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Уважаеми читатели,

В ръцете ви е последният за неспокойната за българската енергетика 2012 година брой на сп. Енерджи ревю.
Една от най-интересните теми в него, която предлагаме на вашето внимание, е „Мониторинг на фотоволтаични паркове“. Системите за дистанционно управление и
диагностика на компонентите на фотоволтаичните
централи са от ключово значение за оптимизиране
процесите на електропроизводство и подобряване
надеждността им. Мониторингът от специализирани
центрове започва да се очертава като атрактивна
оферта на водещи пазара компании и у нас. Затова
темата е изключително актуална и сп. Енерджи ревю ще
продължи да я развива и занапред.
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Dear readers,
In your hands, you are holding the last issue of Energy
Review magazine for 2012 – a year, which has been
challenging for the Bulgarian power sector. One of the most
interesting topics, covered in the present issue is
„Monitoring of PV power plants“. The remote control and
monitoring systems for components of PV power plants
are essential for optimizing the power generation
processes and for improving their reliability. The specialized
centers for remote monitoring are becoming an
increasingly attractive option, offered by the market leading
companies in Bulgaria. Because of its growing popularity, the
topic will continue to be a trending theme in Energy Review
magazine.

Препоръчваме още изключителната статия „Въздушни
прекъсвачи“, която задълбочено разглежда конструктивни и технологични особености на устройствата, както
и класификация на видовете им.

Also, we recommend to you the exclusive article „Air circuit
breakers“ – an in-depth overview of the design and
technological features of the devices, as well as classification
of the different types.

Други много интересни материали в броя са: „Подготовка на водата за парни котли и парогенератори“ в
секцията за Топлоенергетика и „Добив и преработка на
природен газ“ в рубрика Газификация. Рубриката за
вятърна енергетика на броя предлага темата „Контрол
на мощността на вятърните турбини“ на стр. 48

Among the rest of fascinating topics explored in this issue are:
„Water preparation for boilers and steam generators“ in the
section about the Heating power industry, and „Natural gas
extraction and processing“ in the Gasification section. In the
section about Wind energy, you may find a material on „Wind
turbines power control“ (pg. 48).

Особено място в този брой на Енерджи ревю заема
статията „Перспективи в развитието на ядрената
енергетика в България“. Не на последно място, представяме една повече от актуална тема – за транспортните биогорива, за които четете на стр. 45

A special place in the current issue is devoted for a review
of the „Prospects for development of nuclear energy in
Bulgaria“. Last but not least, we present to you an editorial
on the key topic of „Transport bio-fuels“, which you can read
on pg. 45.

Използваме случая от името на целия екип, който през
годината работи усърдно по подготовката на списанието, да ви пожелаем весели зимни празници и много поуспешна и ползвотворна нова 2013 година!

On behalf of the entire team that worked hard throughout
the year to prepare the magazine, we wish you a happy
holiday season and even more successful and
prosperous New Year 2013!

Приятно четене!
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накратко
Стартира строителството на газопровода Южен поток
На 7 декември 2012 г. в руския град Анапа се състоя тържествената церемония за началото на строителството на газопровода Южен поток. От българска страна на нея присъства министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Официалният старт със символично заваряване
на първите тръби на газопровода беше даден от президента на Русия Владимир Путин.
На събитието присъстваха членове на правителствата и представители
на дипломатическите мисии на страните, участващи в Южен поток – България, Италия, Франция, Германия, Австрия, Словения, Турция, Гърция, Сърбия,
Унгария, Македония и Хърватия. Министрите, представители на всяка от
страните, през които ще минава газопровода, вместо първа копка, поставиха
подписите си върху тръбата.
В церемонията участие взеха и Алексей Милер, председател на компанията,
която е главен акционер в проекта - Газпром, шефът на италианската фирма
EНИ Паоло Скарони, главният изпълнителен директор на френската EdF Анри
Проглио, изпълнителният директор на South Stream Transport Марсел Крамер.
Газопроводът Южен поток трябва да премине по дъното на Черно море от
Русия до България. От там ще се раздели на два участъка - през Сърбия и
Унгария до Австрия и през Гърция към Италия. Предвижда се капацитетът на
съоръжението да бъде 63 млрд. кубически метра газ годишно. Общата стойност на проекта Южен поток се оценява на 16 млрд. евро.

DTS представи мобилна фотоволтаична станция на SOCOMEC
Фирма DTS представи фотоволтаична станция 1 MWp на SOCOMEC в контейнерно изпълнение, съобщиха от компанията.
„Тази напълно автономна фотоволтаична електростанция може да бъде
разглеждана и като един от модулите на значително по-мощна инсталация,
достигаща до десетки MWp. Контейнерът е оборудван с десет соларни инвертора с мощност по 100 kWp всеки, трансформатор НН, комутационно оборудване, система за климатизация и система за локален и дистанционен контрол,
базирана на специализирания софтуер VERTELIS Vision“, заявиха от DTS.
„Подобно техническо решение е уникално предвид пълната му автономност
и модулност при постигане на желаните електрически мощности. В случая не
са необходими допълнителни инвестиции за сградно строителство, като се
избягват и свързаните с него формалности, поради мобилността на контейнера. Станцията, заедно с гамата соларни инвертори на SOCOMEC в диапазона от 3 kWp до 200 kWp, както и всички специализирани PV елементи за
превключване, контрол и защита ще бъдат достъпни на българския пазар в
началото на 2013 г., когато влизат в сила изключителните права на DTS за
дистрибуция на соларните продукти на SOCOMEC“, допълниха от компанията.

Български проект получи финансиране от Изследователския
В началото на декември 2012 г. в София се състоя заключителна конференфонд за въглища
ция на изследователски проект, проучващ залежите в Добруджанското въглищи стомана на ЕК
но находище в Североизточна България и възможностите за разработване на
подземна въглищна газификация в България. По него в продължение на година
работи екип от експерти от 5 европейски страни.
На семинара бяха представени икономическата и екологична оценка от проучването и предпоставките за разработване на технологията, която би подобрила съществено енергийния баланс на страната. „Това е първият български
проект, финансиран по програма на Изследователския фонд за въглища и стомана (RFCS) на Европейската комисия. Той ще бъде разработен като пилотен за
цялата Общност през 2013 г. Общата стойност е 3,06 млн. евро, като фондът
предоставя безвъзмездно 60% от сумата“, споделят участниците.
Технологията позволява добив на залежи от въглища на дълбочина над 1200
м, които не могат да бъдат оползотворени с помощта на стандартните
методи. Газификацията под земята осигурява извличане на синтетичен газ на
повърхността, който може да се използва за производството на топло- или
електроенергия, като в освободеното пространство се съхранява отделения
въглероден диоксид. Методът предоставя и възможности за контрол и на
замърсяване на въздуха с емисиите на сяра и азотни оксиди.
Освен компанията Овергаз, която е координатор на инициативата, програмата се осъществява от консорциум от осем партньори.
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накратко
Шнайдер Електрик представи разширението на завода в с. Радиново
На 28 ноември 2012 г. Шнайдер Електрик представи наскоро разширеното
производство на модулна апаратура ниско напрежение в с. Радиново, както и
възможностите на компанията в посока Smart city пред френския посланик Н.
Пр. Филип Отие и представители на община Пловдив. Гостите имаха възможност да разгледат производството, което заема 8 000 м2 площ и е работно
място за 750 човека.
В последствие делегацията се запозна с решенията на Шнайдер Електрик
за управление на процесите и енергията в градовете. Чрез изпробване на
тестова система официалните лица имаха възможността да придобият лични
впечатления от възможностите на Smart city. „Т. нар. Умен град е интегрирана
система за управление на градската среда, която обединява различни аспекти
от инфраструктурата с цел по-добро управление и постигане на максимална
ефективност.
Такава интегрирана система прави възможно намаление с до 30% на потреблението на електроенергия в градската инфраструктура, намаление на
загубите на вода с до 15% и на времето за пътуване в града с до 20%.
Пилотен проект на компанията вече е реализиран в Барселона, Испания, където
се работи съвместно с общината за подобряване на трафика, таксуването
на пътниците, видеонаблюдението и сигурността. Отчетено е значително
намаление на закъсненията в трафика, подобряване на качествата на въздуха
и са въведени нови услуги в полза на гражданите. В допълнение пилотният
проект позволява изработката на стандартизирани критерии за измерване
на градската ефективност“, заявиха домакините.

Соларпро откри първия си фотоволтаичен парк в Македония
На 20 ноември 2012 г. беше пусната в експлоатация първата соларна централа на Соларпро холдинг в Македония, съобщиха от дружеството. Паркът е
с номинална мощност от 1 MW и се на намира край Битоля. Инвеститор е
местната компания Торпедо Солар ГТ, а Соларпро отговаря за проектирането,
строежа, оперирането и последващата поддръжка на проекта.
От Соларпро гарантират минимум 99% работоспособност на централата
за срок от 20 години. Оперативното наблюдение се извършва дистанционно в
диспечерския център на компанията чрез система за контрол и анализ на
данните (SCADA), която следи работата на всички системи и позволява непрекъснат анализ и оптимизация на произведената електрическа енергия.
Времето за реакция при повреда е сведено до два часа.
„Строежът на централата беше стартиран през средата на годината от
македонския клон на Соларпро и беше завършен в изключително кратки срокове.
Паркът край Битоля е първата крачка от регионалната експанзия на компанията“, казват от Соларпро.

EVN проведе специализиран форум за централно топлоснабдяване
На 13 ноември 2012 г. в Пловдив се проведе първото издание на специализиран форум, организиран от EVN България Топлофикация, на който дружеството се срещна със свои стопански и общински клиенти. Общо 62 представители на бизнеса и институциите в Пловдив посетиха EVN Топлофорум, обявиха
от компанията.
Акцент в EVN Топлофорум бяха актуални теми от сектора на централното топлоснабдяване. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с
дейностите на дружеството след неговата приватизация през 2007 г., изграждането на най-модерната когенерация за производство на електро- и
топлоенергия на стойност 100 млн. лв., инвестициите в изграждането на
нова топлопреносна мрежа и абонатни станции, както и текущи проекти.
Гостите на EVN Топлофорум се запознаха и с начини за оптимизиране на
разходите за отопление и за енергийноефективно потребление на топлоенергия.
По време на организираната дискусия беше предоставена информация по
разнообразни въпроси, сред които развитие на мрежата, присъединяване на
нови обекти, услуги и клиентскоориентирано обслужване.
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Европейският парламент гласува 6 млрд. евро за изследвания
в областта на
В края на ноември 2012 г. комисията по енергетика и научни изследвания
към
Европейския парламент реши три четвърти от следващия бюджет за
зелената енергия
изследвания в енергетиката да бъдат отпуснати за ВЕИ, енергийна ефективност, интелигентни мрежи и съхранение на енергия. Това прави 6 млрд.
евро, които включват европейската програма Интелигентна енергия, от
общо 80 млрд. евро, предвидени за научни изследвания в програмата Хоризонт 2020.
„Евродепутатите разбраха каква решаваща роля имат вятърната енергия
и другите възобновяеми източници за икономическия растеж на ЕС, технологичното лидерство, борбата с климатичните изменения, както и че финансирането на научни изследвания е от съществено значение за по-нататъшното
им развитие в съответствие с приоритетите на ЕС по отношение на климата и възобновяемата енергия“, коментират от Европейската асоциация за
вятърна енергия (EWEA).
Според експертите на организацията това решение на ЕП ще даде тласък
на зелената енергия в Европа.
Програмата за финансиране на научни изследвания и иновации Хоризонт
2020 е част от стратегията Европа 2020 за укрепване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от пускането на пети блок
На 29 ноември 2012 г. АЕЦ Козлодуй отбеляза 25-годишен юбилей на първата 1000-мегаватова мощност на атомната централа – пети енергоблок.
Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Валентин Николов поздрави по
случай годишнината работещите в дружеството и им благодари за отговорността, с която съхраняват и умножават досегашните постижения на централата.
„Първата копка за изграждането на пети енергоблок е направена на 9 юли
1980 г.“, разказват от дружеството. „На 26 декември 1985 г. реакторът е
монтиран в шахтата си, а на 3 октомври 1987 г. е заредена първата касета
с ядрено гориво. Физическият пуск на реактора (минимално контролируемо
ниво на мощност) е осъществен на 5 ноември 1987 г. Реакторната инсталация на блока достига 100% мощност на 21 юни 1988 г.“, допълват те.
От АЕЦ Козлодуй припомнят, че благодарение на двата 1000-мегаватови
блока централата е основен производител на електрическа енергия в България и обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. „Само през 2011 г., с рекордното производство от 16 314 271
мегаватчаса електроенергия, централата е спестила, в сравнение с конвенционални ТЕЦ, вредното въздействие на повече от 21 млн. т въглероден
диоксид, 990 хил. т серен диоксид, 63 хил. т азотни оксиди и 42 хил. т прах,
съдържащ естествена радиоактивност, с което има съществен екологичен
принос за опазване на чиста околна среда“, споделят от АЕЦ Козлодуй.

ЧЕЗ инвестира 5,8 млн. лв. в обновяване на кабелна линия
ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира близо 5,8 млн. лв. в подмяна на
силно увредени кабели, които са част от критичната инфраструктура на София,
съобщиха от дружеството. „Новата кабелна линия е с дължина 3,1 км и ще
подобри електрозахранването на близо 170 000 столичани и на обществено
значими сгради като Народното събрание, президентството, 14 министерства, три университета, столичния метрополитен и съоръжения на градския
транспорт“, допълват те.
„Извършената подмяна е в рамките на постигната през февруари 2012 г.
договореност между ЧЕЗ, Столична община и Камарата на строителите в
България за неотложни инвестиции в критичната инфраструктура на София.
Ремонтираният кабелен електропровод Левски е с хартиено-маслена изолация.
Той е въведен в експлоатация през 1979 г. и е с проектен експлоатационен
срок 25-30 години“, обясниха от компанията.
Разчетите на ЧЕЗ показват, че за изграждането на надеждна електроразпределителна мрежа в София през следващите 10 години трябва да бъдат
инвестирани общо около 130 млн. лв.
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BG energy news
Construction of South Stream gas pipe line has started
On 7 December 2012, in the Russian town Anapa, an official ceremony for the
start up of the construction of South Stream gas took place. Bulgaria was presented
by the Minister of regional development and public works Mrs. Liliyana Pavlova. The
official start was given by a symbolic welding of the first gas line done by the
President of Russia, Mr. Vladimir Putin.
Government members and representatives of diplomatic missions of the countries
participating in the South Stream – Bulgaria, Italy, France, Germany, Austria, Slovenia,
Turkey, Greece, Serbia, Hungary, Macedonia and Croatia, were present at the
event. The ministers, who represented all of the countries through which the pipe
line is going to pass through, instead of turning a first sod, placed their signatures
on the pipe. Mr. Aleksey Miler, representative of the project’s main shareholder Gazprom, Mr. Paolo Skaroni, director of Italian company ENI, Mr. Anri Proglio, CEO
of the French company EdF, Mr. Marcel Kramer, the CEO of South Stream Transport,
participated in the event.
The South Stream gas pipe is going to pass on the bottom of Black Sea from
Russia to Bulgaria. It is going to split into two branches from there – one of them
going through Serbia and Hungary to Austria, and the other one going through
Greece to Italy. The facility’s capacity is estimated at 63 billion cubic meters of gas
per year. The total value of South Stream project is estimated at 16 billion Euros.

DTS presented mobile photovoltaic power plant produced by SOCOMEC
Company DTS announced 1 MWp photovoltaic power station, installed in a
container, produced by SOCOMEC.
„This absolutely autonomous PV power plant can be also considered as one of
the considerably more powerful installation modules that can reach a rated power
of tens of MWps. The container is equipped with ten solar inverters with a rated
power of 100 kWp each, HH transformer, switch gear, air conditioning system, local
and remote control system, based on the VERTELIS Vision specialized software“,
said DTS.
„Such a technical design is unique, having in mind it is completely autonomous
and modular in achieving the required electrical power. In this case, no additional
investment for buildings is required and all the formal paper work is omitted due
to the mobility of the container. The power station, together with the SOCOMEC
solar inverter range, in the field of 3 kWp to 200 kWp, as well as all specialized
PV switching, control and protection devices will be available at Bulgarian market
in the start of 2013, when the exclusive distribution rights of DTS for SOCOMEC
solar products take effect“, added the company.

