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Уважаеми читатели, Dear readers,

2054

Тази есен бе белязана от недостигани досега нива на

проблематиката във фотоволтаичния бранш, както и

от няколко вълнуващи събития като насрочването на

референдума за ядрената енергетика за 27 януари

догодина, стартиралата разпродажба на 33% от

капитала на ЧЕЗ в България, подписването на оконча-

телното инвестиционно решение за проекта Южен

поток и проекта за нов завод за биогаз в Исперих.

Следейки динамичния новинарски подход, редакторският

екип подготви един силен брой, в който постави  акцент

не върху технологиите за добив на енергия, а върху

пестенето й. В статията „Енергиен мениджмънт“ се

фокусираме върху възможностите за минимизиране на

потреблението на различните видове енергоносители и

ролята на системите за енергиен мениджмънт. Пред-

ставяме решения за повишаване на енергийната

ефективност на индустриални и ютилити компании и

отделните етапи в тяхната реализация на стр. 30

Обърнете внимание и на една много интересна публика-

ция в броя – статията за преработка на биомасата

чрез пиролиза. Препоръчваме, разбира се, и рубрика

„Газификация“, в която можете да намерите материал

за оборудването за газорегулаторни пунктове и

газорегулаторни възли, а на страниците за топлоенер-

гетика ви представяме видовете охладителни кули и

техните специфики.

Приятно четене!

This fall has been marked by the problems in the photovoltaic

branch, which have now reached an all-time high level, as well

as several exciting events, such as setting of NPP Belene

Referendum date for 27 January, 2012, the sale of 33% stake in

the CEZ, signing of the final investment decision on South

Stream gas pipeline and the investment in a new plant for

biogas in Isperih.

In a dynamic approach to news broadcasting, our editorial

team prepared yet another strong issue: instead of dedicating

it on power generation, the focus this time is on the

technologies used to manage the energy. The featured article

„Energy management“ presents solutions for energy efficiency

improvement in industrial and utility companies and the

possibilities for minimizing the consumption of various energy

consumers (pg. 30).

The article „Biomass treatment by pyrolysis“ is another

interesting feature that is worth reading. From the column on

gasification, we recommend the editorial called „Equipment for

gas regulating stations and gas regulating centers“, and in the

section about the heating power industry, the focus is on

cooling towers.

Enjoy reading!
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Българската фирма Про Еко Строй завърши успешно два
проекта в Германия

Българската компания за соларни паркове и малки фотоволтаични инстала-

ции Про Еко Строй завърши успешно работата си като подизпълнител по два

проекта на фотоволтаични електроцентрали в Германия. Първият от тях се

намира в района на Унтерхайд (Unterhaid) и е с мощност 1,3 MWp, а вторият

е в Ютербог (Jueterbog) и мощността му е 2 MWp. И в двата проекта българ-

ският екип е бил подизпълнител при монтажа на метална конструкция и инста-

лирането на модули.

Фирмата създаде консорциум съвместно с германската компания МСМ Солар,

с който двете фирми да обединят усилията си за работа по по-мащабни про-

екти в Германия и други европейски страни. Името на консорциума е Граждан-

ско дружество МСМ - ПРО ЕКО Строй, а предметът му на дейност е изграж-

дане на фотоволтаични инсталации.

„Изграждането на фотоволтаични паркове е сфера, в която българските

фирми биха могли да бъдат конкурентни на международния пазар, поради на-

личието на качествени инженерни кадри у нас, в комбинация с конкурентните

цени, които можем да предложим“, посочва Николай Николов, управител на

Про Еко Строй.

Броят на завършените от Про Еко Строй съоръжения вече надхвърля 30

както в България, така и в Германия, Румъния и Франция.

Интернешънъл Пауър Съплай спечели златен медал на МТП
Пловдив

Фирма Интернешънъл Пауър Съплай бе отличена със златен медал за своята

модулна хибридна система, която произвежда ток от вятър, слънце, дизел и

биопродукти. Това се случи на състоялата се на 27 септември т. г. церемония

във Виенския павилион на Международния панаир Пловдив.

„Системата е световна новост, но е изцяло проектирана и направена в

България, затова грабна и златен медал, и приз за иновация“, коментираха от

компанията.

Според правилника, златните медали са отличие за продукти, отговаря-

щи на европейски стандарти за качество и представляващи новост в сво-

ята област. Те бяха връчени от Виолина Панайотова, главен секретар на

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която беше и

председател на комисията за определяне на победителите, председателя

на Агенцията Ангел Ангелов, кмета на община Пловдив инж. Иван Тотев,

областния управител на Пловдивска област Здравко Димитров, изпълнител-

ния директор на Международен панаир Пловдив Богомил Бонев и главния

директор Иван Соколов.

накратко
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ЗЕС ЕЛИА чества десетгодишен юбилей
Заводът за електрически съоръжения ЕЛИА в гр. Добрич отбеляза десет

години успешно присъствие на българския пазар. „Основното производство в
завода е подчинено на идеята за модернизация на енергетиката в България.

Произвеждат се главно енергийни съоръжения средно напрежение и такива за
изпълнение на ретрофит, както и всички съоръжения в областта на ниското

напрежение за тежки индустриални и инфраструктурни обекти. Най-новите
тенденции в развитието на ЗЕС ЕЛИА са свързани с изграждането на комп-
лексни модулни подстанции, вятърни паркове и изпълнение на обекти „до ключ“.

Съгласно единственият в България франчайзингов договор в електропроизвод-
ството, сключен между фирма Сименс и Елиа, в завода се произвеждат съоръ-

жения на Сименс по системата Сивакон“, заявиха от компанията.
„За тези 10 години в завода беше произведено основното енергийно и елек-

трооборудване, свързано с модернизацията на крупни производствени мощно-

сти и заводи в България, като Асарел Медет, Елаците Мед, Лукойл Нефтохим,
КЦМ Пловдив, Стомана Индъстри, Монтюпе, Актавис, Девня Цимент и други“,

допълниха от ЗЕС ЕЛИА.

Хенкел представи ново полиуретаново лепило за роторни перки
Отскоро Хенкел предлага на пазара ново полиуретаново лепило Macroplast UK

1340, съобщиха от компанията. „Лепилото, произведено по иновативна техно-
логия, е предназначено за бързо залепване на роторни перки. Разнообразни
тестове показаха значителни намаления във времето за темпериране и вре-

мето за залепване. По-ниската температура на втвърдяване има положителен
ефект върху енергийната консумация, а също така намалява риска от напук-

ване поради топлинно натоварване. Залепените части на перка с дължина 40
метра преминават безпроблемно през тестовете за статично и динамично
натоварване, съгласно IEC 61400-23 стандарта за издръжливост на материа-

лите на натоварване и умора“, допълниха от Хенкел.

Стартира проект за насърчаване интегрирането на PV
системи в електроразпределителните мрежи

На 15 ноември т. г. официално бе даден старт на двугодишния проект PV
GRID. Той се финансира по програмата на Европейската комисия „Интелиген-

тна енергия Европа„ и ще продължи до октомври 2014. Целта на PV GRID е да
допринесе за преодоляване на регулаторните и нормативни предизвикател-
ства, свързани с интеграцията на големите дялове електроенергия от фото-

волтаични инсталации в разпределителната система в цяла Европа.
Мрежовото интегриране на фотоволтаични системи преди беше подчертано

от консорциума PV LEGAL като една от основните пречки пред по-нататъшно-
то развитие на фотоволтаиката в Европа. През последните години се очертава
напълно нова ситуация в няколко европейски страни - разпределителните мрежи

да се справят с големите дялове на фотоволтаично производство, което води
до нови технически, икономически и административни предизвикателства.

PV GRID следва проекта PV LEGAL, който бе завършен през февруари т. г.
Консорциумът PV GRID включва и участници от по-широкия електроразпреде-
лителен сектор, за да се отговори на конкретни въпроси за работата и ре-

гулирането на разпределителната мрежа.

накратко

Международен панаир за ВЕИ и енергийна ефективност
RoEnergy 2012 От 28 до 30 ноември т. г. в Тимишоара, Румъния ще се проведе петото

издание на международното изложение за възобновяема енергия и енергийна ефек-

тивност RoEnergy, съобщиха организаторите от R.E.S. Group. Сред основните
акценти на изложението са фотоволатични инсталации и слънчеви колектори:
моно- и поликристални, аморфни фотоволатични модули; АС инвертори, PV кабе-

ли и кабелни компоненти; фотоволтаично улично осветление; интегриране на
фасадни фотоволтаични инсталации; хибридни системи; комбинирани слънчеви

топлинни и газови системи; слънчево охлаждане; системи за концентрация на
слънчевата термална енергия; биомаса, биогаз и течни биогорива; водноелект-
рическа, вятърна и геотермална енергия; хибридни автомобили; пасивни къщи и

др. Паралелно с изложението ще се проведе конференцията „Солар Енерджи“,
организирана в сътрудничество с New Energy Sources Association, както и конфе-

ренция на тема „Биоенергията - енергията на бъдещето“.
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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.

Извършиха допълнително обследване на ПВН на 6 блок в АЕЦ
Козлодуй

Vromos пуска сглобен в България електромобил
Бургаската компания Vromos обяви, че ще продава своите компактни модели

електромобили Kiwi на цена от 20 000 лв. Те се сглобяват в България с части
от Китай и изминават между 100 и 150 км с едно зареждане, съобщават от

Индустриален клъстер Електромобили.
„Електрическият автомобил Vromos Kiwi 2012 разполага с два акумулатора с

тегло 320 кг и живот от 800 цикъла. Мощта на електрическия мотор е 10 kW.

Двуместната кола е с дължина 2893 мм, а максималната скорост e 85 км/ч.
Радиусът на завой е 5,35 м, а максималното общо тегло 880 кг. Без батерии

автомобилът тежи 435 кг. Колата е дълга 2893 мм, което я прави изключител-
но удобна в града“, разказват от компанията.

Vromos ще произвежда и електроскутер, който може да мине 60 км. Зареж-

дането на акумулаторите става в домашни условия. За скутера са необходими
5 ч, а за лекия автомобил - 7 ч.

В рамките на плановия годишен ремонт на шести блок на АЕЦ Козлодуй бе

извършено допълнително обследване на метала на основните носещи елементи
на конструкцията на подгревателите високо налягане (ПВН) на блока. Изслед-

вани бяха водните камери, тръбните дъски и корпусите.
ПВН са част от технологичната схема на II-ри контур, като ефектът от

тяхната работа се изразява в повишаване на коефициента на полезно дей-

ствие. Технологичната схема позволява блоковете да работят с изключени
подгреватели високо налягане, което би довело само до понижаване на елек-

трическата мощност.
„Обследването бе изпълнено от експерти от Изпитвателен център Диаг-

ностика и контрол към атомната централа, сертифициран от ИА Българска

служба за акредитация за извършване на безразрушителен контрол.
Използвани са методите на контрол металографски анализ, спектрален

анализ, ултразвукова дебелометрия и измерване на твърдост. В резултат на
извършения контрол е установено, че стоманата на тръбните дъски и на
корпуса отговаря на стомана – марка 22К (въглеродна конструкционна сто-

мана), и съответства на проектната, както и че дебелината на метала на
обследваните елементи отговаря на заложената по проект“, разказват от

АЕЦ Козлодуй.
Дейностите бяха реализирани в съответствие с изискванията на Програма

за обследване състоянието на подгреватели високо налягане на блокове 5 и 6

на АЕЦ Козлодуй, разработена от Института по металознание, съоръжения и
технологии при Българската академия на науките. По време на контрола на

ПВН на шести блок присъстваха представители на производителя на оборуд-
ването – ОАО Машиностроителен завод ЗиО-Подолск, и на конструкторската
организация ОАО Инжиниринговая компания ЗИОМАР, Русия.
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Един от ключовите елементи за

функционирането на всички новоизгра-

дени метростанции е мрежата от ав-

томатизирани системи за монито-

ринг и контрол. Те гарантират неп-

рекъснатото и автоматично изпра-

щане и събиране на данни за актуал-

ното състояние във всяко едно отдел-

но звено, анализ и обработка на дан-

ните, както и архивиране и визуали-

зиране в реално време. Всяка една от

системите има три нива на управле-

ние, като може да се извършва дис-

танционна компютърна връзка от

Централен диспечерски пункт, от

КПС, а същевременно, при нужда, еки-

пите от експлоатация могат да из-

ползват и режим на местно управле-

ние.

Част от изградената мрежа са

системите при тягово-понизителни-

те станции по трасето на метрото,

които са базирани на PROFIBUS кому-

никация с технологии на Siemens. Те

осигуряват непрекъсваемо захранва-

не на всяка метростанция и токопо-

Системи за единно управление
в софийското метро

даването на контактните релси в от-

делните участъци. Управлението на

санитарно-техническите съоръжения

на метростанциите се реализира чрез

серия контролери от високо ниво на

Schneider Electric с най-модерните ко-

муникационни системи LAN и MODBUS

и възможност за изнесена архитекту-

ра. Системата е изцяло резервируе-

ма с рингова структура на местно ни-

во, използваща активно оборудване

MOXA, което осигурява безпрепятс-

твената работа на всички елементи

в мрежата дори при получаване на кон-

фликт, колизия или отпадане на връз-

ка при дадено устройство.

Като част от цялостната мрежа

за единно управление е включена и сис-

темата на транспортна автомати-

ка - управление на всички влакове и съ-

пътстващата ги автоматика от

страна на диспечери. Единната мре-

жа за управление е изградена върху ця-

лото трасе на метрото на базата на

двоен оптичен ринг с активно оборуд-

ване тип OTN (Open Transport Network).

Подобни модули са инсталирани и

свързани помежду си на всяка метрос-

танция и в ЦДП и служат за пренос

на всички управляващи, контролиращи

и изпълнителни системи. Използвано-

то OTN оборудване от типа X3N10G

е първата и единствена по рода си

система в Европа и е изградена по мо-

дел на най-модерните транспортни

мрежи като метрото в Шанхай, САЩ

и петролопроводите в ЮАР.

Всички посочени системи функцио-

нират в обща мрежа при седем от мет-

ростанциите на втори метродиаме-

тър и новите трасета от първи мет-

родиаметър, като към тях са включе-

ни наблюдение и управление на стан-

ционно и тунелно осветление и венти-

лация, водоотливни помпени станции,

както и системата за автоматично

таксуване на пътниците. Техническо-

то изграждане на цялостния инжене-

ринг както и проектирането на всич-

ки метростанции по втори метроди-

аметър са осъществени от екипите

на Старт Инженеринг АД.

Системи за единно управление
в софийското метро
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The company Vromos starts selling an electrical car assembled in Bulgaria
The company Vromos, located in the city of Bourgas, stated that they

were going to sell their compact electrical cars Kiwi for a price of 20 000

BGN. The cars assembled in Bulgaria using parts manufactured in China

and can travel between 100 to 150 km with one battery charge, was

announced by the Electrical Vehicles Industrial Cluster.

„The electrical car Vromos Kiwi 2012 has two batteries with total weight

of 320 kg and service life of 800 cycles. The power of the electrical motor

is 10 kW. The two-seat car is 2893 mm long and has a maximum speed

of 85 km/h.

The turning radius of the vehicle is 5.35 m, and the maximum total weight

is 880 kg. The weight of the car without batteries is 435 kg. The length of

the car is 2893 mm which makes it extremely convenient for urban

environment,“ said the company.

Vromos is going to manufacture electrical scooter that can travel 60 km.

The battery can be charged at home. The batteries of the scooter require

a charging time of 5 h, and 7 h for the car.

Henkel started selling new polyurethane glue for rotor blades
Henkel Recently started selling new polyurethane glue Macroplast UK

1340, the company announced. „The glue, manufactured with an innovative

technology, is intended for quick gluing of rotor blades. Various tests

showed considerable reduction in the tempering time and the gluing time.

Lower hardening temperature has a positive effect over energy consumption,

and also reduces the cracking risk due to heat loads. The glued parts of

a blade that is 40 meters long pass without problems the tests for static

and dynamic loads, according to IEC 61400-23 standard dealing with

materials endurance to loads and fatigue,“ added  Henkel.

Bulgarian company Pro Eco Stroy completed successfully two
projects in Germany Bulgarian company Pro Eco Stroy, operating in the sector of solar

parks and small PV installations, completed its work as a subcontractor

for two PV power plants in Germany. The first plant is located in the

Unterhaid area, and has a rated power of 1.3 MWp.The second one is

in Jueterbog and its rated power is 2 MWp. The Bulgarian team was

hired as a subcontractor for the installation of metal construction and

solar modules.

The company established a consortium with the German company

MSM Solar, and by that consortium the two companies are going to

unite their efforts in order to realize bigger projects in Germany and

other countries in Europe. The name of the consortium is Civic partnership

MSM – Pro Eco Stroy and its scope of operation is the construction of

photovoltaic installations.

„The construction of photovoltaic parks is a field where Bulgarian

companies can be competitive at the international market because there

are a lot of engineering personnel with high quality in combination with

competitive prices that can be offered by us,“ says Nikolay Nikolov, CEO

of Pro Eco Stroy.

The number of projects completed by Pro Eco Stroy is more than 30.

They are located in Bulgaria, Germany, Romania and France.
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ELIA celebrates twenty years anniversary
The electrical equipment plant ELIA, located in the town of Dobrich

celebrates twenty years of successful presence at the Bulgarian market.

„The main production of the plant is driven by the idea of modernization

of power engineering in Bulgaria. We are manufacturing mainly MV electrical

equipment, equipment required for retrofit of existing installations and all

equipment in the field of LV for heavy industrial and infrastructural sites.

The newest tendencies in the ELIA development are related to the

construction of complex modular sub-stations, wind farms and

implementation of turn-key projects. According to the only franchising

contract for electrical equipment production, conducted between Siemens

and Elia, the plant manufactures Sivacon system equipment for Siemens,“

stated the company.

„For these 10 years the plant has manufactured the main power and

electrical equipment required for the modernization of big manufacturing

facilities and plants like Asarel Medet, Elacite Med, Lukoil Nefohim,

KCM Plovdiv, Stomana Industry, Montupe, Actavis, Devnia Cement etc.,“

was added by ELIA.

International Power Supply won a golden medal at ITF Plovdiv
The company International Power Supply was awarded a golden medal

for its modular hybrid system that produces electricity from wind, sun,

diesel and bio products. The medal was awarded at the ceremony that

took place on 27th September in the Vienna pavilion of the International

Fair Plovdiv.

„The system is absolutely new for the world, but is designed and

manufactured entirely in Bulgaria and this is the reason why it was

awarded a golden medal and an innovation prize,“ commented the

company.

According to the rules of the fair, the golden medals are awarded to

products that comply with the European quality standards and are novelty

in their sector. The medals were awarded by Mrs. Violina Panaiotova,

chief secretary of the State Agency for Metrological and Technical

Surveillance, who was chairing the jury, the mayor of Plovdiv municipality,

eng. Ivan Totev, the Regional Governor Mr. Zdravko Dimitrov, the CEO

of International Fair Plovdiv Mr. Bogomil Bonev and the chief director

Mr. Ivan Sokolov.
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Възможности за
енергийно бизнес
финансиране

Energy Business Financing
The article examines the opportunities for energy business financing provided by the

operational programs of EU.

Необходимостта от непрекъсната

модернизация и постигането на висо-

коефективно и екологично производ-

ство е проблем пред всяка активна

компания на пазара. Основен фактор за

непрекъснатостта на тези процеси е

осигуряването на финансиране. Като

страна пълноправен член на ЕС, Бълга-

рия и действащите в нея фирми полу-

чават възможността за използването

на безвъзмездни европейски средства.

Оперативната програма Развитие

на конкурентоспособността на българ-

ската икономика 2007-2013 г. е една от

седемте оперативни програми, които

се финансират от Структурните фон-

дове на Европейския съюз. Програмата

се финансира от Европейския фонд за

регионално развитие и от националния

бюджет. Общият размер на публични-

те финансови средства по програма-

та е около 1.1 млрд. евро. Целта на ОП

Конкурентоспособност е развитие на

динамична икономика, конкурентоспо-

собна на европейския и световен пазар.

