ниски дебити, високи наля-

гания, нисък кавитационен коефици-

ент NPSHr – за инсталации с тежки

смукателни условия, транспорт на

газова фаза – смеси флуид-газ и дру-

ги. Намират приложение и при изпом-

пването на летливи течности като

бензин, алкохол, етер и други, къде-

то изпарението на леките фракции на

тези течности води до ситуация, при

която помпата засмуква смес от

течност и пара, което е проблем при

центробежните помпи, например.
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       одернизацията на водните

турбини обхваща комплекс от меро-

приятия, чиято цел е удължаване сро-

ка на експлоатация и повишаване

ефективността на работния процес

на турбините. Основните причини за

провеждането й могат да бъдат

изчерпване срока на експлоатация,

повреди, нарушаващи нормалната

експлоатация или кавитационно из-

носване.

Изчерпване срока на
експлоатация

От практиката е известно, че

срокът за нормална експлоатация

след пускане в действие на една

водна турбина е 50-60 години. След

това е наложително турбината да

бъде модернизирана, за да се пови-

ши ефективността й, както и да се

избегнат аварии, които в някои слу-

чаи могат да бъдат катастрофал-

ни. Показателно е например, че по

данни на Voith Hydro дори в Африка

50% от работещите водни турбини

са инсталирани през последните 36

години. Ако не се вземат предвид

водноелектрическите централи с

малка мощност, в България през

последните 30 години са въведени в

експлоатация само ВЕЦ Цанков камък

(2 турбини) и ПАВЕЦ Чаира (4 обра-

тими турбомашини). Уместно е да се

отбележи, че през последните 15

години у нас бяха модернизирани

турбините в почти всички основни

за енергийната ни система ВЕЦ.

Повреди, нарушаващи
нормалната
експлоатация

В тези случаи обикновено се по-

ставя въпросът: модернизация или

проектиране на нова турбина? От-

говорът зависи от състоянието на

Модернизация
на водни турбини
Модернизация
на водни турбини

турбината и възможностите на

собственика на централата. Пока-

зателен е примерът с ВЕЦ Тополни-

ца, в която през април 2003 г. хидро-

агрегат №3 на практика беше раз-

рушен в резултат на авария (фиг.1)

и се наложи проектиране, изработ-

ване и монтиране на нова Франци-

сова турбина. В несравнимо по-голе-

ми мащаби бяха разрушенията след

аварията през 2009 г. в Саяно-Шу-

шенската ВЕЦ (Русия). По принцип

износването на някои от елементи-

те на проточната част е основание

за предприемане на действия за

модернизирането й.

Кавитационно износване
Известно е, че съвременните

водни турбини се проектират за

работа в начална фаза на развитие

на кавитационни процеси в проточ-

ната част. Понякога турбините се

експлоатират извън предписаните

от производителя режими (например

според изисквания, свързани с управ-

лението на електроенергийната

система), което води до ускорена

кавитационна ерозия. Това съкраща-

ва (в някои случаи съществено) нор-

малния срок на експлоатация на тур-

бините и необходимостта от модер-

низация на проточната част става

очевидна. На фиг. 2 са показани ра-

ботни лопатки на обратимата тур-

бомашина от хидроагрегат №1 в

ПАВЕЦ Чаира и развитието на кави-

тационна ерозия за период от 2 го-

дини (2005/2007 г.).

Особености на
модернизацията на
водните турбини

Независимо от състоянието на

турбината и нейните основни харак-

теристики, процесът на модерниза-

ция най-често преминава през след-

ните етапи:

1. Анализ на конструкцията и

състоянието на турбината. Включ-

ва следния обем мероприятия:

nnnnn Запознаване с наличната конст-

руктивна документация. Измерва-

ния на геометричните характери-

стики на елементите от проточ-

ната част на турбината;

nnnnn Анализ на данните за режимите на

работа;

В. С. Обретенов

Фиг. 1.

Фиг. 2.

М
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nnnnn Анализ на възможностите за уве-

личаване на дебита, респ. мощно-

стта на турбината;

nnnnn Установяване на реалните стой-

ности на външните параметри

(дебит, напор, мощност) на тур-

бината за разчетния режим на ра-

бота;

nnnnn Експериментално определяне на

работните характеристики на

турбината.

2. Изготвяне на доклад с анализ и

системна оценка на технико-иконо-

мическите аспекти на модернизаци-

ята. Дефиниране на диапазона по

отношение обема на работите

(крайното решение се взема от соб-

ственика на централата).

3. Пресмятане и конструиране на

елементите – обект на модерниза-

цията. При необходимост – провеж-

дане на моделни изследвания.

4. Изработване на модернизирани-

те елементи и монтиране на турби-

ната.

5. Пускане в експлоатация, опит-

но определяне на характеристиките

на модернизираната турбина. Мони-

торинг на работата на хидроагре-

гата.

Често срещани проблеми
при модернизацията

При модернизацията на водните

турбини най-често възникват след-

ните проблеми:

nnnnn Ограничения (особено при по-ста-

рите конструкции) от гледна

точка на осигуряването на гео-

метрична съвместимост на мо-

дернизираните със съществува-

щите елементи от проточната

част на турбината.

nnnnn Осигуряване на съответствие на

кинематичните параметри на

течението на входа на работно-

то колело с тези на изхода на на-

правляващия апарат (при реак-

тивните турбини). Затова често

се налага модернизирането и на

двете лопатъчни системи с цел

постигане на необходимата

съгласуваност в работата.

nnnnn Крайно ограничени възможности за

промяна на диаметровото отно-

шение при Пелтоновите турбини.

nnnnn Ограничени възможности за нама-

ляване на хлабините между работ-

ното колело и работната камера,

без да се модернизират лагерите

на турбината.

Примери за модернизация
на Францисови водни
турбини

При реактивните турбини модер-

низацията на проточната част об-

хваща най-често работното колело

и направляващия апарат. На фиг. 3 е

направено сравнение на меридианни-

те проекции на старото и новото

работно колело на Францисова тур-

бина от ВЕЦ Solina (Полша). Двете

турбини в централата са модерни-

зирани от фирмата Voith Hydro (Ав-

стрия). В резултат на модернизаци-

ята на работните колела ефектив-

ната мощност е нараснала от 45 MW

на 73 MW. Модернизирани са също си-

стемата за управление и възбужда-

нето на генераторите.

