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Dear readers,

В първи брой за тази година българското техническо
списание за енергетика – Енерджи ревю, акцентира
върху най-атрактивната бизнес ниша за инвестиции в
зелена енергия в момента – покривните фотоволтаични
централи. Съгласно действащата нормативна база,
освен че ползват облекчен режим за свързване към
мрежата, произведената от тях енергия се изкупува на
значително по-високи цени спрямо наземните централи.
За изискванията към покривните пространства и
спецификите при инсталацията на PV системи върху
различните видове покриви четете на стр. 19.

In the first issue of Energy Review - the magazine
of the Bulgarian power industry, for this year, the focus is on
rooftop photovoltaic power plants – a niche in the green
energy business presenting the most attractive investment
opportunities at the moment.
Current regulations not only facilitate the grid-connection
process, but allow the generated energy to be sold at
significantly higher prices than ground PV parks. Read more
about the requirements for rooftop spaces and the specifics
in the installation of PV systems on different types of rooftops,
on p. 19.

В рубриката за вятърна енергетика публикуваме
материал, посветен на автономните вятърни генератори, които също набират популярност. На стр. 49 може
да се запознаете с възможните им приложения, етапи на
въвеждане в експлоатация, възможностите за избор на
вятърна турбина и за съхранение на излишната енергия.

The wind energy column features a material devoted to
standalone wind power systems, which are also gaining
popularity.
On page 49, you can find out more about their applications,
stages of commissioning, choosing the wind turbine, and
storing the excess energy.

На един от най-важните проблеми в съвременната
хидроенергетиката, а именно повишаването на ефективността на енергийното оборудване и осигуряването
на оптимални условия за работа в енергийната система,
е посветена статията ни на стр. 45

The article on p. 45 discusses one of the most important issues
in the hydroelectric power generation today –
the problem of improving the efficiency of the energy
equipment and creating optimal operational environment
in the energy system.

Друг интересен материал разглежда компресорните
станции, поддържащи високото налягане на природния
газ, транспортиран по магистралните газопроводи.
Фокусът на броя в областта на топлоенергетиката
попада върху използването на дървесна биомаса в
индустриални предприятия. В статията са разгледани
предприятията, които са основни източници на отпадна
дървесина и начините за нейното оползотворяване.
Приятно четене!
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Another interesting material looks at compressor stations
that maintain the continuous high-pressure on the natural gas
pipeline network.
In this issue, the section about the heating power industry
is focused on the utilization of wood biomass in industrial
plants. The article examines manufacturing companies
that are major sources of wood waste and the possibilities
to utilize it.
Enjoy reading!

3
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Приеха на първо и второ четене промени в Закона за
На 27 февруари т. г. Народното събрание (НС) прие на първо и второ чеенергетиката
тене промени в Закона за енергетиката, свързани с цените на тока. По този
начин НС даде право на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) да променя цените повече от един път годишно.
Държавната комисия може да променя и размера на технологичните разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на
електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на
принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.
ДКЕВР ще може да прави промени в признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между
интересите на енергийните предприятия и клиентите. Комисията може да
взема тези решения при съкратени процедури и срокове, а решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му.
Парламентът реши да има и Обществен съвет като консултативно звено
за решаване на проблеми от специалната компетентност на ресорния министър. В състава му ще влизат представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи,
синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел. Съветът се
създава с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

ЦЕРБ спечели проект за енергиен ремонт на ТЕЦ в Косово
Проект за над 4,5 млн. лева в Косово спечели българската компания за
енергийни ремонти Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ). Ремонтът е в
ТЕЦ Косово А и е етап от цялостната модернизация на съоръжението. Възложител е Националната електрическа компания на Косово – КЕК Косово.
Проектът обхваща основен ремонт на турбина и генератор, включително
електрически изпитания, динамична балансировка на всички ротори на мобилен стенд, безразрушителен контрол. Партньори по изпълнението ще бъдат
една от най-големите руски компании в бранша Силови машини - Русия, както
и компанията от Македония - Монтинг Енергетика.
„България има огромен потенциал да разраства влиянието си на пазара на
енергийни ремонти в региона, но за тази цел държавата също трябва да
оказва подкрепа и да защитава интересите на родните компании в чужбина“,
коментират от ЦЕРБ.
„Все по-често български компании са избирани да извършват поддръжката
на големи енергийни съоръжения в държави от Източна Европа. Само за една
година ЦЕРБ изпълни 5 проекта на обща стойност над 2 500 000 лева в Гърция,
Румъния и Македония. Наскоро чрез компанията стартира работа и в Босна и
Херцеговина“, допълват те.
У нас компанията работи по проекти на НЕК, ЕСО, Е.ОН, ЧЕЗ Разпределение, Енерго-Про, Мини Марица-изток, Лукойл, БДЖ.

ЕЛ-ТЕСТ участва в рехабилитацията на уредба 400 kV
През 2012 г. фирма ЕЛ–ТЕСТ участва в рехабилитацията на уредба 400 kV
в подстанция
в подстанция Златица, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията.
Златица
„На 20 януари т. г. успешно завършиха 72-часовите изпитания на обновената уредба 400 kV в подстанция Златица“, споделиха от ЕЛ-ТЕСТ. „Работата започна с подписването на договор между НЕК и консорциум АВВ Германия
– ЕЛ-ТЕСТ. Процедурата беше проведена по правилата на Световната банка
и е частично финансирана от нея“, допълниха те.
От компанията информират, че новото оборудване е доставено от АВВ
Германия. „Нашата роля бе по изпълнението на инженеринговите дейности:
изготвяне на работен проект, демонтажни, монтажни и пусково-наладъчни
работи. Подменени са всички стари съоръжения, въведени са нови релейни
защити на присъединенията 400 kV и нова система за сигнализация. Рехабилитирани са осветителната и заземителната инсталации и е въведена система за видеонаблюдение на подстанцията. Сега изпълнителят предава на
възложителя една напълно завършена уредба, изградена със съвременни съоръжения, с възможност за телеуправление, която ще работи надеждно и ефективно“, коментираха от ЕЛ-ТЕСТ.
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Ново решение на SolarMax за големи централи
Швейцарският производител Sputnik Engineering представи нова версия на
своя инвертор 330TS-SV - централен инвертор 360TS-SV. Той притежава увеличено минимално входно напрежение и по-голямо изходно напрежение, които
гарантират с 30 kW по-висока номинална изходна мощност в сравнение с
330TS-SV.
„Това означава, че при изграждането на наземни централи ще бъде необходим по-малък брой инверторни станции, което ще намали и общата цена.
Освен това по-ниските нива на променлив ток водят до по-малко загуби, което
увеличава ефективността на инверторите. 360TS-SV има ЕС ефективност
от 97,4%. Заедно със станцията TS-SV Compact Station предоставяме пълно
външно решение, което има привлекателно съотношение цена/качество и може
да бъде инсталирано бързо и лесно“, коментира Беат Гребер, старши продуктов мениджър, отговарящ за инверторите SolarMax.
Компактната станция 720TS-SV осигурява номинално изходно напрежение
720 kW. Тя е достъпна и в модел с два инвертора 330TS-SV и номинално
изходно напрежение 660 kW.

Евгения Харитонова е новият председател на ДКЕВР
Евгения Харитонова бе избрана за председател на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Тя ще довърши мандата на подалия
оставка председател Юлиана Иванова, който изтича през септември 2014 г.
Съгласно Закона за енергетиката председателят и членовете на ДКЕВР се
освобождават предсрочно само при изрично посочените в Закона хипотези. В
конкретния случай е налице една от тях, а именно – подадено писмено искане
за освобождаване. Предвид това е налице необходимост от своевременно
избиране на председател на ДКЕВР при спазване ограниченията и изискванията на закона.
Евгения Харитонова до момента е заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма с ресор енергетика. Завършила е електроинженерство в Техническия университет в София.

ДП РАО с лицензия за стопанисване на III и IV блок на АЕЦ Козлодуй
Държавно предприятие радиоактивни отпадъци (ДП РАО) получи лицензии
за експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Така се прекратяват лицензиите на АЕЦ Козлодуй за експлоатация на
блоковете в експлоатационен режим.
Документите бяха връчени от д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията
за ядрено регулиране (АЯР) на изпълнителния директор на предприятието Дилян
Петров, съобщиха за сп. Енерджи ревю от Държавното предприятие.