NPP Kozloduy celebrated 25 years since the commissioning of Unit five
On 29 November 2012, NPP Kozloduy celebrated 25 years since the first 1000
megawatt power unit of the nuclear power plant has been commissioned – Power
Unit 5. Mr. Valentin Nikolov, executive director of NPP Kozloduy, congratulated the
employees of the company, and thanked them for their responsibility for keeping
and multiplying the power plant’s achievements.
„The groundbreaking of Power Unit 5 was made on 9 July 1980“, was stated
by the company. „On 26 December 1985 the reactor was installed in its shaft, and
on 3 October 1987 the first cassette with nuclear fuel was placed. The physical
start up of the reactor (minimal controlled power level) was done on 5 November
1987. The reactor installation of the power unit reached its 100% power capacity
on 21 June 1988“.
It was reminded that, thanks to the two 1000 megawatt power units, the power
station is the main supplier for electrical power in Bulgaria, and responsible for onethird of the national annual electrical power production. „Only for 2011, with the
record production of 16 314 271 megawatt hours of electrical power, the power
plant has reduced the harmful impact, compared to conventional thermal power
station, of more than 21 million tons of carbon dioxide, 990 thousand tons of sulphur
dioxide, 63 thousand tons of nitric oxides and 42 thousand tons of dust, containing
natural radioactivity, which shows that the power plant has a considerable ecological
contribution for keeping the environment clean“, said NPP Kozloduy.
10
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BG energy news
Schneider Electric presented the extension of its production facilities
On 28 November 2012 Schneider Electric presented the recently enlarged
in Radinovo
production facility for modular low voltage devices in the village of Radinovo, as well
as the capabilities of the company in the direction of Smart city in front of the
French Ambassador His Excellency Philip Otie and representatives of Plovdiv
municipality. The guests had the opportunity to inspect the production facilities
located at area of 8000 m2, which is a working place for 750 people.
Later on, the delegation got acquainted with Schneider Electric solutions about
city process and energy management. By trying of a sample system, the officials
had the opportunity to get personal impressions about the capabilities of Smart city.
„The so called Smart city is an integrated system for city environment management,
which unites different aspects of the infrastructure in order to get better management
and achieve maximum efficiency.
Such integrated system allows 30% reduction of electrical power consumption in
the city infrastructure, reduction of water losses up to 15%, and 20% reduction of the
time required for travel in the city. A pilot project has already been realized in
Barcelona, Spain, where we work together with the municipality in order to improve
the traffic, the taxation of passengers, video control and security. Considerable reductions
in traffic delays, improvement of air quality have been reported, and new services for
the citizens have been implemented. In addition, the pilot project allows preparation
of standardized criteria for city efficiency measurement“, stated the hosts.

CEZ investing 5.8 million BGN in cable line renovation
CEZ Distribution announced its plans to invest almost 5.8 million BGN for the
replacement of heavily damaged cables that are a part of critical infrastructure in
Sofia. „The length of the new cable line is 3.1 km and its installation is going to
improve the power supply for almost 17000 citizens in Sofia and buildings with
public importance, like the National Assembly, the Presidency, 14 ministries, three
universities, the metropolitan and city transport facilities“, said the company.
„The replacement is carried out in accordance to the agreement between CEZ,
Sofia municipality and Bulgarian Construction Chamber from February 2012 regarding
urgent investments in the critical infrastructure of Sofia. The cable distribution line
Levski that is about to be repaired has paper-oil insulation.
It has been commissioned in 1979 and its project lifetime is 25-30 years“,
explained the company. The calculations of CEZ showed that approximately 130
million BGN need to be invested in the construction of a reliable electrical distribution
line in Sofia for the next 10 years.

Bulgarian project was granted funding by Research Fund for Coal and
In the beginning of December 2012 in Sofia, a closing conference for a research
Steel of EC
project examining the ledges of Dobrudja coal deposit in North-East Bulgaria and
the opportunities of development of underground coal gasification in Bulgaria took
place. The team of the project consisting of experts from 5 European countries has
worked on it for a year.
Economic and ecological evaluation of the research and the technology
development prerequisites that would significantly improve the energy balance in
the country were presented. „This is the first Bulgarian project, funded by a Research
Fund for Coal and Steel (RFCS) program of the European Commission. It is going
to be developed as a pilot project for the entire European Community during 2013.
The total value of the project is 3.06 million Euro and the fund provides 60% of
the sum“, shared the participants.
The technology allows extraction of coals at depths over 1200 m, which cannot
be utilized with conventional methods. The underground gasification provides extraction
of synthetic gas to surface and that gas can be used for the production of heat
and electrical power, whereas the separated carbon dioxide is stored in freed
spaces. The method also provides air pollution control by monitoring the emissions
of sulphur and nitric oxides.
Apart from Overgas, which is the project coordinator, the program is carried out
by a consortium of eight partners.
12
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Energy Storage
разширява
партньорствата
Нови партньори ще
подкрепят конференцията и търговското изложение за съхранение
на енергия от възобновяеми източници Energy
Storage 2013, които ще
се проведат на 18 и 19
март в Дюселдроф, Германия. Сред новите партньори
на събитието, организирано от Messe Duesseldorf и
фирма Solarpraxis, са Китайското обединение за съхранение на енергия (CESA), Международната асоциация за
фотоволтаично оборудване (IPVEA) и Асоциацията на европейските производители на батерии за автомобилната промишленост (Eurobat).
Основен акцент ще бъде поставен върху ценово ефективните технологии за съхранение на енергия в светлината на последните разработки в енергийния сектор.
Важна тема ще бъдат и политическите условия и въпросите за финансирането и интеграцията на технологиите за съхранение. Конференцията и изложението събират експерти от областта на науката, индустрията и
политиката. Повече от 350 посетители на конференцията от 29 страни участваха в премиерата на Energy
Storage през пролетта на 2012 г.
Сред лекторите през 2013 г. ще бъдат германският
министър на околната среда Петер Алтмайер, както и
Джереми Рифкин, президент на Фондацията за икономически тенденции. Председател на програмния комитет
е световноизвестният учен проф. Айке Р. Вебер, говорител на Енергийния алианс във Фраунхофер и директор
на Института за соларни енергийни системи Фраунхофер във Фрайбург.
В рамките на съпътстващото търговско изложение
компаниите ще представят пазарни приложения и нови
концепции в областта на съхранението на енергия. Сред
новостите ще бъде специализираният форум за производствени технологии, който ще се състои на 18 март.
Дискусиите ще бъдат съсредоточени върху технологиите, възможностите на приложенията, предизвикателствата и икономическите особености при производството на батерии.

Energy Storage Conference expands its
international cooperation
Thanks to the new collaborations, Energy Storage is expanding its
international orientation. The organisers, Messe Duesseldorf and Solarpraxis,
are thus bringing together even more countries to exchange technical ideas
and establish business contacts. The event takes place on 18 and 19 March
in Duesseldorf, Germany.
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Ще предложим иновативно
ноу-хау за енергоспестяване
на българските компании
Интервю с д-р Константинос Сациос,
управител на гръцката компания SEMAN S.A
Уважаеми д-р Сациос,
бихте ли представили
на нашите читатели
SEMAN S.A и нейните
основни компетенции?
SEMAN S.A. е развила международно признато ноу-хау в сферата на подобряване на качеството на тока и
пестенето на електроенергия в големи инсталации, като заводи, търговски и бизнес центрове и големи хотели. Това ноу-хау, признато от Университета в Кеймбридж и от редица Американски институти, дава възможност на SEMAN S.A. да гарантира на
100% крайния резултат от пестенето на средства за електроенергия.
През последните няколко години научното ноу-хау на SEMAN S.A. се прилага с изключителни резултати в повече от 200 огромни електрически инсталации в Обединените Арабски
Емирства, Саудитска Арабия, Русия,
България, Гърция, Румъния и др. Изключителното е, че при всички проекти постигнатият краен резултат от
спестяване винаги е по-голям от гарантирания процент, което се вижда
от благодарствените писма от клиентите на SEMAN. Трябва да се отбележи, че докато теоретичния период за изплащане на проекта за енергоспестяване е 2 - 3 години, в съответствие с договора, накрая, този период е понижен на 2 години поради постигането на по-голямо спестяване.
Процентът спестени разходи за електроенергия е средно 10% - 15%.
Проектите за пестене на електроенергия на SEMAN S.A. печелят и договори в големи мултинационални групи. Например, групата General Mills, която има 250 предприятия по целия
свят довери на SEMAN изграждането
на проект за пестене на енергия, кой-
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то беше осъществен в предприятието в Инофита Виотиас, като получи
първата си награда за иновация и специално представяне в оптималното
управление на енергията.
През последните няколко години,
иновативното ноу-хау на SEMAN S.A.
беше широко прието в различни страни по света. През месец септември
2009 г. след тежък процес на оценка
и покана от правителството на Обединени Арабски Емирства, SEMAN
създаде компанията SCIENTIFIC
ENERGY MANAGEMENT DMCC с главен офис, регистриран в Дубай. До
днес, SEMAN, заедно със SCIENTIFIC
ENERGY MANAGEMENT DMCC са изпълнили важни проекти за пестене на
енергия с отлични резултати. Характерен пример е проектът за пестене на енергия, който беше изпълнен
в хотел Мазум в залива на Дубай, където крайния резултат от пестенето на средства за електрическа
енергия беше 18,36%, което е по-високо от първоначално гарантираните 13,2%.
Освен това, в началото на 2010 г.
SEMAN S.A., съвместно с известната
румънска компания Elcomex S.A., която управлява ядрената централа в
Черна вода, Румъния и захранва с електроенергия повече от 400 предприятия, създадоха Elcomex - SEMAN S.A.
Тази нова компания демонстрира отлични резултати при прилагането на
ноу-хауто за пестене на SEMAN S.A.
в румънската промишленост.

Какви са най-новите
тенденции в
развитието на
технологията ви за
пестене на енергия?
Специфичното ноу-хау на SEMAN

S.A. се състои в разработката на иновативни математически модели, базирани на Теорията за крайни елементи. Тези модели могат да симулират
с много висока точност всички сложни процеси, които се случват в една
електрическа инсталация.
Например, SEMAN S.A. може да симулира и предвиди с много висока точност загубите, причинени от трасирането на кабелите и близкото им
разположение; загубите, предизвикани от изкривяване на хармониците в
мрежата; от резонансната честота
на хармониците; допълнителните загуби на мощност в силовите трансформатори; намаляването на ефективността на електродвигателите
вследствие на хармоници и падове в
напрежението.
По този начин SEMAN S.A. може да
симулира цяла електрическа инсталация, като предоставя интегрирани решения за подобряване на качеството
и ефективността на енергията за
различни електрически товари и силови трансформатори.
Някои от тези интегрирани решения включват разработката на персонализирани активни и пасивни филтри за понижаване на хармониците,
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комбинация от персонализирани филтри за хармоници със силова електроника, SCADA системи за мониторинг и балансиране на товара в реално време и др.
Всяко от гореспоменатите решения, което се предоставя от
екип инженери на SEMAN S.A. води
до значителни икономии на електроенергия и съответно средства за
компаниите.

Кои са най-новите
индустриални и
енергийни проекти в
региона на Югоизточна
Европа, реализирани с
продукти и
инженерингови решения
на SEMAN?
Този въпрос ми дава възможност
още веднъж да отбележа, че обикновено когато SEMAN S.A. изпълни проект за пестене на енергия в дадена
компания, принадлежаща към по-голяма група предприятия, тази група
възлага следващи проекти на SEMAN
S.A. за всички свързани с групата
предприятия. Сред най-скорошните
примери са Alumil, Alfa Wood, Hellenic
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Petroleum, Стъкларски заводи Дружба, General Mills, Philip Morris,
Continental, Unilevel, Vodafone, Karelias,
Nikolaidis th.bros SA (предприятие за
стоманени тръби.).

печалба 10 години след изплащането 3
885 785,20 евро, печалба 15 години след
изплащането 5 828 677,80 евро.

Бихте ли представили
на читателите някои
от вашите настоящи
проекти?

Какви са плановете на
SEMAN за България?
Възнамерявате ли да
откриете
представителен офис
тук?

Сред текущите ни проекти са Soya
Mills SA в Истмия, Гърция и Rajhi Steel
industries Cо., стомано-преработвателно предприятие в Рияд, Саудитска Арабия. В SOYA MILLS SA процентът на икономия е 9,60%. Стойността на проекта е 220 000,00 евро с период на изплащане 28 месеца и печалба пет години след изплащането - 469
751, 85 евро, печалба 10 години след
изплащането - 939 503,70 евро и печалба 15 години след изплащането 1
409 255,55 евро.
Икономическите данни за втория ни
проект в RAJHI STEEL INDUSTRIES са:
процент на икономия 10,15%, цена на
проекта 6 800 000,00 саудитскоарабски риала (1 379 145,29 евро), период на
изплащане 42,6 месеца, печалба 5 години след изплащането 1 942 892,60 евро,

Вече създадохме нова компания в
България преди няколко седмици и
съвместно с Българската стопанска камара организирахме конференция
на 22 ноември 2012 г., където подробно представихме повишаващите се
финансови ползи след въвеждането на
нашия научен подход, както и иновативните ни научни проекти за пестене на енергия.
Освен това, подготвяме оферти за
големи предприятия като Солвей Соди, Девня, Nestle, Стъкларски заводи
Дружба в София, Обединена млечна
компания АД в Пловдив и други. С въвеждането на нашия иновативен научен подход, вярваме, че има страхотни възможности за пестене на средства и енергия за големите енергийни консуматори в България.
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АBB направи първа копка на
новия си завод в България
Инвестицията е на стойност 23 млн. долара
На 6 декември 2012 г. в присъствието на президента на Р България
Росен Плевнелиев, се състоя официална церемония, на която бе направена първа копка на новия завод на
ABB в гр. Раковски. На събитието
присъстваха още Н. Пр. Регина Ешер,
посланик на Конфедерация Швейцария, Н. Пр. Матиас Хьопфнер, посланик на Германия, Иван Тотев, кмет
на Пловдив, Иван Антонов, кмет на
Раковски, официални гости и партньори на компанията.

„ABB ще инвестира близо 23 млн.
долара в изграждането на втори завод в България с цел да поддържа
силния растеж на компанията в производството на оборудване за енергетиката и автоматизацията и да

посреща бъдещото търсене на тези
продукти в Европа“, заявиха от компанията.
„Радваме се, че продължаваме развитието на ABB в страната и внасяме международен опит и нови работни места в региона“, заяви по
време на церемонията Питър Симон,
мениджър на ABB за България. „Обръщайки се назад във времето, мога
да споделя, че България не беше сред
основните локации за развитие на
бизнеса на ABB, благодарение обаче
на успешната ни работа тук, успяхме да се наложим. Продължаваме с
разширяването на дейността си,
защото сме уверени, че в този завод можем да постигнем това, което очаква групата от нас, благодарение на добре организираната бизнес среда. Чувстваме се добре дошли тук в България и знак за това е
фактът, че днес сред нас е президентът на България г-н Росен Плевнелиев“, допълни той.
В своето обръщение към присъстващите, президентът Плевнелиев
заяви: „Изключително съм горд, че
мога да присъствам на това важно
събитие за мен, за България и за целия
регион. Едно е да имаш визия, но
съвсем друго е да постигаш високи
резултати. Когато обаче се постигат резултати на световно ниво,
няма как да не съм щастлив. ABB има
безукорна репутация по целия свят на
компания, която поддържа най-високи стандарти по отношение на качество и производство. Тя е ценена и у
нас не само заради изключителната
си политика, но и заради проявената
почтеност в много социални проекти. Затова и съм горд, че производител от такъв ранг инвестира в България и работи за перспективата на
страната.“