На фиг. 4 са показани меридианни-

те проекции на старото и новото

работни колела на турбини №1 и 2 във

ВЕЦ Асеница 1, а на фиг. 5 е направе-

но сравнение на зависимостта на

к.п.д. от генераторната мощност

преди и след модернизацията.

Вижда се, че в резултат на напра-

вената модернизация се е повишила

забележимо ефективността на ра-

ботния процес практически в целия

експлоатационен диапазон. В опти-

малния режим на работа (Pg 2300 kW)

турбината работи с около 6% по-

висок к.п.д., а при максимално нато-

варване стойностите на к.п.д. са по-

високи с почти 10%. Забележимо е

нараснала и максималната стойност

на мощността.

Фиг. 3.

Фиг. 5.

Фиг. 4.
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На фиг. 6 е показан резултатът

от успешната модернизация на

Францисовата турбина от хидроаг-

регат №3 в ПАВЕЦ Орфей от Voith

Hydro. Вижда се, че след направена-

та модернизация значително се е

повишила ефективността на работ-

ния процес в целия експлоатационен

диапазон и особено при по-ниските

товари. Например при мощност 31

MW разликата между к.п.д. на модер-

низираната и старата турбина до-

стига до 9%.

На фиг. 7 са показани старото и

новото работно колело на Каплано-

вата водна турбина от ВЕЦ Желез-

ни врата 1 (Румъния). В резултат на

модернизацията мощността на вся-

ка от 6-те турбини е нараснала от

175 MW на 194.4 MW.

Пълният цикъл на проектиране при

модернизацията на водни турбини е

илюстриран на фиг. 8. Модернизира-

ни са двете Капланови турбини в

корейската ВЕЦ Сuncheon (напор

30.7 m, ефективна мощност 34 MW).

Модернизацията е извършена от

японската фирма Toshiba. Направено

е числено моделиране на работното

колело чрез последователно прилага-

не на задачите за синтез на лопатъ-

чната система и анализ на течени-

ето през нея. На основата на полу-

чените резултати е проектиран

модел, който е изпитан в хидравлич-

ната лаборатория на Toshiba

Corporation. След това са проектира-

ни и изработени работни колела за

двата хидроагрегата. Опитните

изследвания са показали нарастване

на стойностите на к.п.д. с над 4%

практически в целия експлоатацио-

нен диапазон.

Примери за модернизация
на Пелтонови турбини

Обект на модернизация при Пел-

тоновите турбини най-често е ра-

ботното колело, а в някои случаи

иглата и дюзата на направляващо-

Фиг. 6.

Фиг. 8.

Фиг. 7.
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то устройство. На фиг. 9 е направе-

но сравнение между хоризонталните

проекции на старата и модернизира-

ната (от фирмата Hetch Hetchy Water

and Power - Сан Франциско) лопатка

на Пелтоновата турбина от ВЕЦ

Moccasin (САЩ). Модернизирано е и

направляващото устройство (ъгъ-

лът на дюзата е увеличен от 800 на

900, а на иглата – от 500 на 600).

На фиг. 10 са сравнени работни-

те характеристики на Пелтоновата

турбина от хидроагрегат №3 в ПА-

ВЕЦ Белмекен преди и след модерни-

зацията на проточната част (ра-

ботно колело и направляващо уст-

ройство) от фирмата VA TECH (Ав-

стрия). Вижда се, че в целия диапа-

зон на изменение на мощността,

измерените стойности на к.п.д. на

турбината с новото работно коле-

ло са по-високи от тези със старо-

Modernization of Hydro Turbines
Modernization of hydro turbines is a complex of operations aimed at extending the life and improving

workflow efficiency of the turbines. The article discusses the different stages in the process of modernization

and examines concrete examples from the world practice.

то, като в зоната на максималните

мощности разликата нараства и

достига 1.7%.

Заключение
След направена модернизация на

една водна турбина могат да се

очакват следните по-съществени

резултати:

1. Нарастване производството на

електроенергия от хидроагрегата.

Основните причини за това са:

nnnnn Повишаване ефективността на

работния процес в турбината;

nnnnn По-ефективно управление на тур-

бината и хидроагрегата;

nnnnn Ако има възможност, при модер-

низацията на реактивните турби-

ни не е трудно да се повиши про-

пускателната способност на ра-

ботното колело.

На фиг. 11 е показано нараства-

нето на максималните стойности

на к.п.д. на основните видове водни

турбини през ХХ век в резултат на

технологичното развитие в хидро-

турбостроенето (по данни на Andritz

Hydro).

2. По-висока кавитационна устой-

чивост на проточната част на тур-

бината (резултат на съвременните

методи за пресмятане, както и на

новите материали).

3. Намаляване на експлоатацион-

ните разходи.

4. По-ефективно аериране на во-

дата.

5. Намаляването на хлабините

между работното колело и камерата

при Каплановите водни турбини, ос-

вен намаляване на обемните загуби,

води и до намаляване на риска за

рибите.

6. Съвременните технологии по-

зволяват да се намали до минимум

рискът от замърсяване на водата с

масло и грес (при Каплановите и

диагоналните турбини).

7. По-висока надеждност на тур-

бината и хидроагрегата.

Фиг. 11.Фиг. 10.Фиг. 9.
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     фшорната вятърна енергети-

ка бележи небивал ръст в развити-

ето си през настоящата година.