„За изпълнението й ще бъдат стиму-

лирани икономиката на знанието и

иновациите, развитието на конкурен-

тоспособни предприятия, увеличаване-

то на инвестициите и експорта и

създаването на благоприятна бизнес

среда“, се казва в официалните доку-

менти по програмата. По приоритет-

на ос 2 – Повишаване ефективността

на предприятията и развитие на бла-

гоприятна среда към момента е отво-

рена схемата

Енергийна ефективност
и зелена икономика

Периодът за прием на документи

изтича на  31 октомври 2013 г. По нея

се предвижда да бъдат дадени 293 374

500 лв., като размерът на безвъзмезд-

ното финансиране е в диапазона 30% -

50%, а максималният размер на помощ-

та за един проект е 2 млн. лв.

Според изискванията бенефициенти

по схемата могат да бъдат микро, малки

и средни предприятия в страната. Към

тях се причисляват представители от

следните сектори на икономиката: до-

бивна промишленост; преработваща

промишленост; производство и разпре-

деление на електрическа и топлинна

енергия и газообразни горива; доставя-

не на води; канализационни услуги, управ-

ление на отпадъци и възстановяване;

професионални дейности и научни из-

следвания; административни и спомага-

телни дейности и т. н.

Допустимите разходи
обхващат инвестиционни разходи за:

n закупуване, доставка, монтаж и

въвеждане в експлоатация на коге-

нерационни инсталации за собстве-

ни нужди;

n закупуване, доставка и въвеждане на

системи за отопление и вентилация

от ВЕИ за собствени нужди (солар-

ни, геотермални, термопомпи);

n смяна на горивна база (енергоноси-

теля);

n закупуване на други материали и обо-

рудване, които водят до намалява-

не на енергийното потребление.

Допустимите разходи обхващат

също така и инвестиционни разходи

за закупуване на нови машини и съоръ-

жения за производствени цели, които,

освен че намаляват разхода на енер-

гия за единица продукция, са свърза-

ни с увеличаване на производствения

капацитет и/или въвеждането на

нови продукти, както и разходи за

услуги за: извършване на енергиен

одит; консултантски услуги за въвеж-

дане и сертифициране на системи за

управление в предприятията съглас-

но изискванията на стандартите

БДС EN 16001/EN ISO 50001.

Друга възможност, предоставяща

европейско финансиране за предприя-

тията, е

инициативата JEREMIE
Средствата по програмата могат

да подпомогнат:

n създаването на нов бизнес или раз-

ширяването на съществуващи та-

кива;

n достъпа до инвестиционен капи-

тал от страна на предприятия

(най-вече малки и средни предпри-

ятия) с цел модернизиране и разно-

образяване на дейностите им, раз-

работване на нови продукти, оси-

гуряване и разширяване на достъ-

па до пазара;

n ориентирани към бизнеса изследва-

ния и разработки, трансфер на тех-

нологии, иновации и предприемаче-

ство;

n техническа модернизация на произ-

водствени структури, за да се по-

могне за постигането на целите на

нисковъглеродната икономика.

В България фондът по JEREMIE се

финансира от Европейския фонд за

регионално развитие заедно със съфи-

нансиране в размер на 15% от държав-

ния бюджет по линия на ОП Конкурен-

тоспособност. В рамките и Министер-

ството на икономиката, енергетика-

та и туризма е определило бюджет по

Приоритетна ос 3, включително наци-

оналното съфинансиране, в размер на

199 млн. евро.
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ABB подписа договор за експлоатация и поддръжка на 4

фотоволтаични централи в общините Плевен, Казанлък, Кар-

лово и Силистра с обща инсталирана мощност 85 MWp, съоб-

щиха за сп. Енерджи ревю от компанията. Централите са соб-

ственост на китайския производител и инвеститор Hareon Solar.

„Централите в Силистра и Черганово са оборудвани със

соларни панели от Hareon, а централите в Плевен и Коларово

са - с панели от швейцарската фирма ILB Helios по лиценз на

Hareon Solar“, допълват от ABB.

„Контролен център в София ще следи работата на чети-

рите централи чрез управление и осигуряване производител-

ността на основното оборудване. Критичен аспект от рабо-

тата на тази функция включва оптимизация на централите,

както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на не-

изправности и телефонна поддръжка. Местният персонал ще

получава дистанционна помощ при локализирането на пробле-

мите от операторите в контролния център, като се планира

и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това уеб

портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн ин-

формация относно слънчевата радиация, производството на

енергия и техническите и финансови показатели на центра-

лите“, разказват те.

Дистанционното обслужване на ABB следи цялата цент-

рала в реално време и изпраща алармени сигнали, когато ня-

коя част от нея не работи оптимално. Оторизиран техник,

намиращ се в контролната зала, диагностицира алармата и

решава проблема или изпраща сервизен екип в централата.

„Това, което е най-важно за клиента е, че модерният со-

фтуер, който ние разработихме за соларни електроцентра-

ли, събира и предоставя всички данни в база данни, достъп до

която може да се осъществи дистанционно от всяка част на

света с помощта на свободно конфигуриращи се подробни

доклади. Това, наред с други предимства, служи за прогнози-

ране на резултатите на централата за следващия ден, в слу-

чай че е инсталиран съответният софтуер“, допълват от АВВ.

Компанията си сътрудничи с Hareon Solar от 2011 г. в из-

граждането на фотоволтаични централи в Италия и България.

ABB will manage four PV parks of

Hareon Solar in Bulgaria
ABB signed a contract for operation and maintenance of PV parks in the municipalities

of Pleven, Kazanlak, Karlovo and Silistra with 85 MWp total installed capacity.

ABB ще управлява
4 соларни парка на
Hareon Solar в
България

ABB ще управлява
4 соларни парка на
Hareon Solar в
България
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Дни на зелената
енергия 2012

      т 26 до 28 септември т.

г. за втора поредна година в рам-

ките на Международната излож-

ба за енергетика и екология ЕНЕ-

КО се проведоха Дни на зелена-

та енергия. Съорганизатор на

проявата бяха Асоциацията на

българските енергийни агенции

и Международния технически па-

наир Пловдив. В програмата на

мероприятието бяха включени

шест кръгли маси, три обучител-

ни семинара, национална конфе-

ренция за биомаса и биогорива и

над 50 презентации на иноватив-

ни проекти. Сред дискутираните

теми бяха енергийна ефектив-

ност на сгради и МПС, енергия

от ВЕИ, зелени енергийни услу-

ги, устойчива мобилност и др. В

рамките на форума бяха връчени

медали и специални награди на

победителите във ВЕИ шампион-

ската лига.

Специален акцент в програма-

та на тазгодишното издание бе

кръглата маса на тема

Иновации и услуги за
енергийна
ефективност, зелена
енергия и биогорива

организирана от Клъстер Зеле-

на Синергия. Фокус на събитие-

то бе представянето на членове-

те на клъстeра и техни инова-

тивни проекти в областта на

зелените услуги, повечето от

които са вече реализирани и до-

казват своя принос в пестенето

на енергия и опазването на окол-

ната среда. Събитието бе посе-

тено от над 70 човека, сред ко-

ито експерти в областта на

енергийната ефективност, жур-

налисти от пловдивски медии

както и привърженици на идеята

за зелена енергия и опазване на

околната среда.

Сред участниците в кръглата

маса бе и фирма Хелиодом, коя-

то представи лъчиста система

за отопление и охлаждане и ре-

зултатите от нейното приложе-

ние. „Участниците в кръглата

маса бяха изключително заинте-

ресовани от този вид отопление

и охлаждане“, коментира за сп.

Енерджи ревю Даниела Костова,

управител на компанията. В

отговор на въпроса как оценява

ползите от проведените Дни на

зелената енергия 2012 г-жа Ко-

стова заяви: „Ползите се изра-

зяват най-вече в насърчаването

на общините, бизнеса и домакин-

ствата към енергийна ефектив-

ност и използването на възобно-

вяеми енергийни източници“.

В края на мероприятието се

проведе церемония по приемане на

новите членове на Клъстера: Мул-

титерм, Джейтерм, Инстал Ин-

женеринг, арх. Жана Джугалано-

ва, Технически университет Со-

фия – филиал Пловдив и Професи-

онална гимназия по електротех-

ника и електроника.

Сред основните теми на кръгла

маса

Енергийно обновяване
на българските домове
и сгради с близко до
нулево потребление

Сред основните теми на вто-

рата кръгла маса бяха кандидат-

стването по програма „Енергий-

О



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2012 15



16 брой 5/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

но обновяване на българските

домове„ и политиките за насърча-

ване преминаването към сгради

с близко до нулевото потребле-

ние на енергия в Европа, дискути-

рани на среща на експертната

група по проект ENTRANZE. Съор-

ганизатор на проявата бе Софий-

ска енергийна агенция – СОФЕНА.

„В рамките на събитието бе

проведена дискусия за нужните

политики за ускоряване на проце-

сите за обновяване на сградния

фонд в България. Представена

беше концепцията за сгради с

близко до нулевото потребление

на енергията и изискванията на

европейската директива за из-

готвяне на национални планове за

увеличаване на броя на сградите

с близко до нулево нетно потреб-

ление на енергия. В хода на дис-

кусиите стана ясно, че за уско-

ряване на обновяването на сград-

ния фонд в България е необходи-

ма по-добра информираност и

допълнително подпомагане на

гражданите и другите категории

собственици относно възможно-

стите за финансиране, организа-

ция на процеса и осигуряване на

качество при обновяването. По-

активното участие на бизнеса в

лицето на строителните и ин-

сталационните фирми и техните

браншови организации също ще

доведе до ускоряване на процеса.

Икономическият натиск от по-

скъпването на енергоносителите

и все по-популярните мерки за

енергоефективно обновяване от

една страна и политиката на

местно и национално ниво от

друга, са факторите от най-го-

лямо значение за подобряване на

състоянието на сградния фонд.

Необходимо е по-скоро да се даде

национална дефиниция за сгради

с близко до нулево потребление на

енергия при прилагане на подхо-

да за оптималните разходи за

различните категории сгради. Ар-

хитектите и инженерите в инве-

стиционното проектиране тряб-

ва да бъдат подготвени да по-

срещнат предизвикателството

на новия тип строителство – на

етап енергоефективно проекти-

ране и строителство и на етап

експлоатация на сградите при из-

ползване на енергоефективни ин-

сталации и интегриране на възоб-

новяеми енергийни източници“,

коментираха от СОФЕНА.

„Дните на зелената енергия

се превърнаха в широкомащабен

форум с участие на широк кръг

заинтересовани лица. Проведени

бяха редица дискусии и обучения

с участието на граждани, поли-

тици, експерти и представите-

ли на бизнеса. Участниците има-

ха възможност да се срещнат с

български и чужди фирми в обла-

стта на зелената енергия и да

се заредят с нови идеи за попу-

ляризиране на екологосъобразния

подход при използване на енер-

гийните ресурси“, допълниха от

агенцията.

Екологични покупки и
услуги

Основна тема на организирана-

та от Енергийна агенция Пловдив

кръгла маса "Екологични покупки

и услуги" бяха представяне на про-

екта Buy Smart+, дискусии,

свързани със зелените инвести-

ции в Европа, изискванията на

българското законодателство

към обществените поръчки, доб-

рите практики при зелени обще-

ствени поръчки и др. "Необходи-

мостта от практически дейнос-

ти по подобряване на енергийна-

та ефективност на сградите и

индустрията е особено належаща

в сегашно време. Ползата от по-

добни форуми е реална, имайки

предвид засиления интерес и уча-

стие на специалисти и обще-

ственост", коментираха за спи-

санието от фирма Енеркон, уча-

стник в кръглата маса.

Интерес сред участниците в

Дните на зелената енергия пре-

дизвика и сертифицираното

Обучение за
фотоволтаични
инсталатори

В рамките на обучението

арх. Евелина Стойкова от

Валентин Чамбов – Министерство на земеделието и храните Владимир Вълков, Енергийна агенция – Пловдив
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Енергиен център София пред-

стави проекта PVTRIN. Сред

останалите теми бяха българ-

ското и европейското законо-

дателство в областта и про-

екта Build up skills.

Кръгла маса
Управление на
мобилността
- подобряване на мобилността в

градовете и бизнес зоните

включваше демонстрация на инст-

румент за осигуряване на качество-

то на услугите в обществения

транспорт ENERQI; национална сре-

ща на транспортните оператори;

представяне на добри практики в

ХебросБус и нов интерактивен сайт

за транспорта на община Пловдив.

Никола Дочин от Комбината за

цветни метали представи пилотен

проект за зелени решения за мобил-

ността в бизнес зони.

Green Energy Days 2012

The Green Еnergy Days took place between 26th and 28th September this year, for a

second consecutive year, during the International exhibition for power engineering and

ecology ENECO. Co-promoters of the event were the Association of Bulgarian Energy

Agencies and the International Technical Fair Plovdiv. The program of the event consisted

of six round tables, three seminaries, the Biomass and Bio-fuels National Conference,

and above 50 presentations of innovative projects. Among the subjects discussed were

energy efficiency of buildings and vehicles, RES energy, green energy services, sustainable

mobility, etc. Medals and special awards were given to the winners of RES Champion

League during the forum.

Among the highlights this year was the round table „Innovations and services for energy

efficiency, green energy and bio-fuels“, organized by the Green Synergy Cluster.

VIII-та Национална
конференция Биомаса
за енергия, горива и
биогаз

В рамките на Дните на зеле-

ната енергия Асоциацията на

българските енергийни агенции

(АБЕА), в партньорство с

МИЕТ, МОСВ и АУЕР, организи-

ра VIII-та Национална конферен-

ция "Биомаса за енергия, гори-

ва и биогаз". Участваха над 180

представители на общините,

на бизнеса, на енергийните

агенции и много специалисти.

Целта на конференцията бе да

насочи вниманието на общини-

те, националните институции

и бизнеса към възможностите

за реализиране на проекти за

производство на енергия и го-

рива от дървесни, селскосто-

пански и битови отпадъци.

В рамките на конференцията

се състоя и официалната церемо-

ния по награждаване на победите-

лите в

Национална ВЕИ
шампионска лига

Наградените участници в

Лига Биомаса бяха община Леси-

чово за проект "Преминаване

към отопление на биомаса в ад-

министративна сграда", община

Лъки за проекти "Преминаване

към отопление на биомаса в СОУ

"Христо Ботев" и ОДЗ "Юрий

Гагарин" и община Любимец –

"Преминаване към отопление на

биомаса в Детски Ясли "Рай 1" и

ДГ "Рай 2".

Отличените в Лига Слънчева

Енергия бяха фирма Профил-И за

изградената собствена фото-

волтаична централа с обща ин-

сталирана мощност 198 kW;

фирма Крейн за разработката

Иновативни хладилни над-

стройки за камиони, захранва-

ни от фотоволтаични панели и

Косорциум Зелена Енергия за

фотоволтаична станция за за-

реждане на автомобили, скуте-

ри и велосипеди на електричес-

ка енергия. За принос в популя-

ризирането на биомасата и

изграждане на инсталации на

биомаса сертификат и медал

получиха фирмите Ерато, Джей-

терм и Екоконцепт.

Здравко Георгиев, СОФЕНА
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интервю

Ойген Волтер, управление на
корпоративни продажби, Phoenix Contact,

пред сп. Енерджи ревю

Какви са Вашите впечатления от

Международния технически панаир

в Пловдив?

Не съм тук за първи път и винаги

ми е било много приятно да идвам и

да имам възможността да се срещ-

на не само с нашия дистрибутор, но

и с всички клиенти, които ни посе-

щават, както и да имам личен кон-

такт с тях. Това е нашият шанс да

обсъдим бизнеса, плановете и бъде-

щето. В този смисъл панаирът е

важен за нас, за да придобием впе-

чатления за общата ситуация в

България.

А как преценявате тазгодишния

панаир в сравнение с предишния?

Бих казал, че е на същото ниво

като отпреди две години – последни-

ят път, когато бях тук. Все пак това

е добър панаир с добро влияние на

пазара и ние се доказахме и прове-

дохме конструктивни разговори със

своите клиенти. Панаирът е с голя-

ма посещаемост, което показва, че

се приема добре от посетителите

и нашите клиенти. За нас е много

важно да участваме в Пловдив, за-

това се радваме много, че нашият

търговски партньор в България ВиВ

Изоматик участва в панаира.

Кои са най-атрактивните ваши

продукти тук, които привличат

вниманието на посетителите?

За Phoenix Contact това са - на

първо място, всички компоненти за

разпределение на енергия, производ-

ство на енергия и промишлена авто-

матизация. Постарахме се да пока-

жем своите най-нови продукти, сред

които непрекъснати захранвания,

безжичната технология за свързва-

не, както и продукта, с който стар-

тира Phoenix Contact - клемореди,

които сега използват нашата нова

Push-In технология. Знаете, че пред-

лагаме много артикули – повече от

50 000. Поради тази причина тряб-

ва да се фокусираме върху подходя-

щите за всеки регион. Затова из-

брахме тези четири продуктови

линии за Югоизточна Европа.

Панаирът ни предоставя впечатления
за общата ситуация в България
Панаирът ни предоставя впечатления
за общата ситуация в България

The fair gives us an impression about the
general situation in Bulgaria
The fair gives us an impression about the
general situation in Bulgaria
Interview with Eugen Wolter, Corporate Sales Network Management,
Phoenix Contact, for Energy Review Magazine

Dear Mr. Wolter, what are your

impressions from the International

Technical Fair Plovdiv?

It’s not my first time, and it’s always

nice to be at International Technical Fair

in Plovdiv and have the opportunity not

only to meet our distributor - ViV

Isomatic, but see all the customers who

visit us and have a direct contact with

them. This is our chance to speak about

the business, about the plans and about

the future. So, generally the International

Technical Fair in Plovdiv is important to

us just to have an impression about the

general situation in Bulgaria.

And what do you think about the fair

this year compared to the previous

one?

I would say it’s still on the same level

when it was two years ago - the last time

I was here. Still, it’s a good fair with good

effects in the market and we have

substantiated and constructive talks with

our customers. The fair has a large

attendance that shows that it is accepted

from the visitors and our customers. Here

in Plovdiv it’s very important for us to

participate. So we are very happy that

our sales partner in Bulgaria ViV Isomatic

participates at the fair.

What products are most attractive here?

For us, Phoenix Contact, these are first

of all components for power distribution,

power generating and industrial

automation. We tried to show here our

newest products like uninterruptable

power supplies, our wireless connection

technology and the development of the

product that Phoenix Contact started with

- terminal blocks, now using our new

Push-In technology. You know we have

many articles – more than 50 000. That’s

why we have to focus on the right ones

for every region and we chose those four

product lines for South-East Europe.
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На 23 октомври т. г. Шнайдер

Електрик България и Afnor Groupe,

организираха информационно съби-

тие на тема „Енергиен мениджмънт

(ISO 50001): печеливш за бизнеса,

значим за околната среда“. Събити-

ето, осъществено в сътрудниче-

ство с Агенцията за устойчиво

енергийно развитие, се проведе в

хотел Холидей Ин, Бизнес парк Со-

фия. Лектори на събитието бяха

Маркус Дюбелс (AFNOR Group), Ян

Либак (GUTcert - част от AFNOR

Group), Александър Кошков (Шнай-

дер Електрик България), Красимир

Найденов (Агенция за устойчиво

енергийно развитие) и др.

„Инициативата за събитието бе

породена от изключителното зна-

чение и актуалност на въпросите,

свързани с енергийния мениджмънт

и повишения интерес на българския

бизнес към подобряване на енергий-

ната ефективност. Насочена бе

предимно към мениджърския състав

на фирмите и цели представяне на

икономическите ползи от успешния

енергиен мениджмънт, както и на- соки относно неговото въвеждане,

модули за обучение, подходящи тех-

нически решения и др. Вярваме, че

събитието ще допринесе за по-доб-

рото осъзнаване на проблема и пол-

зите от енергийния мениджмънт и

необходимостта бизнесът да се

ангажира с него“, коментираха до-

макините на събитието.

Schneider Electric Bulgaria and Afnor Groupe

presented the benefits of energy management
On 23 October Schneider Electric Bulgaria and Afnor Groupe organized an event on the topic of

„Energy Management (ISO 50001): profitable for business, important for the environment.“ The event,

conducted in collaboration with Sustainable Energy Development Agency, was held in Holiday Inn Hotel

at Business Park Sofia.

Обсъдиха икономическите ползи от
енергийния мениджмънт
Обсъдиха икономическите ползи от
енергийния мениджмънт
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PV системи

Съхранение на
енергията от
фотоволтаични
системи – част II

Съхранение на
енергията от
фотоволтаични
системи – част II

В продължение на статията от бр. 4/2012 на сп. Енерджи

ревю, в която представихме видовете акумулаторни

батерии за съхранение на неупотребената енергия от

фотоволтаични системи, в настоящия брой разглеждаме

използваните за целта алтернативни решения – ПАВЕЦ,

инсталации със сгъстен въздух, системи с маховици,

свръхпроводящи бобини и други.