Парламентът прие решение срещу строителството на АЕЦ Белене
На 27 февруари т. г. Народното събрание (НС) гласува срещу строителството на АЕЦ Белене със 114 гласа „за“ и 40 „против“. Гласуването се
проведе във връзка с резултатите от референдума за бъдещето на ядрената
енергетика и изграждането на нова ядрена централа, който се състоя през
януари.
Депутатите подкрепиха и гласуваха проекта за решение на Синята коалиция за спиране на проекта за строителството на нова ядрена централа на
площадка Белене и за окончателното му прекратяване.
В решението е записано, че НС настоява за ускоряване на процедурите по
удължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй и
препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка Козлодуй.
Отпадна точка 3 от решението правителството да обяви открит международен търг за продажба на поръчаното, заплатено и произведено оборудване
за новата централа.
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Стартира изграждането на газопровода Добрич - Силистра
Първа копка на газопровода Добрич – Силистра бе направена на 5 март т.
г., с което бе поставен стартът на стратегическото за Южна Добруджа
съоръжение. Първата копка беше направена на площадката, предвидена за
изграждане на Автоматична газорегулираща станция (АГРС) - Силистра, в
землището на силистренското село Калипетрово.
На символичния старт на проекта за изграждане на газопровода присъстваха
изпълнителният директор на Булгартрансгаз Кирил Темелков и областните
управители на Добрич - Желязко Желязков и на Силистра - Николай Димов.
Газопроводът ще бъде с дължина 80 км, диаметърът на тръбите е 350 мм, а
капацитет за пренос - 100 000 куб. м за час.
Проектът се финансира от Международен фонд Козлодуй, чрез Европейската банка за възстановяване и развитие. Предвиденото финансиране е в размер на 9 214 000 евро. Съфинансирането от страна на Булгартрансгаз е в
размер на 3 070 000 евро.
Проектът ще даде възможност за газифициране на общините по трасето на
газопровода - Добричка, Тервел, Дулово, Алфатар, и Силистра. Технологичният
срок за изграждането му е една година в зависимост от метеорологичните
условия. Успоредно с газопровода ще се изгражда и разпределителната мрежа
в Силистра от Ситигаз-България. Първите потребители на синьото гориво се
очаква да бъдат промишлената зона Запад, общински и държавни обекти.

Удължиха срока за проучване на нефт и газ в Галата
На 20 февруари т. г. Министерски съвет удължи със 166 дни срока на
разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок Галата, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България
в Черно море.
За този период титулярът на разрешението – Мелроуз Рисорсиз, се задължава да извършва проучвателни дейности по видове и обеми съгласно одобрената от министъра на икономиката, енергетиката и туризма работна
програма, която е неразделна част от допълнителното споразумение за
продължаване на срока.
С друго решение правителството разреши на Тотал Е&П България да прехвърли частично права и задължения, произтичащи от разрешението от 2012
г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-21 Хан Аспарух, на
ОМВ Офшор България и на Репсол България. Двете дружества получават по
30% дялово участие, а Тотал Е&П България запазва 40%.

Парадайс Електрик Консулт проведе курс за диагностика
и контрол на
Парадайс Електрик Консулт проведе технически курс за диагностика и
контрол
на заземителни уредби на 28 февруари т. г. в Пловдив, съобщиха от
заземителни уредби компанията.
В курса участваха фирми, акредитирани като орган за контрол
от вида С, фирми, изграждащи електроинсталации ниско, средно и високо
напрежение и др. Събитието беше разделено на две части – теоретична и
практическа част. Бяха разгледани най-важните методи за измерване на земното съпротивление и специфичното съпротивление на почвата и бяха представени технически критерии за измерването на допирното и крачното напрежение в силови подстанции и електропроводни линии. Друга тема, анализирана в курса, бе динамичното поведение (импедансът на импулса) на заземителите, подложени на тока на мълнията.
Курсът бе открит от маг. инж. Ернесто Нориега Стефанов, управител на
фирма Парадайс Електрик Консулт. Бяха представени няколко от продуктите,
които предлага кампанията за контрол и измерване за заземителни уредби:
високочестотен заземителен тестер TM-25 kHz – технология, създадена за
измерване на импулсното съпротивление или импеданса на импулса на заземяването на стълбове на електропроводни линии и заземителни мрежи на подстанции. Бяха представени и продукти за проектиране и изграждане на заземителните уредби – подобрител за заземяване Зевс, който се използва за
ефективно заземяване при почви с ниска проводимост, и софтуерът за изчисляването на заземителни уредби TecAT Plus 5.0.
По време на курса се състоя и официално представяне на първото в България ръководство за диагностика и контрол на заземителни уредби.
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Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчици на горивни системи за биогенни горива в дървопреработвателната индустрия и е известна в проектирането и доставката "до ключ" на такива системи и инсталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

Компанията предлага горивни системи с мощност в
диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност
на изхода на котлите). В зависимост от типа на горивото и неговото влагосъдържание се предлагат различни
горивни системи (долно подаване, решетъчно изгаряне,
както и системи за хидравлично подаване на горивото)
и различен топлоносител - междинно подгрята вода, гореща вода, пара или синтетично термично масло.
Системите се прилагат както за отопление, така и
за производство на електроенергия (с парна турбина или
ORC модул). Диапазонът на предлаганите системи за
производство на електроенергия е от 200 kWel до 20 000
kWel (на изходната шина).
Към момента в света се експлоатират над 2500 енергийни системи, произведени от Polytechnik. Оборудването
на Polytechnik намира приложение в дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, с добра репутация за
качество се ползват също произвежданите от компанията филтри, системи за впръск в горивните камери,
шредери, охладителни системи.
Прилагат се и в други сектори на индустрията, в публичния и комунален сектор - инсталации за отопление,
както и за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, локални и централизирани топлоснабдителни системи, за които компанията осигурява възможно най-бързо и най-добро качество на обслужване,
благодарение на мрежата си от офиси в целия свят.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2013

9

бизнес

ЕТИ разширява продуктовата
си гама през 2013 г.
В края на 2012 г. словенската компания ЕТИ, един от водещите производители на апаратура за защита за
PV централи и електрооборудване НН,
разшири гамата си с нови продукти за
компенсация на реактивна мощност,
съобщиха от българския клон на компанията за сп. Енерджи ревю. "В средата на март т. г. излиза и нова подобрена версия на 10 kA серия миниатюрни автоматични прекъсвачи,
нова гама от пакетни прекъсвачи и
разпределителни блокчета за НН",
разказват от ЕТИ.
"Друг интересен факт е, че през
този месец, стартираме промоционална кампания за своите клиенти,
които освен най-добрите ценови условия, ще имат възможността да
спечелят пътуване до Словения. Там
ще посетят един от най-старите
заводи с традиции в производството
и ще могат да се насладят на забеле-

жителностите в страната", разкриват те.
Oт компанията припомнят, че от
м. aприл 2012 г. ЕТИ България смени
изцяло стратегията си за развитие
на българския пазар. "От представителство с изцяло презентативни и
консултантски функции започнахме да
се развиваме като търговска фирма
с персонал и склад, като същевременно подпомагаме вече изградената
дистрибуторска и партньорска мрежа", информират от ЕТИ България.
"Още в началото на промените,
компанията започна да работи върху
нов проект за предоставянето на
цялостни инженерингови решения,
съвместно с доверени патньори. Към
началото на т. г. можем смело да се
похвалим, че напълно сме развили това
начинание и вече имаме стабилни взаимоотношения в бранша. В зависимост
от изискванията си, клиентът би

ETI extends its product line in 2013
At the end of 2012 the Slovenian manufacturer of PV protecting and low-voltage equipment ETI expanded
its product range with new products for reactive power compensation.
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могъл да избере дали да му бъде предложена само ел. апаратура за таблото или цялостно интегрирано решение. Остойностяването се извършва
от екипа на ЕТИ България на базата
на техническата документация или
количествена сметка , а самото асемблиране е поверено на дългогодишни
партньори", допълва инж. Мария Христова, мениджър проекти.
"Броят на фирмите, които се възползват от тази услуга, непрекъснато
расте. Процесът на остойностяване
на проектите отнема време и е необходим технически подготвен персонал,
който да познава продуктите ни. По
тази причина ние улесняваме клиентите, като им предлагаме цялостно
техническо решение, спестявайки им
време и пари. Фирмите, на които предлагаме тази услуга, нямат инженерингов отдел и не изработват сами ел.
табла. Освен това сме отворени за запитвания от всички, които имат нужда от нашата услуга и искат да закупят качествена апаратура, произведена в Европа, на конкурентна цена", заявяват от компанията.
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интервю

Очаквам ръст на
интелигентните услуги
през 2013 година
Милан Калал, старши анализатор за ЦИЕ,
IDC Energy Insigths, пред сп. Енерджи ревю
Г-н Калал, как изглежда ситуацията със смарт грид мрежите в Югоизточна Европа в сравнение с останалата част на континента?