Само за първите шест месеца към

европейската електроенергийна

мрежа са присъединени 132 нови

офшорни вятърни турбини с общ

капацитет 523,2 MW. Цифрите со-

чат увеличение с 50% в сравнение със

същия период през 2011 г., когато са

инсталирани 348.1 MW. Освен

присъединените нови турбини, още

160 вятърни генератора с обща ин-

сталирана мощност 647,4 MW са

изградени и в очакване на свързване

към мрежата. В момента, в Европа

се произвеждат общо 4336 MW от

1503 офшорни турбини в 56 вятърни

парка, разположени в 10 страни

(електрическа енергия, която би

могла да захрани 4 милиона домакин-

ства), което е с 1042 MW повече от

производствения капацитет на оф-

шорните вятърни турбини през юни

2011 г. В процес на изграждане са

още 13 вятърни парка. След пускане-

то им в експлоатация те ще приба-

вят допълнителен капацитет от

3762 MW.

Развитието на офшорната вятъ-

рна енергетика създава силно

конкурентна среда за производите-

лите. През последните две години

и половина повече от 40 компании

обявиха намерението си да пуснат

на пазара нова офшорна вятърна

турбина. В резултат, на пазара се

появиха 51 нови модела (28 през 2010

г. и 23 през 2011). Тези данни сочат,

че офшорната вятърна енергетика

се разглежда като динамичен сек-

тор и перспективен пазарен сег-

мент. За момента най-активни са

производителите на турбини в Ев-

ропа, Китай, Япония, Южна Корея,

САЩ и Израел. Европа поддържа

водещата си роля по отношение на

компаниите, които активно плани-

рат да развиват технологично и

конструктивно офшорните вятър-

ни турбини. Почти половината от

компаниите, представили нови мо-

дели, са базирани на нашия конти-

нент. Китай е на второ място с

33%, следван от САЩ (8%). Почти

всички нови турбини (72%) са с но-

минална мощност над 5 MW.

Повечето вятърни паркове са

изградени на разстояние 23 -33 км от

брега при средна дълбочина на вода-

та 22 м. Близостта до крайбрежие-

то отчасти се дължи на високата

цена на присъединяването им към

електропреносната мрежа, съще-

ствуващите технически ограниче-

ния и липсата на подходяща законо-

дателна рамка, която да направи

възможен преноса на екологична

енергия от една европейска страна

в друга. При наличието на регламен-

тирана трансгранична електропре-

носна мрежа, оползотвореният по-

тенциал от вятърната енергия в

Северно море, например, който

възлиза на няколкостотин GW, би

могъл да захрани отдалечени евро-

пейски страни и да балансира търго-

вията с електроенергия между тях.

Европейската комисия предлага

изграждане на общоевропейска су-

пермрежа с цел максимално ефектив-

но използване на енергията на вятъ-

ра и слънцето. Тя ще използва под-

водни кабели и се очаква мощност-

та й през 2030 г. да достигне 150 GW,

което ще е 16% от общата консу-

мирана електроенергия в Европа.

Един от разработените фирмени

проекти за изграждането й е на

стойност 4,4 милиарда евро. Много

добре разработена концепция е из-

вестната като EUMENA-wide

supergrid, при реализацията на която

Високопроизводителни
вятърни паркове
Технологични предизвикателства пред трансграничния
обмен на екологична енергия

Високопроизводителни
вятърни паркове

О
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се очаква да се осигури по-добър

обмен на електроенергия между

страните в Европа, по-добър конт-

рол върху производството и използ-

ването на електроенергията и нама-

ляване на вредните емисии.

Конструктивни
тенденции

Неизменна тенденция в разработ-

ката на офшорни вятърни турбини

е увеличаването на диаметъра на

ротора и изходящата мощност на

генераторите. Увеличаването на

размера на роторните лопатки оба-

че неизбежно води до нарастване на

натоварването върху вятърната

турбина. Очаква се това натовар-

ване да доминира над натоварване-

то от вятъра и да доведе до значи-

телно увеличение на теглото и се-

бестойността на роторната систе-

ма. Също така, при по-висока линей-

на скорост на върховете на ротор-

ните лопати при голямогабаритни-

те океански вятърни турбини има

опасност от огъване на дългите

лопатки и е необходимо да се увели-

чи гъвкавостта им. Усилията на

производителите в тази насока са

свързани с разработването на нови

материали с по-висока якост. За

изработката на съвременните ло-

патки основно се използват армира-

ни композити от фибростъкло и

специални смоли. За да намалят

теглото и да увеличат якостта на

големите пропелери, някои произво-

дители използват при изработката

им въглеродни нишки.

В момента монтажът на турби-

ни в морето се ограничава до плит-

ки води (20-30 м) и при повечето се

използва единична, цилиндрична, ед-

нополюсна основа. За по-дълбоки

води се разработват различни кон-

струкции, състоящи се от няколко

основи, които наподобяват плат-

формите за добив на нефт и газ. Оп-

тимизираните типове платформи и

по-задълбоченото проучване на вли-

янието на товарите върху конст-

рукцията на основите, вероятно ще

повиши използваемите дълбочини до

около 50 м. Популярност набират и

плаващите платформи, които ще

позволят оползотворяването на

енергията от вятъра при почти нео-

граничени дълбочини и на места, при

които вятърът е с най-добри пока-

затели. Тук предизвикателството

е свързано със създаването на под-

ходящи кабели, с които да се осъ-

ществи връзката с електропренос-

ната мрежа. Тъй като плаващите

турбини изискват по-дълбоки води

за свързване (скачване на гондола-

та към опорната конструкция), те

ще изискват и нови методи на мон-

таж. Като нова концепция се явяват

напълно сглобените турбини, които

могат да бъдат транспортирани

хоризонтално, например с баржа.

След като пристигне на площадка-

та, баржата се накланя на 90 гра-

дуса и освобождава турбината във

вертикална позиция. Ако свързани-

те с изправянето и освобождаване-

то на турбините предизвикател-

ства бъдат разрешени, хоризонтал-

ните монтажи ще се предлагат

масово на пазара до 2020 г., пред-

виждат специалистите.

Трансграничен
обмен на екологичната
енергия

Изпълнението на целите на ЕС до

2020 г. за 20% електроенергия, про-

изведена от възобновяеми източни-

ци, ще изисква добиването на око-

ло 50 GW вятърна енергия в регио-

на на Северно море. Ветровете там

са силно свързани и при своето дви-

жение вятърните фронтове удрят

едновременно големи зони. Това

води до рязко изменение в произво-

дителността на турбините в раз-

мер на няколко гигаватчаса. В по-

добни случаи, трансграничният об-

мен на енергия би позволил баланси-

рането на мрежата върху по-голя-

ма площ и търгуването й на повече

пазари. Изграждането на подобни

проекти за пренос обаче, може да

отнеме 10-15 години, поради дълги-

те срокове на концесиите и честа-

та обществена опозиция.