Съхранение на
енергията чрез ПАВЕЦ

Друг начин за съхранение на из-

лишната енергия е чрез помпено-

акумулиращи водноелектрически

централи (ПАВЕЦ). Както е изве-

стно, те са вид водноелектричес-

ки централи, които освен че изпол-

зват енергията на водната маса

за производство на електриче-

ство, разполагат и с възможност

да изпомпват вода от по-ниско

разположен водоем.

Когато има излишна енергия,

производствените мощности на

централата изтласкват водата

в по-висок резервоар и енергията

остава в „режим на очакване„ на

по-високо потребление.

При нужда, водата се връща в

по-ниския резервоар. Падащата

от горното в долното водохрани-

лище вода задвижва хидравлични-

те турбини и генераторите про-

извеждат електрическа енергия.

В зависимост от хидравлична-

та схема, ПАВЕЦ могат да

бъдат с просто акумулиране, ако

в горния басейн няма допълните-

лен приток на вода. В този слу-

чай горният басейн се напълва

с вода от долния, следователно

ПАВЕЦ работи с една и съща

вода. Необходимият обем вода в

долния басейн се получава чрез

преграждане на воден източник.

В случаите, когато в горния

басейн има приток на вода,

ПАВЕЦ може да работи в тур-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2012 21



22 брой 5/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

PV системи

бинен режим не само с акумули-

раната вода по време на помпе-

ния режим, но и за сметка на

водата от допълнителния при-

ток, т. е. акумулирането е ком-

бинирано, при което се получа-

ва съчетанието ВЕЦ-ПАВЕЦ.

Комбинираното акумулиране

чрез съчетанието ВЕЦ-ПАВЕЦ

може да се изпълни и при случа-

ите, когато геодезичната висо-

чина при турбинен режим е по-

голяма от тази при помпен ре-

жим. Хидравличните схеми с

комбинирано акумулиране могат

да се осъществят по аналогия

на хидравличните схеми за ВЕЦ

като приязовирни или дериваци-

онни. За разлика от

ВЕЦ при ПАВЕЦ и

двата басейна тряб-

ва да притежават

акумулиращи способ-

ности и минимални

колебания на водни-

те си нива. В зависи-

мост от циклите на

акумулиране, ПАВЕЦ

се подразделят на

централи с денонощ-

но, седмично и сезон-

но акумулиране.

През април тази

година Европейска-

та комисия публику-

ва резултатите от

проведеното проуч-

ване на Обединения

изследователски

център за потенци-

ала на водните пом-

пи за съхранение на

енергия и преобразу-

ването й. В него се

посочва, че към мо-

мента помпените

водноелектрически

централи са един-

ственият широкоразпростра-

нен метод за съхранение на

енергия от възобновяеми източ-

ници. Чрез тях ще стане

възможно и постигането на ев-

ропейските цели за екологично

електричество.

Съхранение на енергия
под формата на
компресиран въздух

Инсталациите със сгъстен

въздух (compressed-air energy

storage - CAES) са алтернативен

метод за съхранение на излишна-

та електроенергия от фотовол-

таични и други ВЕИ системи. Из-

ползваната за сгъстения въздух

енергия в последствие се

възвръща чрез турбини, задвиж-

вани при изпускането на въздуха.

Обикновено компресираният

въздух се съхранява под земята и

нуждата от локация с подземен

резервоар е основната причина

технологията да не е широко раз-

пространена. Някои компании

вече предлагат ефективен начин

за съхраняване на сгъстения

въздух и в надземни резервоари.

Друга нова разработка включва

замяната на турбините с бута-

ла за генериране на енергия от

сгъстения въздух. Буталата мо-

гат да работят при по-широки

граници като параметри и пора-

ди това въздухът може да бъде

сгъстяван повече и, съответно,

така може да се съхранява пове-

че енергия, твърдят иноватори-

те. Също така буталата могат

да работят, когато налягането

в резервоара вече е паднало под

необходимото за задвижване на

турбината при конвенционалните

системи.

Други технологии за
съхранение на
енергията

Системи с маховици. Друг ме-

тод за съхранение на енергията

използва маховик. По този начин

енергията се съхранява като ки-

нетична. Типичната система за

съхранение на енергия с маховик

се състои от ротор, окачен на

лагери във вакуумна камера (за

намаляване на триенето) и

свързан към електрически мотор/

генератор. Енергията се запася-

ва чрез развъртане на маховика

с мотора и се освобождава чрез

използване на момента на махо-

вика за захранване на генерато-

ра. По-старият тип ротори са на-

правени от метал и нормално ра-

ботят при скорости на въртене

под 4000 об./мин. За направата на

по-усъвършенствани маховици се

използват влакна от карбон. Те

Photovoltaic systems energy storage – part II
As a continuation of the article in issue 4/2012 of Energy Review magazine where we presented the

accumulator batteries types for storage of unused energy, in the current issue we are going to discuss

the alternative solutions used for that purpose – PSH, compressed air installations, flywheel systems,

super conductor coils etc.
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могат да се въртят със скорости от 20 000 до 100

000 об./мин. във вакуум. В този случай е необходи-

мо използването на магнитни лагери, тъй като при

нормалните лагери триенето е правопропорционал-

но на скоростта на въртене и при такива скорос-

ти много енергия ще бъде загубена от триене. По-

вечето маховици имат голяма продължителност на

работа и високи стойности на плътността на

съхранената енергия ~ 130 Wh/kg, както и голяма

максимална изходна мощност. Коефициентът на по-

лезно действие при тези системи може да достиг-

не 90%. Маховиците не се влияят от температур-

ни промени като химическите батерии и като цяло

могат да съхраняват повече енергия от тях. Ос-

вен това, системата с маховици има удивително

бърза реакция при промяна на съотношението между

потребление и генериране на енергия (около 4 се-

кунди) и е в състояние да работи при максимално

натоварване в продължение на 15 минути. Друго

тяхно предимство е, че измерването на обороти-

те може да покаже съвсем точно колко енергия е

запасена. Същевременно високооборотните махо-

вици в устройствата за съхраняване на кинетична

енергия представляват механични системи, които

не замърсяват околната среда, тъй като не

съдържат опасни материали.

Свръхпроводяща бобина. При системите за

съхранение със свръхпроводяща турбина, елект-

рическата енергия се запасява в магнитното поле,

създадено от ток, протичащ през бобината. Тъй

като бобината е в свръхпроводящо състояние,
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нейното съпротивление и, съот-

ветно, загубите са сравнител-

но малки. При този тип системи

е възможно отдаването на запа-

сената енергия за кратко време,

имат висока ефективност, ня-

мат движещи се детайли, не

изискват периодично обслужва-

не и имат неограничен срок на

експлоатация. Основният им

недостатък е високата цена на

системата за охлаждане и нали-

чието на силно магнитно поле.

Поради тази причина възможно-

стите за развитие на системи-

те за съхранение със свръхпро-

водяща турбина включват изпол-

зването на нови материали, до-

стигащи свръхпроводящо състо-

яние при високи температури.

Синтетичен метан. Немски

и австрийски учени разработват

нова технология за съхранение на

зелената енергия под формата

на метан. Идеята им е излишна-

та енергия да се превръща в син-

тетичен метан и да се съхраня-

ва в съществуващите съоръже-

ния за складиране на газ. Сред

предимствата на технологията

е, че нейното изпълнение не изис-

ква изграждане на нова инфра-

структура. За целта могат да се

използват съществуващите

складове и тръбопроводи за при-

роден газ. В Щутгарт вече ус-

пешно действа демонстрацион-

на система, а до края на т. г. се

планира да бъде пусната в експ-

лоатация централа с капацитет

10 MW. Иновацията в проекта е,

че за първи път процесът на про-

изводство на природен газ ком-

бинира технологията за водород-

на електролиза с метанизация.

Интеграцията в съществуваща-

та инфраструктура е лесна за

изпълнение – синтетичният ме-

тан може да бъде съхранен като

конвенционален природен газ в

мрежата за доставки, тръбопро-

водите и системите за съхране-

ние, и да се използва за захран-

ване на автомобили или отопли-

телни системи на газ, допълват

немските учени.

Водород. Използването на во-

дород за съхранение на излишна-

та енергия и балансиране на флук-

туациите в електропреносната

мрежа също е сред технологии-

те с потенциал за развитие. Този

тип инсталации се състоят от

електролизен модул, резервоари

за водород и кислород и горивна

клетка. Работната ефективност

на подобни електростанции е

около 40%, но теоретично може

да достигне над 60%.

Системи с чакъл и аргон. Сред

иновативните технологии за

съхранение на енергия е и систе-

мата, базирана на аргон и чакъл.

Чакълената система използва из-
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лишния капацитет, генериран от

възобновяеми източници, за да

загрява и сгъсти аргона, след ко-

ето го изпомпа през силоз, пълен

с чакъл. Когато търсенето на

ток нарасне, системата започва

да работи в обратната посока, за

да генерира електричество. Спо-

ред разработчиците на система-

та, нейната ефективност е око-

ло 72% – 80%. Това е сравнимо с

ефективността на ПАВЕЦ, която

е около 70% – 85%. Чакълените

батерии обаче са много по-ком-

пактни и могат много по-лесно да

бъдат инсталирани на сравни-

телно равни площи в области с

добър потенциал за производство

на енергия от ВЕИ.

Ледогенератори. Наскоро аме-

риканска компания представи

проект за съхранение на добита-

та енергия под формата на лед.

Системата използва

излишната енергия,

добита през ненато-

варената част от

денонощието за ге-

нериране на лед. Той

се използва за задово-

ляването на нуждите

от охлаждане през

натоварената част

от денонощието.

Компанията твърди,

че по този начин се

намаляват разходи-

те за охлаждане с

около 20-40%.

Приносът на на-

номатериалите.

Наскоро открита

технология комбини-

ра вода и графен в

създаването на ино-

вативни устройства

за съхранение на

енергия. Графенът се

получава от широко

разпространения ма-

териал графит, кой-

то се оформя в

тънки слоеве с дебе-

лина един атом. В

тази си форма наноматериалът

има подобрени характеристики –

става по-здрав, химически ста-

билен, с отлична електропрово-

димост и с изключително голяма

повърхност. Всичко това го пра-

ви подходящ за употреба в уст-

ройства за съхранение на енер-

гия. Причината графенът да се

използва все още рядко е, че

когато се съберат няколко та-

кива моноатомни листи, атоми-

те спонтанно се свързват по-

между си и се възстановява ре-

шетката на графита. Вслед-

ствие на това се губи голямата

вътрешна повърхност и матери-

алът вече няма свойствата на

графен, твърдят учените.

Същността на откритието се

състои в добавянето на вода, ко-

ято запазва забележителните

свойства на отделните графено-

ви листи. Ако графенът се под-

държа влажен (в състояние на

гел), водата пречи на графенови-

те листи да се свържат помеж-

ду си. Това вече позволява упот-

ребата на материала в реални

технически приложения. При вла-

гане в устройства за съхранение

на енергия, графеновият гел зна-

чително превъзхожда досегашни-

те въглеродни материали както

по отношение на количеството

енергия, която съхранява, така

и по отношение на скоростта на

зареждане и разреждане, допъл-

ват откривателите.

Сред характеристиките на

графена е и изключителната му

проводимост - пет пъти по-ви-

сока от тази на медта. Той е

сред най-добрите топлопроводя-

щи материали, познати до мо-

мента и то при плътност чети-

ри пъти по-малка от медта. Уни-

калните му характеристики в

областта на свръхпроводимос-

тта и свръхпроводниците отва-

рят нови възможности пред

технологиите за оползотворя-

ване на възобновяемата енер-

гия. Също така, при суперкон-

дензаторите този материал

увеличава стотици пъти

повърхността на катодите, от

което пряко зависи количество-

то на съхраняваната енергия.

Очаква се технологиите за

съхранение да изиграят ключо-

ва роля в балансирането на

търсенето и предлагането на

енергия. Логично, ще се създа-

дат и нови финансови възможно-

сти за участниците на елект-

роенергийния пазар, които ще

могат да купуват и съхраняват

енергия при ниско натоварване

на мрежата и да я продават,

съответно при по-висока тари-

фа, когато има голямо търсене.

В някои от страните вече се об-

мислят и регулаторни механиз-

ми за съхранението на енергия-

та от ВЕИ, които да насърчат

развитието на сектора.
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Мониторинг център за
фотоволтаични паркове в
Шнайдер Електрик България

Мониторинг център за
фотоволтаични паркове в
Шнайдер Електрик България

      т няколко месеца в офиса на

Шнайдер Електрик България функци-

онира мониторинг център за наблю-

дение и управление на фотоволтаич-

ни паркове. В центъра се следи рабо-

тата и състоянието на съоръжени-

ята на девет PV централи на тери-

торията на страната. „Системата

бе създадена в отговор на растяща-

та нужда от своевременна реакция на

възникнали събития и аларми, с цел оп-

тимизиране на процесите на елект-

ропроизводство в PV парковете“,

поясниха от компанията.

Функционални
възможности на
системата

Системата за наблюдение пред-

лага възможност за дистанционно

управление и диагностика на всяко

устройство, разположено в PV пар-

ковете. Основана е на най-новите

технологии в областта и е разрабо-

тена специално за мониторинг и

управление на фотоволтаични цен-

трали. Тя може да бъде адаптирана

според специфичните нужди на вся-

ка централа, твърдят от Шнайдер

Електрик България.

„Центърът за мониторинг, съвме-

стно с нашите технически екипи,

позволяват Шнайдер Електрик Бълга-

рия да предложи подходящи решения

за нуждите и изискванията на всич-

ки потребители. Системата отгова-

ря на експлоатационните изисквания

на фотоволтаичните централи; пред-

лага дейности по поддръжка; провер-

ка на критерии за ефективност; ре-

шения за подобряване на надеждност-

та на централата. Освен това, сис-

тематизира наличната информация;

предлага мониторинг и управление на

компонентите в една или повече

точки; хронологичен запис и архиви-

ране на данни и осигурява възможност

за отдалечен достъп от няколко точ-

ки“, заявиха от компанията.

Компоненти на
системата за
мониторинг

Системата за наблюдение се

състои от SCADA сървъри, контро-

лери M340 и разпределена перифе-

рия Modicon STB, метеостанции със

сензори за измерване на слънчева

радиация, вятър и дъжд, SMS-изве-

стяващи устройства, сензори за

измерване на ток и напрежение,

UPS модули за непрекъснато зах-

ранване и други.

Видеонаблюдението е осъществе-

но на база цифрови камери PELCO от

най-висок клас. Камерите са разпо-

ложени по продължение на оградата

и заедно с периметрова охрана и

контрола на достъп са интегрира-

ни в обща платформа за наблюдение,

алармиране и управление. Системи-

те за охрана също са част от сис-

темата за мониторинг и се наблю-

дават в реално време от залата за

наблюдение.

Използваните протоколи за кому-

никация са TCP/IP, Modbus, Profibus и

DNP3. Данните се обработват от

системата и могат да бъдат разпе-

чатани в pdf формат.

Връзката до фотоволтаичната

централа се осъществява през VPN

server firewall, с цел осигуряване на по-

голяма безопасност.

Техническо обслужване
Сред най-често срещаните тех-

нически проблеми е внезапното от-

падане на мрежата средно напреже-

ние, което води след себе си изключ-

ване на всички инвертори и спома-

гателни системи. При възникване на

подобно събитие или друго откло-

нение от нормалното състояние на

системата, получаваме аларма в

мониторинг центъра, на която наш

технически екип реагира своевре-

менно, допълниха от компанията.

Photovoltaic parks monitoring center at Schneider

Electric Bulgaria
The center monitors the operation and status of the equipment of nine PV power plants at the territory

of Bulgaria. The monitoring system provides opportunities of remote control and diagnostics of every

device of the PV parks.

О
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Технологии за
енергиен
мениджмънт

Технологии за
енергиен
мениджмънт
Решения за повишаване на енергийната ефективност на
индустриални и ютилити компании

    рез последното десетилетие

енергийната ефективност и изпол-

зването на възобновяеми източни-

ци на енергия се наложиха като ос-

новни инструменти за намаляване

на емисиите от парникови газове и

постигане на устойчиво развитие.

Прилагането им е непрекъснат про-

цес, в който се включват все пове-

че участници от всички икономичес-

ки сфери. Мерките за подобряване

на енергийната ефективност от оп-

ция се превърнаха в необходимост

и вече са основополагащ елемент

от корпоративната политика на

всяка голяма компания по света.

По своята същност енергийният

мениджмънт представлява планира-

не и контрол върху работата на

съоръженията, консумиращи енер-

гия. Осъществява се на базата на
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комплексни автоматизирани систе-

ми за анализ, наблюдение и реализа-

ция на мероприятия, целящи повиша-

ване на енергийната ефективност

на компаниите. Системите за енер-

гиен мениджмънт могат да бъдат

изградени на базата на съществу-

ващите устройства за измерване и

комуникация и да обхващат всички

енергийни консуматори в обекта или

само част от тях.

Енергийно обследване
Разработването на ефективна

програма за енергоспестяване за-

почва с обективен и точен анализ

на потреблението на енергийните

ресурси в даден обект. За да се ана-

лизира консумацията, е необходимо

да се осигури информация за реал-

ното потребление на всички мощ-

ности в обекта. Колкото по-пълна

и в дългосрочен план е събраната

информация, толкова по-коректни

ще бъдат резултатите от напра-

вения анализ. На практика, за да се

осигури пълна информационна кар-

тина на потреблението на енергий-

ни ресурси в обследвания обект, се

изграждат цялостни системи за из-

мерване консумацията във всички

ключови места - агрегати, транс-

форматори, подстанции, производ-

ствени линии и др., както и на са-

мия обект като цяло. При необхо-

димост се монтират допълнител-

ни измерителни устройства за

детайлно проучване и контрол на

енергийната консумация.

За целите на анализа, процесът

на обобщаване на данните трябва

да бъде отделен за енергийната кон-

сумация и за енергийните разходи.

Също така, енергийната консумация

трябва да бъде диференцирана в

съответствие със закупените

енергийни ресурси (електричество,

мазут, газ, твърди горива, топлофи-

кация и др.). Консумацията и разхо-

дите на енергия от минали периоди

също се събират и обобщават, тъй

като наличието на достатъчно до-

стоверна информация за енергопот-

реблението в минали периоди е важ-

но за предвиждането на бъдещата

консумация на базата на очертала-

та се тенденция. Необходимо е също

да се анализира състоянието на

съществуващото техническо обо-

рудване, както и да се изгради сис-

тема за измерване и контрол на

енергопотреблението във всички

критични точки.

Следващата стъпка е основно

проучване пътя на енергийните по-

тоци във фирмата. За тази цел

събраните данни трябва да бъдат

разделени на няколко сектора: за-

купуване на енергия; преобразува-

не на енергия - котелни инстала-

ции, компресори, топлинни акуму-

латори и др.; разпределение на

енергията - паропроводи, елект-

ропроводи и кабелни инсталации,

тръбопроводи за сгъстен въздух и

др.; използване на енергията - дви-

гатели, осветление, отопление,

производствени процеси и др.

Разработване и
изпълнение на
програмата за
енергиен мениджмънт

След извършения анализ на

структурата на енергопотребле-

нието в текущия момент и за пос-

ледните години се моделират раз-

лични варианти за икономия на

енергия. Чрез използването на

технико-икономически анализ се

избира най-подходящият модел.

Редица експерти съветват внима-

телно да се оцени рискът от пре-

комерно големи инвестиции в из-

пълнението на мероприятия, включ-

ващи скъпоструващи технологични

реконструкции с дълъг период на

изплащане. По тази причина прециз-

ният анализ задължително следва

да отчита и възвръщаемостта на

предвидените инвестиции предвид

очакваните икономии на енергия.

Основополагащ момент в планира-

нето на енергийния мениджмънт е

определянето на точна и ясна цел за

енергоспестяване. Например намаля-

ване на консумацията на природен

газ (електроенергия) с 30% за пери-

од от 3 години. Планирането може да

бъде структурирано в различни вре-

меви рамки: дългосрочно, средносроч-

но и краткосрочно и да обхваща всич-

ки или отделни енергийни системи.
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Системите, за които е доказано, че съществува най-

голям технически и икономически потенциал относно по-

вишаване на енергийната ефективност, са: електрораз-

пределителна мрежа; електрозадвижващи системи; си-

стеми за сгъстен въздух; системи за охлаждане; помпе-

ни системи и системи за вентилация.