ABB turned the first sod of its new Bulgarian factory
On December 6, 2012 ABB turned the first sod of its second factory in Bulgaria. The new facility will
sustain ABB’s strong growth in the power and automation business and meet future demand in Europe.
The factory in the Plovdiv area will act as an internal ABB supplier of low voltage control and medium
voltage products. When fully operational, it will employ around 600 people.
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Той коментира още, че фабриката би изглеждала по същия начин в
Швейцария или Германия и че производството в нея ще бъде на същото, а дори и на по-високо ниво. Президентът благодари специално на
участниците в проекта, както и на
местната власт, които по негови
думи с действията си са мотивирали световен производител като ABB
да позиционира производството си
именно тук.
„Днешният ден е важен както за
България, така и за Швейцария“, зяви
г-жа Регина Ешер, посланик на Конфедерация Швейцария. Тя определи
случващото се като основа за създаването на съвременни технологии за
едно модерно общество, в което
водещи са иновациите и енергийната ефективност.
Немският посланик Матиас Хьопфнер пък подчерта важността на
инвестицията за утвърждаването
на позициите на България като страна-член на ЕС. „Доволен съм, че една
световна компания се развива толкова добре тук, защото именно такива инвестиции са необходими за
страната, както и за хората в нея,
тъй като ще ги мотивира да останат в България“, заяви той.
Кметовете на Пловдив и Раковски коментираха значението на новия
завод за региона и неговата разпознаваемост сред останалите компании в световен мащаб.
Заводът в Раковски ще се използва като вътрешен доставчик на
ABB на продукти с ниско и средно
напрежение. Очаква се в него да
работят около 600 души.
Производствената база на ABB
ще бъде построена върху обща площ
от около 15 хил. кв. м и по план трябва да бъде пусната в действие до
края на 2013 г. Това е втората мащабна инвестиция на ABB в района
на гр. Пловдив. Първият завод бе
построен през 2009 г. и понастоящем осигурява работа на над 700
души.
брой 6/2012
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Системи за единно управление
в софийското метро
Един от ключовите елементи за
функционирането на всички новоизградени метростанции е мрежата от автоматизирани системи за мониторинг
и контрол. Те гарантират непрекъснатото и автоматично изпращане и
събиране на данни за актуалното състояние във всяко едно отделно звено,
анализ и обработка на данните, както и архивиране и визуализиране в реално време. Всяка една от системите
има три нива на управление, като може да се извършва дистанционна компютърна връзка от Централен диспечерски пункт, от КПС, а същевременно, при нужда, екипите от експлоатация могат да използват и режим на
местно управление.
Част от изградената мрежа са системите при тягово-понизителните
станции по трасето на метрото, които са базирани на PROFIBUS комуникация с технологии на Siemens. Те осигуряват непрекъсваемо захранване на
всяка метростанция и токоподаването на контактните релси в отделни-
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те участъци. Управлението на санитарно-техническите съоръжения на
метростанциите се реализира чрез серия контролери от високо ниво на
Schneider Electric с най-модерните комуникационни системи LAN и MODBUS
и възможност за изнесена архитектура. Системата е изцяло резервируема
с рингова структура на местно ниво,
използваща активно оборудване MOXA,
което осигурява безпрепятствената
работа на всички елементи в мрежата дори при получаване на конфликт,
колизия или отпадане на връзка при дадено устройство.
Като част от цялостната мрежа
за единно управление е включена и системата на транспортна автоматика
- управление на всички влакове и съпътстващата ги автоматика от
страна на диспечери. Единната мрежа за управление е изградена върху цялото трасе на метрото на базата на
двоен оптичен ринг с активно оборудване тип OTN (Open Transport Network).
Подобни модули са инсталирани и свър-

зани помежду си на всяка метростанция и в ЦДП и служат за пренос на всички управляващи, контролиращи и изпълнителни системи. Използваното OTN
оборудване от типа X3N10G е първата и единствена по рода си система
в Европа и е изградена по модел на наймодерните транспортни мрежи като
метрото в Шанхай, САЩ и петролопроводите в ЮАР.
Всички посочени системи функционират в обща мрежа при седем от
метростанциите на втори метродиаметър и новите трасета от първи
метродиаметър, като към тях са
включени наблюдение и управление на
станционно и тунелно осветление и
вентилация, водоотливни помпени
станции, както и системата за автоматично таксуване на пътниците. Техническото изграждане на цялостния инженеринг както и проектирането на всички метростанции
по втори метродиаметър са осъществени от екипите на Старт Инженеринг АД.
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интервю

Подкрепяме бизнеса
в повишаването на
енергийната ефективност
Емилия Царева, изпълнителен директор и член на
УС на ПроКредит Банк, пред сп. Енерджи ревю
Какви финансови инструменти,
подпомагащи повишаване енергийната ефективност на българския
бизнес, предлага ПроКредит Банк?
Започнахме с финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на бизнеса още през 2009 г.
Като банка на малките и средните предприятия търсихме начини да им предложим възможности да подобрят ефективността си, включително и енергийната
ефективност на производството или
услугите, които предлагат. Банката
отпуска бизнес кредити Енергийна ефективност и зелена икономика по линия на
съвместната инициатива на МИЕТ и
ЕБВР.
Всички малки и средни предприятия
могат да се възползват от кредитите,
за да финансират своите бизнес начинания с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на
фирми от почти всички сектори на промишлеността, търговията и услугите,
като дава допълнителни стимули за
производителите на хляб, сладкарски
продукти и някои подотрасли на преработващата промишленост.
Откога предлагате инструменти в
тази насока? Какви бяха основните Ви мотиви за предоставянето
на такива кредити?
През 2006 г. инициирахме програма от
зелени финансови продукти - първата по
рода си в България, съставена от кредити Енергийна ефективност, първоначално за частни лица, а впоследствие адаптирани за бизнеса. До тази година
работихме успешно по програма за Енергийна ефективност за фирми с подкрепата на Европейския съюз, Kreditanstalt
fur Wiederaufbau - KfW (Немска банка за
развитие) и Counsil of Europe Development
Bank - CEB (Банка за развитие към Съвета на Европа). По тази програма имаме
над 100 финансирани проекта, като по-

вече от 70% от тях вече са реализирани и фирмите са усвоили допълнителните стимули от ЕС по програмата.
Какво представлява програмата
Енергийна ефективност и зелена
икономика, в която ПроКредит
Банк е партньор? Какви възможности предоставя тя на бенефициентите?
Основната полза за фирмите от
въвеждането на енергийно ефективни
технологии е дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите се цени
на енергийните ресурси.
С кредит Енергийна ефективност и
зелена икономика на ПроКредит Банк
фирмите могат да се възползват от
безвъзмездна помощ в размер до 50% от
общо допустимите разходи по проекта,
които се финансират със средства от ОП
„Конкурентоспособност“. С гранта те
могат да погасят предсрочно кредита си
без такса. За фирмите съществува
възможност да получат авансово до 20%
от размера на безвъзмездната помощ.
Банката финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на
изплащане до 15 г.
Какви са допустимите дейности,
които тя обхваща? При какви условия биха могли да кандидатстват компаниите?
С кредит Енергийна ефективност и
зелена икономика фирмите могат да
финансират, най-общо казано, инвестиции, водещи до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо
досегашното потребление, и/или до намаляване на потреблението на енергия
за единица произведена продукция. Инвестициите в комбинирано производство
на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво се
считат за допустими. Освен че са допустими, проектите за когенерация и
смяна на горивната база с по-екологич-

Emilia Tsareva, CEO and Management Board Member
of ProCredit Bank, for Energy Review Magazine
The main benefit of energy efficient technologies adoption is long-term reduction in energy costs.
We treat as preferential the projects for cogeneration and switching to more environmentally friendly fuels.
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но гориво, се разглеждат като преференциални.
По програмата могат да се финансират и ВЕИ проекти с инвестиции в производството на топлинна и охлаждаща
енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на соларна и геотермална технологии и котли на биомаса. Инвестициите в технологии за производство на енергия от ВЕИ, която не е за
собствените нужди на предприятието,
са недопустими.
В зависимост от размера и сложността, допустимите проекти се разделят на технологични проекти - лесни и
малки проекти с използване на оборудване от списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране, и проекти с енергийно обследване - по-големи и по-сложни проекти, основаващи се
на препоръките от извършен енергиен
одит.
Бихте ли посочили пример за проект, който може да се реализира с
кредит по Програмата?
Пример за намаляване на разходите за
енергия и преки енергийни спестявания е
инвестицията в подобряване на сградния
фонд на предприятие за хляб и подмяна на
част от машините в него. В резултат на
нововъведенията, предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро преки
енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването.
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Автономните фотоволтаични
системи - логичното бъдеще
на енергетиката
Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване
на американската консултантска компания McKinsey &
Company.
Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места. Характерни за тях
са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносната мрежа.
В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на
ежегодните Изложба и конгрес за възобновяема енергия
и енергийна ефективност за Югоизточна Европа. Събитията се организират от Виа Експо и през 2013 г. ще
се проведат от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София.
Според специалистите този пазарен сегмент притежава потенциал за развитие. Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, споделя: "Свидетели
сме на изключителна динамика в соларния сектор, породена от законодателните промени и засилената конкуренция. Нашата цел е да създадем благоприятни условия бизнесът да намери пазарни ниши чрез реализиране на нови сътрудничества с инвеститори, производители, инсталатори и проектанти от Югоизточна
Европа. Събитието е и добра възможност за разширяване на дейността на българските фирми извън пределите на страната."
Водещи имена като СТС Солар, ЕС-3, Крис 94, Скай
Солар, Sputnik Engineering AG (Solarmax), Krannich Solar
и др. са сред изложителите.
Автономните фотоволтаични системи са част от
продуктовото портфолио на ЕС-3. "Те са логичното бъдеще на енергетиката" - e мнението на г-н Ангел Вучев,
проектант във фирмата. "Наскоро инсталирахме покривна ФвЕЦ на хижа Табите в Стара планина. Предизвикателство беше да конфигурираме системата, способна
да издържи екстремните метеорологични условия в един
труднодостъпен район. При автономните фотоволтаични системи се постигат максимална ефективност при
производството на електрическа енергия, тъй като то
е изнесено непосредствено до самия консуматор. Така
се елиминира излишното претоварване на мрежата и
свързаните с него загуби".
Филкаб, друг участник в изложбата, също е готов да
посрещне новите реалности. Фирмата предлага разнообразни покривни и фасадни фотоволтаични системи и
разширява своя пазарен дял в областта на зарядни станции за електроавтомобили, биомаса и хидроенергията.
20

Мотто Инженеринг ще представи по време на участието си нови автономни фотоволтаични и хибридни
системи, технологии за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия. Компанията търси близък контакт с
представители на индустрията и крайни потребители
с интерес в изграждането на системи за производство
на ВЕ за собствено ползване.
Polytechnik, производител на горивни системи за биогенни горива с широко приложение за отопление и за
производство на електроенергия, ще вземе участие на
традиционния Австрийски павилион.
За първи път в рамките на изложбата ще се реализира Италиански павилион, чрез който ще се стимулира
интернационализацията на италиански фирми.
Организаторите от Виа Експо подготвят интересна конгресна програма. Специална сесия ще бъде посветена на сградно-интегрираните фотоволтаици. Лекторите ще дискутират теми, свързани с новостите в областта на прозоречните, покривните и стенните фотоволтаици. Внимание ще бъде обърнато и на техническите изисквания и бъдещите перспективи за развитието на пазара в Югоизточна Европа.
Паралелни събития са изложенията "Smart Buildings"
(интелигентни сгради), "LiftBalkans" (асансьори и ескалатори) и "Save the Planet" (управление на отпадъци и
рециклиране).
За повече информация:www.viaexpo.com
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Очакваме намаление на разходите
за електроенергия с около 10%
полага по-малки разходи за балансираща енергия.

Стефан Грънчаров,
директор дирекция Маркетинг,
стратегическо развитие и нови
производства в Неохим

Г-н Грънчаров, от 1 декември
Неохим е на свободния пазар на
електроенергия. Как дойде
решението за това?
През последната година бяха направени значителни усилия във връзка
с излизането на Неохим на свободния
пазар на електроенергия. Подготвихме необходимия пакет документи и
бяхме регистрирани в средата на
2012-та.
През последните 2 години ЕК препоръчва либерализирането на пазара
в страните членки. Конкретно за
България броят на участниците на
свободния пазар се увеличава с всяка изминала година. Неохим е от последните големи потребители на
електроенергия, който навлиза в момент, когато вече могат да се видят какви са резултатите от пазара, както и да се избегнат грешки,
допускани в миналото.
Какви нови правила налага
работата с ЕСО?
В Неохим бе създаден специален
отдел Прогнозиране, контролинг и
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мениджмънт на електроснабдяване и
въглеродни емисии, към дирекция
Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства (МСРНП).
Част от ангажиментите на този отдел ще включват изготвяне на графици за потребление на електроенергия. Т. е. за всеки бъдещ период
той ще подава почасови графици за
консумацията на електроенергия в
мегавати. За отбелязване е, че дружеството участва в т.нар. балансираща група. Балансиращите групи
навлязоха в енергийния пазар сравнително отскоро - началото на септември 2012 г., но резултатите от
тях през първите два-три месеца са
доста обещаващи. Те намаляват разходите на операторите за балансираща енергия. А тя е нужна, когато
операторът не е прогнозирал точно
количеството, което ще потреби в
даден час. В тази смисъл обстоятелството, че сме в такава група, е добро решение за Неохим. Предприятието е с относително постоянна консумация на електроенергия и при нормален производствен режим , пред-

Какъв е очакваният
икономически ефект?
Той ще може да бъде видян след
два-три месеца участие на пазара.
Основното е, че ще получаваме електроенергия на базова цена, по-ниска от тази на регулирания пазар. Тук
не говорим за разходи за пренос и за
разпределение. При една по-ниска базова цена, колкото по-добре прогнозираме необходимото количество
енергия, ще гарантираме толкова подобра крайна цена за дружеството.
Цикличността в ценообразуването е
от юни до юни на следващата година, когато обичайно се осъществяват тръжните процедури на производителите на електрическа енергия, които формират новите пазарни цени. Тя зависи от различни фактори, но така или иначе ние сме
сключили договори до края на юни
следващата година. Когато краят на
периода наближи, отново ще преговаряме за следващия период. Очакваме разходите за електроенергия на
Неохим да намалеят с около 10%.
Доколко турбогенераторната
станция на дружеството ще
бъде полезна при излизането на
компанията на свободния
пазар?
Турбогенераторната станция се
използва за собствени нужни, но в конкретния случай ще спомогне допълнително за енергийния баланс в дружеството. При подаване на графиците
ние ще се съобразим със собствените генерирани мощности. Казано с
други думи, тя може допълнително да
изпълнява балансиращи функции.
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Филкаб представи нова услуга
за мониторинг и поддръжка
на фотоволтаични инсталации
Н

аправление ВЕИ на българската
инженерингова компания Филкаб
представи нова услуга за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна
поддръжка на фотоволтаични електроинсталации, съобщиха за сп.
Енерджи ревю от компанията. Тя има
за цел да сведе до минимум непланираните прекъсвания и да осигури повисока производителност.
„Противно на общоприетото схващане фотоволтаичните електроцентрали са съоръжения, които изискват
поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и
периодична, а понякога и аварийна
поддръжка. Извършването на редовен
анализ на реализираното производство спрямо актуалните метеорологични данни за територията на обек-

та позволяват навременното откриване на проблеми в системата. Редовната профилактика на съоръженията
осигурява дълъг експлоатационен
живот на компонентите и намалява
разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването“, споделят
от Филкаб.
Освен дистанционен мониторинг
и известяване, услугата включва
поддръжка на соларни инвертори и
инверторни станции, поддръжка,

Filkab presentеd PV monitoring and maintenance service
The RES Division in Bulgarian engineering company Filkab introduced a new service for remote monitoring,
notification, regular and emergency maintenance of solar electric equipment, the company told for Energy
Review Magazine. The service aims to minimize unplanned outages and provide higher performance.
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почистване и термография на PV
модули, поддръжка и профилактика на
апаратура и електрооборудване
средно и ниско напрежение, както и
поддръжка на терена и тревни площи.
„Своевременната реакция при
настъпване на авария е от съществено значение за постигане на
висок среден добив. Практиката
показва, че при липсата на отдалечен мониторинг аварии, довели до
отпадане на част или дори цялата
инсталирана мощност, могат да останат неоткрити в продължение на
седмици, носейки огромни загуби на
инвеститора“, обясняват те.
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PV системи

Мониторинг на
фотоволтаични
паркове
С

истемите за мониторинг предлагат възможност за дистанционно
управление и диагностика на всички
устройства в PV парковете. По този
начин се оптимизират процесите на
електропроизводство и се подобрява надеждността на фотоволтаичните централи. Критичен аспект от
работата на системите е анализът
на получените данни, диагностиката и аварийното отстраняване на
повреди в оборудването.
Предлаганите в момента на нашия
пазар системи за мониторинг имплементират най-новите технологии в
областта и могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на
всяка централа. Във функционалните
им възможности са заложени отчитането и визуализацията на данни за
качествените и количествени характеристики на генерираната енергия
(от целия парк, от всеки стринг с
фотоволтаични панели или от всеки
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панел), за наличие на повредени
стрингове и тяхното локализиране, за
наличие на утечки или къси съединения в проводниците на стринговете,
за загуби на енергия, предизвикани от
засенчване. Системата е в състояние да открие възникнали проблеми в
цялата верига - от панелите до инвертора, включително замърсени или
повредени панели, предпазители, изключени прекъсвачи и други, и да предостави навременна и нагледна информация за вида и местоположението на възникналите технически
проблеми. Сигурността на съоръженията допълнително се обезпечава с
камери за видеонаблюдение, аларми за
повреда, пожар или наводнение, интегрирани в системата за дистанционен мониторинг.

Мултимедийни
и функционални
възможности
Системите за мониторинг се
характеризират с богати мултиме-

дийни и функционални възможности.
Графично се визуализират не само
измерените данни за моментното
състояние на мрежата и панелите
или добивът за деня, но и стойностите на слънчевата радиация, спестените емисии CO2 и загубите от
засенчване. Системата автоматично извлича информация от всички
модули в централата, на базата на
която се изготвят различни справки. Също така може да извежда диаграми на моментните мощности на
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PV системи
праща под формата на SMS, електронна поща или друг тип аларма.
Обикновено програмите предлагат различни йерархични нива на
достъп до данните за отделните
потребители на системата – инвеститори, дистрибутори на системите, технически лица, обслужващ
персонал и др. Достъпът до данните се осъществява през Интернет
портал, разработен от фирматапроизводител на компонентите или
от външен доставчик на системите
за дистанционен мониторинг.