Друга важна мярка са изисквани-

ята към нормирането на електром-

режите по отношение на променли-

вите енергийни източници. Много

ветроенергийни централи в момен-

та са задължени да предоставят

пълна гама от допълнителни услуги,

които включват регулиране за спа-

довете и пиковете на напрежение-

то и реактивната мощност, корек-

ция на честотата, ограничаване на

свръхпроизводството и др. Въпреки

че тези услуги са основни за стабил-

ността на системата, по-малките

вятърни и слънчеви електроцентра-

ли са освободени от предоставяне-

то на много от тях. Поради тази

причина, повишаващото се количе-

ство енергия от възобновяеми из-

точници ще постави нови предизви-

кателства пред електрическата

система. Големите количества

възобновяема енергия, които ще

бъдат свързани към мрежите в мно-

го части на света, ще изискват

сериозно повишаване на капацитета

за пренос и въвеждането на нови

регулативни мерки в електросисте-

мите.

За тази мащабна интеграция на

централи с променлива производи-

телност ще бъдат използвани нови

технологии като високоволтови

инсталации за постоянен ток

(HVDC), изключително високоволто-

ви инсталации за променлив ток

(UHVAC), издържащи на високи тем-

ператури проводници с понижено

провисване (HTLS) и гъвкави систе-

ми за пренос на променлив ток

(FACTS). Тези супермрежи ще

свързват големи географски облас-

ти в една унифицирана система и

ще позволяват търгуването на зна-

чителни обеми електричество на

дълги разстояния. Свързването

между отделните елементи на су-
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пермрежата и връзките й с европей-

ската преносна система ще се осъ-

ществяват в специални супервъзли,

където променливият ток ще се

преобразува в постоянен, и обрат-

но. Успешната експлоатация на

супермрежите ще включва участни-

ци от различни страни и операто-

рите на електропреносните мрежи

ще трябва да отговарят за генери-

раните активи на междурегионално

ниво. Това може да бъде постигна-

то само чрез обединение на мрежи-

те, което да позволи изравняване-

то на товарите поради различните

схеми на консумация в отделните

времеви зони.

Полагането на супермрежите ще

донесе редица предимства, но и ще

повиши опасността от сривове в

системата, дължащи се на единич-

ни аварии с мащабни последици.

Поради тази причина е необходимо

разработването на надеждно управ-

ление на системата и възможности

за бързо самовъзстановяване на

мрежите.

Високоволтови
DC мрежи

Преносът на произведената от

офшорните вятърни турбини енер-

гия обратно към брега изисква пола-

гането на високоволтови HVDC мре-

жи. Предизвикателствата пред раз-

работването им са съществени и са

свързани с технологията за AC/DC

преобразуването, многовъзловите

DC мрежи и DC прекъсвачи на напре-

жение, инсталацията на подстанции

в морето и други подводни дейнос-

ти. В допълнение към технологични-

те предизвикателства, експлоата-

цията на мрежите в морето ще изис-

ква покриване на огромни разходи и

пазарно обединение, които са основ-

ните препятствия пред разработка-

та на интеррегионални мрежи в

морето. Включването на страни с

различни регулаторни режими на

електропреносните мрежи също

може да се окаже сериозна пречка.

В момента има няколко AC/DC

конвертора, монтирани на нефтени

и газови платформи в морето, като

някои от тях са конструирани за

офшорни ветроенергийни централи.

Техният капацитет обаче не надви-

шава 400 MW, а за целите на широ-

комащабната вятърна интеграция

са необходими 1-2 GW. Преминаване-

то от днешните елементарни оф-

шорни конструкции към големи пла-

ващи или монтирани към морското

дъно конструкции с капацитет от 2

GW ще изисква допълнително нама-

ляване на размера на оборудването

и същевременно поддържане на раз-

ходите за експлоатация на приемли-

во ниво.

В новите HVDC системи се изпол-

зват конвертори, които преобразу-

ват тока. Конверторите за прена-

сяне на енергия с високо постоянно

напрежение (VSC) се предлагат от

1997 г., но страдат от двойни енер-

гийни загуби и пренасят само една

пета от традиционните преобразу-

ватели с линейна комутация (LCC).

От друга страна, техният компак-

тен дизайн ги прави подходящи за

платформи в морето. За разлика от

LCC, VSC могат да бъдат свързани

към слаби или пасивни АС мрежи като

вятърни електроцентрали и нефте-

ни и газови инсталации в морето. В

допълнение, VSC предоставят

възможности за контрол на напре-

жението и самовъзстановяване след

токов удар. VSC технологията ще

проправи пътя за многотерминални-

те DC мрежи, което ще позволи

Powerful wind farms
The article focuses on recent developments in offshore wind farms and challenges facing grid connection

and cross-border exchange of clean energy.

свързването на вятърни паркове с

брега и търговски връзки между

страните. Според мнението на спе-

циалисти, до няколко години енергий-

ните загуби на VSC ще бъдат съпо-

ставими с тези на LCC (около 0,5%

и на двата терминала).

В много части на света вече са

инсталирани HVDC връзки с два

терминала (точка до точка), чрез

които се свързват асинхронни сис-

теми и се пренасят големи обеми

енергия. Интеграцията на мрежите

в морето обаче изисква допълнител-

но усъвършенстване на многотерми-

налната HVDC технология (MTDC).

MTDC ще понижи необходимия брой

преобразувателни станции и по този

начин ще увеличи платформеното

пространство в морето. Проблемът

е, че MTDC системата е много чув-

ствителна към DC грешки и без DC

прекъсвач на напрежението ще се

наложи изключването на цялата

система. За да се предостави срав-

нимо ниво на готовност и надежд-

ност спрямо съвременните АС мре-

жи, MTDC мрежите ще се нуждаят

от DC прекъсвачи, които могат да

изчистват грешките в рамките на

милисекунди. Експлоатационните

характеристики на променливия ток

изискват принципно прости пре-

късвачи – такива, които прекъсват

тока, когато той е близо до нула. За

да може да изчисти DC грешка,

прекъсвачът на напрежение трябва

да може да прекъсне пълната мощ-

ност, тъй като няма естествено

нулево пресичане на напрежението.

За момента на пазара не се предла-

гат DC прекъсвачи за HVDC. В съще-

ствуващи MTDC схеми са тествани

успешно прототипи на DC прекъсва-

чи за ток 2000 А DC и напрежение 500

kV DC.