Минимизиране потреблението на
електрическа енергия

Осъществява се на базата на няколко подхода. Първи-

ят от тях се отнася конкретно до намаляване потреб-

лението на електрическа енергия и включва оптимизи-

ране работата на самата електроснабдителна систе-

ма на предприятието. Възможни са различни практики,

включително избор на оптимално захранващо напреже-

ние на отделните технологични етапи и производстве-

ното предприятие като цяло; повишаване на качество-

то на електрическата енергия; компенсиране на реак-

тивните товари в системата; поддържане на оптимал-

ния за конкретното приложение работещ брой силови

трансформатори.

Друг метод включва избора на ценово най-ефектив-

ната тарифа за заплащане на електрическата енер-

гия. Индустриалните потребители, поради големите

количества електроенергия, които консумират, измер-

ват електропотреблението си най-вече с тритариф-

ни електромери. За да се намали стойността, която

предприятието заплаща за електроенергия, е необхо-

димо прецизно да се изчисли консумацията на върхова-

та, дневната и нощната електрическа енергия за

месеца. Изчисленията се базират на товаровия график

- проектен, ако става въпрос за предварително проуч-

ване на предприятие, което е в процес на изграждане,

или реален, в случай че обследването се прави за рабо-

тещ завод. В изчислението се отчита и инвестиция-

та в електромери и система за събиране, обработка

и анализ на данните. Крайната цел е да се управлява

товаровият график така, че най-енергоемките дейно-

сти да се концентрират в периодите на най-евтина

електроенергия. Друг подход за намаляване разходите

на предприятията за електрическа енергия, без да се

ограничава потреблението, е изпълнение на меропри-

ятия, целящи постигането на съответствие между рег-

ламентирания и реално постигнатия фактор на мощ-

ността cos ϕ. По този начин предприятието ще си

спести надбавките, които заплаща всеки месец в за-

висимост от регистрираното отклонение между пред-

писания и постигнатия фактор на мощността. Изпълне-

нието на мероприятия в описаната посока се разглеж-

да като ефективно от всички засегнати страни - про-

мишлените предприятия, електроразпределителните

дружества и НЕК.

Системи за контрол на
електропотреблението

Изграждането на системи за дистанционно отчита-

не и контрол на електромерите е основен инструмент

за разработване и прилагане на програми за оптимизи-

ране консумацията на електрическа енергия. Освен да

автоматизират процеса на прочит на текущата кон-

сумация, системите осигуряват информация за каче-

ството на електрическата енергия и надеждността в

доставянето й. За целта системите следят текущи-

те стойности на тока и напрежението, фазовите ъгли

и екстремумите им за определен период от време. Също

така, анализират хармониците и следят синусоидална-

та форма на напрежението и тока. Специфика на си-

стемите за дистанционно отчитане и контрол на елек-

тромерите е интегрирането им със SCADA, BAC, DCS

или ERP системи. По този начин цялата събрана, обра-

ботена и архивирана информация се предоставя на по-

требителите във вид на различни графични и таблич-

ни справки. Като концепция съвременните системи са

базирани на отворени комуникационни технологии, ко-

ето позволява изграждането на мащабни структури.

Сред най-новите насоки в развитието им е използва-

нето на възможностите, които предлага глобалната

информационна мрежа. Сред предимствата е икономич-

ността и достъпността от всяка точка на света.

Системи за сгъстен въздух
Значителен консуматор на електрическа енергия в

промишлените предприятия са системите за сгъстен

въздух. Съществуват различни подходи за реализира-

не на икономията на електрическа енергия при комп-

ресорните уредби, включително автоматизация на ра-
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ботата им. Друг начин за оптими-

зиране консумацията на компресо-

рите е намаляване на работното

им налягане. Често, тъй като пред-

приятието разполага с изградена

мрежа за сгъстен въздух, с наляга-

нето под което се подава флуидът

в нея, се захранват и консуматори,

които би следвало да работят с

други параметри. Захранването на

определени консуматори с въздух с

по-високо налягане от необходимо-

то се явява източник на преразход

на енергия, който в редица случаи

би могъл да се определи като зна-

чителен. Консумацията на елект-

роенергия от компресорните уред-

би се оптимизира и чрез огранича-

ване на загубите на въздух в пре-

носната тръбопроводна мрежа. За-

губите са правопропорционални на

броя на: местата, в които има

утечки на въздух; обема на възду-

ха, преминал през неплътностите

в системата; разхода на електро-

енергия за производството на 1 m3

сгъстен въздух и периода от вре-

ме, през който тръбопроводът се

намира под налягане. Друг подход,

свързан с повишаване на енергий-

ната ефективност на компресор-

ните уредби, включва намаляване на

загубите на топлинна енергия при

преноса на сгъстения въздух до кон-

суматорите. За целта разпредели-

телните въздухопроводи се топло-

изолират. Съвсем естествено, ико-

номията на електрическа енергия

е правопропорционална на темпе-

ратурната разлика преди и след по-

ставянето на топлоизолацията. В

практиката, за да се намали по-

треблението на електроенергия от

компресорните уредби, са се нало-

жили и други мероприятия, включи-

телно замяна на сгъстения въздух

с вентилаторно нагнетяване. Спо-

ред редица специалисти, ако някои

инструменти с пневматично зах-

ранване се заменят с електричес-

ки, ще се реализира икономия сред-

но с до 10%. Тъй като въпросът е

спорен, конкретните възможности

за икономия се оценяват в зависи-

мост от конкретните изисквания.

Потребление на
помпените агрегати

Сериозен консуматор на електро-

енергия в промишлените предприя-

тия са помпените агрегати. Об-

следването на заводите с цел пови-

шаване на енергийната им ефектив-

ност задължително включва анализ

на състоянието на помпи в експло-

атация и набелязване на мероприя-

тия за понижаване на консумацията

им. Сред насоките, в които се ра-

боти, са оптимизиране на натовар-

ването и регулирането на помпите,

ограничаване загубите и разходите

за вода, усъвършенстване на систе-

мите за охлаждане и др.

На обследване подлежат също и

вентилационните уредби, хладилни-

те уредби, осветителните систе-

ми и др. Качественият анализ на кон-

сумацията, техническото им състо-

яние и познаването на най-добрите

като енергийна ефективност налич-

ни техники допринася за набелязва-

не на адекватни и икономически

ефективни мероприятия за повиша-

ване на енергийната ефективност.

Консумация на
електродвигателите

Сред най-големите потребители

на електрическа енергия в област-

та на индустрията са електричес-

ките двигатели, преобладаващ дял

от които имат асинхронните. Счи-

та се, че ако средното натоварва-

не на двигателя е 45% от номинал-

ното, е икономически целесъобраз-

но той да бъде подменен с модел,

имащ по-малка номинална мощност.

В приложения, при които натовар-

ването на електрическия двигател

е по-високо от 40%, но по-ниско от

70%, решението за замяна се прави

след обстоен анализ. Първоначално

се пресмята реалният коефициент

на натоварване в зависимост от ре-

жима на работа на двигателя - с от-

носително равномерно натоварва-

не, с циклично натоварване без из-

ключване на двигателя между цик-

лите, с циклично натоварване с

изключване на двигателя в края на

циклите и с непериодично и нецик-

лично натоварване. След като е

изчислен коефициентът на натовар-

ване, се изчисляват т. нар. загуби

на мощност и в зависимост от тях

се определя доколко инвестицията

в нов двигател е целесъобразна.

Функционални
възможности на
системите за
енергиен мениджмънт

Съвременните системи за енер-

гиен мениджмънт притежават ши-

рок обхват на функционалности.

Те събират информация за всич-

ки енергийни инсталации и предос-

тавят инструменти за мониторинг,

анализ и контрол. Комбинираното

измерване включва всички енергоно-

сители (вода, сгъстен въздух, газ,

електричество и пара) или част от

тях и мониторинг в реално време на

всички системи. Събраната инфор-

мация се визуализира графично в

работната станция или посред-

ством браузър от друга точка за

достъп. Системата предоставя

възможности за архивиране на дан-

ните, инструменти за анализ, гене-

риране на аларми и др.

Това дава възможност за планира-

не на седмичните количества за

доставка на електрическа енергия;

управление на компенсиращи това-

ри за оптимизиране на използваната

спрямо планираната ел. енергия за

доставка; разкриване на неефекти-

вен разход на енергия за определени

участъци и периоди от време; откри-

ване на оборудване, работещо в пре-

даварийно състояние и своевремен-

ното му извеждане за ремонт.

Енергиен мениджмънт
по стандарт ISO
50001

В средата на миналата година бе

приет международен стандарт за

енергийно управление ISO 50001,

Energy management
The article presents solutions for energy efficiency improvement in industrial and utility companies

and the possibilities for minimizing the consumption of various energy consumers. The article also

briefly presents the international energy management standard ISO 50001.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2012 37



38 брой 5/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

45% от българските фирми са предприели мерки

за енергийна ефективност

Според резултатите от скорошно проучване на БТПП, цялостното подобряване

на енергийната ефективност на предприятията все още няма достатъчно покри-

тие сред бизнеса у нас. Средно 45% от фирмите вече са реализирали частични

действия, с които да намалят разходите за енергия, продиктувани основно от

нарастващите цени и необходимостта от снижаване на разходите. Основни пречки

за непредприемането до момента на действия за по-добра енергийна ефективност

сред предприятията са: липсата на финансови ресурси (според 51%) и сложните

административни процедури (при 24%). В детайлните резултати от проведеното

проучване се посочва, че 77% от фирмите не са извършвали до момента енергиен

одит, като за 46% причина е липсата на финансови средства; за 28% това не

представлява интерес; 26% планират да извършат енергиен одит. Около 16% вече

са извършвали енергиен одит в предприятията за определяне на възможностите

за подобрение на енергийната ефективност.

Средно около 27% от фирмите имат бъдещи намерения да предприемат дейности

за повишаване на енергийната си ефективност. Основната част от тях разчитат

на европейско финансиране (почти 60%). В плановете им за подобряване на енергий-

ната ефективност най-голям дял имат използването на излишната топлина (при

37% в промишлеността); оптимизация на производствено оборудване и процесите

(за 31% в промишлеността); подобряване на отоплението и охлаждането (30% за

всички фирми).

Проучването показа, че фирмите се насочват към подобряване на енергийната си

ефективност не само заради директното въздействие върху производствените

разходи, но и заради значителното влияние върху екологичната устойчивост (спо-

ред 47% от тях).

който дефинира изискванията за

проектиране, изграждане, под-

дръжка и подобряване на системи-

те за енергиен мениджмънт. Стан-

дартът е насочен към публични и

частни организации и определя

изискванията, приложими към из-

ползването на енергия и потребле-

ние, включително на измерване, до-

кументиране и докладване, проек-

тиране и закупуване на оборудва-

не, системи, процеси и персонал,

които допринасят за енергийното

управление.

ISO 50001:2011 се прилага към

всички променливи, които оказват

влияние върху енергийните харак-

теристики, които могат да бъдат

наблюдавани и повлияни от органи-

зацията. Той има доброволен харак-

тер и не предписва специфични кри-

терии за изпълнение по отношение

на управлението на енергията.

Стандартът може да се прила-

га за всякакъв тип енергийни носи-

тели – електроенергия, газообраз-

ни, течни и твърди горива, пара,

ВЕИ, компресиран въздух, охладена

вода. Може да се въвежда самосто-

ятелно или да бъде интегриран към

съществуващите стандарти за уп-

равление от групата ISO - за сис-

теми за управление на качеството,

околната среда, здравето и безо-

пасността, безопасността на хра-

ните, информационната сигурност.

Основната цел на ISO

50001:2011 е да подпомогне край-

ните потребители на енергия да

разработят и внедрят система и

процеси, които им гарантират

следене и непрекъснато подобря-

ване на енергийната ефектив-

ност. Сертифицирането на орга-

низациите по стандарта за енер-

гийно управление ще доведе до

глобалното му внедряване по целия

свят, с основна цел постигане на

значително намаляване на вредни-

те емисии на парникови газове, во-

дещи до климатични промени.
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Станции за зареждане
на електрически и
хибридни автомобили

Станции за зареждане
на електрически и
хибридни автомобили

    лектрическите автомобили

(електромобили) съществуват от

края на XIX век (през 1897 г. в Ню

Йорк се движели няколко електри-

чески таксита), но поради големия

обем и тегло на оловните акумула-

тори реално не намираха широко

приложение. Създаването на лити-

евите акумулатори и техните раз-

новидности с голям капацитет и

високо напрежение, а в последните

години и на подходящи суперконден-

затори, даде бърз тласък за произ-

водството на електромобили и хиб-

ридни автомобили. За зареждането

им с "гориво" са необходими съот-

ветните станции, които бяха раз-

работени и започна въвеждането

им в експлоатация. Например в САЩ

те са над 10 000, в Норвегия - 3200

и в Япония са 800, докато у нас те

са десетина, концентрирани глав-

но в София.

В статията се разглеждат

станциите за зареждане на елек-

тромобили (Battery Electric Vehicle)

BEV. Зареждането на разновидно-

стта на хибридните автомобили,

известна като Plug in Hybrid Electric

Vehicle (PHEV) става по същия на-

чин, само необходимата електри-

ческа мощност на станцията е по-

малка, тъй като акумулаторът

трябва да осигури пробег 20 - 40 km

(в зависимост от модела), докато

при ВЕV пробегът обикновено е не

по-малко от 100 km.

Същност на зарядните
станции

За нейното изясняване трябва

преди всичко да се познава устрой-

ството на електрическата систе-

ма на BEV, идея за която е дадена

на фиг. 1. Електродвигателят М е

променливотоков и напрежението

му се осигурява от преобразувате-

ля на постоянно в променливо напре-

жение DC-AC. Неговото изходно на-

прежение, от което зависи мощно-

стта на електродвигателя и съот-

ветно скоростта на движение на ав-

томобила, се променят чрез потен-

циометъра Pot, свързан с педала за

"газта". Входното напрежение на

DC-AC се осигурява от блока Ch+A,

който обединява литиевия акумула-

тор и зарядното устройство. Пос-

ледното осигурява необходимата ха-

рактеристика за зареждане (под-

робности за нея могат да бъдат

намерени в материала "Литиеви

акумулатори", сп. Енерджи ревю, бр.

1/2011 г.).

Съществуват BEV без зарядно

устройство, което в този случай

трябва да е част от станцията за

зареждане. Предвидени са две

възможности за зареждане на аку-

мулаторите – с променливо напре-

жение, подавано на вход AC-IN и по-

стоянно напрежение на вход DC-IN.

За първия случай е необходим вто-

ри преобразувател AC-DC на про-

менливо в постоянно напрежение.

Специфична особеност на BEV, от-

давна съществуваща в електричес-

кия релсов транспорт, е използва-

нето на електродвигателя и за

спиране (веригата Stop на фиг. 1),

когато той работи като генера-

тор и превръща намаляването на

кинетичната енергия на автомоби-

ла в променлива електрическа, ко-

ято чрез AC-DC зарежда акумулато-

ра.

Разновидности на зареждане-

то. Възприетото английско наи-

менование на устройствата и си-

стемите за зареждане на BEV и

PHEV е Electric Vehicle Supply

Equipment с масово използвано

съкращение EVSE. Освен това е

полезно да се има предвид, че

вместо количеството електриче-

ство (капацитет) QA, което имат

акумулаторите на BEV и PHEV, е

с основна мерна единица кулон (С),

докато в каталозите то се дава

в Ah, като връзката е 1 Ah = 3600

C или вместо него се използва

електрическата енергия ЕА на

акумулатора в kWh при съществу-

ващо съотношение QA[C]=3,6.106

EA[kWh]/UA[V], където UA е номи-

налното му напрежение.

Съществуват три стандарта за

зареждане (Charging Standard), първи-

ят от които (Level I или Level 1) е за

зареждане от променливо напреже-

ние 120 V с максимален ток 12 А или

16 А, т. е. използва се вход AC-IN на

фиг. 1. Времето за зареждане на

напълно разреден акумулатор е не

по-малко от 6 часа за РНЕV и от 24

часа за BEV. В Европа се използва

негов вариант 230 V/16 А, при кой-

Фиг. 1.

Е
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то времето на зареждане е 6-8 часа.

Стандартът е подходящ главно за

домашни станции за зареждане.

Вторият и най-масово използван

стандарт (Level II или Level 2) също

работи с променливо напрежение,

което може да е еднофазно между

208 V и 240 V или трифазно 400 V или

480 V. Токът е до 80 А само за ед-

нофазно напрежение (максимална

мощност на станцията приблизи-

телно 20 kW), като най-често се из-

ползват 16 А (при еднофазно напре-

жение времето на зареждане е око-

ло 2 часа за PHEV и до 8 часа за BEV,

а при трифазно напрежение то е 2-

3 часа), 32 А (времето за BEV е 3-

4 часа при еднофазно напрежение и

1-2 часа при трифазно) и 63 А само

за трифазно напрежение (време на

зареждане на BEV 20-30 минути).

Важна практическа особеност е, че

кабелите и конекторът на станци-

ята за зареждане и куплунгът (Inlet)

на автомобила са еднакви за двата

стандарта, което е улеснение от

експлоатационна гледна точка.

Вторият стандарт се препоръчва

преди всичко за станции пред кина,

предприятия, учреждения и търгов-

ски центрове.

Третият стандарт (Level III или

Level 3) ползва за зареждане посто-

янно напрежение 300 – 500 V, по-

давано на вход DC-IN на фиг. 1, и

ток до 400 А (мощност между 20

и 80 kW). Тези големи стойности

осигуряват бързо зареждане (15-30

минути), поради което стан-

дартът е известен като DC Fast

Charging. Зарядното устройство е

извън електромобила, а препоръч-

ваните приложения са главно в

паркинги пред закусвални, ресто-

ранти за бързо хранене и неголе-

ми (квартални) магазини.

Обсъждат се предложения за ви-

доизменения в тези стандарти – да

има три за зареждане с променливо

напрежение, като първият и втори-

ят от сегашните останат и се

въведе трети (Level 3) с максимал-

на мощност до 20 kW, а за зарежда-

не с постоянно напрежение има три

нови с максимална мощност до 20

kW, до 80 kW и над 80 kW.

Вижда се, че дори най-бързото

зареждане е значително по-бавно от

това на класически автомобил. За

много практически случаи недо-

статъкът не е толкова голям, кол-

кото изглежда на пръв поглед. За

ежедневното градско каране авто-

мобилът се зарежда през нощта и

няма да е нужно спиране през деня

на „бензиностанция“. Друга вече ре-

ализирана възможност е зареждане-

то през работно време в станции-

те, изградени в предприятията или

на обществени паркинги. Същото би

могло да се осъществи и чрез из-

граждане на станции около места

за спортни (стадиони, зали) и кул-

турни (кина, театри) събития. За

дълъг път естествено ще се нала-

га по-често спиране, но се води

усилена изследователска работа за

скъсяване на времето за зарежда-

не. Например компанията Nissan

съвместно с японски университет

е разработила експериментален

модел на суперкондензатор с дос-

татъчен капацитет за замества-

не на литиевия акумулатор в елек-

тромобила, който засега се зареж-

да за 10 минути (времето за зареж-

дане в съвременна бензиностанция

рядко е по-малко), но се очаква да

бъде намалено до 2-3 минути.

Станции със слънчеви панели

(Solar Charging Station). Засега те са

със значително по-малко разпрос-

транение от захранваните от

електрическата мрежа, а наимено-

ванието им показва, че необходима-

та им енергия се доставя от

слънчеви панели. Освен икономич-

ност от енергийна гледна точка

предимство е улесненото им изпол-

зване на отдалечени места. Три са

основните части на този тип

станции. Първата са слънчевите

панели, които в големите станции

са подвижни, за следене на движе-

нието на слънцето и съответно

увеличаване с около 40% на добива-

ната електроенергия. Най-голяма-

та станция от този тип е пост-

роена в предградие на Берлин (фиг.

2). В нейния акумулатор (на осно-

вата на ванадиеви окиси) може да

се натрупва енергия до 100 kWh.

Съществуват и слънчеви станции

за индивидуално ползване с по-малък

капацитет на акумулаторите.