Системите могат да
бъдат окомплектовани
по различен начин
входовете, изчислени на базата на
измереното входно напрежение на
избран модул и тока на съответния
вход, диаграми на генерираната
енергия в kWh, отчетена от един или
няколко избрани модула по дни или по
месеци, сигнализация за стрингове,
генериращи по-малко енергия от
останалите и др.
Някои от системите притежават
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възможност за сравняване на усвоената от колекторите енергия с
общата излъчена слънчева радиация
за определен период, калкулацията и
изработването на графики и отчети за периода на изплащане и
възвърнатата до момента сума от
инвестицията. При аварийна ситуация операционната система автоматично генерира съобщение и го из-

Някои от производителите предлагат отделни устройства за регистрация на оперативните данни, при
други системата за диагностика е
интегрирана в постояннотоковата
инсталация на фотоволтаичната
централа. Възможно е и използването на инвертори, стандартно оборудвани с модул за съхранение на
данни, при които дистанционният
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мониторинг се осъществява на базата на мрежова карта с интегриран уеб сървър.
Устройствата за регистрация на
измерените стойности събират
необходимата информация от инверторите и измервателните модули на
фотоволтаичната система, както и
от различните видове сензори, и
автоматично я предават към
сървъра за съхранение на базата
данни през GPRS мрежа, Ethernet,
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WLAN, USB – RF или GSM – RF модем.
Обикновено измервателните модули
се монтират в специално предназначени за целта кутии към всеки фотоволтаичен панел и се захранват
от генерираната от него мощност
или с батерии. При малки по обем
фотоволтаични електроцентрали,
комуникацията между измервателните модули и устройството за събиране на данни или сървъра може да
се осъществи с радиовръзка.
Системите за диагностика и мониторинг, внедрени в постояннотоковата инсталацията на фотоволтаичната централа, предлагат възможност за интегриране не само на измервателни модули, измерващи генерирания ток и напрежение от всеки
стринг, но и необходимата схема за
обединяване на токовете от отделните стрингове. Предимство в случая се явява използването на по-малко кабели за изграждане на инсталацията, тъй като обединяването на
токовете се осъществява в отделните измервателни модули, разположени до положителните и отрицателни изходи на стринговете, а не в
стрингови кутии. Отпада и необходимостта от скара за кабелите,
защото всички стрингове се
свързват към обща двупроводна DC
магистрала, която може да се закрепи към носещата конструкция на
панелите.
На пазара се предлагат и висококачествени инвертори с интегриран

интерфейс за дистанционна комуникация и модул за съхранение на информацията, чрез които работата
на фотоволтаичната система може
да се наблюдава през персонален
компютър или Интернет портал.
Този тип инвертори позволяват
мониторинг в реално време на моментната, дневната или годишната
производителност на системата и
своевременно откриване на повреди
в някои от компонентите.
Част от системата за мониторинг са и камерите за видеонаблюдение. Обикновено се разполагат по
продължение на оградата и заедно с
периметрова охрана и контролът на
достъп се интегрират в общата
платформа за наблюдение, алармиране и управление.
Комуникацията между компонентите в системите за дистанционен
мониторинг може да се осъществи
по различни начини – през радиомодем, GPRS мрежа, Ethernet, GSM модем, EIA232 (RS 232) комуникационен
интерфейс, Интернет, сателит и др.
Използваните протоколи за комуникация са TCP/IP, Modbus, Profibus,
DNP3 и други.
GPRS мрежата е предпочитан
избор за връзка с фотоволтаични
системи, инсталирани в по-отдалечени места, тъй като в повечето
случаи покритието на GPRS мрежата е по-силно от това на Интернет.
Мобилната комуникация се осъществява по времево разделени кана-
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трансмитер ги изпраща към сателит. Оттам данните се прехвърлят
през наземни станции към Интернет
и са достъпни от определените за
целта портали.

Възможни алармени
ситуации

ли за многократен достъп в GSM
системата. Те се използват при
поискване и са статистически наслагани за използване от няколко
мобилни потребителя едновременно.
Принципът на работа е аналогичен
с този на Интернет – събраните от
централата данни се разбиват на
пакети и се изпращат на получателя, където става тяхното сглобяване. При установяване на сесия на
всяко устройство се присвоява уникален адрес, което на практика го
превръща в сървър. Възможен е и

достъп до данните през мобилен
телефон, като в този случай той
действа като клиент на външната
мрежа и присвоява постоянен или
динамичен IP адрес.
Друг вариант за наблюдение на
работните параметри и производителността на отдалечени соларни
електроцентрали е използването на
сателитна система за предаване на
данните. Системата събира данни
за слънчевата радиация, генерираните мощности, състоянието на
стринговете и панелите, и през

Monitoring of PV power plants
The monitoring systems offer the opportunity for remote control and diagnostics for all devices in
the PV parks, which optimizes the electrical power production processes and the reliability of the PV
power plants.
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Сред най-често срещаните технически проблеми във фотоволтаичните централи е внезапното отпадане на мрежата средно напрежение,
което води след себе си изключване
на всички инвертори и спомагателни системи, твърдят специалистите. При възникване на подобно събитие или друго отклонение от нормалното състояние на системата, в
оперативния център следва да се
получи алармено съобщение.
Сигнал за друга възможна неизправност е регистрацията на по-ниска от очакваната производителност
на централата. Това може да се
дължи на повреда в инвертора, в DC
окабеляването, дефект в модулите,
проблеми, причинени от разпределителната мрежа, и др. Сред често
срещаните неизправности в мрежата, водещи до проблеми, са: колебаещо се напрежение на мрежата,
отклонения от номиналната честота или изменения в импенданса на
мрежата. Колебанията в напрежението могат да се дължат на високо
напрежение на мрежата; ниско напрежение или деформирано напрежение на мрежата (дефектна или деформирана синусоида). Някои от проблемите с мрежата е невъзможно да
бъдат установени и разрешени без
помощта на електроразпределителното предприятие.
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електроенергетика

Въздушни
прекъсвачи
О

сновната класификация на различните видове прекъсвачи високо
напрежение се извършва според вида
на дъгогасителната камера и поточно според вида на флуида, в който и с помощта на който се гаси
дъгата. Сред разпространените
типове са елегазови, вакуумни, маслени, а в настоящата статия ще
бъдат разгледани въздушните
прекъсвачи (ВП). При тях енергията
на сгъстения предварително въздух
се използва и като движеща сила,
преместваща контактите, и като
дъгогасяща среда.
Практическото използване на
сгъстения въздух за гасене на електрическата дъга във високоволтовите прекъсвачи е започнало през 20те години на двадесети век. През
1929 г. в пробна експлоатация се
появяват първите образци на
въздушни прекъсвачи за напрежение
10 - 20 kV, в които гасенето на електрическата дъга се осъществява от
сгъстен въздух при налягане от 1
MPa. Основната изолация на тези
прекъсвачи била изпълнена от порцелан. Несъвършенствата в конструкцията им се дължат на факта, че
особеностите на гасене на електрическата дъга в сгъстен въздух
били все още недостатъчно добре
изследвани. Освен това пневматич-
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ните им системи създавали проблеми. Необходимо било време, за да
могат конструкторите да преодолеят тези недостатъци и да направят
ВП конкурентоспособни по отношение на маслените прекъсвачи. След
Втората световна война в Европа
и Русия, в резултат на научноизследователски и конструкторски работи, били създадени серии въздушни
прекъсвачи за напрежение 35 - 220 kV,
предназначени за подстанции.
Понастоящем въздушните прекъсвачи имат изключително широко
приложение и в много случаи изместват маслените. Тези прекъсвачи
позволяват достигане на комутируеми напрежения от 750 до 1150 kV.
Възможен е преход и към по-високи
класове на напрежение, а също така
и към токове на изключване между
63 и 80 kА при напрежение 110 - 750
kV и 160 - 240 kА при напрежение 20
- 30 kV. Широкото приложение на
въздушните прекъсвачи се обуславя
от тяхната способност до голяма
степен да удовлетворяват предявяваните изисквания както по отношение на техническите параметри,
така и по експлоатационни характеристики, като изключение може би
правят икономическите им характеристики.
Сред основните фактори за използването на сгъстен въздух за въздушните прекъсвачи могат да бъдат

отбелязани:
n отсъствие на замърсяване на
околната среда;
n ниски експлоатационни разходи,
свързани със запълването на ВП
със специална дъгогасяща среда и
нейната подмяна;
n постоянство на свойствата на
сгъстения въздух в широк диапазон на околните температури;
n пожаробезопасност.
Към недостатъците му могат да
се причислят:
n висока стойност на компонентите на въздушните прекъсвачи;
n повишената чувствителност на
въздушните прекъсвачи към
твърди режими на изключване (по
скоростта на възстановяване на
напрежението);
n отсъствие на зависимост между
изключващата способност на
дъгогасящата среда при зададено налягане на сгъстения въздух
и изключвания ток (може да се достигне до преждевременно
прекъсване на тока по-рано от
неговото естествено преминаване през нулата);
n необходимост от наличие във всеки обект на компресорна и изсушителна станция за сгъстен
въздух.
Анализът на преимуществата и
недостатъците на въздушните
прекъсвачи показва, че те могат да
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Фиг. 1. Конструктивни схеми на различни видове въздушни прекъсвачи:
а - прекъсвач за средно напрежение с шунтиращ резистор;
б и в - прекъсвачи за високо напрежение с отделител за
открит монтаж;
г - прекъсвач за високо напрежение - двуразривен с отделител;
д - прекъсвач за високо напрежение - двуразривен без отделител.
1 - резервоар за сгъстен въздух; 2 - дъгогасителна камера; 3 - шунтиращ резистор; 4 - главни контакти; 5 - отделител; 6 - капацитивен делител на напрежение на 110
kV с два разрива на фаза.
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намерят приложение главно в енергосистемите с повишени класове на
напрежение, където е необходимо
кратко време на изключване и ограничено ниво на комутационни пренапрежения. Освен това, въздушните
прекъсвачи могат да се използват в
мрежи с относително невисоки напрежения, но с големи номинални
токове и токове на късо съединение.
Прекъсвачите са сред най-отговорните апарати във високоволтовите системи. При авария те винаги трябва да обезпечат адекватно
функциониране. При отказ на прекъсвача, аварията се развива, което
води до тежки разрушения с големи
материални загуби, свързани с непроизведена електроенергия и прекратяване работата на производствени мощности. Във връзка с това,
основно изискване към прекъсвачите
е високата надеждност на работа
във всички възможни експлоатационни режими. Изключването на прекъсвача под какъвто и да е товар не
трябва да се съпровожда с пренапрежение и опасности за изолацията
на елементите му. Поради това, че
режимът на късо съединение за високоволтовите системи е най-
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тежък, прекъсвачът трябва да осигури изключване на веригите за найкратко време.
Извеждането на един прекъсвач за
ревизия и ремонт е свързано с определени трудности, тъй като е необходимо да се премине на друга схема
на захранване (разпределение), или да
се изключи потребителя. Във връзка
с това, прекъсвачът трябва да допуска възможно най-голям брой изключвания в режим на късо съединение без ревизия или ремонт. Съвременните прекъсвачи могат да изключат без ревизия до 15 къси съединения при пълна мощност.
На фиг. 1. са показани различни
схеми на въздушни прекъсвачи. Всички те са взриво- и пожаробезопасни,
бързодействащи и с висока изключваща способност, добре изключват
капацитивни токове и притежават
сравнително голям комутационен
ресурс. Прилагат се предимно за
открит монтаж в подстанции.
Според вида на отделителя, може
да им се направи още една класификация:
n прекъсвачи с открити отделители;
n прекъсвачи с газонапълнени отде-

лители;
n прекъсвачи с камери в резервоар

със сгъстен въздух.
В съвременните въздушни прекъсвачи налягането на сгъстения въздух
е от порядъка на 2 - 4 МРа, а изолацията на тоководещите части и
дъгогасителното устройство е осъществена от порцелан или други
твърди изолиращи материали. Конструктивните схеми на ВП са различни и зависят от тяхното номинално напрежение, от начина за
създаване на изолационната междина между контактите в изключено
положение и начина за подаване на
сгъстения въздух в дъгогасителното устройство (ДУ). В прекъсвачите за голям номинален ток има главен и дъгогасителен контур. Основната част от тока при включено
положение на въздушния прекъсвач
преминава през главния контакт 4,
разположен открито (фиг. 1). При изключване на прекъсвача, главните
контакти се отварят първи, след
което целият ток преминава през
дъгогасителните контакти, затворени в камерата 2. В момента на
отваряне на тези контакти в камерата се подава сгъстен въздух от
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Фиг. 2.
Начини за
надлъжно
продухване
във въздушни
прекъсвачи.

резервоара 1, създава се мощно духане, което гаси дъгата. Издухването може да бъде надлъжно или напречно. Необходимата изолационна
междина между контактите в изключено положение се създава в дъгогасителната камера чрез отдалечаване на контактите на достатъчно
разстояние. Въздушните прекъсвачи,
изпълнени по конструктивната схема с открит отделител, се правят
за вътрешни (закрити) установки с
напрежение 15 - 20 kV и ток до 20 kА.
В тези типове прекъсвачи, след изключването на отделителя 5, се
прекратява подаването на сгъстен
въздух в камерата и дъгогасителните контакти се затварят.
При въздушните прекъсвачи за
открит монтаж за напрежение до 35
kV е достатъчно разкъсване на фазата само на едно място. При
прекъсвачите за 110 kV и повече след
изгасването на дъгата се отварят
контактите на отделителя 5 и камерата му остава запълнена с въздух
през цялото време на изключеното
състояние. При това положение в
дъгогасителната камера не постъпва сгъстен въздух и контактите в нея се затварят. По дадената
конструктивна схема са създадени
прекъсвачи за напрежение до 500 kV.
Колкото по-високо е номиналното
напрежение и изключваната мощност, толкова повече трябва да
бъдат разкъсванията в дъгогасител34

ната камера и в отделителя. При
някои конструкции въздушни
прекъсвачи броят на дъгогасителните камери (модули) зависи от напрежението (напр. 110 kV - една, 220 kV
- две, 330 kV - четири, 500 kV - шест,
750 kV - осем и т. н.).
Независимо обаче от класификацията по различни белези, принципът
на действие на дъгогасителното
устройство на въздушните прекъсвачи се заключава в това, че дъгата, образувала се между контактите, е подложена на интензивно охлаждане от потока сгъстен въздух,
изтичащ в атмосферата. При преминаване на тока през нулата, температурата на дъгата се намалява, а
съпротивлението на междината се
увеличава. Едновременно с това се
извършва механическо разрушаване
на дъговия стълб и изхвърляне на
заредени частици от междината.