Непостоянната генерирана мощ-

ност от офшорните вятърни парко-

ве ще бъде ключов проблем в бъде-

щия дизайн и експлоатация на енер-

госнабдителните системи. Необхо-

димо е дългосрочно, устойчиво реше-

ние за междурегионалните електроп-

реносни магистрали и хармонизира-

не на нормативните изисквания към

мрежите във всички страни.
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     поред класификацията на Международната аген-

ция за атомна енергия, малки ядрени реактори са реак-

торите с електрическа мощност равна или по-малка от

300 MWe. През 2009 г. общо в света са работели 133

такива реактора, разпределени в 28 страни, 13 са били

в процес на изграждане, а общата им мощност е била

равна 60.3 GW.

Традиционно малките ядрени ректори се използват

за изследователски цели, но освен това намират при-

ложение в гражданската сфера като двигателни мощ-

ности за ледоразбивачи, както и във военната сфера

като двигатели на подводници и самолетоносачи. От

началото на този век обаче започва да нараства ин-

тересът от приложението им в граждански сфери,

които преди това са се смятали за запазена терито-

рия на големите ядрени реактори и топлините цент-

рали, както и в перспективни индустриални приложе-

ния свързани с разработването на нови находища от

полезни изкопаеми, развитието на водородната енер-

гетика, преработката на суровини и обезсоляването

на морска вода. „Днес към определението „малки“ все

повече се прилага и допълнението „модулни“. Това е

свързано най-вече с характеристиките на тяхното

комерсиално приложение. Целта е чрез затварянето на

всички основни компоненти на реакторните установ-

ки в компактни моноблокове, да се повиши сигурност-

та, надеждността и ефективността при експлоата-

цията на ядрените енергийни съоръжения. Също така,

планира се при необходимост групирането на няколко

реактора в една голяма инсталация с мощност екви-

валентна на днешните големи ядрени електростанции“,

коментират от Нуклеон.

Интересът към комерсиалните приложения на малки-

те модулни реактори съвпада, а донякъде и е провоки-

ран, от основаването през 2001 г. на Международния

форум за реактори от IV-то поколение. Причината е, че

много от днес съществуващите проекти за малки мо-

дулни реактори отговарят на критериите за четвърто

поколение, формулирани от този форум. Нещо повече,

тъкмо благодарение на проектите за малки модулни

реактори, сроковете за навлизането на IV-то поколе-

ние се отместиха с десетина години напред във време-

то - в момента се предвижда първите комерсиални

прототипи от IV-то поколение да бъдат присъединени

към мрежата преди 2020 г., докато преди десет години

се е смятало за възможно това да стане едва около 2030

г. Така най-вероятно първите реактори от IV-то поко-

ление ще бъдат тъкмо малки модулни реактори.

Международната агенция за атомна енергия внима-

телно следи и подпомага програмите на своите стра-

ни-членки за развитие на малки модулни реактори чрез

различни публикации, презентации и информационни

материали. Агенцията има регулярно перо в своя бюд-

жет за малки модулни реактори, като допълнително

темата се смята за основна в „Международния проект

за иновативни ядрени реактори и горивни цикли“ (INPRO),

където активно се обсъждат проблемите, свързани с

комерсиалното навлизане на малките модулни реакто-

ри в енергийния микс на страните-членки.

Като цяло в света в момента съществуват повече

Проекти за малки
модулни реактори
Проекти за малки
модулни реактори

С
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от 60 проекта за малки модулни

реактори. Има значително разнооб-

разие в прилаганите технологии, ре-

шения и цели. Част от тези проек-

ти се основават на еволюционни

технологични решения, които пред-

ставляват модификации на популяр-

ните днес реактори с водно или

газово охлаждане. Съществуват

обаче и значителен брой проекти,

които се основават на революцион-

ни технологични подходи или на

такива, които досега са нямали или

са имали ограничено приложение в

гражданската сфера. Степента на

готовност на тези проекти също

варира значително - някои се пред-

виждат да са готови за разполага-

не и редовна експлоатация след 2030

г., докато други са само на 5 до 7

години от комерсиалната си реали-

зация. Сферите на приложениe също

са много разнообразни, като се на-

блюдава постепенна еволюция от

концепцията, че малките модулни

реактори имат смисъл само в екст-

ремални природни условия, отдале-

чени географски региони и малки

развиващи се страни, към осъзнава-

нето, че те притежават значите-

лен потенциал за разполагане и из-

ползване в развитите икономики.

Основните технологии, използва-

ни в проектите за малки модулни

реактори са:

nnnnn водно-водни реактори;

nnnnn високотемпературни реактори с

газово охлаждане и пебъл бед тех-

нология;

nnnnn реактори с бързи неутрони с на-

триево охлаждане;

nnnnn реактори с бързи неутрони с олов-

но-бисмутово охлаждане;

nnnnn реактори с бързи неутрони и то-

риев горивен цикъл.

Проекти по света
Всяка от водещите страни в яд-

рените технологии има своя програ-

ма и/или различни инициативи за

развитието на малки модулни реак-

тори:

В САЩ Департаментът по енер-

гетика регулярно финансира развой-
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ни дейности, свързани с малки модул-

ни реактори, като тази година са

отделени рекордните 452 млн. дола-

ра за подпомагане на два проекта,

които се в най-напреднал етап на

разработка. Отделно от това, през

март т. г. са подписани договори с

три от компаниите, стоящи зад

проекти на малки модулни реактори

за изграждане на техните прототи-

пи на площадката в Савана Ривър.

Към федералните програми се при-

бавят и договорите между компании

производители на малки модулни

реактори и публично-частни иници-

ативи за развитието на щатски

клъстери за серийното производ-

ство на малки модулни реактори.

В Япония проектите за малки

модулни реактори се развиват от

различни държавни и университет-

ски лаборатории в сътрудничество

с водещите японски корпорации в

ядрените технологии. Някои от про-

ектите се разработват съвместно

с американски лаборатории и компа-

нии. Съществуват 10 концепции за

малки модулни реактори, три от

които са водни, три натриеви, три

оловно-бисмутови и един с разтопе-

на сол и ториев цикъл. От тях девет

се намират в етап на идейни проек-

ти, а един е в пред-лицензионна про-

цедура на американската Агенция за

ядрено регулиране.