В периода 2009 – 2012 г. Европейската комисия (ЕК) окуражаваше
разработката на интелигентни
мрежи и интелигентни измервателни системи в страните от общността чрез Третия енергиен пакет. Но
съмненията на потребителите и
несигурността сред представителите на индустрията забавиха внедряванията.
Като цяло има повече от 220
смарт грид проекта в Европа, или
инвестиции от приблизително 5.5
млрд. евро. Проектите не са разпределени равномерно. Повечето са в
държавите от Западна Европа, докато страните от Източна изостават.
Компаниите от енергийния сектор
в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)
планират развитието на интелигентни структури, но интелигентните
измервания са все още в етапа на
малките пилотни проекти, тестващи различни измервателни и комуникационни технологии. През следващите години ще сме свидетели на все
по-интензивно внедряване на интелигентни измервания, тъй като доставчиците на енергия ще се обръщат към
тези технологии като средство за
модернизиране на мрежите и подобряване на информацията, от която се
нуждаят операторите.
Какви са най-големите предизвикателства за компаниите от енергийния сектор в момента и как те
се справят с тях?

Главните предизвикателства при
изграждане на интелигентни мрежи
са в следните области: регулации и
стимули за въвеждането им; инфраструктура и стартиране на иновационни проекти; стандарти и оператив-

на съвместимост; ангажираност на
потребителите; лично пространство, управление на данните и сигурност.
За да адресира тези предизвикателства, ЕК стартира инициативи,
които да подобрят ситуацията,
като: разработка на технически
стандарти; промени в регулаторната рамка, които да осигурят стимули; стимулиране на иновациите и
появата на нови технологии и системи; създаване на гаранции за
отворен пазар, базиран на конкуренция, в интерес на потребителите;
осигуряване на защита на личните
данни и личното пространство на
потребителите.
За т. г. са планирани следните
задачи: стандарти за интелигентни
мрежи; защита на данните, на личните данни и киберсигурност; регулаторни препоръки и пазарни модели;
смарт грид инфраструктури.
В кои области предприемачите
намират възможности за принос
при интелигентните мрежи?

Проактивните предприемачи (ИКТ
производители и доставчиците)
могат да спечелят конкурентно предимство чрез разработване на продукти в много сфери: доставчиците
на енергия ще продължат да разработват и внедряват приложения, с
които клиентите да могат да контролират и управляват консумацията си; някои играчи ще се превърнат
в доставчици на енергийни услуги с
добавена стойност; доставчиците
на дребно ще маркетират пакети с
плоски цени; аналитичността ще
има централна роля за предвиждане
на миграцията на клиентите към
друг доставчик или на липсата на
платежоспособност; системите за
грижа за клиента и остойностяване на консумираните услуги ще тряб-

Milan Kalal, Senior Research Analyst, IDC Energy Insights
n In total there are more than 220 smart grid projects in Europe, of approx. EUR 5.5 billion investment value
n The

implementation of smart grid represents a significant financial and technological challenge that
provides benefits like limiting the increases in electricity prices
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ва да поддържат гъвкави тарифи и
методи за начисляване, кратко време от появата на иновации до реализирането им на пазара, намаляване на присъщите разходи за услугите и за усвояването им; само някои
компании в сектора на комуналните
услуги ще имат необходимите технически средства да се възползват
изцяло от потенциала на социалните медии.
Каква е ползата от смарт грид
мрежите за потребителя?

Внедряването на интелигентни
мрежи и интелигентни измервателни системи е сериозно финансово и
технологично предизвикателство. Но
веднъж приключило, ще осигурява
ползи, сред които ограничаване повишението цените на електроенергията за крайните потребители чрез
използването на нови конкурентни
пазарни механизми; засилване на енергийната сигурност; намаляване на
енергийното потребление чрез приспособяване на доставките в съответствие с индивидуалните нужди на
отделните домакинства; опростяване на процедурите за смяна на енергоразпределителните предприятия.
През т. г. очаквам да видя нарастване броя на ютилити организациите, които искат да предложат
„интелигентни“ енергийни услуги с
цел увеличаване на новите клиенти
и задържането им. Първоначално услугите ще бъдат насочени към предоставянето на потребителите на
по-точно фактуриране и прозрачност, увеличен онлайн достъп или
достъп чрез смартфон – с допълнително отчитане и инструменти за
съвети, базирани на анализи.
брой 1/2013
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Новости при
интелигентните
електроенергийни
мрежи (Smart Grid)
О

ще през 2010 г. в броеве 2 и
3 на списание Енерджи ревю, верни
на принципа първи да информираме
своите читатели за авангардните
тенденции в енергетиката, публикувахме две статии, които засягаха
предпоставките за развитие, характеристиките, особеностите, техническите и икономическите аспекти на интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid). Прогресът в тази област продължава с
бързи темпове, поради което се
появиха не само нови технически
средства за реализацията им, но и
редица новости в тяхната структура и действие. Вече съществуват
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реално работещи електроенергийни
мрежи, до голяма степен отговарящи на Smart Grid концепцията, като
трябва да се подчертае, че тяхната реализация е пряко свързана и с
множество други методи за намаляване на консумацията на електроенергия и нежеланите загуби при нейното потребление. Същевременно
всички прогнози сочат нарастване
с времето на консумираната в света електроенергия с около 75% през
2020 г. в сравнение с 2000 г., което
е допълнителен важен стимул за поефективното й използване.
Настоящият материал е посветен на съществените нововъведения в Smart Grid технологиите през
последните две години.

Новости в същността
на Smart Grid
Пренасяната електроенергия във
всяка съвременна електроенергийна
система непрекъснато се мени и за
поддържане на необходимия баланс
между производство и консумация към
системата се включват и изключват
енергийни източници, т. е. производството е като следствие на нуждите. Този отдавна установен метод
„производството следва консумацията“ (Generation Following the Load)
нееднократно е показвал своя недостатък, когато желаната консумация
става по-голяма от максимално
възможната доставяна енергия –
временно изключване на товари или
допускане мрежовата честота да
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намалее под допустимата си долна
граница. За избягване на това напоследък бе разработена концепцията
„консумацията да следва производството“ (Load to Follow Generation)
като допълнение към предната с английски термин Demand Dispatch и
която да осигури допълнително добър
баланс между производството и консумацията. След нейната поява като
идея през 2008 г. бързо бе установено, че тя особено успешно може да се
използва само в Smart Grid, които разполагат с достатъчно мощни алтернативни източници, включително
технически средства за натрупване
на електроенергия. Предстоят сериозни обсъждания в световен мащаб за
начините на въвеждане на новата
концепция (включително разяснителна работа сред потребителите), но
два от тях вече са ясни. Първият е
въвеждане в Smart Grid на повече от
две цени на тока в различните части на денонощието с дистанционно
(от доставчика на електроенергия)
превключване на тарифите на електромерите. Така потребителите
сами ще изключват част от електроуредите си (например бойлерите)
и ненужно включени консуматори (например осветлението в помещения
без хора) преди преминаването към
по-високата тарифа. В опростен вид
този начин реално се прилага от
десетилетия под името Demand
Response (DR), като операторите
едновременно с включването на генератори в часовете на най-голямо
натоварване изключват и някои специфични консуматори. Съчетаването
му със свойствата на Smart Grid със
сигурност ще има по-голям ефект,
отколкото поотделното използване
на DR и Smart Grid (т. нар. Synergy).
Вторият начин е въвеждане на поощрения за малка консумация, например
едни цени на тока до определена
месечна консумация и по-високи над
нея.
Също напълно възможно е потребителите да осигурят част от необходимата им електроенергия от
собствени източници, например осветлението на дома от вятърния си
генератор или акумулаторната батерия на електромобила. Очакванията от практическото въвеждане на
тази концепция са многобройни –
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намаляване на върховите натоварвания, намаляване на възникващите
повреди в мрежата и съответно поголяма сигурност на работата на
консуматорите, повишаване на к. п.
д. на електропреносната система
(главно заради намалените загуби
при преноса), намаляване на цената
на тока, както и отделяния СО2.
В бр.1/2012 г. на списание Енерджи ревю бяха разгледани основните
особености на постояннотоковите
електроенергийни мрежи (HVDC).
Работи се сериозно те да заемат
своето място в Smart Grid концепцията, преди всичко поради по-малките загуби на електроенергия при
пренасянето й (средно 3% на 1000
km). Те могат да спомогнат и за
създаването на световна Smart Grid
структура, обхващаща Европа, Азия
и Америка, едно от сериозните предимства на която ще е сравнително равномерното натоварване на
мрежата през цялото денонощие,
тъй като върховите натоварвания
в различните часови зони няма да
съвпадат по време.
Независимо от концепцията на
Smart Grid за децентрализирано енергопроизводство от малки алтернативни източници се разработват и
концентрирани на едно място мощни източници, ползващи слънчевата
енергия и тази на вятъра. Най-големите за Европа са планираната в
Северна Африка слънчева електроцентрала (стойността на проекта
е 45 милиарда евро) и вятърни електроцентрали в северните морета
между Англия, Ирландия, Дания и
Скандинавския полуостров и тези в
Средиземно море между Франция,
Корсика, Сардиния и Италия.
Във финансов аспект последното
изследване на Electric Power Research
Institute в САЩ показва, че вложените средства в изграждането на
интелигентни електроенергийни
мрежи ще донесат 4 до 5 пъти поголеми приходи, но не се уточнява в
какъв срок ще стане това.
Разработването на SG има 5 задължителни етапа.
n Разработка на основните градивни блокове на мрежата – слънчеви
и вятърни електроцентрали, алуминиеви проводници за далекопроводи с носещо стоманено жило и