Изисквания към станциите за

зареждане. Връзката между станци-

ята за зареждане и електромобила

се извършва чрез споменатия кабел,

чийто конектор се поставя в куп-

лунга на автомобила. Задължител-

но е това да са конектори, предназ-

начени само за BEV и PHEV, които

не могат да се свързват към никак-

ви други електрически устройства.

Трябва да имат задържащ (заключ-

ващ) механизъм за избягване на про-

изволното им изваждане. Задължи-

телен е изводът им за заземяване

(Grounding Pole), който при включва-

не трябва първи да прави контакт,

а при изключване – последен да

прекъсва веригата ви.

Като пример на фиг. 3а е показан

външният вид на конектор тип

J1772, а на фиг. 3б – съответства-

щият му тип J1772-Type I. Двата се

използват в Европа за еднофазно

променливотоково зареждане спо-

ред стандарта IEC-62196 – два от

изводите са за фазата и нулата, а

третият е за заземяване. На фиг. 3а

се вижда заключващият механизъм,

който се освобождава чрез натис-

кане на жълтия бутон. Контактори-

те и куплунгите J1772 издържат 10

000 съединявания и разединявания и

тоководещите им части са защите-

ни от прах и вода. Има конектори с

допълнителни изводи за двупосочна

комуникационна връзка между стан-

цията и електромобила. На фиг. 3в

е показана разновидност на куплун-

га J1772 с такава възможност, като

най-голямата букса е за заземява-

нето, двете по-малки до нея са за

зареждане, а най-малките са кому-

никационните.

В международно признатия

National Electrical Code (NEC), създа-

ден в САЩ, съществува раздел

Фиг. 2.
Източник Younicos
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(Article 625) от 1995 г. и многократ-

но допълван през следващите годи-

ни, който третира въпросите на

системите за зареждане на елект-

ромобили (Electrical Vehicle Charging

System). Неговият вариант от 2008

г. се отнася за всякакви електромо-

били (включително колички за голф)

и електрически автобуси, независи-

мо от начина на осигуряване на енер-

гията за електродвигателите им

(акумулатор, горивни клетки, фото-

волтаици), но не и за електрически

мотоциклети. От куплунга на елек-

тромобила се изисква да има конст-

рукция, която не позволява докосва-

не на изводите му под напрежение,

с което се осигурява безопасна ра-

бота. Препоръчва се дължината на

кабела да не надхвърля 7,5 m (с уве-

личаването й нараства опасността

от повреди). Задължително изисква-

не е изключването на напрежение-

то по кабела и конектора при

прекъсване на връзката между

станцията и електромобила. Още

по-строго е изискването в алинея

625.19 – да се осъществява авто-

матично изключване при механично

усилие върху кабела или конектора,

което би могло да прекъсне връзка-

та. При избора на станция за зареж-

дане трябва да се има предвид и

изискването кабелът и конекторът

да са с номинален ток поне с 25%

по-голям от максималния ток, с

който се зареждат електромобили-

те. Съществен е въпросът как

трябва да реагират EVSE при

прекъсване на захранващото им

напрежение. В основната категория

станции трябва да е предвидено на-

прежението от акумулатора на

електромобила да не може да се

подава към тях. Това не се използва

в интерактивните станции, които

позволяват използването на акуму-

латора като източник на енергия и

са част от концепцията на инте-

лигентните електроенергийни мре-

жи (Smart Grid).

Към EVSE, монтирани в закрити

помещения (например гаражи и по-

крити паркинги), има изискване мя-

стото, от което излиза кабелът, да

е на височина между 45 cm и 1,2 m

от пода. В зависимост от вида на

електромобилите, които ще бъдат

зареждани, се определя дали поме-

щението трябва да има вентилация

или не. Тя е необходима при колите,

чиито акумулатори се нуждаят от

вентилация по време на зареждане-

то, тъй като отделят във въздуха

водород, чиято концентрация в по-

мещението не трябва да превиши

определена безопасна стойност.

От EVSE за работа на открито се

изисква отворът за кабела да е на

височина 0,6-1,2 m.

Заплащане и индикации. Лесното

заплащане на консумираната елек-

троенергия от станциите е сред

важните фактори за тяхното раз-

пространение. Засега се прилагат

2 основни начина – чрез кредитна/

дебитна карта или с SMS, като зна-

чителна част от станциите са при-

годени за ползването и на двата.

Станциите за зареждане трябва да

имат и електромер за измерване на

консумираната енергия по време на

зареждането и уред за определяне

във всеки момент на количеството

електричество в акумулатора, обик-

новено като процент от максимал-

ната му стойност.

Съвременни технически
средства в станциите

Съществуват различни начини,

които осигуряват достъпа до стан-

циите за зареждане и съответно

възможността за използването им,

като обикновено дадена станция

притежава повече от един. Освен

най-простия чрез механичен ключ, се

използва дистанционен достъп чрез

някой от стандартните интерфей-

си, чрез мобилен телефон (под фор-

мата на повикване, като за обикно-

вен разговор или изпращане на SMS)

и чрез радиочестотна идентифика-

ция RFID. Използването на последна-

та по принцип не се различава от

тази в многобройните други прило-

жения, но има една важна особеност

– достъпът до станцията се осъще-

ствява само ако притежателят на

RFID устройството има в налич-

ност достатъчен кредит. Това се

проверява и върху устройството се

получава сигнал (светлинен, звуков)

за разрешено ползване на станция-

та. Производителите на станции за

зареждане с RFID комуникация имат

собствен продукт и устройства за

потребителите, които работят

само с техните станции. За избяг-

ване на кражбите на електроенер-

гия в станциите се вгражда дефек-

тнотоков блок (RCD Breaker), който

ги изключва при определена разлика

в токовете на фазата и нулата, най-

често 30 mA.

Фирмите със значителен брой

служители обикновено осигуряват

за тях голям паркинг пред фирме-

ните сгради. При разполагането в

него на станции за зареждане е же-

лателно служителите да бъдат

максимално улеснени не само в

ползването им, но и в начина на

заплащане на получената услуга,

при това дори при наличие на стан-

ции от повече фирми. За целта се

прилагат програмни продукти, ко-

ито регистрират направените

разходи по зареждането и ги включ-

ват в текущата ведомост за зап-

лащане. Същевременно служители-

те могат от работното си място

да следят процеса на зареждане на

a

Фиг. 3.

б

в
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електромобила им и неговото завъ-

ршване, както и да получават све-

дения за направената сметка.

Някои производители на станции

предлагат специални пунктове

(Access Control Kiosk) за централи-

зирано заплащане на сметките от

определен брой техни станции,

обикновено намиращи се в радиус

около километър. Това е само един

от многобройните примери за пол-

зата от свързването на станции-

те в мрежа. Обикновено станции-

те за зареждане се свързват в

мрежа, осигуряваща чрез подходящ

програмен продукт отчитане във

всеки момент на доставената към

станцията електроенергия и на-

трупване на статистика за сте-

пента на използването им в различ-

ните периоди от време. На нейна

основа операторите на мрежата

могат да конфигурират станциите

по различен начин с цел максимал-

но рационалното им използване. Ос-

вен това се контролира правилно-

то действие на станциите и при

възникване на проблем във функци-

онирането им те се изключват и се

взимат бързи мерки за ремонт.

Допълнителна немаловажна осо-

беност е възможността за

свързване на електромобилите към

интелигентна енергийна мрежа,

като тези от тях, които няма да

се използват по-продължително

време да доставят енергия в мре-

жата. Комуникациите в мрежата

могат да са безжични в някой от

WiFi обхватите, което налага по-

ставянето в станциите на съот-

ветния допълнителен блок. На-

чинът на обмен на данните в този

случай е силно опростен. Например

в една от съществуващите систе-

ми се използва широчинноимпулсна

модулация в честота на импулсите

1 kHz, техен коефициент на запъл-

ване между 5% и 30% и амплитуда

±12 V. Тези мрежи обикновено са

свързани към Интернет и съответ-

но до тях има достъп отвсякъде.

Например наличието на подобна

система в паркинга на един търгов-

ски център позволява на пазарува-

щите чрез своите таблети или

смартфони да проверяват процеса

на зареждане на своя електромобил.

Действието на мрежите не се

ограничава само в рамките на един

паркинг. Например в Калифорния (в

12 града през май 2012 г) се изпол-

зва мрежа, която осигурява връзка

между автомобилни паркове на так-

симетрови коли и тези на пощите,

паркинги през бизнес сгради и рес-

торанти, станции на частни домо-

ве и такива за зареждане по пъти-

щата. Ползвателите на система-

та получават съобщения чрез елек-

тронна поща или Интернет, че

електромобилът им е включен за

зареждане, че е напълно зареден или

че по някакви причини зареждането

е прекратено. Заплащането на пол-

званите услуги също става чрез си-

стемата, а допълнителна възмож-

ност е изтеглянето на географска

карта с обозначено мястото на

електромобила.

Местата за приложение на сис-

темите непрекъснато се разширя-

ват, на първо място в паркингите

пред големи хотели, такива в цен-

трални градски части, както и пред

по-малки ресторанти, музеи и дру-

ги подобни. Сред последните ново-

сти на мрежите е възможността

за създаване на тарифни планове

от клиентите с цел ползване на

станциите с минимални разходи.

Полезно е да се знае, че за осъще-

ствяване на връзките по мрежите

вече е разработена серия от меж-

дународни стандарти (Charging

Standard), от които е достатъчно

да се споменат SAE J2836, SAE

J2847, SAE J2831 и SAE J2953. Раз-

работването на нови стандарти

продължава.

Характерни параметри
на станциите

Първата група са входните пара-

метри, които включват напрежени-

ето на електрическата мрежа, ко-

ето може да е едно- или трифазно,

но има станции, работещи и с два

вида. Еднофазните напрежения обик-

новено са между 208 V и 240 V, а три-

фазните – 380 V, 400 V и 480 V.

Дават се и максималният входен

ток и неговата честота, която

може да е само 50 Hz или да има

възможност за превключване 50 Hz/

60 Hz. Съществен параметър е cosϕ

с типични стойности 0,95-0,98.

В групата на изходните пара-

метри на първо място е максимал-

ната изходна мощност (Power

Rating) с типични стойности меж-

ду 3,7 kW и 125 kW. Често тя е

част от означението на станци-

ята, например ЕV50 е с мощност

50 kW. За станциите, които могат

да зареждат едновременно два

електромобила, мощността се

дава за всеки от тях, например

2хDC50 kW. Съществуват стан-

ции, в които мощността се зада-

ва по програмен път, например

между 22 kW и 55 kW, което задъ-

лжително е свързано и с подходящ

избор и на входния ток. Когато

станциите нямат свързан елект-

ромобил за зареждане, те обикно-

вено преминават в режим, при

който консумират малка мощност

(Standby Power) типично около 5 W.

Параметри са още максималното

постоянно изходно напрежение

(Max. Output DC Voltage) със стой-

ности между 50 и 600 V, точност-

та с която се поддържа зададена-

та му стойност (обикновено око-

ло 1%), максималният изходен ток

(Nominal Current) със стойности

между 30 А и 275 А заедно с точ-

ността на поддържането им (ти-

пично няколко процента). Трябва да

се отбележи, че част от произво-

дителите предлагат серия от

станции, които обикновено се раз-

личават само по стойността на

този ток. Към тази група пара-

метри е и к. п. д. (Efficiency), даван

при максималната изходна мощ-

ност с типични стойности над

90%.

Третата група, условно нарече-

на допълнителни параметри,

включва времето (до няколко де-

сетки ms) за изключване на изход-

ния ток (Charger Shutdown Time) при

Charging stations for electric and hybrid cars
The article examines the nature of charging stations, and the types of charging stations for electric

vehicles (Battery Electric Vehicle) BEV.
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превишаване на максимално допу-

стимата му стойност, допусти-

мите граници на околната темпе-

ратура и максимално допустима-

та относителна влажност на

въздуха (Relative Humidity) без кон-

дензиране на влага със стойности

85%-95%. Част от параметрите са

размерите и теглото на станци-

ята, дължината на кабела (Cord

Length) и типа на конектора му.

Много от станциите работят на

открито и трябва да имат защи-

та от атмосферното електриче-

ство. По своята същност тя ги

предпазва от електрически импул-

си (Surge Protection) с определени

максимални стойности на напре-

жението и тока, например 2 kV@1

kA. Тя е особено важна за райони с

чести гръмотевични бури, където

стойностите на напрежението и

тока могат да бъдат значително

по-големи, например 6 kV@3 kA.

Освен това някои производители

поставят допълнителни изисква-

ния към условията на работа, на-

пример липса на прах, на запалими

газове, на водни пръски и др.

При наличие на възможности за

свързване на станцията в мрежа

се отбелязват кои са те, например

IEE 802.11 (WiFi) или 2,4 GHz

802.15.4. Често за да няма смуще-

ния от базовите станции на мре-

жите, като параметър се дава

минимално допустимото разстоя-

ние от тях. В станциите, работе-

щи с банкови карти, се отбелязва

видът на вграденото четящо ус-

тройство, например ISO 15693,

14443, а при тези с RFID се дават

работната честота и стан-

дартът, по който работят (напри-

мер 13,56 MHz, ISO 14443A).

Конструктивно
оформление на
станциите

В зависимост от начина им на

монтаж могат да се диференцират

две основни категории станции за

зареждане.

Станции от колонен тип. Обик-

новено се монтират върху бето-

нен фундамент, закрепването

върху който става чрез болтове.

Практически няма никакви ограни-

чения за размерите и теглото на

тези станции, както и за осигу-

ряваната от тях мощност за за-

реждане. Най-масово използвана-

та конструкция е с формата на

тясна колона, пример за каквато

е даден на фиг. 4а. Отстрани са

приспособлението за закрепване

на кабела и отворът за свързва-

нето му в станцията, а отпред са

индикаторът за зареждане, дисп-

леят за инструкции за работа със

станцията и сведения за процеса

на зареждане, четящото устрой-

ство за RFID карти и държачът за

конектора.

Пример за разположението на

блоковете вътре в една станция,

който същевременно дава пред-

става и за структурата на стан-

Фиг. 4.

а

циите, е даден на фиг. 4б. Стан-

цията е с мощност 50 kW и осигу-

рява зареждане за 20 минути. В нея

А е отворът, от който излиза

кабелът за зареждане, В е филт-

риращ кондензатор, който не по-

зволява на променливите напреже-

ния от преобразувателите на про-

менливо в постоянно напрежение

D да достигат до електромобила,

С е термостатът за поддържане

на температурата на преобразу-

вателите в допустимите граници,

Е са бобините на преобразувате-

лите, F е управляващият блок, G е

блок за защита на зарядната ве-

рига, Н е термостатът на венти-

лационната система на трансфор-

маторите I, а J е филтър за под-

тискане на хармониците към мре-

жата. Непрекъснатото разширява-

не на комуникационните възможно-

сти на станциите определя нали-

чието във все повече от тях на

обособена част с всички необходи-

ми блокове за тези връзки. Тази

категория станции се прилага по

„бензиностанции“, паркинги на об-

ществени места и големи гаражи.

Станции за монтаж на стена.

Този начин на закрепване ограни-

чава теглото и максималната

мощност на станциите и опреде-

ля основните им приложения за

бавно зареждане. Те имат и зна-

чително по-малко командни орга-

ни в сравнение с предната кате-

гория и сравнително рядко са с

екран за индикация и управление.

Към някои от станциите може да

се закупи и монтира по желание

комуникационен модул, като някои

производители предлагат набор

от такива модули за Ethernet,

GSM, RS485, WiFi и т. н. Има и

станции с фабрично вграден кому-

никационен модул. Тази категория

станции се използват най-вече в

домашни условия и на паркинги на

производствени предприятия и ад-

министративни учреждения, къде-

то за зареждане има достатъчно

дълго време (през нощта или ра-

ботния ден). Трябва да се има

предвид, че някои модели са пред-

видени само за работа в закрити

помещения, а други могат да ра-

ботят и на открито.

б

Източник GE Energy

Източник: Schneider Electric



44 брой 5/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

вятърна енергетика

Автономно захранване на
осветление за железопътни
тунели с вятърни
генератори

Автономно захранване на
осветление за железопътни
тунели с вятърни
генератори

маг. инж. Илко Търпов, доц. д-р Георги Павлов

     железопътните тунели се

създават силни или слаби есте-

ствени въздушни течения, обусло-

вени от температурните разлики

вътре и вън от тунела, от атмос-

ферните условия, разликата във

височините на двата входа, дължи-

ната и разположението на тунела

спрямо направлението север-юг и

др. Отделните фактори ще бъдат

разгледани по-подробно в настоя-

щата публикация с цел да се уста-

нови до каква степен би могло да

се разчита на тях за постигане на

достатъчна мощност на въздушни-

те течения за производство на

електрическа енергия и захранва-

не на осветителни тела.

Осветление в тунелите
В железопътната мрежа на

България съществуват 148 туне-

ла, 36 от които са с дължина над

300 метра. Според нормативна-

та уредба всички тунели с тази

дължина и тези с дължина над 150

метра, разположени в криви,

трябва да бъдат снабдени с ос-

ветление. По време на експлоата-

ция доброто осветление доприна-

ся за безопасното преминаване на

влаковете през тези съоръжения

и за повишаване на комфорта на

пътниците. Осветлението в ту-

нелите е два вида: общо и ремон-

тно. Общото е стационарно и се

включва и изключва автоматич-

но от приближаващия влак или

ръчно от съседните железопътни

гари. Осветителните тела се

разполагат извън строителния

габарит на железопътната линия,

на височина 3 метра от глава

релса. Те трябва да осигуряват

осветеност от 1 lx и трябва да

осветяват целия тунел. При ед-

нопътните тунели се монтират

едностранно през 10 - 15 метра,

а при двупътните двустранно,

шахматно, през 20 - 30 метра. Ос-

ветителните тела трябва да

бъдат защитени от влага, прах и

механични повреди с възможност

за лесно почистване и подмяна. В

никакъв случай не трябва да зас-

лепяват влаковия персонал.

Характеристики на
вятъра в тунела

Естествените въздушни те-

чения в железопътните тунели

до голяма степен са индивидуал-

ни за всяко съоръжение. Това се

дължи преди всичко на топограф-

ското разположение, през което

минава тунелът, разликата в ба-

рометричното налягане при два-

та портала, температурните

разлики на въздуха вън и вътре в

тунела, както и скоростта и на-

правлението на вятъра. Есте-

ствената тяга на въздуха в ту-

нела зависи също и от неговите

индивидуални характеристики:

дължина, сечение, план и над-

лъжен профил. Температурните

разлики на въздуха отвън и вътре

в тунела, изразени ясно през зим-

ния и летния сезон, обуславят

топлинния въздушен напор. При

дългите тунели, които пресичат

високи водораздели, от двете

страни на които метеорологич-

ните условия могат да бъдат

различни, възниква барометричен

напор. Въздушният напор от

вятъра зависи от разположени-

ето на порталите спрямо посо-

ката на преобладаващите вет-

рове. Тези три компонента опре-

делят общия въздушен напор.

Кинетичната енергия на вятъ-

ра е пропорционална на плътнос-

тта на въздуха, т. е. масата му

за единица обем. С други думи,

колкото е „по-тежък“ въздухът,

толкова повече енергия се получа-

ва от турбината. При нормално

атмосферно налягане и при тем-

пература от 15 градуса по Целзий

въздухът тежи около 1.225 кило-

грама за кубичен метър. Плътно-

стта намалява бавно с нараства-

щата влажност, но се увеличава

при ниски температури.

Съществен ефект върху скоро-

стта на въздушните течения в

тунелите оказват преминаващи-

те железопътни транспортни

средства. Те създават тяга от

буталното действие, което пре-

дизвикват при преминаването

В
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през съоръженията. Този ефект е

особено значим при еднопътните

железопътни тунели, тъй като

влакът заема голяма част от се-

чението на тунела и има дължи-

на, съизмерима с дължината на

тунела. Скоростта на въздушния

поток в тунела се увеличава с

приближаване на подвижния

състав към входния портал и до-

стига скорост пропорционална на

скоростта на влака в самия ту-

нел. След излизане на влака от

тунела буталният ефект изчезва,

но движението на въздуха към из-

ходния портал продължава под

влиянието на кинетичната енер-

гия на масата на въздуха, нами-

ращ се в тунела. Аналогична е

картината и при двупътните жп

тунели, но с тази разлика, че ос-

таващото свободно простран-

ство между влака и облицовката

е значително по-голямо, което

отслабва буталното действие.