В Русия съществуват разработ-

ки на няколко института и конструк-

торски бюра за малки модулни реак-

тори. Тези проекти покриват целия

спектър от възможни технологии за

малки модулни реактори, като

съвсем естествено в най-напредна-

ла фаза са тези, които се базират

на вече работещи ядрени установ-

ки в гражданската, военната и кос-

мическата област. Опитът, който

има Русия в експлоатацията на

атомни ледоразбивачи, е пренесен в

проектите за малки водно-водни

модулни реактори VBER-150 , KLT-20,

и ABV. Други малки водно-водни ре-

актори са UNITHERM и ELENA. Натру-

паният опит в експлоатацията на

реактора с натриево охлаждане BNP-

600 е основа на проекта MBRU-12.

През 2010 г. Европейският съюз

стартира програма, наречена „Евро-

пейска инициатива за устойчива

ядрена индустрия“. В рамките на

тази програма ще бъдат развивани

три проекта на реактори от IV-то

поколение, които ще имат парамет-

рите на малки реактори.

Първият проект е френският

ASTRID, който е реактор с бързи

неутрони с натриево охлаждане и

мощност между 250 и 600 MWe.

Очаква се изграждането на комерси-

ален прототип да започне през 2017

г. и да бъде присъединен към мрежа-

та през 2022 г.

Вторият проект се казва ALEGRO

GFR. Това ще е реактор с бързи

неутрони с газово охлаждане, като

прототипът ще е с мощност 100

MWt. Проектът ще се развива от

Чехия, Словакия и Унгария с подкре-

пата на Франция. Предвижда се из-

граждането на прототипа да започ-

не през 2018 г. и да завърши през 2026

г.

Третият европейски проект в

рамките на тази инициатива на ЕС

e белгийският Мирта, който ще бъде

акселераторна установка с оловно-

бисмутово охлаждане с мощност от

100 MWt. Изграждането му ще започ-

не през 2014 г. и ще завърши през

2023 г.

Бюджетното финансиране на

тези проекти е осигурено, но прави

впечатление, че като цяло европей-

ските проекти за малки модулни

реактори закъсняват с около 7 до 10

години от своите конкуренти, сро-

ковете на техните реализации са по-

дълги, а бюджетите са по-високи.

През 2008 г. китайското прави-

телство взе решение за изгражда-

нето на комерсиален прототип на

високотемпературен реактор с га-

зово охлаждане и pebble bed техно-

логия. Централата ще се състои от

два модула с 250 MWt, които ще

задвижват турбина с мощност 200

MWe. Строителните работи започ-

наха през 2011 г., като датата на

пуск е определена за 2015 г. Гориво-

то ще бъде изработено и доставе-

но от германска компания, обучени-

ето на персонала е поверено на

американската Дюк енерджи. Инве-

стицията е в размер на 5 млрд. юана.

Планира се след пускане на прототи-

па в действие на същата площадка

да бъдат добавени още 16 модула,

като общата мощност на центра-

лата да достигне 3 800 MWe. Най-

вероятно това ще се случи преди

2020 г.

Заключение
Проектите за малки модулни ре-

актори навлизат в стадия на конк-

ретните реализации, които трябва

да потвърдят очакваните парамет-

ри на тяхната комерсиална експло-

атация. Следващите десет години

ще определят основните тенденции

в развитието на световната ядре-

на индустрия за десетилетия напред.

Внимателното наблюдение на вече

съществуващите проекти за малки

модулни реактори, както и включва-

нето в разработката на тези тех-

нологии, трябва да се превърне в

приоритет пред развитието и на

българската ядрена енергетика.

„От особена важност за нас е, че

много от проектите за малки модул-

ни реактори ще използват за свое

гориво отработеното гориво от

днешните водно-водни реактори“,

коментира г-н Йорданов, управител

на Нуклеон. „За периода на своята

експлоатация АЕЦ Козлодуй вече е

натрупала и ще натрупа още отра-

ботено гориво. Това е ценна сурови-

на за бъдещите малки модулни реак-

тори, които могат бъдат инстали-

рани в България, както и най-добро

решение на проблема с радиоактив-

ните отпадъци.

Въвеждането в експлоатация на

малки модулни реактори в България

задължително трябва да бъде взето

предвид в разработването на една

дългосрочна енергийна стратегия на

страната до 2050 г., която да бъде

съобразена с потенциала и възмож-

ностите за утилизация на тези бъде-

щи ядрени мощности“, категоричен

е той.

Настоящата статия е базирана на доклад на

агенция Нуклеон, представена по време на

тазгодишната международна конференция на

Булатом.

Projects for small modular reactors
The current article, based on Nucleon agency report, examines the nature and possible applications of

small modular reactors in civil sectors. The text also provides current data for development of such

projects around the world.
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Модерни осветителни тела
в ядрената електроцентрала
в Моховице, Словакия

Модерни осветителни тела
в ядрената електроцентрала
в Моховице, Словакия

В края на май 2012 чешкият и словашкият офис на итали-

анския концерн BEGHELLI направиха последната доставка от

поръчката на 6000 броя промишлени осветителни тела за яд-

рената електроцентрала Моховице в Словакия.

Малко предистория:
Над 30 фирми производителки на промишлени осветителни

тела участваха в търга за доставка. Някои от тях отпадна-

ха  заради специалните изисквания на ядрената електроцен-

трала. Накрая Бегели победи с моделите от серията ACCIAIO.

Избраните модели бяха от серията ACCIAIO 2 X 18W, 2 X 36W,

2 X 54W и 2 X 80W.

Какви бяха техническите изисквания на
клиента?
•Осветителните тела трябваше да бъдат метални и да

издържат на влиянието на вредни химически изпарения

и корозия. Промишленото осветително тяло ACCIAIO е из-

работено от стомана, поцинковано и след това прахово бо-

ядисано. Крайните му капачки са изработени от алуминий.

Това означава, че то е устойчиво на вредни химически вли-

яния и корозия.

•Осветителни тела трябваше да са със защита от прах

и влага IP66. Промишленото осветително тяло ACCIAIO не

се затваря с пластмасови или метални щипки, както стан-

дартните промишлени осветителни тела, които могат да

се разхлабят след няколко години. То е капсуловано за до-

биване на истинска защита от прах и влага IP66.

•Осветителните тела трябваше да се монтират на го-

леми височини. Промишленото осветително тяло ACCIAIO

2 X 80W и 4 X 80W, в комплект с триивични луминисцентни

тръби 80W от BEGHELLI позволява осветителните тела

да се монтират на големи височини. Уникалният му огле-

дален рефлектор, следващ извивките на луминесцентните

тръби, увеличава до 20% светлинния му поток.