работна температура до 250 °С,
кабели високо напрежение с алуминиев екран и по-голяма дължина
между два комутационни модула за
увеличаване на надеждността на
системата, кабели на основата на
свръхпроводници с около 40% помалки загуби, подземни кабели
средно напрежение без допълнителна защита срещу механични
въздействия (Direct Buried Cable),
годни за рециклиране кабели при
извеждането им от експлоатация
с извличане на метала и пластмасите, принадлежности към проводниците и кабелите, комутатори,
прибори за максималнотокова защита (Fault Current Limiter) – например такъв прибор за 12 kV-ова
мрежа издържа ток на късо съединение до 63 kA, като при възникването му веднага го намалява на 30
kA, а след 10 ms на 7 kA, методи за
монтаж и поддръжка на кабелите
и приборите, интелигентни електромери. При това трябва да се
има предвид, че за разлика от съществуващите електропреносни
мрежи, в Smart Grid електроенергията ще се предава „в двете посоки“ и количеството й може да
бъде много неравномерно разпределено във времето.
n Симулиране на работата на Smart
Grid с цел оценка на нейните качества и евентуални слаби места при изграждането им.
n Разработка на методи за контрол
на състоянието на мрежата и
автоматично установяване на местата на евентуални повреди, заедно с необходимите сензори и измервателни прибори. Контролът е
силно децентрализиран и е необходимо събирането на данните в
един централен диспечерски
пункт. Например на всеки стълб на
въздушните линии се монтират
сензори за измерване на температурата на всеки от проводниците
и сензор за температурата в
стълба. Това позволява да се избягва прегряването и съответно се
увеличава максималната предавана мощност между 30% и 95%. В
кабели също се монтират такива
сензори (през известно разстояние) и събираните от тях данни се
предават до диспечерски пункт по
брой 1/2013
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оптично влакно в кабела. Засега
това е възможно в кабели с дължина до 30 km. Методите за контрол
включват и алгоритми за наблюдаване на работата на елементите
на Smart Grid, които позволяват
бързо откриване на възникнал проблем и вземане на решение от операторите за отстраняването му.
Типичен пример са интелигентните сензори (Smart Sensor) за контрол на оборудването в трансформаторните подстанции.
n Създаване на необходимите комуникации за контрол и управление
на подстанциите на мрежата и за
дистанционно отчитане на консумираната електроенергия.
n Създаване на технически решения
за безотказна работа на мрежата. Един от тях е т. нар. самовъзстановяваща се мрежа (SelfHealing Network), която при
прекъсване на електрозахранването на даден консуматор автоматично го възстановява.
Важно е да се има предвид, че
освен данни за показанията на електромерите (Usage Data) по Smart Grid
могат да се обменят още 4 вида
данни – за формата на напрежението и тока на мрежата (Oscillography),
от сензорите за състоянието на
мрежата (Telemetry), команди за управление и съобщения (Asynchronous
Event Messages) и команди за задействане на устройства и за обработка на някои от предшестващите
данни (Meta-data).
Важното място, което заемат
Smart Grid, се подчертава от двата
нови стандарта IEEE802.15.4g-2012
и IEEE802.16-2012, касаещи различни
аспекти на изграждането на интелигентни електроенергийни мрежи.

Оптимизация на Smart Grid
Вече е утвърдено мнението, че
ключово условие за добрия контрол на
работата на интелигентните електроенергийни мрежи и получаване на
максимална ефективност от използването им е тяхната оптимизация.
Една от нейните задачи е подобряване на надеждността и намаляване
(очаква се с около 20%) на сумите за
отстраняване на възникващите повреди, които в световен мащаб според статистиката са около 100 ми16
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лиарда USD годишно. Друга цел е
намаляване на загубите при пренасяне на енергията, стесняване на производствените толеранси на елементите, схемите и системите на Smart
Grid. И не по-малко важно е подобряването на параметрите на Smart Grid,
свързани с утвърждаването им на
пазара – осигуряване на повече електроенергия по дадена мрежа, намаляване на допълнителните работи по
подържането, както и на вредните
емисии. Оптимизация е необходима и
в непрекъснатия контрол на напрежението и предаваната мощност по
мрежите, на контрола на многобройните сензори и измервателни уреди,
на неизбежно съществуващите ограничения в работата на Smart Grid,
както и на проблема за зареждане на
електромобили от тях.
В действащата в САЩ National
Energy Technology Laboratory (NETL) е
разработена Smart Grid Performance
Feedback Program с цел оптимизиране на работата по овладяване на
особеностите на SG и тяхното изграждане чрез споделяне на опита на
различните работещи в тази област
и избягване на добре познатите на
специалистите повторения на едни
и същи грешки поради липса на достатъчно информация от други групи. В програмата, която по своята
същност е валидна за специалисти
от произволна страна, има четири
основни пункта.
n Непрекъснато наблюдение на
всички дейности по работата
върху Smart Grid, вкл. проектиране, практическа разработка, тестване и поддръжка, като не помалко важни са дейностите по

изготвяне на необходимата документация при спазване на законите и държавните разпоредби. С
резултатите от това наблюдение трябва бързо да се запознават
всички работещи в областта.
n Извършване на обективна оценка
на всички получени резултати с
цел полезни изводи за подобряване на бъдещата работа.
n Осигуряване на изпращането на
достоверни данни и информация за
извършените дейности с полезни
заключения и препоръки.
n Запознаване на обществеността
с постигнатите резултати и
осигуряване на обучение за овладяването им.
От реализацията и приложението
на тази програма се очакват множество положителни резултати при
разработката и въвеждането в експлоатация на Smart Grid в различните държави. От тях могат да се
отбележат подобряване на к. п. д. и
ефикасността на Smart Grid, получаване на по-добро отношение получени ползи/направени разходи, успешна разработка на правила и стандарти за ползване на Smart Grid и максимално ефективно използване на
предимствата им.
Извън тази програма важен елемент в оптимизацията на Smart Grid
е натрупването на статистика за
повредите и изводи от нея за подобряване на функционирането.