Охлаждането на дъговия
стълб
с интензивно надлъжно продухване
от поток на сгъстен въздух е много
ефективно средство за гасене на
дъгата в прекъсвачите за високо
напрежение. В ДУ на въздушните
прекъсвачи гасенето става в дюзи,
които са оформени конструктивно
на края на комутиращите контактни елементи. Дъгата, образуваща се
при отваряне на контактните елементи под действието на въздушния

поток, се разтяга и бързо преминава в продухващите дюзи, където се
гаси. В зависимост от формата и
взаимното разположение на тези
елементи и дюзите, гасенето на
дъгата може да стане по един от
следните начини:
n едностранно продухване през една
метална дюза – (фиг. 2а);
n едностранно продухване през една
изолационна дюза (фиг. 2б);
n двустранно симетрично продухване през кухи контактни елементи,
оформени на краищата си като
дюзи (фиг. 2в);
n двустранно, несиметрично продухване чрез различно оформени
като дюзи краища на контактните елементи (фиг. 2г).
Теоретичните и опитни изследвания показват, че най-ефективното
гасене на дъгите при описаните ДУ
може да стане при спазване на определени условия:
n скоростта на потока на сгъстения въздух в дюзата при наличие
на дъга и при някаква амплитудна
стойност на тока не трябва да
бъде по-ниска от определена допустима стойност;
n продухващата система, включваща контактните елементи и дюзите, трябва да е оптимизирана по
отношение на геометричните форми и съотношението на размерите;
n непосредствено в края на полупериода на тока на дъгата и в последващия кратък период от време скоростта на потока в дюзите трябва да достигне критична
стойност, а налягането в зоната
на остатъчния стълб трябва да
е възможно най-голямо. При тези
условия остатъчният стълб се
разпада най-бързо, а заедно с това
много рязко нараства и възстановяващата се електрическа якост
на междината.
При въздушните прекъсвачи съществени параметри са номиналното
налягане на сгъстения въздух, долната граница на налягането за поддържане на нормална работоспособност и температурата на точката
на оросяване. По-често срещаните
прекъсвачи работят при следните
параметри:
n Номинално налягане на сгъстения
въздух - 2 до 4 МРа;
n Температура на оросяване при 4
МРа налягане - не по-висока от 50° С;
n Най-високо начално налягане на
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сгъстения въздух - 4,1 МРа;
n Най-ниско начално налягане, при

което прекъсвачът е способен да
включи или изключи - 3,6 МРа;
n Най-ниска граница на налягането,
при което се запазва изолационната якост между разтворените
контакти – 0,7 МРа;
n Разход на въздух при едно изключване - между 25 и 70 m3 ;
n Разход на въздух при автоматично повторно включване АПВ – не
повече от 99 m3.
Комутационната възможност на
един разрив на ВП зависи от много
фактори. Съществено значение има
разстоянието Н между контактните елементи в момента на гасене
на дъгата. Това се вижда от фиг. 3,
където е показана опитно установена зависимост между мощността
на изключване S и Н (при конкретна
стойност на налягането). Ако разстоянието е по-малко от Н0, условията за гасене се влошават поради ограничения достъп на въздух. Поголямото увеличаване на разстоянието води до неравномерно подаване на въздух в зоната и локално
нагряване. Това пречи на интензивното продухване на остатъчния
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дъгов стълб след преминаване на
тока през нулевата му стойност.
От друга страна, Н0 не осигурява необходимата електрическа якост
между контактните елементи след
спирането на подаването на
сгъстен въздух в ДУ. Поради това,
след изгасването на дъгата, при
разделяне на дъгогасителните елементи на Н0 се отваря специален
отделител, който осигурява необходимото изолационно разстояние
(вж. фиг.1 а)

Начин на действие на
въздушните прекъсвачи
На фиг. 4. е показано схематично
действието на четири от най-често срещаните конструкции въздушни прекъсвачи.
Схема 1 е с дъгогасителни контактни възли 4 с импулсно действие и
външен отделител. Импулсното действие означава, че дъгогасителните
контактни елементи са затворени,
отварят се за кратко време на Н0,
докато трае дъгогасенето и след
отваряне на отделителя се затварят
наново. Характерно за тази схема е,
че опорният кух изолатор 3 на ДУ и
опорният плътен изолатор 7 на от-

Фиг. 3. Зависимост на мощността на изключване от разстоянието между контактите.

делителя са закрепени върху резервоара за сгъстен въздух 1. При включен
прекъсвач подвижният контактен
нож 5 на отделителя е затворен към
неподвижния му контактен възел 6.
Отделителят е свързан последователно с контактната система 4. При
подаване на команда за изключване
клапанът 2 се отваря и сгъстеният
въздух от 1 нахлува в кухия изолатор
3. От налягането на въздуха контактните елементи се отварят на разстояние Н0 и дъгата изгасва. Малко
след това синхронизирано се задейства задвижването на отделителя и
той се отваря - положението на фиг.
4, схема 1. Преди контактният нож 5
да е стигнал крайното си положение,
се затваря клапанът 2 и с това се
затваря контактната система 4.
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Схема 1

Схема 2

налягане. Пружината включва контактния елемент 7.
Схема 3 е осъществена с два
последователни разрива, разположени хоризонтално. Носят се от опорния изолатор 2, монтиран върху съда
със сгъстен въздух 1. По тази схема
могат да се развият следните варианти:
n ДУ е от импулсен тип и последователно свързан с отделителя;
n целият прекъсвач е напълнен със
сгъстен въздух, а контактните
системи действат на две последователни стъпки - първо отварят на Н0, а след това - на поголямо разстояние.
Схема 4 е подобна на схема 3, но
резервоарът за сгъстен въздух 3 е
качен горе и е свързан чрез тръба с
основния резервоар 1. Така изолаторите са разтоварени. Токовите изводи се вкарват в резервоара 3 чрез
проходни изолатори 4.

Конкретното
конструктивно
изпълнение

Схема 3

Схема 4

Фиг. 4. Основни конструктивни схеми на въздушни прекъсвачи.

Останалият въздух и продуктите от
горенето се изхвърлят в атмосферата. Включването на прекъсвача отново става само чрез включване на
отделителя. За изравняване на напрежението, паралелно на разривите се
включват високоомни шунтиращи
резистори, токът през които се изключва от отделителя.
Схема 2 се различава от схема 1
по това, че отделителят е монтиран в изолатор 8, напълнен със
сгъстен въздух. Горният контактен
възел 6 на отделителя е свързан със
затворения обем 5 и е неподвижен.
Долният контактен елемент 7 е
подвижен. Той е подпрян на контактна пружина и има пневматичен
механизъм за отваряне (на схемата
е показан в отворено състояние).
Разтварянето на контактната система става както на схема 1. При
това клапанът 9 е затворен, а клапанът 10 – отворен, и вътрешността на изолатора 8 е с атмосферно
налягане. Пружината е притиснала
контактния елемент 7 към контак36

тния елемент 6. Малко след изгасването на дъгата в дъгогасителя 4
клапанът се премества надясно,
като 9 се отваря, а 10 се затваря.
От резервоара 1 се подава сгъстен
въздух в изолатора 8. Пневматичният механизъм на контакт 7 го премества в долно положение, като
преодолява силата на пружината.
Отделителят се отваря, а клапан 2
се затваря, като се включва контактната система 4.
Предимствата на тази конструкция са:
n отделителят е в сгъстен въздух
и е с по-малки габарити;
n не се влияе от атмосферните условия;
n може да изключва значително поголеми токове.
Недостатък е фактът, че изолаторът 8 е подложен продължително
време на свръхналягане. При включване на прекъсвача клапанът 9 - 10
се премества в крайно ляво положение. Въздухът се изпуска от изолатора 8 и остава под атмосферно

на някои от описаните схеми е показано на фиг. 5. На позиция "а" е
показано ДУ с импулсно действие. В
порцелановия изолатор 1 са монтирани неподвижен дюзообразен контактен елемент 7 и носеща тоководеща тръба 3 с подвижен дюзообразен контактен елемент с бутало
5. Подвижният контактен елемент
5 е включен към неподвижния 7 чрез
контактна пружина 4. Токоотвеждането става от контактната розетка 6. Кухите части на двата контактни елемента са свързани с атмосферата чрез изпускащи тръби 2. При
изключване в пространството на
изолатора 1 се подава въздух под
налягане. При достигане на определена стойност на налягането, буталото 5 се задейства и контактната система се отваря на Н0. След
изгасване на дъгата в резултат на
интензивното й продухване от
сгъстения въздух, непоказаният на
фигурата отделител се отваря по
познатия начин. След това подаването на въздух се прекратява и контактната система се затваря. По
аналогичен начин работят ДУ с два
и повече разрива.
Пример за въздушен прекъсвач
със свободноструйно дъгогасително устройство е показан на фиг. 5б.
Неподвижният контактен възел 7 е
монтиран на изолатора 8 и е разположен на открито. Подвижният конброй 6/2012
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електроенергетика
n

обем на резервоара на
прекъсвача, литра;
n разход на въздух за едно изключване, литра;
n разход въздух за АПВ, литра;
n разход въздух за вентилация,
литра/час;
n време за включване, сек;
n време за изключване, сек;
n собствено време за изключване, не повече от, сек;
n неедновременност на включване на фазите, не повече от,
сек.
След производството на
един високоволтов въздушен
прекъсвач той трябва да бъде
проверен и настроен. При ВП се
изпитва изолацията, измерва
се съпротивлението по постоa
б
янен ток, проверяват се времеФиг. 5. Конструкции на ДУ на възд. прекъсвачи: а - разрив с импулсно действие; б - свободноструйно ДУ.
вите характеристики. След настройката, ВП се подлага на
тактен елемент 4 с бутало се дви- нени в един агрегат с помощта на проверка с многократни включвания
жи в пневматичния цилиндър 3, а общи агрегатни шкафове – пневма- и изключвания. Съпротивлението на
опорните изолатори на прекъсвача
токоотвеждането осигурява розет- тичен и електрически.
ката 5. Дъгогасителната дюза 6 е
се проверява чрез мегаомметър с
от изолационен материал.
При избора на въздушен
напрежение 2500 V. При необходимост измерването се осъществява
Включването става чрез подава- прекъсвач
не на сгъстен въздух по изолацион- трябва да се вземат под внимание с екраниране на външната поната тръба 10, а изключването - редица важни параметри:
върхност на изолатора. Най-малкокато се подаде сгъстен въздух в n номинално напрежение, kV;
то значение на Rиз трябва да бъде:
носещия изолатор 1. Този въздух n най-голямо работно напрежение, n за прекъсвачи до 15 kV - 1000 MΩ;
извършва и продухването. УстройkV;
n за прекъсвачи от 20 до 750 kV ството е монтирано в корпуса 2. n номинален ток, kА;
5000 MΩ.
При включено положение има блоки- n номинална мощност на изключваТези измервания се правят след
ровка 9 против самоволно отваряне за трифазни прекъсвачи MV.А; механични и хидравлични изпитания
не. Конструкциите на въздушните n ток на изключване - kАеф;
на порцелана и последваща промивпрекъсвачи представляват комп- n номинално налягане на сгъстения ка и подсушаване. Съпротивлението
лект от три еднополюсни въздушвъздух, МРа;
Rиз на дъгогасителните дюзи, напрани прекъсвачи, нямащи обща меха- n допустими предели на изменение вени от органичен материал, се изна налягането със и без АПВ, МРа; мерва след техния монтаж в
нична връзка помежду си, но съедипрекъсвача и трябва да бъде от
порядъка на 3000 MΩ. КондензаториThis article discusses the characteristics of air circuit breakers, how they can be utilized, and how
те на прекъсвача се изпитват в
they work. Their typical feature is that the energy of the pre-compressed air is used as a driver to
съответствие с изискванията на
replace contacts, but also as an extinguishing medium.
заводските инструкции.

Air circuit breakers
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ядрена енергетика

Перспективи
в развитието на
ядрената
енергетика в
България
Б

ългарската ядрена енергетика търпи редица промени през последните години. В дебатите, които
съпровождат важните за българската икономика и държава решения, досега обаче не се е вземал предвид и
фундаменталният въпрос за технологичното развитие на ядрената
енергетика в световен мащаб, смята един от експертите в областта
и бивш изпълнителен директор на
АЕЦ Козлодуй инж. Йордан Йорданов.
Управителят на консултантска
агенция Нуклеон смята още, че няколко фактора налагат дълбоко и сериозно преосмисляне за бъдещото развитие на българската ядрена енергетика. На първо място, това е необходимостта от изработването на
нова

дългосрочна национална
енергийна стратегия
например до 2050 г., която да отчете основните световни тенденции в енергетиката, както и
възможностите за развитие на
енергийния микс у нас, с оглед на
нашите реалности и не на последно място, която да предпазва
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2012

енергийната ни система от колебанията в политическата конюнктура. Ядрената ни енергетика
трябва и за в бъдеще да присъства
в енергийния микс на страната ни,
но следва внимателно да преценим,
как точно ще развиваме нови ядрени мощности, кога да става това
и какви да бъдат те. Декларациите, че трябва да имаме нови реактори, защото ще има недостиг на
електроенергия не вършат работа
нито пред потенциални инвеститори, нито пред политиците. Трябва ни нова програма за развитие на
ядрената ни енергетика, обвързана с дългосрочна енергийна стратегия на страната.
„На второ място, с оглед избягване на грешките при структурирането на проекта АЕЦ Белене, е важно да се отбележи, че е необходимо
да бъде обявен търг за изграждане
на нови ядрени мощности в АЕЦ
Козлодуй, който да бъде напълно
прозрачен и да дава възможност за
реален избор между конкуриращи се
технологии, а не просто да се предрешава използването само на вече
изработения реактор за АЕЦ Белене. На трето място, когато говорим
за бъдещето на ядрената ни енерге-

тика, трябва да отчетем и динамиката на цените на урана в бъдеще.
Запасите от уран не са безкрайни,
което неминуемо ще води до постепенното покачване на цената му. И
затова също трябва да помислим в
разработката на дългосрочната
енергийна стратегия на страната
ни и при плановете за построяването на една или друга ядрена мощност. На четвърто място, в дебатите досега не са се вземали предвид
фундаменталните тенденции за технологичното развитие на ядрената
енергетика в световен мащаб“, коментира инж. Йорданов.

Фактори, определящи
бъдещото развитие
Основните показатели, определящи по-нататъшното развитие на
световната ядрена енергетика, са:
безопасността на ядрените съоръжения и себестойността на произведената в тях електроенергия.
„Независимо колко безопасни са реакторите първо, второ и трето
поколение, независимо колко ефективни са в перспективата на тяхната дългосрочна експлоатация,
това са много скъпи съоръжения,
много трудни за финансиране, мно39

ядрена енергетика
в статията Проекти за малки модулни реактори в бр. 4/2012 на сп. Енерджи ревю).

Предимства на малките
модулни реактори

Източник: АЕЦ Козлодуй

го трудни и за изграждане. Научихме го и на собствен гръб. Освен това
те произвеждат и значителни количества отработено гориво и радиоактивни отпадъци, управлението на
които е много скъпо“, коментира
управителят на Нуклеон.
По негово мнение съществуват
редица

проблеми пред ядрената
енергетика в световен
мащаб
Началните инвестиции в АЕЦ са
от такъв мащаб, че са по силите
само на много големи икономики,
корпорации или държави. Това ограничава силно възможностите за
реализация на такива инвестиции,
особено в по-малки страни като
България. Историята на проекта
Белене е добра илюстрация в това
отношение.
Финансирането на такива проекти и сроковете им на изплащане
водят до значително допълнително
оскъпяване, което ги прави неконкуренти спрямо другите енергийни
технологии.
Мащабът на днешните АЕЦ и спецификата на тяхната утилизация
като основни мощности, водят до
трудности при пазарната реализация на електричеството произведе40

но от тях, особено в по-малки икономики като българската.
Същият този мащаб води и до
проблеми в балансирането на националните мрежи - необходимост от
поддържането на големи заместващи мощности в резерв, изравнителни ПАВЕЦ, изграждането на голяма
по мащаб електропреносна мрежа.
Съвременните АЕЦ произвеждат
значителни количества отработено
ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, чието управление е скъпо и
в краткосрочен, и в дългосрочен план.
Специфично за България е, че една
нова ядрена мощност от голям мащаб може да доведе в един момент
до нерационално използване на АЕЦ
Козлодуй или поставянето на големи налични ТЕЦ в студен резерв с
всички произтичащи от това негативни социално-икономически последствия.
Съществуват неясноти или в найдобрия случай прогнози с висок степен на риск относно пазара на електроенергията, произведена от една
такава нова голяма ядрена мощност.
Като отговор на тези проблеми,
инж. Йорданов посочва възможностите в последните години за преминаването към малки модулни реактори
от IV поколение (тяхната същност
и актуални проекти бяха разгледани

„Безопасността при тях се базира изцяло на пасивни физични процеси, което прави сигурността на
тези реактори няколко порядъка повисока от най-сигурните сегашни
мощности“, информира относно
ползите от подобни проекти Йордан
Йорданов. „Технологиите, които ще
бъдат използвани в малките модулни реактори, водят до повишаване
на сигурността с няколко порядъка
спрямо днешните АЕЦ. Себестойността на произведената електроенергия се намалява чрез отсъствието на съоръжения за съхраняване
на отработено ядрено гориво, на
съоръжения за презареждане със
свежо гориво, на сложни сгради и
конструкции, както и със значително намаления персонал за обслужване на тези мощности. Малките
реактори ще използват за свое
гориво отработеното гориво от
днешните АЕЦ, което означава кардинално решение на проблема с високорадиоактивните отпадъци.
Размерът на началната инвестиция
е по силите дори на икономики като
българската. Този размер позволява дори изцяло частно финансиране
и експлоатацията им от големи
енергопотребители. Стават
възможни схеми за изплащане на
началните инвестиции в рамките на
5-6 до 10 години, дори за сумарна
мощност на АЕЦ от 1000 МВ. Тъй
като тези АЕЦ ще могат да работят следвайки натоварването в
мрежата, а не само като основни
мощности, такива АЕЦ ще бъдат изключително гъвкави спрямо текущите условия на пазара. Тази вътрешно присъща гъвкавост ще елиминира проблемите, свързани със съчетаването на ядрените мощности с
националната мрежа. Вътрешно
присъщата им сигурност води до
възможността ядрени мощности да
се изграждат непосредствено до
големи населени места, което пък
отменя необходимостта от съсредоточаването им на едно място брой 6/2012
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тези мощности ще се строят там
където и когато е необходимо.
Срокът на въвеждане в експлоатация на такива малки реактори ще
бъде сравним с този на всяко нормално индустриално съоръжение от година до година и половина“,
допълва той.
По негови думи, в момента съществуват над 60 проекта за малки
реактори, наблюдавани от МААЕ. В
най-напреднал стадий са разработки от Япония, САЩ и Русия. И в трите страни съществуват проекти,
които планират пускането в експлоатация на комерсиални прототипи до началото на 2017 г., а масово
серийно производство през 2019 г.
В момента тези проекти са във фазата на лицензионните процедури,
като вече са избрани площадки за
разполагане на реакторите-прототипи. От особена важност е, че

лицензите ще бъдат издавани на
технология и модел реактор, а не на
всеки реактор по отделно. „Съгласно съществуващите международни
съглашения в тази област, това
означава, че за разполагането на
такива реактори в страните-членки на МААЕ ще бъде необходимо само
лицензиране на площадката, което
драматично ще съкрати сроковете
за инвестиция и строеж на такива
АЕЦ“, коментира Йордан Йорданов.