Комбинираното въздействие на

скоростта на влака и скоростта

на въздуха предизвиква аеродина-

мичен вихров момент, който може

да се използва за задвижване на

вертикално осеви ветрогенерато-

ри. Роторите на вертикално осе-

вите турбини описват повърхнос-

ти на различни овални осево-си-

метрични тела. Когато тези тела

са цилиндри с височина h и диа-

метър D, то площта на вертикал-

ната им проекция е S = Dh.

Ветроенергиен одит
От съществено значение е да се

определи каква е енергозначимата

стойност на вятъра за всяка една

реална турбина, както и кои са не-

полезните му компоненти. Това

може да стане чрез извършване на

ветроенергиен одит. Трябва да се

отбележи, че в тунелите вятърът

има посока от единия към другия

портал по дължината на тунела,

като скоростта е различна в сре-

дата на тунела и неговите стени.

Този факт се дължи на триенето на

въздуха в повърхностите, до които

се допира. В тунели с гладки стени

съпротивлението е по-малко.

В долната част на тунелите

скоростта на въздушния поток е

по-малка в сравнение с горната.

При монтиране на вертикално-

осев генератор с един цялостен

вал ще се получи намаляване на

теговата обща скорост. От дру-

га страна, вибрациите и създаде-

ният шум от витлата на ротора

ще бъдат по-големи. Този проблем

може да се реши чрез разделяне на

модулни ротори, въртящи се в

обратни посоки. Те са показани на

фиг. 1 и 2, където са изобразени

два контравъртящи се модула на

турбина тип Дариус. Дариус тур-

бините се въртят за сметка на

аеродинамичната сила, която

създава ветропотокът върху ло-

патите, а не за сметка на разли-

ката (F1 - F2) в съпротивленията

на двете осево-симетрични части

на ротора на Савониус. Тази съще-

ствена разлика прави Дариус ро-

торът над два пъти по-ефективен

от този на Савониус.

Вертикално- и
хоризонтално-осеви
турбини

Предимството на вертикално-

осевите турбини пред хоризон-

тално-осевите се състои в това,

че първите не се налага да бъдат

Фиг. 1.
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ориентирани в посоката на преоб-

ладаващия вятър и са способни да

реализират ротационни движения,

независимо от неговата посока.

Това е безспорно предимство,

което облекчава конструкцията и

значително опростява ветроагре-

гати с такива турбини. Те са с 15

до 45% по-евтини от хоризонтал-

но-осевите при сравними мощно-

стни показатели. От друга стра-

на, при разглеждания проблем тази

конструкция напълно удовлетворя-

ва поставените изисквания за

габарит на генератора и относи-

телната еднаквост на направле-

нието на ветропотока.

Но вертикално-осевите турби-

ни се характеризират с известен

брой определени технически про-

блеми. На първо място, могат да се

получат големи натоварвания

върху лопатите, дължащи се на

центробежните сили, породени при

въртенето на турбината при ви-

соки ротационни скорости и голе-

ми диаметри. На второ място,

движението на лопатите срещу

ветропотока при високи скорости

на въртене може да доведе до по-

високо шумово ниво, в резултат от

големите завихряния, предизвика-

ни от лопатите. И на трето мяс-

то - лопатите на вертикално-осе-

вите турбини са изложени на не-

равномерен усукващ момент, кога-

то те извършват взаимно проти-

воположните движения - пресича-

не на посоката на вятъра и движе-

ние по инерция.

Всички тези недостатъци в

конкретния случай нямат опреде-

лящо значение поради ограничени-

те скорости на движение на вла-

ковите състави в железопътните

тунели, които са в порядъка от 40

до 80 км/ч.

Измерване на
ветропотока в тунел с
дължина 165 метра

За да се получи реална предста-

ва за големината и времетраене-

то на ветропотока при премина-

ване на влаков състав, бяха напра-

вени измервания в тунел с дължи-

на 165 м между гарите Долна

махала-Баня. Тунелът е еднопътен

с габарит Г=6.00(м). Максимално

допустимата скорост за движе-

ние е 60 км/ч. Участъкът е елек-

трифициран и по него се движат

електромотрисни влакове "Deziro"

с ширина на коша 2,83 м +/- 20 мм

и обща дължина между автосцеп-

ките 57,66 м. С посочената ско-

рост тунелът ще бъде преминат

за 13,4 секунди от навлизането на

челната кабина до излизането на

задната.

Измерването на скоростта на

вятъра се извършва на входа на

тунела с дигитален анемонетър

MASTECH MS 6250. Температура-

та на околната среда e 24 °C, а

влажността на въздуха е 64%.

Датчикът е поставен на височи-

на 1,8 м над глава релса и на 0,25

м от стената, като това не на-

рушава изискванията за минима-

лен, допустим габарит. С преми-

наването на влак покрай датчика

започва постепенно увеличаване

на скоростта от 0 до 8,7 m/s. С

преминаването на края на влака

скоростта на въздушния поток

рязко спада на 0,9 m/s и отново на-

раства на 5,8 m/s. Това се дължи

на пониженото налягане на опаш-

ката на влака и на кинетичната

енергия на въздуха от създадения

бутален ефект, както и от завих-

рянията на въздуха след движещи-

те се транспортните средства.

Общата продължителност на вре-

мето през което скоростта на

вятъра е равна или по-голяма от

2,5 m/s е 34 секунди, което пред-

ставлява 1,6 пъти по-дълго време

от времето за преминаване на

състава през тунела. В обратна

посока преминаващият влак се

движи с 50 км/ч и отчетените

показания на анемометъра са

Vт mах=5 m/s. Естественото те-

чение е с еднаква посока на влака

и има стойност Vт=1,4 m/s. Мак-

симално достигнатата скорост

на въздуха от 5 m/s е за период от

27 секунди, което също представ-

лява приблизително два пъти по-

дълго време от това за премина-

ване през тунела.

Заключение
С така получените стойности

от измерванията на скоростта на

вятъра в тунел може да се напра-

ви изводът, че е възможно монти-

рането на малки вертикални вет-

рогенератори с мощност до 300

W, които да захранват LED осве-

тителни тела. Тяхното място

може да бъде пред двата портала

на тунелите или в намиращите се

вътре ниши. При по-дълги тунели

генераторите могат да са пове-

че, така че необходимата мощ-

ност да се раздели на участъци

според дължината на тунела.

Направеното предложение е

удачно за отдалечени от електроп-

роводи тунели, където инвестици-

ята за прокарване на захранване ще

е много по-голяма от оборудване с

вятърен генератор.

Wind generators providing autonomous power supply

for the lighting systems in railway tunnels
The article presents the opportunities for utilization of the air inrush created by passing

trains for the provision of autonomous power supply for the lightning systems through

installation of wind generators in the railway tunnels.

Фиг. 2.
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ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ-
административно и техническо
обслужване на вятърни паркове

Лонг Ман Холдинг е пионер във ВЕИ бранша в България и за-

едно с основните си компании Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм

продължава да работи и да се усъвършенства, въпреки  труд-

ностите във ВЕИ сектора в настоящия момент и преустано-

веното изграждане на нови ВЕИ проекти към момента.

Поради тази причина, компаниите му насочват усили-

ята си към дейностите, съпътстващи работата на ве-

че изградените проекти. Базирайки се на своя професи-

онален опит, както и на екипа от млади специалисти и

подкрепени от доверието на своите клиенти, Лонг Ман

Холдинг е създал портфолио от услуги, което да осигури

пълно и комплексно обслужване на фирмите, инвестирали

във вятърната енергетика. Освен проектиране и реално

изграждане на вятърни паркове, Лонг Ман и Ей Би Си Уинд

Фарм предлагат услуги по административен и технически

мениджмънт. Към настоящият момент оперират вятър-

ни паркове с инсталирана мощност над 48MW.

Техническият мениджмънт и сервизната поддръжка на

вятърните турбини е необходимо условие, за да могат

те да функционират максимално ефективно. Работата

на екипите обхваща планирана сервизна поддръжка, наб-

людение и анализи като включване и изключване на тур-

бините при планирани прекъсвания, преодоляване загуба

на мрежата, записване на основните данни на турбини-

те, наблюдение на работни данни, записване на грешки и

анализ на причините, протоколиране и оценка на енергий-

ното производство, визуален контрол, обмен на данни, под-

дръжка на ГРУ и площите под вятърните турбини, отс-

траняване на възникнали аварии, извършване на ремонт-

ни дейности по турбини, ГРУ и кабелни трасета и др. Ей

Би Си Уинд Фарм, специализирана в тези дейности, раз-

полага с последно поколение техника за ремонт и възс-

тановяване на увредени крила, благодарение на която може

да се извършва ремонт на витлата на място в изключи-

телно кратки срокове. За целите на това направление,

компанията има изградена  високотехнологична сервиз-

на база в района на Каварна.

Друга съществена услуга, която Лонг Ман Холдинг предлага

на своите клиенти и е изпълнявана от Лонг Ман е подпомагане

в осъществяването на практическите административни дей-

ности свързани с експлоатацията на вятърните паркове.

Неразделна част от целия процес са ежемесечните кон-

такти с електроразпределителното дружество при фак-

туриране на произведената електрическа енергия, снаб-

дяването с гаранции за произход на произведена енергия,

изпълняване на задължения към различни държавни органи

за подаване на информация и изисквани документи, кому-

никация с общински администрации по отношение на дъл-

жими данъци и такси, застрахователни договори за тур-

бини и енергетично оборудване, охрана и юридически кон-

султации, свързани с промените в нормативната база, ка-

саещи експлоатацията на вятърните паркове.

Чрез сертифициране на двете основни компании, чрез

които оперира, по международните станадарти за качес-

тво и безопасни условия на труд ISO 9001:2008 и OHSAS

18001, Лонг Ман Холдинг потвърждава качеството на ус-

лугите, които предлага и гарантира своята ангажираност

и отговорност пред своите клиенти и партньори.
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тел/факс: 052 622 650, info@longman-bg.com

ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД

гр. Каварна, Шабленско шосе, ВП Лонг Ман
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кратки срокове
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биогорива

      иролизата е термохимичен процес на топ-

линно разлагане на биомаса или друга органична ма-

терия в условия на висока температура, обикнове-

но в границите от около 500 докъм 800 °С и безкис-

лородна среда. На практика това е основна химич-

на реакция, която предшества процесите на горе-

не и газификация. Крайният продукт от пиролиза-

та е смес от твърди (пиролизен въглен), течни (био-

масло) и газови (метан, водород, въглероден оксид

и въглероден диоксид) съставки, съотношението на

които в голяма степен зависи от използвания ме-

тод на пиролиза, характеристиките на биомасата

и параметрите на реакцията. Обикновено при от-

носително ниски температури от порядъка на 450

°С и ниска скорост на загряване, по-голям дял в

крайните продукти заема въгленът. При високи тем-

ператури от порядъка на 800 °С и високи скорости

на загряване, по-голям дял в крайните продукти

заемат газовете. При средни температури и от-

носително бързо загряване, основният продукт обик-

новено e пиролизно масло.

Пиролизата може да се извърши в относително

малък мащаб и на отдалечени места, което спома-

га за подобряване на енергийната плътност на био-

масата и намаляване на разходите за транспорт,

товарене и разтоварване. Критичен момент при

протичането на процеса е предаването на топли-

ната, тъй като този процес е ендотермичен и е

необходимо да се осигури достатъчно топлообменна

повърхност, за да се гарантира добро загряване.

Като цяло пиролизата предлага гъвкав и атракти-

вен начин за конвертиране на твърда биомаса в

лесни за съхраняване и транспортиране продукти,

които могат успешно да се използват за производ-

ство на топлинна и електрическа енергия, химика-

ли и други.

Изисквания към използваната
биомаса

На пиролизно разлагане може де се подложи на

практика всяка органична материя. Този факт по-

зволява използването на различни видове биомаса

- от селскостопански отпадъци до твърди бито-

ви отпадъци. Добре е да се има предвид обаче, че

процесът е силно зависим от съдържанието на

влага в суровината. Препоръчително е влажност-

та да не превишава 15%, като за подходяща се

счита влажността от порядъка на около 10%. При

по-високо съдържание на влага се отделят голе-

ми количества вода, а при по-ниски нива съществу-

Преработка на
биомасата чрез
пиролиза

Преработка на
биомасата чрез
пиролиза
П

48 брой 5/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2012 49

биогорива

ва риск продуктът от процеса да бъде предимно

прах, а не масло. В случаите, в които съдържани-

ето на влага в биомасата превишава препоръчи-

телните нива, преди да се престъпи към процеса

пиролиза е добре биомасата да бъда подложена на

предварително изсушаване. Сред факторите, оказ-

ващи влияние на протичането на процеса и на не-

говата ефективност е и размерът на отделните

частици на биомасата. В повечето случаи се пре-

поръчва използването на суровина с размер на ча-

стиците най-много до около 2 mm, с оглед на не-

обходимостта от бързо пренасяне на топлината

между тях. По тази причина често се налага, преди

да бъде подложена на пиролиза, биомасата пред-

варително да бъде смляна, за да се постигнат под-

ходящите размери.

Сред често използваните суровини са дърве-

сина и дървесни отпадъци, енергийни култури

като бързо растящи дървесни видове, селскосто-

пански отпадъци и други. Освен влагосъдържани-

ето, върху протичането на процеса влияние оказ-

ва и съдържанието на пепел в суровината. От ико-

номическа гледна точка е добре да се вземат

предвид разходите по производство, събиране и

транспортиране и т. н.

Видове пиролиза
Пиролизата, в зависимост от начина на проти-

чане на процеса, може да бъде класифицирана като

бавна, със средна скорост и бърза. По-често сре-

щано е класифицирането й на бърза и бавна. Бав-

ната пиролиза е добре познат процес, използван от

векове за производството на дървени въглища.

Пълното протичане на процеса отнема няколко часа,

а като краен продукт се получават предимно въгле-

ни. Днес по-широко разпространен и използван про-

цес е бързата пиролиза. Протичането й отнема

няколко секунди, а като краен продукт основно се

получава пиролизно масло. Сред основните харак-

теристики на бързата пиролиза са: загряване на

биомасата до висока температура и бързо преда-

ване на топлината, което налага използването на

ситно смляна биомаса; внимателно контролиране

на температурата на реакцията в парната фаза;

време на престой на парите от пиролизата в ре-

актора по-малко от 1 секунда; бързо охлаждане на

пиролизните пари за производство на биомасло.

Използвани съоръжения
За протичане на процеса пиролиза се използват

няколко вида реактори. Тъй като на практика пи-

ролизата е процес, предшестващ процесите на из-

гаряне и газификация, се приема, че могат да се из-

ползват същите реактори, намиращи приложение
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в газификацията. Съответно, едни от най-често

използваните са реакторите с кипящ слой (Fluid bed

reactor). Сред причините за това е сравнително по-

простото проектиране и изграждане в сравнение

с други реактори. Също така те осигуряват добър

контакт между газа и твърдата част, добър пре-

нос на топлина, добър температурен контрол и

добри възможности за съхраняване на топлина. При-

ложение намират и реакторите с неподвижен слой

(Fixed bed reactor ).

Когато се цели получаването предимно на пиро-

лизно масло, се препоръчва използването на някол-

ко конструкции, сред които реактор с увличащ

поток (Entrained flow reactor), реактор с циркулиращ

кипящ слой (Circulating fluid bed reactor), вакуум ре-

актор (Vacuum furnace reactor), вихров реактор

(Vortex reactor). Условията за успешно протичане на

процеса включват температури от порядъка на 450

– 650 оС и кратък престой на парите в реактора.

Характеристики на получените
продукти

Както бе споменато, основните продукти на пи-

ролизата са течни, твърди и газообразни продук-

ти. Към момента, според специалисти, по-сериозен

е интересът към производството на течни продук-

ти поради високата енергийна плътност и потен-

циалът им да бъдат заместител на петрола.

Суровото пиролизно масло представлява гъста

тъмно кафява до черна течност, която по отно-

шение на съставните си елементи се доближава

до състава на биомасата. Характеризира се с малко

по-висока калоричност и основно се състои от

окислени въглеводороди. Полученото от процеса

пиролиза масло не се препоръчва за директна упот-

реба в стандартни двигатели с вътрешно горене.

То обаче може да бъде подобрено или разградено до

течни въглеводородни горива, а също така прера-

ботено до синтетичен газ и използвано за произ-

водството на биодизел. Пиролизното масло, също

така се счита за подходящо за използване в проце-

са на съвместно изгаряне, тъй като с него се ра-

боти по-лесно, то изгаря по-лесно, в сравнение с

твърдите горива, а в същото време е по-евтино

за транспортиране и съхранение. Пиролизното

масло се явява и важен източник на органични съе-

динения и специални химикали.

Получените твърди продукти от пиролизата или

въглена, към момента има ограничено приложение.

Той може да се използва в химическата промишле-

ност и за горене. Едно от възможните му приложе-

ния е свързано с ограничаване на въглеродните

емисии. Известно е, че изгарянето и разграждане-

то на дървесната биомаса и селскостопанските

остатъци е свързано с отделянето на големи ко-

личества въглероден диоксид. Счита се, че пиро-

лизният въглен може да съхрани този въглероден

диоксид в почвата и по този начин да ограничи еми-

сиите от парникови газове, а в същото време по-

добрява характеристиките на почвата, като по-

вишава съдържанието на хранителни вещества,

допринася за задържането на водата в почвата и

предотвратява извличането на хранителни веще-

ства. Също така често полученият въглен се смес-

ва с вода или пиролизно масло за получаване на течен

продукт.

Полученият при процеса пиролизен газ се състои

основно от въглероден окис и водород, които обик-

новено заемат около 85%. Други съставки са въгле-

роден двуокис, азот, метан и различни други въгле-

родни газове. Тъй като този газ е калоричен, той

може да се използва като гориво за производство-

то на електроенергия или пара. Може да се изпол-

зва и като суровина в нефтохимическата и рафи-

ниращата промишленост. Добре е да се има пред-

вид, че калоричността на получения газ зависи от

изходната суровина.

Процесът пиролиза се характеризира с висока

ефективност и добри екологични показатели. При-

ема се за добра възможност за преработка на

селскостопански отпадъци, дървесни отпадъци,

твърди битови отпадъци в течни продукти като

сурово пиролизно масло или смес от пиролизен

въглен с вода или масло, които са лесни за транс-

портиране, съхранение, изгаряне, преработване.

Biomass treatment by pyrolysis
The pyrolysis is thermochemical process of thermal decomposition of

biomass or other organic matter at elevated temperature. The final product

of the pyrolysis is a mixture of solid (char), liquid (bio oil) and gas

(methane, hydrogen, carbon oxide and carbon dioxide) ingredients. The

article presents the types of pyrolysis, the equipment used for the process,

appropriate raw materials and possible utilization of final products.
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Повишаване на топлинната мощност на
5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" до 3120 MW

ядрена енергетика

Повишаване на топлинната мощност на
5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" до 3120 MW

В АЕЦ "Козлодуй" е в процес на из-

пълнение сериозен инвестиционен

проект, свързан с повишаване на

топлинната мощност на реакторни-

те инсталации на 5 и 6 блок до 104%.

Реализацията на проекта ще дове-

де до допълнително производство на

електроенергия за подпомагане на

електроенергийния баланс на стра-

ната, до повече приходи и възмож-

ност за повече инвестиции.

Инвестициите ще осигурят мно-

гократно своята възвръщаемост,

ще бъдат заменени и модернизира-

ни редица компоненти, което ще се

отрази пряко на удължаването на

ресурса на блоковете. Предвидено е

разширено повишаване на разполага-

емата мощност (Stretch power) – с 4%

от настоящата.

Идеята за модификациите в яд-

рени електроцентрали, с цел усво-

яване на по-високи нива на мощност,

стартира през 90-те години на 20-

ти век въз основа на преоценка на

заложените проектни запаси при

реакторите от второ поколение.

Относително ниските разходи,

незначителните хардуерни и софту-

ерни изменения в проекта, високи-

те инженерни запаси, съвременни-

те постижения в областта на сис-

темите за измерване, диагностика-

та и аналитичните методи позво-

ляват повишаването на разполага-

емата мощност в рамките на про-

ектните предели за безопасност.

Успешни проекти, свързани с по-

вишаване на топлинната мощност

на аналогични реакторни инстала-

ции тип ВВЕР-1000 (каквито са 5

и 6 блок на българската атомна

централа), са реализирани на бло-

кове в Ростовската и Балаковска-

та АЕЦ в Русия.