Необходимост
от комуникации
На фиг. 1 е показана типична интелигентна електроенергийна мрежа, като с оранжеви линии е показаброй 1/2013
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но двупосочното движение на електроенергията, а със сини линии – също
двупосочният обмен на комуникационни данни. Благодарение на управлението чрез комуникационната мрежа се
осигурява споменатата възможност
за регулиране на консумацията. Реализирането на комуникационната
мрежа може да става по различни
начини. Един от тях е съществуваща клетъчна компютърна мрежа,
като всеки източник и консуматор на
SG има свой IP адрес. Разработени са
електромери и маршрутизатори с
необходимите програмни продукти за
бързо вграждане в Smart Grid, като
обикновено производителят на комуникационно оборудване предлага и
професионална техническа помощ.
Към комуникационната мрежа могат
да се свързват още фотоволтаици и
електромобили. Сред предимствата
са малките капиталовложения поради използването на готова мрежа,
осъществяване на връзки тип точка
до точка (Point-to-Point), лесно инсталиране на устройствата (от типа
Plug-and-Play), криптиране на обменяните данни. Не по-малко важно е, че
маршрутизаторите (Adaptive Grid
Router) могат да свързват устройства на S Smart Grid чрез WAN, LAN и
HAN. За вграждане в електромери са
създадени модули (Cellular Module) за
съхраняване на данните от измерването и изпращането им по мрежата.
Освен това модулът може да се
включва и изключва дистанционно, да
контролира мрежовото напрежение и
регистрира повреди по електрическата мрежа.
Според създателите на OpenWay
System, надеждна система за Smart
Grid, към нея освен електромери и
измерители на консумацията на газ,
могат да се свързват фотоволтаици и електромобили. Тя дава информация на потребителите за консумираната енергия върху екрана на специално разработеното устройство
OpenWay Collection Engine. То избира
и обработва данните, които могат
да се четат дистанционно по мрежата. За увеличаване на обхвата се
използват безжични рутери с 3 обхвата (900 MHz, 2,4 GHz и 5,8 GHz).
Друг пример е мрежата Echelon
LonWorks, понастоящем използвана
от над 35 милиона домакинства с
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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близо 100 милиона прибори, която
работи в съответствие със стандарта ISO/IEC14908.1. Специално за
нея са разработени интелигентни
приемопредаватели (Smart Transceiver), осигуряващи и връзка по електрическата мрежа. Всички те работят със специален процесор. Чрез
LonWorks са реализирани мрежи от
електромери с надеждност над 99%.
За осигуряване на бърз и ефективен контрол и защита на Smart Grid
е необходимо измерване на параметрите веднъж на всеки период, което
означава събиране на голямо количество данни и бързото им пренасяне.
В споменатата лаборатория NETL е
разработен проект за използване
като преносна среда на мрежата високо напрежение Една от експериментално реализираните връзки е по
69-киловолтова мрежа, като на разстояние 8 km е постигната скорост
10 Mbps.
Многобройните предимства и
доказаната ефективност на Интернет протоколите са предпоставка
за използването им в Smart Grid системи. Разработена е експериментална мрежа на основата на протокола IPv6 за връзка между електромери на разстояние до 1,5 km. Като
преносна среда се използва както
електрическата мрежа ниско напрежение, така и безжични връзки в
нелицензираните обхвати 435 MHz и
2,4 GHz при скорост на обмен на
данните 250 kbps.

Нови технически
средства
На първо място са приборите за
измерване на различни параметри на
електрическата мрежа, като найголям е делът на електромерите.
Тяхната най-разпространена разновидност е за измерване на мощност
– през 2011 г. в света са били инсталирани 1,43 милиарда такива електромери (Advanced Meter Reading) AMR,
а прогнозите за 2016 г. са за удвояване на броя им, при което ще представляват 35% от всички електромери. Според директива на Европейския съюз през 2020 г. трябва 80% от
електромерите да са AMR.
През януари 2013 г. на пазара бяха
представени два специализирани процесора за измерване на електроенер17
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гия в еднофазни мрежи, които значително улесняват и опростяват реализацията на електромери. Единият
(78M6610+LMU) е предназначен предимно за домашно ползване, включително за измерване на енергията при
зареждане на електромобили и от
инвертори на фотоволтаични панели, докато вторият (78M6610+PSU)
е главно за измерване на консумацията в компютърни и телекомуникационни центрове.
Сериозно развитие имат електромери за измерване на множество
величини. Един типичен серийно произвеждан прибор измерва над 100
параметъра, между които напрежението и тока, активната, реактивната и привидната мощност, напрежението и тока на хармониците (до
19-тия) и енергията. Резултатите
се изписват на дисплея и изпращат
по комуникационна линия чрез
PROFIBUS DP или MODBUS RTU/ASCII.
За индустриални цели (производствени предприятия и подстанции)
се използват електромери за напрежение, ток, мощност, cosϕ, енергия
и евентуално честота. Данните от
измерването могат да се получават
на аналогови изходи като постоянно напрежение и ток.
Друга разновидност са приборите
за измерване на качеството на енергията (Power Quality), което означава оценка дали нейните параметри
съвпадат с изискванията на определен стандарт. Почти изцяло се използват в индустриални условия, нямат

дисплей, а резултатите се изпращат
по комуникационна магистрала. Типичен подобен прибор има възможности
за измерване на честота, бавни (за
регистриране на изключване) и бързи
(за нежелани отскоци) промени на
напрежението, хармоници (до 50-ия)
и тези от интермодулационни изкривявания (до 10-ия), регистрация на
грешки (излизане извън нормите на
стандарта EN50610), на времедиаграмата и сравнение с оценка на качеството на енергията с нормите на
стандарта.
Характерни също са измерителите на хармоници, като за синусоидални напрежения се дава амплитудата
и фазата на хармониците, но се извършва същото за единични и двойни правоъгълни импулси. Във всички
случаи амплитудите на хармониците са като процент от тази на
измервания сигнал.
Една от функциите на Smart Grid
е дистанционното включване, изключване и регулиране на действието на консуматори (например включване на определена мощност), типичен прибор, осигуряващ подобна функционалност се свързва към Ethernet,
като на екрана на компютър, включен към мрeжата, се получава карта на всички управляеми прибори –
климатици, радиатори, вентилатори, електрически печки, перални,
бойлери, осветителни тела, охранителна система, електромер. Всеки
от приборите е с вградена карта,
която получава управляващи сигна-

Latest Smart Grid innovations
The article is dedicated to the existing innovations in Smart Grid technologies for the last two years.
The information presented is related to projects which have been completed in that area.

18

ли от компютъра и осъществява
необходимото управление.
Освен измервателни се използват
и други типове прибори. Например
множество консуматори поради естеството на своето функциониране
генерират напрежения, които оказват влияние върху работата на електроенергийната мрежа. За компенсацията им се използват т. нар.
Consumer Backup Generators (BUGS),
които чрез работата си приближават
напрежението на мрежата до идеалната синусоидална форма. Това има
и икономически ефект, тъй като намаляват загубите при преобразуване
на енергията от трансформаторите
и съответно намалява цената й.
Разполагането на BUGS може да е на
едно място в електроенергийната
мрежа или разпределено (генератори
с по-малка мощност на много места).
В Smart Grid едни от източниците на енергия са променливотокови
(електрическата мрежа, вятърните
турбини), а другите – постояннотокови (фотоволтаиците, акумулаторите за съхранение на енергия). Поради това задължителен елемент са
преобразувателите на всеки вид
енергия в другия. Те могат да са за
големи и малки мощности, като на
фиг. 2 е даден външният вид на двупосочен мощен преобразувател (на
променливо в постоянно напрежение
и обратно) – Bi-directional inverter/
charger с постояннотокова мощност
70 MVA и променливотокова 60 MWh.

Европейски проекти
В периода 2011-2012 г. в 22 европейски страни са реализирани 203
проекта, свързани със Smart Grid и
разделени в 12 области. От тях 146
са свързани с разпределените източници на енергия (Distributed Energy
Resources) DER и новите им области на приложение. Някои от останалите са интегриране на интелигентните измервателни прибори
(Integration of Smart Metering), интелигентни електроразпределителни
мрежи (Smart Distribution Network),
инфраструктура за обслужване на
хибридни и електромобили (Infrastructure to host EV/PHEV), автоматизация
и контрол на мрежи средно напрежение и интегрирани комуникационни
решения.
брой 1/2013
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Покривни
фотоволтаични
централи
П

окривите на промишлени,
офис, търговски и жилищни сгради се
превръщат във все по-атрактивна
бизнес ниша за инвестициите в зелена енергия. Съгласно новата нормативна база, покривните фотоволтаични инсталации до 5 kWp продават произведената електроенергия
на значително по-високи цени спрямо наземните. Така сградите привличат средства извън основното си
предназначение. Освен това, узаконяването на този тип централи
става значително по-бързо и лесно,
ползват облекчен режим за свързване към мрежата и за тях не важи годишната квота за присъединяване в
даден регион.

Изисквания към
покривното
пространство
За да бъде възможно инсталирането на фотоволтаична система на
даден покрив, първоначално е необ-
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ходимо инвеститорът да се убеди,
че използваната за инсталиране
покривна площ може да издържи
товара на системата с желания
размер. Ако е необходимо, покривната конструкция трябва да се укрепи и усили. Друго важно условие е
свободната повърхност на покрива
да бъде изложена на възможно наймалко засенчване от съседни сгради, комини, антени и други. Повърхността на покрива в идеалния случай
трябва да сочи в посока юг, югоизток или югозапад. При източно или
западно изложение системата ще
произвежда по-малко електроенергия. Като най-удобни за целта специалистите посочват плоските покриви, тъй като предлагат по-голяма гъвкавост при разположението на
модулите и постигането на максимално производство.