Необходими мерки
Според инж. Йорданов, удължаването срока на експлоатация на енергоблокове 5-ти и 6-ти в АЕЦ Козлодуй с 10 или 20 години е без алтернатива. Трябва много внимателно да
се преценят обемите и цената на
работите, които ще се извършат
при десетгодишно и при двадесетгодишно удължаване на срока на

Prospects for development of nuclear energy in Bulgaria
This article presents the current status of Bulgarian nuclear energy, as well as the options for its future
development. According to Yordan Yordanov, director of Nucleon consulting agency, a new long-term
national energy strategy until 2050 is required.
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експлоатация, за да се прецени целесъобразността.
Освен това България трябва незабавно да предприеме стъпки за
установяването на работни отношения с производители на малки
модулни реактори с оглед успешното участие на страната в бъдещата комерсиална реализация на тази
нова технология в ядрената енергетика, като за целта се изготви нова
дългосрочна стратегия за развитие
на енергетиката в България поне за
50-годишен период напред.
„Належаща е изработката на
нова дългосрочна енергийна стратегия, която да отчита световните тенденции и която да бъде стабилна и политическа неутрална
основа за развитие на националната ни енергетика като цяло и ядрената ни енергетика в частност. На
базата на тази стратегия да се
приемат прозрачни процедури за изграждането на нови ядрени мощности, когато и където са необходими“, заявява в заключение своята
позиция той.

41

газификация

Добив
и преработка
на природен газ
П

риродният газ представлява
смес от горими газове, образувала се
в земните недра при анаеробното
разлагане на органични вещества от
растителен и животински произход.
В газовите находища природният газ
се намира в газообразно състояние
под формата на отделни залежи или
под формата на газови шапки при нефтогазовите находища, а също така
и разтворен във вода или нефт. Природният газ може да бъде и в кристално състояние под формата на
естествени газови хидрати.
Природният газ, използван от
консуматорите, по състав се различава в немалка степен от добивания от газовите находища природен
газ. Известно е, че подаваният към
потребителите природен газ
съдържа основно метан. Въпреки че
в добивания от находищата природен газ също се съдържа основно
метан, в състава му се включват
още етан, пропан, бутан и много
други горими въглеводороди. Необработеният природен газ може да
съдържа също водни пари, сероводород, въглероден двуокис, азот и хелий.
В процеса на обработка голяма
част от тези компоненти биват
премахнати. Някои като етана, пропана, сероводорода и хелия могат да
бъдат частично или напълно премахнати и да бъдат обработени и реализирани като отделни продукти.
Други компоненти, като водната
пара, въглеродният двуокис и
азотът, обикновено се премахват, за
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да се повиши качеството на природния газ и да се улесни транспортирането му на значителни разстояния
посредством магистрални газопроводи.
След като бъде обработен, природният газ обикновено съдържа
предимно метан и етан. В същото
време към газа могат да бъдат добавени допълнителни добавки, които
да му предадат специфични качества. Например, в процеса на обработка към него се прибавя меркаптан, който му предава специфичния
мирис.
Природен газ може да се добива от
три вида находища – нефтени, газови и газокондензатни. Газът, добиван от нефтени находища, често се
нарича асоцииран газ. В нефтеното
находище този газ може да съществува отделно от петрола или да
бъде разтворен в суровия петрол. От
газовите находища се добива основно природен газ. Добивът от газокондензатните находища е природен
газ заедно с полутечен въглеводороден кондензат.
Методите, използвани за добив,
обработка, транспортиране, съхранение и разпределение, зависят от
мястото и състава на природния газ,
както и от вида на потребителите
и къде се намират те.

Добив на природен газ
За добив на природен газ се използват различни методи. Тъй като
много често находищата на природен газ се формират там, където
има и находище на нефт, то за добива им се използват едни и същи

технологии. Традиционен метод за
добив на природен газ са различните сондажни технологии като например наклонено роторно сондиране,
при което по предварително зададен
ъгъл на сондажния ствол се достига
до избраната позиция в желания хоризонт, различна от перпендикулярната проекция на наземната площадка, както и групово сондиране, при
което сондажите се извършват на
групи от плъзгаща се сонда.
При сондирането се използва промивна течност, с помощта на която се изнасят на повърхността скални частици, охлажда се и се смазва
сондажното длето. Течността се
използва и за да компенсира пластовото налягане на сондираната скална формация с цел да се предотврати нежелано проникване на флуиди
от тези формации в сондажа, както
и за да предпази откритите стени
на сондажа от обрушаване. Необходимо условие е в промивната течност да не се съдържат вещества,
които евентуално биха били вредни
за околната среда.
В САЩ широко използвани методи за добив на газ са хоризонталното сондиране, което позволява чрез
многобройни разклонения в радиус от
няколко километра да бъдат сондирани обширни територии от една
входна точка, и хидравличното разбиване, при което природният газ се
добива от шисти посредством инжектирането под високо налягане на
смес от вода, пясък и химикали. По
отношение на технологията на хидравлично разбиване, все още съществуват известни съмнения относброй 6/2012

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газификация
но нейната безопасност за околната среда, поради използването на
химикали, които евентуално биха
могли да замърсят водоносните пластове.

Методи за обработка
Независимо от вида на находището, природният газ съдържа замърсявания, пясък и водни пари, които
трябва да бъдат премахнати преди
по-нататъшната преработка, за да
се избегне евентуално замърсяване
и корозия на оборудването и тръбопроводите. Процесът на обработка на
природния газ включва отстраняването на всички примеси, съдържащи
се в добивания природен газ до получаването на природен газ с очаквания от потребителите състав. Основните транспортни газопроводи
обикновено налагат известни ограничения по отношение на състава на
транспортирания по тръбите природен газ.
Отстранените от природния газ
съставки като етан, пропан, бутан,
изобутан и т.н., обикновено се предлагат като отделни продукти и
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имат много различни приложения.
Често използвани са в петролните
рафинерии и нефтохимическите заводи като суровина, използват се и
за повишаване добива на петрол, а
така също и като енергиен източник.
Някои етапи от обработката на
добивания природен газ могат да
бъдат проведени в близост до сондажа, но повечето се извършват в
разположено в близост преработвателно предприятие. Транспортирането на природния газ до мястото
на преработка обикновено е по нисконапорни тръбопроводи, изградени
от тръби със сравнително малък
диаметър.

Използвани съоръжения
Разнообразието от примеси,
съдържащи се в добивания природен
газ, определя и немалкото методи и
съоръжения, използвани при обработката на добивания природен газ.
Обикновено за отстраняване на
съдържащите се прах и пясък се
използват филтри, разположени в
близост до сондажа. За отстранява-

нето на пясъка и други едри частици, използвани съоръжения са и скруберите.
Ако добиваният природен газ е
разтворен в нефт, то този нефт
също трябва да бъде отстранен.
Често газът се разтваря в нефта
поради силното налягане. При добива е възможно по естествен път те
да се разделят в резултат от понижаване на налягането. В тези случаи разделянето на природния газ и
нефта е сравнително лесно и те биват отвеждани по отделно за по-нататъшната им обработка. В случай
че това не е възможно, за разделянето на природния газ и нефта се
използват различни съоръжения.
Едно от най-елементарните е сепаратор, представляващ обикновен
резервоар, в които под действието
на гравитацията по тежките течности се утаяват, а по-леките газове се издигат. В някои случаи
обаче може да се наложи използването на специално оборудване като
например нискотемпературен сепаратор. Нискотемпературните сепаратори са често използвани за на-
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ходища, от които се добива газ с
високо налягане заедно с лек суров
петрол или кондензат. В тези сепаратори се използва разликата в
налягането, за да се охлади природният газ и да се отделят нефтът и
кондензатът.
За отстраняване на свободната
вода често се използва изпарение в
близост до сондажния кладенец.
Отстраняването на водните пари,
съдържащи се в природния газ, обаче може да изисква по-комплексен
подход. Това включва дехидратация
на природния газ, като за целта се
използват процес на абсорбция или
десорбция. Сред използваните методи за отстраняването на водната пара е и преминаването на газа
през кула, запълнена с гранули на
твърд изсушител като алуминиев
оксид или силициев гел, или течен
изсушител като например гликол.
След като е почистен и подсушен,
суровият газ може да се обработва
допълнително или да бъде изпратен
директно в компресорна станция и
подаден към основния газопровод за
транспортиране.
Ако суровият природен газ
съдържа голямо количество по-теж-

ки въглеводородни газове като пропан и бутан, те обикновено се отстраняват и се предлагат като
самостоятелни продукти. Най-често
срещаният метод е разпенването на
суровия газ през висока затворена
кула, съдържаща студено абсорбционно масло, подобно на керосина. При
контакт на газа със студеното
масло, по-тежките въглеводородни
газове кондензират и се улавят от
маслото. Леките въглеводородни
газове, като метан и етан, не кондензират и се отвеждат от върха
на кулата. По този начин могат да
се отстранят около 85% от пропана и почти всичкият бутан и потежки въглеводороди. Абсорбционното масло се дестилира, за да се
отстранят уловените въглеводороди, които се разделят на съставящите ги компоненти в ректификационна колона.
След този етап природният газ
обикновено съдържа все още метан,
етан и малко количество пропан,
които не са уловени. Той може да
съдържа и различни количества
въглероден диоксид, сероводород,
азот и други. Част от етана понякога се премахва, за да се използва

Natural gas extraction and processing
The article examines some of the most widely used methods for natural gas extraction and processing
and the facilities used for that purpose.
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като суровина в различните химични процеси. За да се постигне това,
съдържанието на водни пари в газа
се намалява допълнително с помощта на различни методи и газът се
подлага на повтарящи се цикли на
компресиране и разширяване, за да се
охлади етанът и да се улови като
течност.
Природният газ може да съдържа
и висок процент въглероден диоксид
и сероводород. Тези химикали могат
да реагират с останалите водни
пари в газа и да се образува киселина, която може да доведе до корозия. От друга страна, извличането
на сярата позволява тя да бъде продавана като отделен продукт. Сред
използваните методи е отстраняването им чрез преминаване на газа
през кула, докато през дюзи от
върха на кулата се впръсква смес от
вода и разтворител, например моноетаноламин. Разтворителят реагира с химичните вещества, а
полученият разтвор се оттича от
дъното на кулата за по-нататъшна обработка. Разтворът може да
бъде регенериран и използван повторно.
Съдържащият се в природния газ
азот се отстранява, тъй като той
не изгаря и оказва негативно влияние върху калоричността на природния газ. Обикновено той се отстранява след отстраняването на въглеродния диоксид и сероводорода чрез
преминаването на газа през нискотемпературен дестилационен процес, при който азотът се втечнява
и се отвежда.
След като се премахне азотът,
ако в газа се установи наличието на
хелий, това налага използването на
по-сложни процеси на дестилация и
пречистване, за да се изолира хелият от другите газове.
При добива и обработката на
природния газ се използват и подгреватели, с които автоматично се
поддържа необходимата температура на газа. Те се използват и за:
загряване на съпътстващите нефтени, природни и изкуствени газове,
които не съдържат агресивни примеси; преди дроселиране в компресорната станция; в газоразпределителната станция; в магистралните
газопроводи и т. н.
брой 6/2012
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Транспортни
биогорива
П

отреблението на горива, основно нефтопродукти, в транспортния сектор е с тенденция на непрекъснато покачване. Този сектор
е един от най-бързо развиващите в
страната и делът му в крайното
енергопотребление е значителен. В
същото време намаляването на залежите от петрол в световен мащаб наложи търсенето и на други
възможности и използване на алтернативни горива. Сред възможните
алтернативи е производството на
горива от биомаса. Значителното
количество разнородна по вид биомаса и възможността за използване
на голяма част от тази биомаса за
производство на горива, подходящи
за транспортни средства, са сред
факторите, подреждащи биомасата
сред най-перспективните алтернативни източници на горива за транспорта. Също така, с оглед насърчаване на използването на биогорива
в транспорта, през 2007 година с
решение на Министерски съвет е
приета национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния
сектор в периода 2008 - 2020 г.

Европейската политика
в областта
Първият документ, в който се
третира потреблението на биогорива, е от 1997 г. Този документ е Бялата книга „Енергия за бъдещето:
възобновяеми енергийни източници“.
В нея се посочва, че във всички държави-членки на ЕС е необходимо да се
приложат мерки за насърчаване увеличаването на пазарния дял на течните биогорива. Това е обвързано и с
„Програмата за автомобилните масла“ и европейската политика за качествата на горивата. Предвид поЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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високите производствени разходи
при производството на течни биогорива се приема въвеждане на данъчни облекчения и субсидиране на производството на суровини.
През 2000 г. ЕК издава Зелена
книга: Към европейска стратегия за
сигурност на енергийните доставки“, в която се третира въпросът
за това дали програмите за насърчаване на биогоривата и другите горива заместители трябва да
продължат да се изпълняват на местно или на общоевропейско ниво.
През следващата 2001-ва. ЕК приема Бялата книга „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за
решения“. В нея се посочва, че е
необходимо транспортната система да бъде оптимизирана и, че алтернативните горива са от съществена важност както за сигурността на
енергийните доставки, така и за
намаляване влиянието върху околната среда от транспортния сектор.
Важен момент за въвеждането на
биогоривата в транспортния сектор
е и приемането на Директива 2003/
30/ЕО относно насърчаване използването на биогорива или други възобновяеми горива в транспортния сектор. С нея се определят национални
индикативни цели за дял на биогоривата в потреблението на течни
горива в транспортния сектор. Тези
цели имат препоръчителен характер. Директивата определя и достъпните форми, под които могат да
бъдат използвани биогоривата за
транспортни цели.
През 2005 г. ЕК издава комюнике,
наречено „План за действие за биомасата“. В този документ се описват необходимите стъпки за
насърчаване използването на биомасата за производство на възобновяема енергия.
Макар биогоривата да са скъп

начин за намаляване на парниковите
газове, в рамките на транспорта те
са едната от двете възможни алтернативи. Втората е свързана с поетия
от производителите на автомобили
ангажимент за внедряването на нови
технологии в автомобилостроенето,
целящи намаляване емисиите на
въглероден диоксид. В плана е отбелязана също и невъзможността да се
постигнат предварително поставените цели за дела на биогоривата в
транспортния сектор. Като основна
причина за това се посочва съществуващата значителна разлика в
усилията на държавите-членки за постигането на поставената цел.
През 2006 г. е разработена стратегия за биогоривата в ЕС, която
допълва плана за действие за биомасата. Стратегията определя и общата рамка за развитие на политиката за насърчаване потреблението
на биогоривата и други възобновяеми горива в сектор Транспорт в
рамките на Общността.
През март 2007 г. в Брюксел се
провежда среща на високо равнище
на правителствени представители
от 27-те държави-членки на ЕС. Една
от целите, които се поставят на
тази среща, задължителна за всички държави-членки, е постигане на 10
% минимален дял на биогоривата в
цялостното потребление на бензин
и дизелово гориво за транспорта в
ЕС до 2020 г. Отчетен е фактът, че
за успешното постигане на поставената цел е необходимо създаването на условия за устойчиво производство на биогоривата и развитие и
предлагане на пазара на второ поколение биогорива, както и съответното изменение на Директивата за
качество на горивата, позволяващо
подходящи нива на смесване.
През 2009 година с приемането на
Директива 2009/28/ЕО за насърчава45
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Наредба за критериите за устойчивост на
биогоривата и течните горива от биомаса
На 21 ноември 2012 г. бе приета Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и
течните горива от биомаса. Наредбата е разработена във връзка с поетите от страната ни
ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. С нея се цели определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
от икономическите оператори, включително за мерките, взети за защита на почвите, водите,
въздуха, извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса
с критериите за устойчивост, издаване на сертификатите за съответствие.
С оглед на изпълнението на тези цели се въвежда задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на
интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната
биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.

не използването на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) се изменят,
а в последствие и се отменят директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и се
установява обща рамка за насърчаване енергията от ВЕИ. Задават се
и задължителни национални цели за
общия дял на енергията от ВЕИ в
брутното крайно потребление на
енергия, както и за дела на енергията от ВЕИ в транспорта. Сред
задължителните национални цели е
10-процентов дял на енергията от
възобновяеми източници в транспортното потребление до 2020 г.