В АЕЦ "Козлодуй" са стартирали

началните стъпки за реализация на

проекта, свързани с  подготовка на

проектната документация, обосно-

ваваща безопасната експлоатация

на реакторни инсталации ВВЕР-

1000/ В-320 с повишено ниво на топ-

линна мощност 3120 MW и предста-

вяне на съответната документация

в регулиращия орган на Република

България – Агенцията за ядрено ре-
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гулиране. В този пакет документи

са включени:

1. Оценка на текущото състо-

яние на реакторната установка и

потвърждаване на възможността

за експлоатация при повишаване

на топлинна мощност от 3000 на

3120 MW;

2. Анализи за обосновка на безо-

пасността;

3. Актуализиране на изискванията

към техническите средства за защи-

та и управление на технологичните

процеси;

4. Необходими изменения в нор-

мативно-технологичната доку-

ментация;

5. Комплексни програми за изпи-

тания;

6. Допълнения към Отчет за ана-

лиз на безопасността.

Във връзка с предвидените мо-

дификации на проекта АЕЦ "Козло-

дуй" е инициирала процес за изме-

нение на лицензиите за експлоата-

ция от страна на Агенцията за

ядрено регулиране.

В дългосрочен план са планирани

стъпки за тестови изпитания,

свързани с усвояването на повише-

ната мощност на блокове 5 и 6. Ще

бъдат извършени и технически мо-

дернизации в конвенционалната част

на централата (турбина, генера-

тор), така че оборудването и тех-

нологичните системи в тази част да

могат да поемат и отработват

ефективно повишената мощност на

реакторната инсталация.

Илко Чуков
ръководител сектор „Поддържане на проекта“ АЕЦ "Козлодуй"

Цветан Топалов
ръководител сектор „Аварийни процедури и анализ“
АЕЦ "Козлодуй"

Материалът е изготвен въз основа на презентация, изнесена на международна

конференция на БУЛАТОМ през 2012 г.

Power uprate of Kozloduy NPP units 5 and 6 up to

3120 MW
Kozloduy NPP is in the process of implementing a significant investment project related to units 5

and 6 power uprating to 104%. The implementation of this project will result in additional electricity

generation that will support the national electrical power balance, will generate more income and will

provide opportunities for more investments.
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    редназначението на газорегулаторните пункто-

ве (ГРП) и газорегулаторните възли (ГРВ) е да пони-

жат налягането на газа, постъпващ от градската или

промишлената система за газоснабдяване. Газорегу-

латорните пунктове захранват разпределителната

мрежа за консуматори на газ с ниско или средно на-

лягане, а газорегулаторните възли обикновено се из-

ползват за ограничен брой или единични консумато-

ри с топлинна мощност Q > 750 kW.

Предназначението и характерът на използваното

оборудване в газорегулатроните пунктове и възли е

идентично.

Обикновено то включва: филтър, спирателна арма-

тура, регулатор на налягане, предпазни устройства,

контролно-измервателни уреди, уреди за измерване на

разхода на газ, ако е необходимо, а също така и бай-

пасна линия с две изключващи устройства и продух-

вателни свещи между тях в случай на ремонт на обо-

рудването. Байпасната връзка позволява при екстрем-

ни обстоятелства да се възстанови газоподаването,

макар и не с необходимото качество. По пътя на газа

изключващото устройство на байпаса е необходимо

да осигури плавно регулиране. Обикновено байпасни-

ят газопровод се използва само при повреда в регули-

ращата линия, а спирателната арматура се дублира

с цел повишаване на надеждността на режима с ръчно

регулиране. За газоразпределителни пунктове с про-

пускна способност над 5000 m3/h, вместо байпас обик-

новено се предвижда допълнителна резервна регули-

раща линия.

Използвани филтри
В газоразпределителните пунктове и газорегула-

торните възли газовите филтри се използват за пре-

чистване на транспортирания по газопроводите газ

от прах, ръжда и други механични примеси. Пречиства-

нето на газа е необходимо с оглед намаляването на

механичното износване на спирателната и регулира-

щата арматура, предотвратяване на запушването на

импулсни тръби, дюзи и т. н., което оказва благопри-

ятно влияние върху експлоатационните им характе-

ристики. Също така се намалява износването и се по-

вишава точността на разходомерите, чиито елемен-

ти са силно чувствителни към корозия. От друга

страна, видът на използваната конструкция филтри

оказва влияние върху производителността и входно-

то налягане. Изборът и начинът на експлоатация на

филтрите е основен момент за осигуряване на надеж-

дно и безопасно функциониране на газоразпределител-

ните системи. От особена важност е и използвани-

ят филтриращ материал, който трябва да бъде хи-

мически инертен към газа, да осигурява необходима-

та степен на пречистване и да не се разрушава под

действието на работната среда и в процеса на пе-

риодичното почистване.

В газоразпределителните пунктове и газорегула-

торните възли се използват предимно мрежести, влак-

нести и касетъчни филтри, като често предпочита-

но решение са влакнестите филтри. При тях филтъ-

рната касета е запълнена с влакна от изкуствени ма-

териали, обикновено от капрон. Основно изискване към

използваните влакнести материали е те да бъдат ед-

П
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нородни. При нормални експлоатационни условия хид-

равличното съпротивление на филтъра е Dp=3-5 kPa.

След замърсяване касетата се регенерира, като се

почиства чрез изтръскване или измиване. Обикнове-

но почистването се извършва при нарастване на

налягането до 10 kPa. За контролиране на съпротив-

лението се използва диференциален манометър.

В мрежестите филтри се използва плетена метал-

на мрежа. Мрежестите филтри, особено двуслойни-

те, се характеризират с висока степен на пречиства-

не. В процеса на експлоатация, в зависимост от замъ-

рсяването на филтъра, степента на пречистване се

повишава с намаляване на пропускната му способност.

Спирателна арматура
За газорегуаторни пунктове и газорегулаторни

възли монтиране на спирателна арматура обикнове-

но се предвижда на отклоненията към ГРП; пред ГРП,

ако разстоянието до отклонението е повече от 100

m; на изхода от ГРП при пръстеновидни схеми и дру-

ги. Използват се различни видове спирателни крано-

ве, шибъри, вентили.

Крановете се използват основно за спиране при-

тока на газ при обслужване или ремонт. В зависимост

от вида и формата на затварящото устройство те

биват сферични, конусни и цилиндрични. В газопренос-

ните мрежи най-широко приложение намират крано-

вете със сферичен и конусен затварящ елемент, като

често се използват кранове с ръчно задвижване. Сред

основните предимства на крановете са висока хер-

метичност, ниско хидравлично съпротивление и доб-

ро бързодействие. Тъй като газът не обтича уплът-

няващите повърхности, крановете се отличават с на-

деждна експлоатация. Ерозионните процеси по

вътрешните повърхнини, характерни за шибърите и

вентилите, не са характерни за крановете. Техен

недостатък е неподходящата им за регулиране работ-

на характеристика. Материалите, които се използ-

ват за направата им, са предимно месинг, чугун, пла-

стмаса и стомана. Видът на връзките за присъеди-

няване на крана зависят от условния му диаметър.

Шибърите са друг вид спирателен орган, използва-

ни за изключване преминаването на газа. Сред пре-

димствата им са малкото хидравлично съпротивле-

ние, възможността за регулиране на преминаващия

през тях флуид и др. Спецификите на шибърите са

свързани предимно с по-високата им цена, както и зат-

рудненията при поправка на уплътнителните

повърхнини. За газопреносните системи се препоръ-

чва използването на чугунени шибъри.

Използвани конструкции вентили
Многото варианти на конструктивни решения при

вентилите, огромната им приложна област, използ-

ването им както за спиране на протичащия флуид,

така и за регулирането му, ги причислява едновремен-
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Equipment for gas regulating stations

and gas regulating centers
The purpose of gas regulating stations (GRS) and gas regulating

centers (GRC) is to reduce the pressure of the gas entering the city

or industrial gas supply system. The purpose and characteristics

of the equipment used in the gas regulating stations and centers

is identical. Usually it consists of: filter, gate valves, pressure

regulator, safety devices, control and measuring equipment, gas

consumption measuring equipment.

но към спирателната и към регулиращата арматура.

Като цяло вентилите се характеризират с несложна

конструкция, надеждна и сигурна работа, което обус-

лавя и широкото им приложение в практиката, но

основно за тръбопроводи с условен диаметър, по-малък

от 250 mm. Използването на вентилите при по-голе-

ми диаметри и налягания е затруднено, тъй като при

тях вентилът вече е трудно управляем поради нара-

стване на силата във вретеното. В газорегулатор-

ните възли и газорегулаторните пунктове се изпол-

зват предимно предпазните вентили и вентилите

отсекатели.

Вентилите отсекатели се използват за автома-

тично изключване на подаването на газ в мрежата

при възникването на проблем в нея като спадане на

налягането под определен минимум или при повиша-

ването му. Обикновено вентилите са с външно елек-

трическо задвижване или с автономно задвижване

(налягането на газа). При автономните вентили про-

тичането на газ се прекъсва чрез лостов механизъм,

който освобождава затварящия механизъм при нара-

стване на налягането.

Предпазните вентили предотвратят повишаване-

то на работното налягане, ако регулиращият орган

на регулатора не затвори плътно при ограничаване

на консумацията на газ. При нарастване на налягане-

то с 10% над работното налягане, вентилът отваря

и изпуска газ в атмосферата. Пропускателната им

способност се определя според производителността

на регулатора. При липса на други предпазни средства

в обслужваната мрежа, пропускателната способност

на вентила следва да е по-голяма от производител-

ността на регулатора за налягане.

Предпазни устройства
Използват се предимно предпазно-изхвърлящи

клапани, които могат да бъдат хидравлични или

пружинни и предпазно-спирателни клапани. Пред-

назначението им е да не допускат повишаване на

налягането с 10% над работното. Обикновено се

настройват с отчитане на хидравличната харак-

теристика на регулатора. Препоръчително е пред-

пазно-спирателен клапан да се предвиди пред ре-

гулатора на налягане, за изключване на подаване-

то на газ при повишаване или понижаване на наля-

гането, след регулатора, извън определените гра-

ници. След регулатора на налягане е добре да се

предвиди поставянето на предпазно-изхвърлящ

клапан, който в условия на кратковременно нара-

стване на налягането отваря и изхвърля газ в

атмосферата, без това да влияе на промишлена-

та безопасност и нормалната работа на газово-

то оборудване на потребителите. Ако е предви-

дено поставянето на разходомер, предпазният

вентил се поставя след разходомера. Обикновено

при наличието на проблем предпазно-изхвърлящи-

те клапани се задействат преди предпазно-спира-

телните клапани. Целесъобразността на подобен

приоритет е ясна. Предпазният вентил възпрепят-

ства по-нататъшното нарастване на налягането,

изхвърляйки част от газа в атмосферата. За да

се гарантира безопасността, е необходимо неиз-

правностите в регулиращите органи, предизвик-

ващи повишаване на налягането или понижаване на

работното налягане, проблемите в работата на

предпазните вентили, а така също утечки на газа,

да бъдат отстранени незабавно.

В газорегулаторните пунктове следва да се пред-

видят и газоиспускателни тръби, чрез които изти-

чащият газ се отвежда извън сградата на ГРП, на

безопасно разстояние от източника на възпламеня-

ване в места, осигуряващи безопасни условия за раз-

сейване на газа, без да се създават условия за про-

никване на газ в затворени помещения. Необходимо

е тръбите да бъдат защитени от проникване на

дъждовни води и запушване. Обикновено са с усло-

вен диаметър по-голям от 15 mm и са на височина

над 3 m от терена.

Източник: www.sxc.hu
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Регулатори на налягане
Регулаторите на налягане осигуряват намаляване

на налягането и автоматичното му поддържане на

изхода, независимо от измененията в дебита на газа

и входното налягане. Регулирането е посредством

промяна на дебита, преминаващ през регулиращия

вентил. Регулаторите на налягане могат да осигу-

рят също така предпазно затваряне на система-

та или намаляване на налягането, или да стабили-

зират или регулират пада на налягането и дебита.

Основната разлика между регулаторите на налягане

и регулиращите вентили е в отпадането на необ-

ходимостта от външно захранване за работата на

регулаторите, тъй като те работят на база енер-

гията на потока.

Обикновено регулаторите на налягане се подраз-

делят основно на регулатори с пряко и регулатори с

косвено действие в зависимост от вида на връзката

между датчика и регулиращия орган. Регулаторите с

пряко действие се характеризират с висока надежд-

ност при експлоатация. От автоматичните регула-

тори на налягане с косвено действие, в газоснабдя-

ването най-голямо разпространение са получили пнев-

матичните. Те са широко използвани в газоразпреде-

лителните станции. Основни предимства на пневма-

тичните регулатори се явяват несложната конструк-

ция, надеждността, лесното обслужване, а така също

взриво- и пожаробезопасността.

Регулаторите с пряко действие в сравнение с

регулаторите с косвено действие се характеризират

с по-ниска чувствителност. Това се обяснява с фак-

та, че клапанът, при изменение на стойността на

регулирания параметър, започва да се премества само

след възникването на усилие, достатъчно за преодо-

ляване на силите на триене във всички подвижни

части. При регулаторите с косвено действие сили-

те на триене се преодоляват за сметка на външен

източник на енергия и не трябва значително измене-

ние в усилието върху мембраната. Това е причината

при тях регулирането да протича по-плавно. Незави-

симо от принципа на действие на регулатора, основ-

но изискване е той винаги да осигурява достатъчно

устойчиво регулиране.

При избора на регулатор специалистите съветват

той да се избира в зависимост от изчислителната

разлика за налягането от двете му страни, дебита

на газа и динамиката на консуматора. Добре е да се

вземат предвид и съставът на газа, както и място-

то на монтаж на регулатора. Производителите пред-

лагат и регулатори с вграден предпазен вентил, с

които е възможно да се постигне редуциране на на-

лягането с висока точност, независимо от разлика-

та от двете страни на регулатора.

Основно изискване при избора е осигуряване на

устойчива работа на регулатора при всички

възможни режими.

Турбинни разходомери
В газорегулаторните пунктове и газорегулаторни-

те възли се предвижда поставянето и на контролно-

измервателни уреди за измерване на входното и из-

ходното налягане на газа и неговата температура.

Сред най-широко използваните уреди за измерване

на разхода на газ са турбинните разходомери. Сред

причините за това са невисоката им себестойност,

добрите метрологични характеристики, надежднос-

тта и лесната експлоатация. Принципът им на рабо-

та се основава на преобразуване на скоростта на

флуида в скорост на въртене на преобразувателния

елемент, обикновено турбина. Съответно, обемният

дебит на газа се определя в зависимост от често-

тата на въртене на турбината, работното наляга-

не и температурата.

Турбинните разходомери като цяло се характери-

зират с дълъг експлоатационен срок поради използ-

ването на материали, устойчиви на корозия. В после-

дно време все по-често се използват турбинните

разходомери с тахометрично устройство за измер-

ване на честотата на въртене на подвижния елемент.

Тези устройства включват две самостоятелни час-

ти - тахометричен преобразувател на честота на

въртене на вала в честота на импулсите и измерва-

тел на честотата на тези импулси. Сред предимства-

та на подобни разходомери е постигането на по-ви-

сока точност при измерването.

Повечето съвременни конструкции позволяват

дистанционно отчитане и включването им в мрежа.

Точността на измерване се влияе от работното

налягане, но обикновено грешката е под 1%.

В случаите, в които в газорегуаторните пунктове

и възли не се предвижда отчитане на разхода на газ,

се допуска да не се предвижда уред за измерване на

неговата температура. Добре е да се има предвид,

че при използването на контролно-измервателни уреди

с електрическо задвижване и електрическо осветле-

ние е необходимо те да бъдат взривозащитени.

Източник: www.sxc.hu
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Охладителни кулиОхладителни кули
   ротичането на повечето про-

изводствени процеси, включително

и на тези, свързани с поддържане-

то на комфортен микроклимат в по-

мещенията, е свързано с генерира-

нето на големи количества отпад-

на топлина както от самия процес,

така и от използваните съоръже-

ния. Своевременното отвеждане на

тази топлина е сред факторите, оп-

ределящи ефективността на проце-

сите и съоръженията. В практика-

та за отвеждане на отпадната

топлина се прилагат различни реше-

ния. Сред широко прилаганите е из-

ползването на охладителни кули,

които са подходящи както за от-

веждане на значителни количества

топлина, като например отпадната

топлина от процесите, свързани с

производствата на енергия, така и

за отвеждане на топлината от ох-

лаждащата вода в климатични сис-

теми. Принципът им на работа е

познат като изпарително охлажда-

не, което е адиабатен процес, про-

тичащ при постоянна енталпия.

Използва се обмяната на енергия

между водата и въздуха. Необходи-

мата за изпарението на водата

енергия се взима от въздуха, което

води до понижаване на неговата

температура.

Стандартни приложения на охла-

дителните кули са осигуряването на

охладена вода за технологично про-

изводство, за чилъри с водни конден-

затори, за климатизация. Обикнове-

но в охладителните кули постъпва

вода с температура от порядъка на

40 – 50 оС и се охлажда до около 25

– 30 оС в най-добрия случай. Най-мал-

ките охладителни кули са проекти-

рани да работят с водни потоци от

порядъка на няколко десетки литра

П

Cooling towers
The cooling towers are among the widely used devices of taking away of waste heat. According to the

experts, the towers provide significantly better cooling compared with other air cooling systems. The

article presents the principles of operations and specifics in the design of different cooling towers types.

вода за минута, докато най-големи-

те охлаждат стотици хиляди литри

за минута в големите централи за

производство на енергия.

Според специалисти с охладител-

ните кули се постига значително по-

добро охлаждане в сравнение с дру-

ги охлаждащи съоръжения,  използва-

щи въздух, поради което в немалко

случаи се оказват по-ефективното

решение от икономическа и техни-

ческа гледна точка.

Директни и индиректни
охладителни кули

Охладителните кули обикновено

се класифицират като директни (с

отворен кръг) и индиректни (със

затворен кръг) системи за отвеж-

дане на топлина.

Директните или отворените ох-

ладителни кули са съоръжения със

затворена структура, в които вода-

та е в директен контакт с въздуха.

В тези кули се осъществява вътреш-

но разпределение на водата, която

преминава през оросяем пълнеж.

Обикновено той се състои от мно-

жество малки твърди елементи с

различна форма, върху повърхността

на които се създава тънък филм

течност. Оросяемият пълнеж може

и да е от хоризонтално разположе-

ни елементи, образуващи каскада от

множество фини капчици вода.

Пълнежът осигурява значително по-

голяма контактна повърхност меж-

ду въздуха и водата и подпомага

неговото загряване и изпаряване.

Съответно, при преминаването си

през пълнежа водата се охлажда.

Охладената вода се събира в басейн

със студена вода, намиращ се под

пълнежа. От там тя се подава об-

ратно към работния процес за абсор-

биране на топлина. Загретият и

овлажнен въздух напуска охладител-

ната кула и се изхвърля в атмосфе-

рата в достатъчно отдалечена

точка от входящите въздушни от-

вори, за да се предотврати засмук-

ването му обратно в кулата.

В индиректните или охладител-

ните кули със затворен кръг не се

осъществява директен контакт

между въздуха и флуида. Самият

флуид може да бъде вода или раз-

твор на гликол. При този вид охла-

дителни кули се обособяват два

отделни кръга – отворен и затво-

рен. Затвореният кръг е свързан с

производствения процес и през

него протича основният флуид,

който трябва да бъде охладен. От-

вореният кръг е този, в който про-

тича отвеждането на излишната

топлина. Охлаждането на флуида е

при преминаването му през тръбен

топлообменник, от външната

страна на който протича процесът

на изпарително охлаждане при кон-

такта на загретия въздух и охлаж-

дащата вода. Принципно работата

на индиректните охладителни кули

е много подобна на директните.

Основната разлика е, че охлажда-

ният флуид преминава през затво-

рения кръг и няма контакт с атмос-

ферата или рециркулиращата ох-

лаждаща вода.