Инсталации на плоски
покриви
Фотоволтаичните панели върху
плоски покриви обикновено се монти-

рат успоредно на покрива или под
ъгъл спрямо неговата равнина. Носе-
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щите профили се разполагат хоризонтално или вертикално. Най-често се изработват от алуминий или
неръждаема стомана. Обикновено системата се състои
от един базисен профил, перпендикулярен на носещия,
който може да бъде закрепен по различни начини към
покрива – чрез винтови адаптери, поставяне на тежести и др. Базисният профил се съединява с триъгълен
профил, върху който се монтират напречните носещи
профили за фотоволтаичния панел. При разположението на носещите конструкции в повече редици е важно

да се избягва взаимно засенчване на модулите. Правилото в този случай е разполагането им на отстояние
3 пъти височината на панела. Проблемът със засенчването може да се избегне с използването на цилиндрични фотоволтаични модули, които позволяват хоризонтален монтаж и не изискват оставянето на разстояние между панелите. Модулите се разполагат плътно
един до друг върху собствена монтажна конструкция на
отстояние 35 см от повърхността на покрива, така че
да се осъществява свободен въздухообмен. При използването на този тип колектори покривът се покрива със
специален материал в бял цвят, така че колекторите
да оползотворяват отразената и дифузната светлина.
Често използван технически похват при монтажа на
фотоволтаични панели на плоски покриви е поставянето им върху т. нар. вани. Те са предназначени за основа
на единични модули и се изработват от полиетилен или
друг материал в определени размери. Обикновено
повърхността им е обработена с UV устойчиво покритие. На дъното на ваната са направени дренажни отвори, а на останалите три страни – вентилационни
отвори. За да могат да издържат натоварванията от
вятър, е необходимо да се запълнят с баласт (чакъл,
камъни, плочи и др.) преди поставянето на панелите.
Теглото на баласта се изчислява на базата на отчетените максимални и средни стойности на вятъра в съответния регион. Външният ред вани (на ръба на фотоволтаичното поле) трябва да бъдат балансирани с по-високи натоварвания, така че да се избегне падането им
от покрива или тяхното обръщане вследствие на посилни пориви на вятъра. От значение в този случай е и
видът на покривното покритие, което трябва да осигури коефициент на триене между повърхността на покрива и на ваната не по-малък от 0,6. Важен момент при
проектирането на носещата конструкция с вани е
отчитането на общото тегло на баласта, ваните и
панелите, което не бива да надвишава носещата способност на покрива на сградата. Като възможен проблем при този тип конструкции някои експерти посочват недостатъчната вентилация във вътрешността на
ваната, което намалява ефективността на фотоволтаичните модули. В тази връзка наскоро се появиха технически разработки, които позволяват извличането на
топлината зад панелите и отвеждането й в ОВК системата на сградата.

Конструкции за наклонени покриви
При системите за монтаж върху наклонени покриви
обикновено има два носещи напречни профила. Напречните профили се свързват към покрива чрез специални
S-образни елементи, шини и покривни анкери. Модулите
се закрепват към профилите със средни и крайни клеми.
Често панелите се монтират надлъжно, но е възможен
и напречен монтаж. Предлагат се във варианти за керемидени, ламаринени, етернитови, битумни и други
покриви.
В случаите, когато стандартните системи за монтаж не са приложими (при покриви с неблагоприятно
разположение на мертеците и столиците, неподходящ
20
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растер на керемидите и др.), се използват свободно
конструирани кръстосани шини.
Специално за наклонени покриви вече се предлагат и
фотоволатични модули с формата и функционалността

на керемидите. Дори се правят опити за производството им в традиционния червен цвят.

Интегрирани в покрива PV системи
Освен да бъдат поставени върху повърхността на
покрива, слънчевите колектори могат и да заместват
част от покривната конструкция. Понякога се интегрират в обшивката на покрива, но могат да бъдат положени и свободно. Произвеждат се и специално предназначени за вграждане фотоволтаични колектори с
корпус от обработена дървесина или друг материал,
защитен от проникване на вода, и снабден с необходимите средства за закрепване. Интегрираните в покрива соларни модули обикновено се поставят на тази част
от покрива, която е с южно изложение. Закрепват се с
шина в покривната конструкция. При остъклените покриви могат да се използват вградени в стъклопакетите моно- или поликристални фотоволтаични клетки,
както и тънкослойни панели, което позволява едновременното производство на електричество и осигуряването на осветеност на прилежащите помещения.

Автономни и неавтономни покривни
системи
Покривните фотоволтаични системи могат да
бъдат свързани към електроразпределителната мрежа и да отдават излишното количество произведена
енергия в нея или да бъдат автономни. Сградите с
автономни покривни централи използват зелената
енергия за самостоятелно захранване на различни
видове инсталации и уреди. Сред основните елементи
на системите са фотоволтаични панели, контролер,
акумулаторна батерия и инвертор. Контролерът осигурява оптимална работа на фотоволтаичните пане22
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ли, като поддържа работната им
точка винаги в зоната на максимална мощност. Също така в немалък
брой приложения контролерът осигурява и оптимален режим на заряд
на акумулаторната батерия. Нейното предназначение е да акумулира
излишната енергия, генерирана от
фотоволтаиците през светлата
част на денонощието, и да я отдава през нощта, поддържайки непрекъснато електрозахранването
на консуматорите.
Задачата на инвертора е да преобразува постоянното напрежение
в променливо с подходящата честота, което позволява директно захранване на всички консуматори,
стандартно изпълнение. Разбира се,
възможно е системата да бъде ограничена само до постояннотоковата си част, без инвертор и възможност за захранване на променливотокови консуматори. Такова е изпълнението на най-маломощните
инсталации. Използването на инвертор дава възможност автономната
фотоволтаична инсталация да осигури енергия с показатели, идентич-
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ни с тези на централното електроснабдяване.
При инсталациите, свързани с
мрежата, инверторите преобразуват произведената от фотоволтаичните панели енергия с постоянен
ток в еднофазна или трифазна електроенергия при напрежение и честота, подходящи да бъдат подадени в
мрежата.

Мълниезащита на
покривни PV системи
По принцип инсталирането на
фотоволтаична система на покрива
на сградата не увеличава риска от попадане на мълния. Въпреки това системите се нуждаят от надеждна
защита, тъй като директните и индиректни попадения на мълнии могат
да индуцират атмосферни и комута-
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Програма "10 000 соларни покрива"
Българска фотоволтаична асоциация (БФА) инициира програма "10 000 соларни покрива", чиято
цел е да се намалят бюрократичните процедури и да се въведат по-изгодни тарифни ставки за
покривни и фасадни фотоволтаични инсталации у нас. "БФА се бори за въвеждане на изискванията, предвидени в Директива 2009/28/ЕО. Според Директивата инсталирането на малки фотоволтаични инсталации върху покриви и фасади следва да бъде улеснено и да се базира на уведомителен режим за присъединяване към мрежата.
Желанието ни е всеки българин да има стимул да инвестира в малка фотоволтаична централа
на покрива или на фасадата си. Така всеки потребител на електроенергия ще се превърне и в
производител. Електроенергията ще се произвежда там, където ще бъде консумирана и ще покрива дневните пикови часове, когато консумацията на електроенергия е най-голяма (особено
през летните месеци). Покривните и фасадни соларни инсталации ще носят допълнителни доходи
за домакинствата и туристическите обекти, разтоварване на електрическата мрежа и намаляване на загубите за пренос на електроенергия", се посочва на сайта на БФА.
Сградно интегрираните фотоволтаични системи имат потенциала да се превърнат в нещо
значимо за българската икономика - да създадат хиляди работни места и да отворят работа за
традиционни производства, които пострадаха силно от кризата, допълват от агенцията.