Изисквания заложени в
Закона за ВЕИ
Съгласно Закона за енергията от
възобновяеми източници, в сила от
17.07.2012 г., чл. 47 (1) лицата, които пускат на пазара течни горива от
нефтен произход в транспорта, са
длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове да
предлагат горивата за дизелови и
бензинови двигатели, смесени с биогорива в процентно съотношение,
както следва: от 1 януари 2012 г. гориво за дизелови двигатели със
съдържание на биодизел минимум 5
процента обемни; от 1 юни 2012 г. гориво за дизелови двигатели със
съдържание на биодизел минимум 6
процента обемни; от 1 юни 2012 г. гориво за бензинови двигатели със
съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 2 процента обемни; от 1 март
2013 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол
или етери, произведени от биоета46

нол, минимум 3 процента обемни; от
1 септември 2013 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на
биоетанол или етери, произведени
от биоетанол, минимум 4 процента
обемни; от 1 март 2014 г. - гориво
за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 5 процента обемни; от 1 септември 2014
г. - гориво за бензинови двигатели
със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол,
минимум 6 процента обемни; от 1
март 2015 г. - гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от
биоетанол, минимум 7 процента
обемни; от 1 септември 2015 г. гориво за бензинови двигатели със
съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 8 процента обемни; от 1 март
2016 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол
или етери, произведени от биоетанол, минимум 9 процента обемни.
Крайните разпространители са
длъжни да обявяват на местата за
продажба процентното съдържание
на биогоривата в течните горива от
нефтен произход, когато то надвишава 10 процента обемни биоетанол
и 7 процента обемни биодизел.
През месец октомври 2012 г. Европейската комисия публикува предложение за ограничаване в глобален
мащаб на преобразуването на земи
за производството на биогорива.
Предлага се използването на хранителни земеделски култури за производство на биогорива да бъде ограничено до 5%. Идеята е да се насърчи

разработването на алтернативни
биогорива от нехранителни изходни
суровини като например отпадъци
или слама. Съгласно новите законодателни предложения, държавитечленки на Европейския съюз ще трябва да изпълнят европейската цел
използването на биогорива в транспорта да достигнат 10-процентен
дял към 2020 г., но половината от тях
трябва да бъдат произведени от
смет или селскостопански отпадъци като слама, а не от хранителни
култури. Предвижда се след 2020 г.
да няма никакви преференции за биогоривата, произведени от хранителни култури.

Биогоривата в
транспортния сектор
Известно е, че за производството на биогорива могат да се използват както отпадна биомаса, така
и специално отгледани за целта
селскостопански култури. Твърди се,
че биогоривата могат да заместят
директно изкопаемите горива в
транспортния сектор и да се интегрират в системата за снабдяване с
горива. Към момента основните
биогорива с пряко приложение в
транспортния сектор са биоетанолът и биодизелът. Суровините,
използвани за производство на биодизел, са маслодайни култури като
слънчоглед и рапица. За производството на биоетанол се използват
предимно захарно цвекло, пшеница и
царевица.
Процесът, използван за производство на биодизел, обикновено е
трансестерификация, при който се
смесват органични растителни масла с алкохол (етанол или метанол) в
присъствието на катализатор, при
което се получават етилови или
метилови естери на мастните киселини. Данните сочат, че обикновено от 1 t масло и 110 kg метанол се
произвежда 1 t биодизел и 110 kg
глицерин.
Биодизелът е с много близки характеристики до минералния дизел, което позволява той да бъде използван
в моторни превозни средства, движещи се с минерален дизел и в смеси в
различна пропорция. Като предимства на дизела се посочват отсъствието на серни съединения в
брой 6/2012
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биогорива
състава му, по-добрите му смазочни
качества, по-високото цетаново число от това на конвенционалното
дизелово гориво и други. Недостатъците му са свързани с въздействието му върху частите на двигателя и
най-вече върху тези на гориво-захранващата система, които все още не
са категорично установени въпреки
многобройните изследвания в тази
насока. Установено е, че използването на високи концентрации на биодизелово гориво в общата смес води до
повреди и бавно разграждане на гумените тръбопроводи и някои меки пластмаси, уплътнения и гарнитури,
които стават лепкави, омекват и се
раздуват. Друг посочван недостатък
е фактът, че различните суровини за
производството му имат различни
физични свойства при ниски температури. Немаловажен недостатък на
биодизеловото гориво е и увеличаването на концентрациите на азотни
окиси в отработените газове.
Основната технология за производство на биоетанол е ферментацията на използваните растителни
суровини. Правят се редица изследвания, с които се цели да се заменят
захарните и скорбелните суровини с
лигноцелулозна биомаса. Пример за

лигноцелулозните култури са дървеният материал, сухите остатъци от
захарните култури, царевична слама
или енергийни култури като коноп,
просо и други.
Като гориво биоетанолът има
редица предимства. С използването
на биоетанол част от вредните
емисии могат да бъдат намалени.
Биоетанолът е биоразградим и в
много по-малка степен токсичен от
изкопаемите горива. В допълнение,
използването на биоетанол в определени конструкции двигатели може
да подпомогне намаляването на количеството въглероден монооксид,
произвеждан от превозните средства, което би се отразило благотворно върху качеството на въздуха. Като предимство на биоетанола
може да се посочи и лекотата, с
която той може да бъде интегриран
в съществуващите горивни системи на транспортните средства.
Освен биотеналота и биодизела в
транспорта е възможно използването и на други продукти като етилтертио-бутил-етер (ЕТБЕ), който се
образува при химичната реакция на
етанола с минерални суровини. ЕТБЕ
се смесва с бензин в концентрации 510%, за да увеличи кислородното

Transport biofuels
The article examines the European policy in the field of encouragement of bio-fuels utilization in the
transport sector, the requirements stipulated in the Renewable Energy Source Power Act, regarding
the mixing of fuels for diesel and gasoline engines with bio-fuels and the liquid bio-fuels that are
suitable for usage in the transport sector.

ПОЛИМАТ ООД

съдържание на бензина. Използва се
също биометанол, произвеждан от
природен газ, метил-тертио-бутилетер, образуващ се при реакция на метанола с изобутен, който си използва като антидетонираща съставка
в петрола (до 20%), която замества
олово съдържащите добавки.
Като заместител на дизела се
използва диметилетерът, произвеждан при газификация на биомаса,
последвана от синтез (окисляващ
синтез), поради възможността да се
намалят отпадните емисии на азотни оксиди. В немодифицирани двигатели се използва Фишер-Тропс дизелът, получен от чисти растителни масла, които се подлагат на естерификация, при което се получава биодизел.
Често, въз основа на използваните суровини и прилаганите технологии за производство на биогоривата,
те се разделят на биогорива първо
и второ поколение. Биоетанолът и
биодизелът, произведени по стандартните технологии за преработване съответно на захарни, целулозни, скорбелни растения в етанол и
маслодайни култури в биодизел, се
причисляват към технологиите
първо поколение. Като технологии
второ поколение се определят тези,
които се използват за превръщане
на лигнинено- целулозната биомаса
в биогориво. Голяма част от тях все
още с в етап на проучване и разработване.
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вятърна енергетика

Контрол на
мощността на
вятърни турбини
В

ятърните турбини са конструирани да работят в определен диапазон от скорости на вятъра, който се
определя от минималната скорост за
включване и максималната скорост
на вятъра, при която турбината спира, за да се предотврати механична
повреда. Изходната мощност и натоварването на механичните елементи
при високи скорости на вятъра се контролират чрез система за активно
или пасивно ъглово завъртане на
ротора за проследяване посоката на
вятъра и регулиране на подемната
сила или на стъпката на роторните
лопатки за контролиране на изходната мощност. Профилите на роторните лопатки с регулиране на ъгъла са
проектирани да губят своята подемна сила при високи скорости на вятъра. Турбините с регулиране на ъгъла
на атаката на вятъра променят ъгъла
на витлото, за да намалят подемната сила и да избегнат прекомерната
енергия при силен вятър. Ако скоростта на вятъра се увеличи до максимална стойност, при която турбината спира да работи, лопатките на
перките и турбината спират да се
въртят, за да се избегнат излишното натоварване на ротора и другите механични компоненти.
Роторите, използващи регулиране на ъгъла на атака спрямо вятъра,
също така предлагат начин за оптимизиране изходната мощност при пониска скорост на вятъра. Другите
алтернативи за намаляване на
мощността, които се използват,
включват промяна на ъгъла на атаката само на върховете на лопатите, спирачни системи на върховете
на лопатките и елерони.
48

Активни ограничители
на мощността
При вятърните турбини с управление на ъгъла на роторните лопатки контролерът на турбината проверява произведената от турбината мощност няколко пъти в секунда. Когато изходната мощност стане прекалено висока, контролерът
изпраща сигнал към регулиращия
механизъм за промяна в ъгъла на
атака на лопатките и те се завъртат извън вятърния напор. Системата за позициониране на перките
променя ъгъла на атака на вятъра и
по този начин въртящият момент се
контролира да бъде константен от
определена степен на вятъра, например 10 м/с до максималния - 25 м/с.
До 10 м/с перките са с максимален
ъгъл на атака, а мощността се регулира от конвертора, така че да се
постигне най-високото КПД и да се
извлече оптималната мощност. При
ветрогенераторите с вградена функция за управление на ъгъла на лопатките спрямо посоката на вятъра
(pitch control), системата за управление трябва да може да отчита
дори и минималните промени в метеорологичните условия и да оптимизира работата на отделните компоненти. При извънредни ситуации,
като буря или скорост на вятъра над
25 м/с, се задейства аварийна система за спиране на генератора, при
която роторните лопатки се обръщат в неутрална позиция спрямо
вятъра.
На базата на измерения ъгъл на
работните лопатки, системата,
регулираща стъпката им (pitch drive)
и системата за ориентация на ротора (azimuth drive), осигуряват ек-

сплоатацията на ветрогенератора
в работния обхват. Системата за
ориентация на ротора трябва от
една страна да гарантира, че ще
поддържа ротора в правилна позиция
и от друга, че системата е разположена коректно спрямо вятъра и
получава оптимално количество
въздушен поток върху роторните
перки - в случай че системата не
функционира правилно, аеродинамичният дисбаланс може да доведе до
претоварване на механичните компоненти – главината, основния вал,
основните носещи елементи, редуктора, съединителя и генератора и
всички други компоненти, при които
съществува опасност от повишено
износване при подобни натоварвания
Механизмите за промяна на ъгъла
на роторните лопатки обикновено са
с хидравлично задвижване.
Управлението се базира на PID
контролери. В бъдеще по-бърза и
ефективна работа обещават контролерите с размита логика (които
намират приложение и в процеса на
следене на MPPT при фотоволтаичните системи). Основното им предимство е, че при изпълнението на
управлението не са необходими математически модели. Принципно,
контролерите с размита логика
наблюдават скоростта на ротора
и темпа на регулиране на ъгъла на
перките и изчисляват отклонението на скоростта от зададената
стойност и ускорението на ротора. На двата входящи параметъра
се задават размити стойности,
като се използват различни сектори. Така например, отклонение на
скоростта равно на нула ще бъде
централната точка, лекото отклоброй 6/2012
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нение ще бъде зададено на първия
сектор, а третият ще съдържа поголемите отклонения на скоростта.
Използват се общо три сектора за
съответния входящ параметър,
като се прави разлика между отрицателните и положителните отклонения и се определя дали е възможно стойността да бъде извън зададените сектори. Съответно, три
сектора се създават и за изхода –
темп на регулиране на ъгъла на
роторните лопатки - от нисък темп
до максимален темп на регулиране,
като при всеки случай те са положителни и отрицателни. По този
начин се създават три параметъра за отклонение в скоростта, три
за ускорение и три за темпа на
регулиране.
Ако отклонението на скоростта
е в първия положителен сектор, а
ускорението е във втория отрицателен сектор, тогава темпът на
регулиране на наклона на перките се
задава към първи отрицателен темп.
Отрицателен темп на регулиране на
наклона на перките ще означава
завъртането на роторната перка и
повишаването на коефициента на
мощност. Това показва гъвкавостта
на контролера с размита логика.
Един PID контролер би правил постоянна положителна корекция в случай
на положително отклонение в скоростта. Но, тъй като роторът вече
показва отрицателно ускорение, т.
е. скоростта пада, роторът би бил
забавен допълнително, което ще
доведе до по-ниска скорост и понижаване на енергийната производителност. От своя страна, правилото на контролера с размита логика
работи с отрицателно ускорение.
Вместо да понижи още скоростта на
ротора, контролерът се опитва да
работи срещу ускорението, за да
предотврати падането на скоростта. Целта е да се прави по-специфична регулация към номиналната скорост и да се повиши производството на енергия.
Механизмът за промяна на ъгъла
на роторните лопатки обикновено се
активира чрез хидравлика или елек-

трически стъпкови двигатели.

Пасивно управление на
мощността
Вятърните турбини с пасивен контрол на мощността използват роторни лопатки, фиксирани под определен ъгъл. Аеродинамичният профил
на ротора е конструиран така, че
при скорости на вятъра над определена стойност се получава завихряне на въздушния поток, при което ламинарният поток се заменя с турбулентен на върха на турбината. По
този начин се намалява силата на
натиск върху лопатките и се ограничава изходящата мощност.
Обикновено този тип перки са
леко усукани по надлъжната си ос.
Това се прави отчасти, за да се
гарантира, че перката ще спре постепенно, а не внезапно, когато
скоростта на вятъра достигне своята критична стойност. Основното
предимство на пасивното управление чрез затихване е това, че се
избягва монтажът на подвижни части в самия ротор и сложни системи за управление. От друга страна,
управлението чрез затихване представлява много сложен проблем от
гледна точка на аеродинамиката и
свързаните проектни предизвикателства в структурната динамика
на цялата вятърна турбина, например избягването на предизвиканите
от затихването вибрации.
Големите вятърни турбини (1 MW
и повече) се разработват с управление чрез активно затихване. От
техническа гледна точка те приличат на турбините с управление на
промяна на ъгъла на роторните лопатки спрямо посоката на вятъра
(pitch control), тъй като перките им
също могат да променят ъгъла си
при ниски скорости на вятъра, за да
се получи сравнително голям въртящ
момент. Когато обаче турбината
достигне своята номинална мощност, се забелязва важна разлика.
Ако генераторът е близо до претоварване, турбината ще промени
наклона на своите лопатки в обратна посока на тази, която би използ-

Wind turbines power control
The article examines different systems for the wind turbines power control (pitch and stall control),
targeted at the improvement of their efficiency and prevention of overload for the equipment.
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вала турбината с pitch control. С
други думи, тя ще повиши ъгъла на
атака на перките, за да накара перките да преминат в състояние на подълбоко затихване, като по този
начин губят излишната енергия на
вятъра.
Едно от предимствата на активното затихване е, че произведената
мощност може да се управлява поточно в сравнение с пасивното затихване, така че да се избегне надхвърлянето на номиналната мощност на турбината в началото на
порива на вятъра. Друго предимство
е, че турбината може да работи
точно на своята номинална мощност
при високи скорости на вятъра. При
обикновените турбини с управление
чрез пасивно затихване ще има спад
в производителността при по-високи скорости на вятъра, тъй като
перките преминават в по-дълбоко затихване.

Други методи за
управление на
мощността
Някои по-стари вятърни турбини
използват елерони (задкрилки) за управление на мощността на ротора,
както самолетите използват задкрилки за промяна на геометрията на
крилата, за да се предостави допълнителна подемна сила при излитане.
Друга теоретична възможност е
ъгловото завъртане на ротора частично извън вятъра, за да се понижи мощността. Тази техника на
контрол чрез ъглово завъртане се използва на практика само за малки
турбини (1 kW или по-малко), тъй
като тя излага ротора на критично
променливо напрежение, което в
крайна сметка може да повреди цялата конструкция.
49

топлоенергетика

Подготовка
на водата за
парни котли и
парогенератори
У

спешното и безпроблемно функциониране на индустриалните парни инсталации е силно зависимо от
качеството на използваната питателна вода. Водата в природата
съдържа множество примеси, сред
които суспендирани частици, разтворени твърди вещества, газове.
Водата разтваря и газове от въздуха, както и газове, отделяни от
съдържащите се в почвата органични вещества. Тя може да съдържа
суспендирани вещества от земята,
а също така може да бъде заразена
с индустриални отпадъци и замърсители. Видът и количеството на
примесите зависят от водоизточника – езеро, река, кладенец и мястото на водовземане. Директното
използване на подобна вода като
питателна вода за парогенератори
и парни котли не се препоръчва.
Необходимо е водата предварително да бъде обработена, за да се
отстранят нежеланите примеси, с
което да се предотврати пренасянето и натрупване на отлагания, да
се избегне опасността от възникване на корозионни процеси, да си
осигури непрекъснат топлообмен и
производството на пара с високо ка-
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чество, тъй като лошото качество
на питателната вода рефлектира
и върху качеството на получената
пара. Към предварителното третиране на водата се включват процеси, свързани с механично и химично
третиране на водата, като филтриране, омекотяване, изпарение,
деаериране и други.
След предварителната обработка на водата, в нея все още могат
да се съдържат примеси, които могат да повлияят неблагоприятно
върху работата на парната система. По тази причина се препоръчва
водата да бъде подложена на допълнителна обработка в самата система.