Добре е да се има предвид

фактът, че в процеса на охлаждане

част от водата се изпарява, пора-

ди което при повторното й изпол-

зване е необходимо допълнително

добавяне на вода. По този начин от

една страна се компенсира количе-

ството на изпарената, а в същото

време се подобрява състоянието на

останалата вода. Тъй като се изпа-

рява чиста вода, концентрацията

на разтворени минерали и други

твърди вещества от циркулираща-

та вода може да се увеличат, ако

не са предвидени мерки за контро-

лиране на разтворените твърди ве-

щества. Малка част от водата се

губи и чрез капчиците, отнасяни с
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въздушната струя и изхвърляни в

атмосферата. Обикновено това са

незначителни загуби, тъй като в по-

вечето случаи се предвиждат мер-

ки за улавяне на тези капчици. Ос-

новно изискване е добавяното коли-

чество вода да компенсира всички-

те видове загуби, за да се поддържа

стабилно ниво на водата.

Охладителните кули се класифи-

цират още на атмосферни, с прину-

дителна тяга, със смесена тяга. В

зависимост от посоката на въздуш-

ния поток биват с насрещен поток,

с насрещен поток и пълнеж, с

кръстосан поток – едностранен,

двустранен. В охладителни кули с

насрещен поток въздухът се движи

вертикално нагоре през пълнежа,

противоположно на падащата надо-

лу вода. При охладителните кули с

кръстосан поток въздушният поток

преминава хоризонтално през кула-

та, пресичайки падащата вода. Ку-

лите с кръстосан поток, от своя

страна, могат да бъдат разделени

на: охладителни кули с двоен поток,

при които вентилаторът засмуква

въздух през два входа и през два

пълнежа, докато при кулите с еди-

ничен поток има един вход и един

пълнеж, останалите три страни на

кулата са затворени. Кулите с еди-

ничен поток обикновено се използ-

ват в места, където въздухът може

да преминава свободно към кулата

само от една посока.

Охладителните кули могат да

бъдат класифицирани и в зависимост

от конструкцията, формата, начи-

на на предаване на топлина.

Атмосферни и
охладителни кули с
принудителна тяга

При атмосферните охладителни

кули за създаване на необходимата

тяга за преминаване на въздуха

през кулата се разчита на комин-

ния ефект, докато при тези с при-

нудителна тяга се използват вен-

тилатори.

Атмосферните охладителни кули

разчитат на разликите в темпера-

турите на околния въздух и по-топ-

лия въздух вътре в кулата. С издига-

нето на топлия въздух нагоре, в

долната част на кулата през въздуш-

ни отвори навлиза студен въздух.

Поради формата на кулата не се

изисква допълнително използване на

вентилатор и почти не се наблюда-

ва циркулация на топъл въздух, кой-

то да окаже влияние върху работа-

та на кулата.

Тези кули обикновено се изграж-

дат от бетон и са с височина до 200

m. Използват се предимно за големи

топлинни натоварвания, тъй като

изграждането на големи бетонни

структури е сравнително скъпо. Ат-

мосферните охладителни кули, от

своя страна, в зависимост от посо-

ката на движение на въздуха и вода-

та биват кули с кръстосан и насре-

щен поток. При кулите с кръстосан

поток въздухът преминава напречно

през водата, докато при кулите с

насрещен поток въздухът се движи

нагоре срещу падащата вода.

При охладителните кули с прину-

дителна тяга се използват един или

няколко вентилатори за нагнетява-

не или засмукване на въздух през

циркулиращата вода. Водата се дви-

жи надолу през оросителен пълнеж,

който повишава времето на кон-

такт между водата и въздуха, кое-

то спомага за повишаване на топ-

лообмена между двете среди. Охла-

дителните възможности на кулите

с принудителна тяга се влияят от

редица параметри като диаметъра

на вентилаторите, скоростта и т.

н., самите вентилатори могат да

се намират в основата на охлади-

телната кула или да бъдат поста-

вени на върха.

При охладителните кули с венти-

латори, разположени в основата,  по

време на работа вентилаторът

подава въздух с ниска скорост хори-

зонтално през пълнежа и след това

вертикално срещу падащия поток

вода, която се стича от двете стра-

ни на вентилатора. Вибрациите и

шума са минимални, тъй като въртя-

щото се оборудване е поставено на

солиден фундамент. Вентилатори

подават предимно сух въздух, допри-

насяйки в голяма степен за намаля-

ване на ерозията и проблемите с

кондензацията на вода.

Вентилаторите - един или някол-

ко, поставени на върха на кулата, из-

дърпват въздуха нагоре срещу пада-

щата вода, преминаваща през оро-

сителния пълнеж. Тъй като въздуш-

ният поток е противоположен на

потока вода, най-студената вода на

дъното е в контакт с най-сухия

въздух, докато най-топлата вода на

върха е в контакт с влажен въздух,

което рефлектира в увеличена ефек-

тивност на топлообмена.

Този вид охладителни кули също

могат да бъдат с кръстосан или на-

срещен поток. Охладителните кули

с насрещен поток заемат по-мал-

ко място в сравнение с тези с

кръстосан поток, но са по-високи,

за да се осигури същата охладител-

на мощност. Сред предимствата

на кулите с кръстосан поток е по-

ниската мощност на вентилатори-

те, което води и до по-ниски енер-

гийни разходи.

Кулите с принудителна тяга се

предлагат в широк диапазон от мощ-

ности. Те могат да бъдат фабрично

готови изделия или да бъдат изгра-

дени на място като бетонните кули,

например. Много от различните кон-

струкции охладителни кули могат да

бъдат групирани заедно за достига-

не на желаната мощност.

Предлагат се и конструкции охла-

дителни кули, работещи със смесе-

на тяга. При тях се разчита основ-

но на коминния ефект, но се предвиж-

дат и вентилатори за увеличаване

на тягата.

Сухи охладителни кули
В сухите охладителни кули се

използва само въздух за процеса на

охлаждане. Използват се пластинча-

ти топлообменници, към които по-

средством вентилатори се нагнетя-

ва охлаждащият въздух. Самият

въздух се засмуква от околното про-

странство. Тъй като тези охлади-

телни кули работят на открито, за

да се предотврати замръзване през

студените месеци е необходимо да

се добави гликол. Като основни пре-

димства на сухите охладителни кули

могат да се посочат липсата на

разход на вода, тъй като те рабо-

тят в затворен контур и не е необ-

ходимо добавянето на вода в систе-

мата, с изключение в случаите на

непредвидено изтичане; не се замъ-

рсява използваната в производстве-

ния процес вода; монтажът им е

сравнително лесен; имат сравнител-

но кратък срок на откупуване.
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Фотоволтаични клетки
от черен силиций
Фотоволтаични клетки
от черен силиций

Около една четвърт от спектъра

на слънчевата светлина е съставена

от инфрачервени лъчи, които не могат

да бъдат преобразувани в електриче-

ство от стандартните фотоволта-

ични клетки. Един от начините да се

преодолее тази загуба на енергия е из-

ползването на черен силиций - мате-

риал, който абсорбира почти цялата

слънчевата светлина, включително и

инфрачервеното лъчение, и го преоб-

разува в електричество. Черният

силиций се произвежда чрез облъчва-

не на стандартен силиций с фемто-

секундни лазерни импулси в серосъдъ-

ржаща атмосфера, пояснява д-р Сте-

фан Контерман, ръководител на изсле-

дователската група "Наноматериали

за преобразуване на енергия" към ин-

ститута Фраунхофер, Германия.

"Облъчването променя повърхност-

та на силиция и неговия цвят, интег-

рирайки серни атоми в решетъчната

му структура. При нормалния силиций

инфрачервената светлина не разпола-

га с достатъчно енергия, за да възбу-

ди електроните в зоната на проводи-

мост и да ги конвертира в електриче-

ство, но сярата, вградена в черния

силиций, представлява един вид меж-

динно ниво. Можем да сравним това с

изкачване на стена: първия път, кога-

то скочим, се проваляме, тъй като

стената е твърде висока, но втория

път успяваме да я прескочим на два

пъти с помощта на междинно ниво.

Въпреки това, с добавянето на сяра

междинното ниво не само позволява на

електроните да се "изкачат на стена-

та", но и обратното, което дава

възможност на електроните от зона-

та на проводимост да се върнат на-

зад чрез това междинно ниво. Следо-

вателно, електричеството може да

бъде загубено отново. Чрез модифици-

ране на лазерния импулс, който вкарва

серните атоми в атомната решетка,

изследователите могат да променят

позициите, които тези атоми заемат

в решетката, и да променят височина-

та на "нивата", с други думи – тяхно-

то енергийно ниво. Използването на

черен силиций в производството на фо-

товолтаични модули ще даде възмож-

ност на производителите да повишат

коефициента на ефективност на сво-

ите панели чрез усвояване и преобра-

зуване на пълния спектър на слънчева-

та светлина", допълни д-р Контерман.

В настоящата фаза от разработ-

ката на проекта учените експеримен-

тират с различни видове лазерни им-

пулси и анализират влиянието им върху

ефективността на силиция. Предстои

създаването на лазерна система с

търговска цел, която производители-

те ще могат да интегрират в произ-

водството си.

Източник текст и снимка: Fraunhofer HHI

Конусен фотоволтаик с
рекордна ефективност
Конусен фотоволтаик с
рекордна ефективност

Американската компания V3Solar

представи прототип на въртящ се

конусен фотоволтаик. Според създате-

лите си, иновативният модул генери-

ра двадесет пъти повече електричес-

ка енергия в сравнение със стандарт-

ните плоски панели. „Серията Sentinel

предлага още няколко основни предим-

ства – за изработката й се използва

75% по-малко силиций и системата не

се нуждае от инвертор за преобразу-

ване на постоянното напрежение в

променливо. С приблизителни размери

метър висока и метър широка и произ-

водство на над 1 kWp електроенергия,

Sentinel може да се използва в различ-

ни конфигурации, за да отговори на кон-

кретните нужди на различни селскос-

топански, промишлени, покривни или до-

машни инсталации“, поясняват изсле-

дователите.

В модула са вградени два конуса.

Единият е съставен от стотици триъ-

гълни фотоволтаични клетки, а други-

Innovations
Innovations section presents Solar cells made from black silicon and the breakthrough PV technology

of V3Solar, which dramatically increases the overall energy output of the photovoltaic material in its new

Spin Cell solar devices.
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ят е статичен, херметично затворен,

покрит с концентриращи лещи, разпре-

делени около външната повърхност.

Според V3Solar, ъгълът на наклона на

конуса е 56 процента, за да се даде

възможност за улавяне на светлината

на слънцето по-добре от повечето

плоски PV панели. Лещите концентри-

рат светлината върху фотоволтаич-

ни клетки отдолу, а вътрешният конус,

носещ самите клетки, се върти, избяг-

вайки прегряването. Самият PV слой

непрекъснато се движи. Въртенето се

захранва от една малка част от елек-

троенергията, която идва от слънце-

то. Съвременна електроника анализи-

ра данните за работата на фотовол-

таичния модул и контролира скорост-

та на въртене за увеличаване на про-

изводството.

Източник: V3Solar

Учени от Станфордския универси-

тет разработиха първата в света

изцяло въглеродна фотоволтаича

клетка, която може да послужи като

евтина алтернатива на съвременни-

те фотоволтаични елементи.

"Въглеродът има потенциал да по-

стигне висока производителност на

ниска цена", заяви Женан Бао, ръко-

водител на проучването и професор

по приложна химия в Станфордския

университет. "Доколкото ни е изве-

стно, това е първият прототип на

фотоволтаична клетка, в която

всички компоненти са изработени от

въглерод. Въглеродът не само е че-

сто срещан в природата и евтин ма-

териал, но има и потенциал да оси-

гури по-висока ефективност на со-

ларните технологии".

"Друго предимство е, че новоразра-

Разработиха изцяло
въглеродна PV клетка
Разработиха изцяло
въглеродна PV клетка

ботената въглеродна соларна клетка

не прилича на традиционните фото-

волтаични панели, а представлява

гъвкава лента, която може да се по-

ставя на различни повърхности – про-

зорци, фасади и даже на автомобили-

те. При това самата технология на

нанасяне на въглеродната клетка

също не изисква използването на спе-

циални и скъпоструващи инструмен-

ти и оборудване, т. е. в това отно-

шение също няма да има високи про-

изводствени разходи“, допълни Майкъл

Восгюрчан, съавтор на проекта.

Експерименталната фотоволта-

ична клетка се състои от светлочув-

ствителен слой, абсорбиращ слънче-

вата светлина, слепен между два

електрода. В типичната тънкослой-

на соларна клетка, електродите са

изработени от проводими метали и

индиев калаен оксид (ITO). „Матери-

али като индия са оскъдни и цената

им се увеличава паралелно с нара-

стващото търсене на слънчеви клет-

ки, тъчскрийн панели и други елект-

ронни устройства. Въглеродът от

своя страна е евтин и се намира в

изобилие“, допълват от Станфорд.

За целите на изследването, Бао и

нейният екип заменят среброто и

индиевия калаен оксид, използвани в

конвенционалните електроди, с ново-

разработения материал графен - дву-

мерна структура от въглеродни ато-

ми, съединени в кристална решетка

с извънредно тънка форма - дебелина

само един атом (10 000 пъти по-

тънък от човешки косъм), който има

изключителни физични свойства. Гра-

фенът се смята за най-здравия и

устойчив познат материал. Провод-

ник е на електрически ток и е прак-

тически прозрачен. Всичко това дава

надежда на учените, че в бъдеще той

ще може да се използва в най-различ-

ни области. За активния слой на но-

вата фотоволтаична клетка учени-

те използват материали, изработе-

ни от въглеродни нанотръби с дебе-

лина един нанометър в диаметър и

подредени в специфична форма.

Въпреки всички споменати предим-

ства, новата въглеродна фотоволта-

ична клетка има и някои специфични

недостатъци, отбелязват още раз-

работчиците на технологията. Най-

големият е ниската засега ефектив-

ност. Според официалната информа-

ция, сегашният прототип осигурява

под 1% ефективност, което значи-

телно отстъпва на съвременните фо-

товолтаични клетки. Изследователи-

те от Станфорд обаче са оптимис-

ти и вече имат идеи, които ще по-

зволят ефективността на гъвкавата

въглеродна соларна клетка да се уве-

личи значително.

First all-carbon solar cell
Stanford University scientists presented the first solar cell made entirely of carbon - a promising

alternative to the expensive materials used in photovoltaic devices today. For the active layer, the

scientists used material made of carbon nanotubes and „buckyballs“ – soccer ball-shaped carbon

molecules just one nanometer in diameter.
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Предстоящи изложения, конференции, събития
ДЕКЕМВРИ 2012 - МАРТ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
DECEMBER 2012 - MARCH 2013

предстоящо/events

ДЕКЕМВРИ 2012
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГЕТИКА

4th Annual GeoPower Europe Conference and Exhibition,

4 December 2012 - 5 December 2012

Venue: Hungary, Budapest

Organizer: Green Power Conferences

Type: Driving evolution and growth in European geothermal energy.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ENERGAIA, 5 December 2012 - 7 December 2012

Venue: France, Montpellier Exhibition Center

Organizer: ENJOY Montpellier

Type: Energaia 2012 is the major trade fair for the renewable energies

and green building sector.

ЯНУАРИ 2013
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Wind Power Romania 2013,

15 January 2013 - 16 January 2013

Venue: Romania, Bucharest

Organizer: Green Power Conferences

Type: Wind Power Romania is dedicated to the growth of the Romanian

wind industry. Each part of the industry is represented from regulators to

developers, OEMs to financiers and everyone in between.

ЕНЕРГЕТИКА

InterSOLUTION, 23 January 2013 - 25 January 2013

Venue: Belgium, Ghent

Organizer: DELFICO bvba

Type: InterSOLUTION, the pre-eminent meeting forum for all

professionals in the solar energy market, where supply and demand meet.

БИОГОРИВА

BIOGAS Trade Fair, 29 January 2013 - 31 January 2013

Venue: Germany, Leipzig

Organizer: Messe Nuremberg

Type: The BIOGAS Trade Fair is the get-together for the international

biogas community, which meets at the Annual Conference of the German

Biogas Association.

ЕНЕРГЕТИКА

ENERTEC, 29 January 2013 - 31 January 2013

Venue: Germany, Leipzig

Organizer: Leipziger Messe

Type: International trade fair for the generation, distribution and storage

of energy.

ФЕВРУАРИ 2013
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

EWEA, 4 February 2013 - 7 February 2013

Venue: Austria, Vienna

Organizer: EWEA

Type: EWEA 2013 Annual Event is Europe’s premier wind energy

industrial event comprising an extensive exhibition and comprehensive

conference.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Wind Energy Operations and Maintenance Summit,

6 February 2013 - 7 February 2013

Venue: Germany, Hamburg

Organizer: Wind Energy Update

Type: Оnshore and offshore operations and maintenance: End of

Warranty, Data Acquisition & Control, Effective Asset Management, Health

and Safety, Offshore Access.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

CEB Clean Energy Building, 7 February 2013 - 9 February 2013

Venue: Germany, Stuttgart

Organizer: REECO

Type: International Trade Fair for Renewable Energy and Energy

Efficient Buildings. CEB is the integration of all the relevant topics surrounding

the area of renewable energies and passive houses. Attendees will receive

a complete overview and will be able to compare technologies and solutions.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

EnergyTech, 21 February 2013 - 24 February 2013

Venue: Greece, Thessaloniki

Organizer: HelExpo

Type: International exhibition for renewable & conventional energy

sources, energy saving, technology & the environment.

МАРТ 2013
ЕНЕРГЕТИКА

Russia Power, 5 March 2013 - 6 March 2013

Venue: Russia, Moscow, ExpoCentre

Organizer: PennWell Corporation

Type: Premier platform to gather and exchange information about

strategy and technology for the electric power industry.

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА

HydroVision Russia, 5 March 2013 - 6 March 2013

Venue: Russia, Moscow, ExpoCentre

Organizer: PennWell Corporation

Type: HydroVision Russia is a dedicated conference and exhibition

for the hydroelectric power industry.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ENREG ENERGIA REGENERABILA,

6 March 2013 - 8 March 2013

Venue: Romania, Arad

Organizer: REECO

Type: International trade fair and conference for renewable energy and

energy efficiency in building and renovation.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Offshore Wind Supply Chain Conference,

12 March 2013 - 13 March 2013

Venue: Germany, Hamburg

Organizer: Wind Energy Update

Type: Managing risks in the offshore wind industry is the only to

achieve successful project commercialization.

БИОГОРИВА

World Biofuels Markets, 12 March 2013 - 14 March 2013

Venue: Netherlands, Rotterdam

Organizer: Green Power Conferences

Type: Global conference that brings together the entire biofuels value

chain in one place at one time, we only attract decision-making delegates,

thought-leading speakers and world-class sponsors to discuss and debate

the most current topics and network.

БИОГОРИВА

8th International Biopower Generation Congress and Exhibition,

12 March 2013 - 14 March 2013

Venue: Netherlands, Rotterdam

Organizer: Green Power Conferences
Type: Congress and Exhibition on biomass power and heat production.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Energy Storage, 18 March 2013 - 19 March 2013

Venue: Duesseldorf, Germany

Organizer: Solarpraxis and Messe Duesseldorf
Type: International Summit for the Storage of Renewable Energies.

The target of the „Energy Storage Summit„ is to show what future energy

supply can look like, based on renewable energies and what role energy
storage technologies play in this industry.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Impianti Solari Expo, 21 March 2013 - 23 March 2013

Venue: Italy, Parma
Organizer: Senaf - Milano

Type: Photovoltaic solutions for industrial roofs.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

New Energy Husum 2013,

21 March 2013 - 24 March 2013

Venue: Germany, Husum

Organizer: Messe Husum

Type: Solar energy, bioenergy, geothermal energy, small wind turbines,
electro mobility, energy storage, smart grid, energy advice, how to integrate

energy saving into new builds, and also financial advice

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

SiliconPV, 25 March 2013 - 27 March 2013

Venue: Germany, Hamelin

Organizer: PSE

Type: International Conference on Silicon Photovoltaics. SiliconPV

2013, the 3rd International Conference on Silicon Photovoltaics, will focus

on advanced technologies and materials for crystalline silicon solar cells

and modules. An international committee with global outreach and comprised

of well-known scientists from companies and institutes will select the best

abstracts to form a high-level scientific program.

ЕНЕРГЕТИКА

GAS TURKEY 2013, 28 March 2013 - 30 March 2013

Venue: Turkey, Istanbul

Organizer: Senexpo International Fairs Inc.

Type: International Liquefied Petroleum Gas, Compressed Natural Gas

and Liquefied Natural Gas Technologies Exhibition

Източник: Deutsche Messe
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