ционни пренапрежения, които да предизвикат сериозни повреди на PV
модулите, инверторите и другите
електрически компоненти в централата. За фотоволтаичните инсталации върху покриви на сгради се използват два вида взаимно допълващи се
защитни системи, които обезопасяват сградата и самата инсталация
– външна и вътрешна система.
Външната система защитава от
директни попадения на мълнии, като
използва един или повече мълниеприемници, които привличат мълниите
и ги отвеждат към земята чрез защитни проводници. Вътрешната
мълниезащита намалява риска от
пренапрежения, индуцирани в инсталацията и се отнася до всички мерки
за защита против неблагоприятни
ефекти от удара и свързаните с него
електрически и магнитни полета
върху металните елементи и компоненти на инсталацията.
При проектирането на системите за защита на PV централата
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най-напред се установява дали сградата вече разполага с изградена
мълниезащита или не. Защитата на
PV системата трябва да бъде проектирана в съответствие със
съществуващата мълниезащитна
система на сградата. Необходимо
e мълниеприемниците да бъдат инсталирани така, че първо да предотвратят директно попадение на
мълния върху фотоволтаиците и,
второ, да не правят сянка върху
модулите, което би повлияло на
тяхната производителност. Друго
основно правило при инсталацията
на PV система върху сграда със
съществуваща мълниезащита е фотоволтаичните модули да се разположат в защитната зона на мълниеприемника, за да се осигури защита от директно попадение на
мълния. Токоотводите се свързват
със заземителната система, като
се използват изводи. Поради опасността от корозия в точката, където изводите излизат от земята или

бетона, те трябва да бъдат направени от корозоустойчив материал.
Също така, важно условие е спазването на определено разстояние
между носещата конструкция на фотоволтаичните панели и външната
мълниезащитна система, което може
да бъде изчислено според IEC 623053. Ако панелите са разположени върху
целия покрив на сградата и това
условие не може да бъде изпълнено,
носещата конструкция трябва да
бъде интегрирана във външната
мълниезащитна система. В тези случаи специалистите препоръчват еквипотенциалното свързване за DC
проводниците, провеждащи тока на
мълниите. Изискваното еквипотенциално свързване се осъществява с
директно свързване на всички метални системи и с индиректно свързване на всички „живи“ системи през
арестери. То трябва да бъде осъществено близо до входа на сградата,
за да се предотврати проникване на
токове на мълния вътре в нея. Екви-
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потенциално свързване трябва да
бъде изпълнено също и за входа НН.
Ако разстоянието между инвертора
и входа НН е не по-голямо от 5 м, AC
изходът на инвертора също е защитен. Обикновено фотоволтаичният
инвертор се инсталира на тавана,

поради което това условие често не
е изпълнено. По тази причина са необходими допълнителни устройства.
При защитата на инвертора от пренапрежение от двете му страни
(откъм постояннотоковата част и
от тази на променливотоковата) се
монтират защитни устройства.
Изборът на тип защитно устройство
зависи от вида на външната мълниезащитна уредба (изолирана или неизолирана); разстоянието между главното разпределително табло и инвертора; разстоянието между фотоволтаичните панели и инвертора. При PV
системи без външна мълниезащитна

Roof Top PV Systems
The major specifications of PV systems installed on flat and slanted roofs, requirements towards roof
space as well as the requirements of present lightning protection are examined in the article.
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уредба е необходимо да се монтират
два комплекта защитни устройства
- един след инвертора и друг - в разпределителното табло, ако разстоянието между главното разпределително табло (АC) или панелите и
инвертора е по-голямо от 10 м.
В сгради без изградена външна
мълниезащита възможни места за
инсталиране на катодни отводители са: постояннотоковият вход на
инвертора; АС изходът на инвертора и влизащата захранваща линия
ниско напрежение. Работното напрежение на избраната арестерна защита трябва да бъде около 10% по-високо от очакваното максимално напрежение на фотоволтаичната система.
Източникснимки: NREL (National Renewable Energy Laboratory)
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интервю

Фотоволтаичната
покривна програма
ще даде дължимото на
възобновяемата енергия
в България
Юрген Михалчик, изпълнителен
директор на Solar & Benefit International,
пред сп. Енерджи ревю
Солар & Бенефит България разшири бизнес фокуса си в посока фотоволтаичните покривни инсталации през 2012 г. Какво доведе до
това решение?

За нас винаги е било ясно, че успехът на възобновяемите енергийни
източници в България може да бъде
постигнат, само ако екологосъобразното производство на енергия бъде
подкрепено и споделено от широката общественост. Това не може да
се случи само с усилията на публичния сектор, а чрез положителния
личен опит.
Какви възможности предлагате на
своите клиенти в областта на покривните инсталации? Какви са основните ви предимства пред конкурентите ви на пазара?

За да може да бъдат осъществени фотоволтаични инсталации в голям мащаб върху частни покриви в
България, Solar & Benefit International,
чрез дъщерното си дружество Солар
& Бенефит България, инициира Българската фотоволтаична покривна програма, озаглавена Plug & Play. С пълния
пакет от услуги - от получаване на
всички разрешителни, финансиране и
до монтаж на място, ние предлагаме

добре координирана,
бърза и лесна за инсталиране пълна система с швейцарско качество
и гаранция на важните компоненти.
Досега покривните инсталации бяха
сложни конструкции от различни компоненти и тяхното реализиране бе
свързано със значителни разходи - и
никой не е бил в състояние да даде
истинска гаранция за повече от 20 години.
С Българската фотоволтаична
покривна програма под мотото
"Слънцето никога не ни изпраща
фактура" за първи път всеки има
възможност и достъп до безплатно
производство на електроенергия от
слънцето. Plug & Play пакетът се
предлага в два стандартни размера
- за малки и средни частни къщи на
фиксирана цена.
Кои компании са ваши основни
партньори в областта на покривните соларни инсталации?

За да можем да реализираме идеята за цялостен пакет от продукти
и услуги, ние се спряхме от самото
начало на силни и представени на
национално ниво партньори като ABB
и тяхната дистрибуторска мрежа.

Jurgen Michalzik, Managing Director of Solar & Benefit International
n With a full range of services - obtaining all permits, financing and installation, we offer well-coordinated,

quick and easy to install complete system - with Swiss quality and guarantee of critical components.
n Plug & Play package is available in two sizes - for small and medium-sized private homes at a fixed price.
n
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Bulgarian Rooftop PV programme to be officially launched in April 2013.

Някои от най-големите банки в
България са активно ангажирани в
Българската фотоволтаична покривна програма що се отнася до финансирането и разпространението - по
този начин за първи път ние предлагаме на нашите партньори не само
уникален готов продукт, но и много
ефективен маркетинг.
Какво е състоянието на пазара на
ВЕИ в България? Какво място заемат на него покривните инсталации и какво е тяхното бъдеще?

За съжаление, възобновяемата
енергия на българския пазар несправедливо "изстрада" през последните
месеци. С покривната програма ние
ще й възвърнем дължимото значение.
През миналата година Solar & Benefit
България направи дарение на Столична община – покривна фотоволтаична инсталация за една детска
градина. На какъв етап е този проект към момента? Бихте ли посочили други актуални проекти, върху
които работите?

С първите слънчеви лъчи този
проект ще бъде завършен и присъединен към мрежата - децата очакват нашите техници. Иначе първите частни покриви са вече инспектирани и измерени - програмата
стартира официално през април.
брой 1/2013
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Използване
на дървесна биомаса
в индустриални
предприятия
Д

ървесината е сред най-старите и широко използвани източници за производство на енергия. На
фона на непрекъснатото повишаващите се цени на енергоносителите,
свързано и с непрекъснато нарастване на енергийните разходи и
задълбочаващи се екологични проблеми, използването на дървесната
биомаса се явява възможна алтернатива за осигуряване на сравнително лесно достъпен, надежден и екологосъобразен източник на енергия.
България е страна с добре развито
горско стопанство, което дава
възможност за устойчиво развитие
на производството на дървесна биомаса и успешното и използване на
производство на енергия в индустрията. Предимство на използването
на дървесна биомаса е фактът, че голяма част от нея се получава от
дървесни отпадъци, които са непригодни за използване за други цели.
Например стволове на дървета,
малки трупи, трици, талаш, кори от
дървета и други. Една немалка част
от тези отпадъци могат да се използват без допълнителна технологична обработка. Не по-маловажни са
и някои екологични предимства на
дървесната биомаса пред фосилните горива. Количеството въглероден
диоксид (CO2), отделян в процеса на
изгаряне на дървесината, обикновено е с около 90% по-малко, отколко28

то при изгарянето на изкопаеми
горива. Дървесината като гориво
съдържа минимални количества сяра
и тежки метали, поради което не се
явява източник на замърсявания,
които могат да причинят киселинни
дъждове, а емисиите от прахови
частици са контролируеми. Дървесната биомаса също така се приема
за възобновяем енергиен ресурс, но
е добре да се отбележи, че това
зависи и от доброто управление на
горския фонд. Използването на
дървесна биомаса дава и икономически предимства, тъй като в повечето случаи тя е с по-ниска себестойност в сравнение с изкопаемите
горива.

Дървесната биомаса
в индустрията
Голямо количество отпадна
дървесна биомаса се получава от
индустриални производства, свързани с обработка на дървесина, като
целулозно-хартиена промишленост,
мебелна индустрия и други. Дървесните отпадъци от тези производства, които обикновено са под формата на дървесни стърготини, трески, дървесен чипс и други, могат да
се използват директно като енергиен източник или да бъдат използвани за производството на горива
като пелети и екобрикати. Възможен
източник на отпадна биомаса се
явяват и някои отрасли на хранително-вкусовата промишленост.