Питателната вода
Питателната вода обикновено
включва връщания в котела кондензат, към който допълнително се
добавя вода, която е предварително филтрирана и обработена. Поради тази причина съставът на питателната вода зависи от качествата на добавъчната вода и от количеството на връщания кондензат.
От важно значение е както количеството, така и естеството на
съдържащите се примеси в използваната вода за котела. Добре е да

се има предвид също, че за голяма
част от съвременните парни котли на практика не се допуска наличието на примеси в питателната
вода. При наличието на такива те
циркулират в системата и при попадане в котела тяхната концентрация се повишава. В резултат, те
се отлагат по вътрешните
повърхности на котела, като найчесто това са зоните на топлообмен. Натрупаните отлагания действат като изолатор, което може
да доведе до локално прегряване и
повреда. Също така може да бъде
възпрепятствано и нормалното
циркулиране на водата в котела,
което от своя страна създава опасност от прегряване, кипене и повишаване на количеството отлагания.
Ето защо един от основните методи за предотвратяване на корозионните процеси и отлаганията в
котела е да се отстранят примесите от питателната вода.
Най-общо примесите във водата
могат да бъдат класифицирани в
три основни групи - диспергирани
вещества с размер над 100 nm, за
отделянето на който се използват
механични филтри; колоидно разтворени вещества с размер от 1 до 100
nm, които се отделят чрез коагула-
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ция чрез реагенти и йонно разтворими вещества с частици под 1 nm.
Независимо от вида и количеството на примесите, водата е необходимо при всички случаи да се подложи на химическа очистка. Видът и
степента на необходимата химическа очистка се определят в зависимост от качествата на източника. Например, за намаляване на
съдържанието на минерални соли в
захранващата вода, по правило се
добавя химическо вещество.
Съдържащият се в захранващата
вода разтворен кислород също
трябва да бъде отстранен, тъй
като той се явява окислител и предизвиква ръжда по тръбите на котела.

Препоръчително е
повторно използване на
кондензата
Обикновено обработването на
водата се извършва с омекотителни, обезсоляващи инсталации, проектирането, изграждането и под-
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държането на които обаче е
съпътствано с много разходи, което оскъпява парата. По тази причина специалистите препоръчват кондензатът да се пази чист, да се
събира в максимална степен и да се
връща обратно в котела. Освен
топлината в себе си той има стойност и като вече веднъж очистена
вода. Връщането на по-голямо количество кондензат в котела спомага
за намаляването с няколко пъти на
размера на инсталациите и сградите за водоподготовка, намалява и
необходимото количество смоли и
химикали и се улеснява обслужването.
Най-често във водата се
съдържат минерални частици и разтворени газове. Сред минералите,
които са често срещани във водата, са калциев карбонат (варовик),
калциев сулфат (гипс), магнезиев
карбонат (доломит), магнезиев сулфат (английска сол), кварц, натриев
хлорид (обикновена сол), по-малки
количества желязо, магнезий, флуо-

рид, алуминий и други. Срещат се
също нитратите и фосфатите, които обикновено се дължат на заразени отпадни води.
Съществен показател за приложимостта на водата за захранване на парните котли е нейната
твърдост. Тя се определя основно
от съдържащите се във водата
калциеви и магнезиеви йони. Нивото на твърдост на природната вода
може да варира в широки граници.
Калциевите и магнезиевите компоненти са относително неразтворими във водата и са склонни към
утаяване. Това води до образуването на накип и утайки, което е неблагоприятно за работата на инсталацията и предразполага към
развитието на корозия.
Някои естествени и синтетични
материали имат способността да
премахват минералните йони от
водата в замяна на други. Например,
при преминаване на вода през прост
катионен омекотител всички калциеви и магнезиеви йони са отстране-
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ни и заменени с натриеви йони. Тъй
като обикновената размяна на катиони не намалява общия обем твърди
частици в подаваната вода, понякога се използва съвместно с други
методи за обработка. Един от найразпространените и ефективни комбинации за обработка е горещият
варо-зеолитен процес. Той включва
предварителна обработка на вода с
вар, за да се намали твърдостта,
алкалността и в някои случаи силициев двуокис и последващо третиране с омекотител за катионен обмен. Тази начин на обработка изпълнява няколко функции: омекотяване, придаване на алкален характер и
намаляване на силициевия диоксид,
известно намаляване на съдържанието на кислород и отстраняване на
суспендирани вещества и мътност.
За поддържане на подходящо ниво
на твърди примеси в самия котел,
често се използва продухване. То
може да бъде в долната част на
котела за отстраняване на утаилите се частици от местата на тяхното утаяване, като честота зависи от работните условия на инсталацията. Продухването можа да бъде
и непрекъснато, като то често е
използвано съвместно с ръчно продухване. Използва се за отстраняване на наситена вода от котела.
Обикновено това е от зоната, в
която се намира най-наситената
вода. Тази точка зависи от конструкцията на котела и обикновено е
зоната с най-голямо отделяне на
пара.
Във водата се съдържа и различно количество разтворен въздух
(21% кислород, 78% азот, 1% други
газове, включително въглероден диоксид). Азотът е инертен, поради
което оказва сравнително малко
влияние върху водата, използвана в
котлите. Водата може да съдържа
и въглероден диоксид в различни ко-

личества, което се дължи на загниващи растителни и органични вещества в почвата. Във водата, макар
и рядко, могат да се съдържат още
водороден сулфид и метан. Наличието на тези газове в питателната
вода за котела може да причини
сериозни проблеми поради тяхната
корозионна агресивност.

Необходимо е
отстраняване на
съдържащите се във
водата газове
За отстраняването на кислорода,
въглеродния диоксид и другите газове от питателната вода, тя обикновено се подлага на деаерация.
Механичната и химична деаерация
е неделима част от защитата на
котела. Освен отстраняването на
газовете, основни цели на деарецията са още да се загрее постъпващата добавъчна вода и връщащият
се кондензат, да се сведе до минимум химическата разтворимост на
нежеланите газове, да се осигури
висока температура на водата, подавана в котела.
Първата стъпка за отстраняване на кислорода и другите корозионно агресивни газове обикновено е
механичното деаериране на водата.
Използват се два типа деаератори
- с тарелки и струйни. И в двата
случая отстраняването на основната част от газовете е посредством
впръскването на обработена студена вода в парна среда.
При деаераторите с тарелки
отстраняването на разтворените
във входящата вода газове е посредством нейното фино разпрашаване
на ситни водни капки при преминаването й през каскада от няколко
реда тарелки. В противоток на движението на водата се подава пара,
която отнема разтворените във
водата газове. Деаерираната вода

Water preparation for boilers and steam generators
The successful and trouble-free functioning of industrial steam installations is heavily dependent on
the quality of used incoming water. Due to the fact that water in nature contains a lot of impurities,
it is not considered suitable for direct usage. The article presents the criteria, which the incoming water
should meet, as well as the methods of its preparation.
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се събира в резервоар в долната
част на деаератора. Добре е да се
има предвид, че е необходимо дюзите и тарлеките да бъдат редовно
проверявани за натрупване на отлагания и дали се намират в правилната позиция.
При струйните деаератори водата се разпръсква през дюзи, разположени в горната част на апарата
в парна среда. В резултат водата се
загрява, разтворимостта на кислорода намалява и повечето от разтворените газове се отвеждат от
системата през вентилационен
отвор.
При процеса на деаериране е добре да се обърне внимание и на удачното отвеждане на отделения кислород, на икономичното и рекуперативно използване на топлината на
парата (свежа и вторична от продувка или други източници), на добрата топлоизолация на деаераторния обем, както и на рационалната
и не много обемна конструкция. Независимо че се явява консуматор на
енергия, процесът на деаерация се
явява един от абсолютно необходимите технологични процеси при експлоатацията на парни котли и парогенератори, спомагащ за удължаване експлоатационния живот на
съоръженията.
В някои случаи за обработка на
водата за котела се използва процесът изпаряване, при който при
изпаряването на водата се получава чиста пара, която в последствие
кондензира и се използва като вода
за котела. За тази цел се използват
няколко различни видове изпарители.
Сред най-елементарните конструкции е резервоар с вода, в който има
серпентина, през която преминава
пара, загряваща водата до точката
на кипене. Понякога за повишаване на
ефективността парата от първия
резервоар преминава през серпентина, намираща се във втори резервоар с вода за допълнително загряване и изпарение. Изпарителите са
подходящи за места, където няма
проблем да се използва пара като
източник на топлина.
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GE разработва текстилни
роторни лопатки
General Electric, в партньорство с
Virginia Polytechnic Institute & State
University и National Renewable Energy
Laboratory (NREL), разработва нов
дизайн на вятърни перки. Компанията планира да използва текстилни
материали, вместо фибростъкло, за
перките на вятърните турбини.
Според изчисленията на General
Electric, с новия дизайн на роторните лопатки цената на вятърната
енергия ще спадне с 25 до 40%, и то
без никакви допълнителни субсидии.
„Това е нова стъпка за повишаване
на конкурентоспособността на
вятърната енергетика. Създадените от нас тъкани ще бъдат здрави,
гъвкави и лесни за монтаж и поддръжка. Те ще се опъват около метална рамка, разположена по дължината на лопатката. Традиционните

вятърни витла се изработват от
фибростъкло, което е по-тежко, и
изискват много повече труд за изработката си“, заяви Уенди Лин,
ръководител на проекта в GE.
„Напредъкът в технологията и
дизайна на витлата на вятърните
турбини ще допринесе за изработването на много по-големи и по-леки
вятърни турбини, които могат да
оползотворяват енергията на вятъра при ниски скорости. С днешните
технологии издигането на турбина с
размери на ротора над 120 метра е
истинско предизвикателство, поради ограниченията на дизайна, производството, монтажа и транспорта.
Формите за изработка на частите
от фибростъкло струват милиони, а
широките и дълги елементи са изключително трудни за транспортиране.

Всички тези бариери ще бъдат преодолени с новата технология на GE“,
коментираха от компанията.
„ Друго предимство на новия дизайн е, че компонентите могат да
се изграждат и асемблират на самото място, където ще бъде издигната вятърната турбина. Когато се
сумират всички тези преимущества,
разходите за първоначалната инвестиция като цяло драстично се понижават. Проектът е на стойност
5.6 милиона щатски долара и има
продължителност 3 години. Предвидено е новите роторни лопатки да
имат трайност 20 години“, допълват от GE.

SheerWind представи нов модел
вятърен генератор
Американската
компания
SheerWind от Минесота представи
иновативна ветроенергийна система, наречена INVELOX (INcreased
VELocity). За разлика от традиционните вятърни турбини, които улавят
енергията на вятъра чрез роторни
лопатки, системата INVELOX използва система от фунии, които насочват вятъра и по естествен път го
ускоряват през завиващ тунел, преди да премине през наземен генератор.
От компанията твърдят, че новата ветроенергийна система е в
състояние да работи дори при найниски скорости на вятъра и да намали цената на вятърната енергия до
около 3 цента за киловатчас. Нейният дизайн свежда до минимум въздей-

ствието върху птиците, животните
и околната среда. Всички тези предимства дават възможност за разполагането й в близост до урбанизирани зони. Освен това, турбината
може да улавя вятър с често сменящи се посоки и вятърни потоци от
няколко страни едновременно. Не на
последно място, турбината намалява оперативните разходи с 40% - 45%
в сравнение с настоящите технологии за вятърни турбини.
За разработката на INVELOX американската компания бе удостоена с
наградата Tekne на Асоциацията за
високи технологии в Минесота като
новатор в разработването на високопроизводителна, икономична и
ефективна технология за преобразуване на вятърната енергия. По тра-

диция Tekne се връчва на фирми и
физически лица, изиграли значителна
роля в разработването на нови технологии, които ще окажат положително влияние върху живота и бъдещето на хората по целия свят.

Innovations
The Innovation column presents two innovative developments in the wind power engineering – textile blades of GE and the INVELOX system of SheerWind.
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предстоящо/events

Предстоящи изложения, конференции, събития
ЯНУАРИ 2013 - МАРТ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
JANUARY 2013 - MARCH 2013
ЯНУАРИ 2013

МАРТ 2013

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
Wind Power Romania 2013, 15 - 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, represented from
regulators to developers, OEMs to financiers and everyone in between.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
VDI Conference Maintenance of Wind Turbines, 5 March
2013 - 6 March 2013
Venue: Germany, Hamburg
Organizer: VDI Wissensforum
Type:
The International Conference Maintenance of Wind
Turbines is addressed to service providers of operation and
maintenance, energy providers, wind farm operators, manufacturers,
consulting engineers, technical experts, financial institutions and
insurances from all over the world.

ЕНЕРГЕТИКА
InterSOLUTION, 23 January 2013 - 25 January 2013
Venue: Belgium, Ghent
Organizer: DELFICO bvba
Type:
InterSOLUTION, the pre-eminent meeting forum for
professionals in the solar energy market,
БИОГОРИВА
3d Annual Global Biofuels Summit, 23 January 2013 24 January 2013
Venue: Italy, Milan
Organizer: Fleming Europe
Type:
Discusses the impact of EU Biofuels Policy & ILUC on
upcoming industry developments, the limitations and expansion of
biomass feedstock, the future role of biofuels for road transport and
shipping industry, key criteria for investing in biofuel projects.
БИОГОРИВА
BIOGAS Tradefair, 29 January 2013 - 31 January 2013
Venue: Germany, Leipzig
Organizer: Messe Nuernberg
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
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. It addresses the
challenges, issu
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
ENREG ENERGIA REGENERABILA, 6 - 8 March 2013
Venue: Romania, Arad
Organizer: REECO
Type:
International trade fair and conference for renewable
energy and energy efficiency in building and renovation.

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

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 commercialisation.

ФЕВРУАРИ 2013

БИОГОРИВА
World Biofuels Markets, 12 March 2013 - 14 March 2013
Venue: The 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 decisionmaking delegates, thought-leading speakers and world-class
sponsors to discuss and debate the most current topics and network.

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 - 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 & environment.
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БИОГОРИВА
8th International Biopower Generation Congress and
Exhibition, 12 March 2013 - 14 March 2013
Venue: The Netherlands, Rotterdam
Organizer: Green Power Conferences
Type:
Scaling up biomass power and heat production.
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
PV Power Plants - EU, 14 March 2013 - 15 March 2013
Venue: Poland, Warsaw
Organizer: Solarpraxis
Type:
Established itself as a renowned meeting place with good
opportunities for professional exchange and networking. Speakers
and audience will discuss current developments of the industry in
a business-relevant way.
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.

Източник снимка: VDI

БИОГОРИВА
International VDI Conference - Biomethane, 19 March
2013 - 20 March 2013
Venue: Germany, Hamburg
Organizer: VDI Wissensforum
Type:
The international VDI conference will discuss issues for
the biogas and biomethane markets, in technical, political and
business areas, drawing on leading experiences from Europe, Russia
and China. The event aims to encourage an international exchange of
experience on biogas and biofuel-research and development.
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
Reliability and Failure Analysis of Wind Power Plants
2013, 20 March 2013 - 21 March 2013
Venue: Germany, Hamburg
Organizer: VDI Wissensforum
Type:
Offshore wind power is expected to make a major
contribution to electricity supply after the energy turn-around in
Germany.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Smart Grids Smart Cities, 20 - 22 March 2013
Venue: France, Nice, Cote d’Azur
Organizer: Fleming Europe
Type:
Smart Grids, Smart Cities conference will bring together
experts from both public and private sectors to discuss the
initiatives, successful implementations and the future outlook for
Smart Cities 2012 and beyond.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
New Energy Husum 2013, 21 - 24 March 2013
Venue: Germany, Husum
Organizer: Messe Husum
Type:
Solar energy, bioenergy, geothermal energy, small wind
turbines, electromobility, energy storage, smart grid, energy advice,
how to integrate energy saving into new builds, and also financial
advices.
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
Impianti Solari Expo, 21 March 2013 - 23 March 2013
Venue: Italy, Parma
Organizer: Senaf - Milano
Type:
Photovoltaic solutions for industrial roofs.
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.
ГАЗИКИФАЦИЯ
GAS TURKEY 2013, 28 March 2013 - 30 March 2013
Venue: Turkey, Istanbul
Organizer: Senexpo International Fairs
Type:
International liqufied petroleum gas, compressed natural
gas and liquified natural gas technologies exhibition.
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