•Осветителните тела трябваше да позволяват лесно об-

служване и сервиз. Промишленото осветително тяло

ACCIAIO има уникална система за смяна на луминесцент-

ните тръби и електронния баласт. Докато при другите про-

мишлени осветителни тела трябва да се разкопчават щип-

ките и да се маха тежкото закалено стъкло, при ACCIAIO

се развинтва само крайният капак, който тежи не повече

от 150 грама, нанизват се тръбите и капакът се затваря.

Това прави обслужването му изключително лесно, особено

на големи височини, където обслужването на осветител-

ните тела по принцип е доста по-трудно.

•Част от осветителните тела трябваше да бъдат взри-

вобезопасни за зона 2 и 22, част от осветителните те-

ла трябваше да се използват и като аварийни. Абсолютно

всички други фирми, освен BEGHELLI предложиха три вида

осветителни тела, първите стандартни, със степен на за-

щита IP66, вторите взривобезопасни, третите аварийни.

Само BEGHELLI предложи едно и също осветително тяло

в три разновидности. Само със смяната на алуминиевите

капачки, с такива ATEX сертифицирани, осветителното тя-

ло се превръщаше във взривобезопасно за зони 2 и 22. Само

със смяната на алуминиевите капачки с LED аварийни ка-

пачки осветителното тяло се превръщаше в аварийно ос-

ветително тяло.

•Осветителните тела трябваше да бъдат с антиземет-

ръсно и антивибрационно закрепване. Техничeските спе-

циалисти от чешкия офис на BEGHELLI разработиха спе-

циални антиземетръсни и антивибрационни планки на про-

мишленото осветително тяло ACCIAIO. Те са сертифици-

рани от съответния чешки институт.

В заключение бихме отбелязали, че промишленото освети-

телно тяло ACCIAIO е приложимо и за други сфери на индус-

трията и енергетиката. Наши клиенти на българския пазар

са летище София, Лукойл, заводът за биодизел в Русе и др.

Гр. София, Кв. Студенстски град, ул. Проф. Кирил Попов 18, офис 2 А
Тел.: 02/9621208; Факс: 02/9621023, GSM: 0888/450568

e-mail: dimov@mail.techno-link.com, www.beghelli.bg
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Нова технология за производство на
енергия чрез преработка на отпадъци

Учени от университета Дейвис в

Калифорния изобретиха технология,

чрез която твърди битови отпадъ-

ци могат да се превръщат във възоб-

новяема енергия. Основоположник на

разработката е проф. Руихонг Жанг,

който стартира работата си по

проекта за анаеробна преработка

през последното десетилетие. През

април т. г. американската компания

за пакетиране American River Packa-

ging (ARR), която е получила лиценза

за технологията от университета,

въвежда системата в своето произ-

водство. Тя ще преработва в приро-

ден газ средно 7,5 тона хранителни

отпадъци на ден, изхвърляни от ме-

стните производители на храни,

както и половин тон опаковъчен

материал от ARP, който не може да

се рециклира. Системата ще произ-

вежда близо 1300 kWh възобновяема

енергия всекидневно, която ще по-

срещне около 37% от енергийните

нужди на компанията и ще намали с

2900 т годишно отпадъците, из-

хвърляни в депа.

„Този вид технологии на практи-

ка променят начина, по който обще-

ството гледа на отпадъците като

ресурс, осигуряващ по-чиста околна

среда и нови работни места“, казва

проф. Жанг.

Анаеробното смилане е процес, при

който бактерии разграждат отпадъ-

чния материал в среда, лишена от

кислород. Системата на Жанг преоб-

разува отпадъците във възобновяе-

ма енергия, компост, вода и есте-

ствени торове. Въпреки че анаероб-

ната преработка не е нова техноло-

гия, промишлената й употреба до

този момент не е разпространена. За

разлика от повечето подобни систе-

ми за смилане, които работят глав-

но с отпадъци в течно състояние -

от млекопреработвателни предпри-

ятия или градски отпадни води, нова-

та технология може да преработва

както течни, така и твърди отпадъ-

ци, включително хранителни и расти-

телни отпадъци, хартия и картон.

Според проф. Жанг две са основни-

те бариери пред широкото разпрос-

транение на анаеробни системи -

време и пари. Очаква се новата тех-

нология да спести и от двете, както

и да намали количеството на из-

хвърляни в депата отпадъци, защото

произвежда повече енергия за двой-

но по-малко време. В ARP системата

е била въведена само за 90 дни и

струвала между 2 и 3 млн. USD.

Innovations
Innovations section in this issue presents some facts about PV windows that are expected to be a market

hit in 2013 and new technology for energy production from hard home wastes.

Източник: UC Davis

Нова технология за производство на
енергия чрез преработка на отпадъци

PV прозорците - пазарен хит през 2013 гPV прозорците - пазарен хит през 2013 г

Компанията Oxford PV, създадена

от учени от Оксфордския универси-

тет в края на 2010 г., представи

проект на икономически изгодна и

ефективна технология за производ-

ство на електрическа енергия чрез

фотоволтаични прозорци. Генерира-

ната от фасадите енергия би могла

да се използва за захранване на ос-

ветлението или други инсталации в

сградите. Изследователите са по-

стигнали стойност от 35 цента на

ват и възнамеряват да лансират

продукта на пазара през втората

половина на 2013 г.

Oxford PV съчетава тънкослойни

соларни клетки на багрилна основа

със стъклени подложки за производ-

ството на оцветено стъкло. В ре-

зултат се получава стъклена фаса-

да, която в същото време е соларна

система за производство на елект-

роенергия.

„Отпечатваме металните окси-

ди, боите, пластмасите и полимери-

те директно върху стъклото“, обяс-

нява Кевин Артър, главен изпълните-

лен директор на Оксфорд PV. „Свет-

лината реагира с боята и създава

ток, който ние събираме чрез два

терминала, също като стандартна

батерия“.

Прозорците могат да бъдат про-

изведени в разнообразие от цвето-

ве или да бъдат матирани, така че

да се задоволят съвременните изис-

квания на архитектите и дизайнери-

те.

„PV прозорците основно имат

ценови предимства пред тънкослой-

ните соларни технологии. Тъй като

по същество използваме ситопечат,

производствените разходи са много

по-ниски отколкото при конвенцио-

налните соларни клетки, а цената на

материалите също намалява. Но най-

важното е, че след като дадена ком-

пания веднъж реши да инсталира

стъклена фасада на сградата си (а

повечето съвременни офис сгради са

именно такива), много лесно възпри-

емат идеята да използват нашия

субстрат“, допълва Кевин Артър.

Oxford PV търси начин да привле-

че 3,5 млн. паунда финансиране във

вид на рисков капитал за разработ-

ването на пилотна производствена

линия. Стремежът на компанията е

през третото тримесечие на 2013

г. да реализира първата партида

PV прозорци.

Източник: Dreamtime
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Предстоящи изложения, конференции, събития
СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ 2012

Upcoming exhibitions, conferences & events
SEPTEMBER - NOVEMBER 2012

предстоящо/events

СЕПТЕМВРИ 2012
ЕНЕРГЕТИКА

Енеко, 24 - 29 September 2012
Venue: България, Пловдив
Organizer: Международен Панаир Пловдив
Type: Международна изложба за енергетика и екология

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

European Photovoltaic Solar Energy Conference and
Exhibition, 27th , 24 - 28 September 2012
Venue: Germany, Frankfurt
Organizer: WIP-Renewable Energies
Type: Exhibition and conference for the entire PV value chain

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Photovoltaics forms Landscapes, 25 September 2012
Venue: Germany, Frankfurt
Organizer: WIP
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.

ЕНЕРГЕТИКА

ENERGOexpo 2012 , 25 - 27 September 2012
Venue: Debrecen, Hungary
Organizer: V-Trade
Type: International Exhibition and Conference for Energy

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO, 27 - 30 September 2012
Venue: Germany, Messe Augsburg
Organizer: REECO
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.

ОКТОМВРИ 2012
ЕНЕРГЕТИКА

Battery+Storage, 8 - 11 October 2012
Venue: Germany, Stuttgart
Organizer: Messe Stuttgart
Type: The trade fair features exhibitions by suppliers and
manufacturers of modern battery systems and their service
providers, as well as developers and manufacturers of new and
alternative storage solutions.

ЕНЕРГЕТИКА

Energy Solutions, 10 - 11 October 2012
Venue: UK, London, London Olympia
Organizer: UBM plc
Type: Focusing on energy management, onsite renewables,
energy efficiency and procurement, the event attracts a unique
visitor demographic of energy managers, buyers and industry
professionals, across a range of industries and market sectors.

ЕНЕРГЕТИКА

International Energy Fair ENERGETIKA, 10 - 12 October
2012
Venue: Serbia, Belgrade
Organizer: BEOGRADSKI SAJAM
Type: Electric power industry, coal, gas and oil, renewable
energy sources, energy efficiency.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

GeoPower Turkey 2012, 16 - 17 October 2012
Venue: Turkey, Istanbul, Barcelу Eresin Topkapi
Organizer: Green Power Conferences
Type: The event this year focuses on maintaining Turkey’s

impressive growth through sustainable policy practices and efficient
operating procedures.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar Turkey Conference & Exhibition, 16 - 17 October
2012
Venue: Turkey, Istanbul, Barcelу Eresin Topkapi
Organizer: Green Power Conferences
Type: Solar Turkey, the premier Turkish solar energy event,
has become the official meeting place for Turkish and international
solar industry leaders who recognize the potential growth and
opportunity for the solar power industry in Turkey.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Turkish International Renewable Energy Congress , 16 -
17 October 2012
Venue: Turkey, Istanbul, Barcelу Eresin Topkapi
Organizer: Green Power Conferences
Type: TIREC 2012 is a 4-day, high level congress and
exhibition, where Turkish and international renewable energy experts
meet to ensure that Turkey’s green energy industry continues to
grow and meet its huge potential.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

EEE EXPO, 17 - 20 October 2012
Venue: Romania, Bucharest
Organizer: Romexpo
Type: International fair for renewable energy, conventional
energy, equipment and technologies for oil and natural gas.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solarpeq, 23 - 26 October 2012
Venue: Germany, Duesseldorf
Organizer: Messe Duesseldorf
Type: The Trade Fair for Solar Production Equipment is held
concurrently with the world’s leading fair glasstec and provides an
international forum for all those interested in selling or buying
machinery for producing and processing silicon, wafers, solar cells
and modules.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

ENER SOLAR, 24 - 26 October 2012
Venue: Italy, Milan Fair Center
Organizer: Fierra Milano
Type: The event dedicated to photovoltaic and thermal solar

energy, to photovoltaic technologies (PV Tech) and to inverters
(Invex).

НОЕМВРИ 2012
БИОЕНЕРГЕТИКА

BioEnergy Decentral, 13 - 16 November 2012
Venue: Germany, Hannover
Organizer: DLG
Type: The exhibition presents the entire range of technological
developments in the fields of bioenergy, renewable energy and
engineering and installations for decentralized energy supply.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Конференция за вятърна енергия в България 20
November 2012
Venue: България, София
Organizer: EWEA, БГВЕА, АПЕЕ
Type: Четвъртото издание на годишната конференция
за вятърна енергия в България ще разгледа отблизо пазар-
ната и регулаторна рамка за ветроенергийния сектор в
страната след приемането на промените в Закона за енер-
гия от възобновяеми източници тази година.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE, 21 - 23 November 2012
Venue: Romania, Bucharest, Palace Hall Bucharest
Organizer: REECO
Type: The RENEXPO (Renewable ENergy EXPOsition) SOUTH-
EAST EUROPE is not only Romania’s largest and most significant
event on renewable energies but also creates The energy platform
for the South-Eastern European region.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Offshore Wind Power Europe, 27 - 29 November 2012
Venue: Germany, Hamburg
Organizer: Green Power Conferences
Type: The 4th annual Offshore Wind Power Europe conference
will be held in Hamburg assembling leading utilities, developers,
government officials, OEMs, manufacturers, component suppliers,
wind technology companies, marine shipping, transportation
executives and financiers. Be at the forefront of the European
offshore wind power industry and hear in-depth presentations on
cost-effective project delivery and how to drive down construction
and operational costs.

снимка: БГВЕА
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