Успешното въвеждане на технологии за обработка на биомасата и
използването й като енергоносител
дават реална възможност за постигане на по-висока енергийна ефективност и по-ниски капиталови разходи. Например, в целулозно-хартиената промишленост при производството на картон и хартия като
отпаден продукт се получава черна
луга, която съдържа неизвлечена при
производството на хартия дървесина. При изгарянето на черната луга
се получава голямо количество топлина, която често се използва за
производството на пара, с която се
покриват потребностите на преработвателното предприятие, например за производството на електроенергия с помощта на парна турбина. Отпадните продукти от производството на хартия включват още
дървесни стърготини, кора, трески
и други.
Значителните количества отпадна дървесна биомаса, генерирана от
предприятията за преработка на
дървесина, предполага успешното
въвеждане и използване на технологии за преработка и оползотворяване на тази биомаса, което в същото време може да допринесе за значителното намаляване на енергийните разходи и за повишаване ефективността на производството. В същото време тези предприятия се явяват и основни доставчици на отпадна дървесна биомаса за предприятия,
брой 1/2013
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занимаващи се с преработка на
дървесна биомаса. В случаите, когато в самото предприятие не се генерира отпадна биомаса, но има
възможност тя да се набави от
предприятие, намиращо се на сравнително близко разстояние, използването на отпадна биомаса също
може да се окаже рентабилно.

Директно изгаряне на
дървесината
Един от най-лесните начини за
оползотворяване на дървесната биомаса е чрез нейното директно изгаряне в специално предназначени за
тази цел котли. В практиката найчесто се използва директното изгаряне на биомасата в котли и пещи.
Обикновено за водогрейни котли и
пещи с малки мощности, изгарянето
протича в горивни камери с хоризонтални, конусни, наклонени или подвижни решетки. При автоматизиран
процес на изгаряне на раздробени
дървесни отпадъци се използват и
тръбни горелки с шнеково подаване.
Използва се и изгаряне в кипящ/
циркулиращ слой, при което се постига почти 100% изгаряне на горивото, поради което този процес се
характеризира и с по-висока ефективност. В сравнение с директното
изгаряне, в този случай се наблюдава по-ниска емисия на отпадни продукти от горенето. При използване
на този метод раздробената дървесина гори в „кипящ“ слой, създаден
чрез продухване на въздух или газ
през слой от инертен материал,
например пясък. Процесът на горене протича стабилно и с висока
ефективност, тъй като количеството инертен материал е значително
повече от подаваното количество
гориво.
Принципно котлите на биомаса
могат да се разделят на три групи:
котли, предназначени за изгаряне на
пресована биомаса – брикети и пелети, котли, в които може да се
изгаря биогориво с влажност до 30%
и котли за влажни биогорива, т. е.
горива с влажност до 55%. Отделно,

в зависимост от вида на използваната биомаса, котлите могат да
бъдат котли, специално предназначени за изгаряне на пресовано биогориво, за изгаряне на дървесни трески и стърготини, костилки, за изгаряне на торф и смес от торф и други.

Котли за изгаряне на
пелети
През последните години котлите
на пелети са сред решенията, придобиващи все по-голяма популярност.
Сравнително нови като технология,
те намират широко приложение,
поради съчетанието на висок КПД,
лесно обслужване и възможността
да се използват за загряване на вода
за отопление и за битово горещо
водоснабдяване. Произвеждат се в
голям диапазон от мощности, подходящи за отопление както на еднофамилни къщи, така и на по-големи
жилищни и административни сгради,
както и на производствени помещения.
Комфортът, който осигуряват
котелните инсталации, работещи
на пелети, обикновено се сравнява с
комфорта, осигуряван от котлите на
течно или твърдо гориво. Това се
дължи на фактори като високия коефициент на полезно действие на
пелетните котли, движещ се в границите 84 - 93% (някои производители посочват и значително по-висок
КПД, достигащ 97%), автоматизираното подаване на гориво, доброто
поддържане на необходимата температура на въздуха в отопляваните
помещения, възможността за програмиране на работата на инсталацията за седмици напред и други.
Котлите са снабдени и със система
за защита от аварии, което гарантира сигурността на потребителя.
Добре е да се има предвид обаче,
че достигането на висок коефициент на полезно действие при котлите на пелети е в пряка зависимост
от начина на изгаряне на пелетите
и технологията за гранулиране на
дървесината.

Utilization of wooden biomass in industrial facilities
The wood is among the oldest and widely used sources for energy production. The article examines
the facilities that are the main sources of waste wood and how this waste wood can be used for energy
production by the same facilities as well as ways of its utilization.
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Производство на пелети
от отпадна дървесина
Пелетите се произвеждат под
формата на гранули със стандартни размери, които се получават чрез
пресоване под налягане на дървесни
кори, трици и други дървесни отпадъци. В процеса на производство, към
използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Необходимата суровина за производството на около един тон пелети обикновено е около 4 - 7 m3 дървесина, в
зависимост от влажността и вида
на използваните дървесни отпадъци.
Производственият процес протича
през няколко основни етапа. Обикновено като първи етап се посочва
осигуряването на подходяща суровина, включваща предимно дървесни
отпадъци. Същинският процес на
производство на пелети включва
следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и
пакетиране или складиране, като при
използването на суха дървесина
може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка на дървесината.
Целта на едрото смилане на
дървесината е да се осигури дървесна маса с подходящ за последващия
етап на сушене размер на отделните частици. Сред най-често използваните съоръжения са мелници барабанен тип или чукови мелници. В
случаите, когато използваната суровина е сравнително еднородна, се
допуска тя да не са подлага на едро
смилане, а само на пресяване през
сито. След смилането, дървесината
се подлага на сушене, тъй като един
от факторите, определящи качеството на пелетите е осигуряване
на суровина с подходящо влагосъдържание. Препоръчителната влажност на суровината преди пресоване е в границите между 8 и 12%. За
оптимална се приема влажност около 10% +/- 1%. В процеса на производство на пелети, за изсушаване на
суровината се използват основно
два вида сушилни - барабанни и лентови. Изборът се определя в зависимост от използваната изходна суровина (дървесен чипс, стърготини),
изискванията към качеството на
брой 1/2013
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произведената продукция и наличния
източник на топлина.
След изсушаването на суровината,
тя се подава към мелница, където се
раздробява до размер, подходящ за
процеса на пресоване. За ситно смилане на дървесината обикновено се
използват чукови мелници. Процесът
на ситно смилане на дървесината
спомага за уеднаквяването на частиците и раздробяването им до размери, по-малки от 4 mm. Препоръчителната едрина на дървесните частици
за подаване към пресите е размерът
им да не превишава 1,5 mm. Така
обработената дървесина се подава
към преса или гранулатор за оформяне на дървесните гранули. Процесът
на пресоване протича при високо
налягане и температура. Съдържащият се в дървесината лигнин играе
ролята на лепило, което държи пелетите във формата, в която са пресовани, като не се изисква съответно добавянето на допълнителни слепващи вещества. В някои случаи при
ниско съдържание на лигнин в дървесината не е изключено използването
на добавки.
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Гранулирането на дървесината
без да се използва допълнително
лепило изисква голяма пресоваща
сила, с която да се намали обемът
на суровината. Процесът протича в
специални преси. Най-често използваните конструкции са две – с плоска и с цилиндрична матрица. Диаметърът на матрицата може да
бъде повече от метър, а мощността на пресата до 500 kW, в зависимост от зададената производителност. В производството на пелети
към момента, в световен мащаб се
забелязва превес на пресите с цилиндрични матрици.
Температурата на изсушените
гранули, получени след пресоването,
варира в границите между 70 – 90 оС.
Колкото по-голяма е пресоващата
сила толкова по-висока е и температурата на гранулите, а съответно е по-високо й качеството им.
Охлаждането на готовата продукция
в охладител е необходимо за изсушаване и за окончателно втвърдяване
на гранулите, което ги прави подходящи за съхраняване и транспортиране. В качеството на охладител

обикновено се използват противотокови охладители.
Изсушаването на използваната
дървесина е основен фактор за качеството на получените пелети. Но
от друга страна, прекалено ниското
съдържание на влага в суровината
също се отразява негативно на процеса на пресоване. Използването на
суровина с влажност по-ниска от 8%
не се препоръчва, тъй като такава
суровина трудно се уплътнява по
време на пресоването. В случаите,
в които изходната суровина е с ниска влажност, се препоръчва предварително овлажняване на дървесината. Като овлажнител може да се
използва вода или пара. При пресоването на твърди сортове дървесина
като дъб, бук или на залежала и некачествена суровина се препоръчва
овлажняването с гореща пара. При
използването на меки сортове
дървесина за подходящо се счита
овлажняването с вода.
Получената отпадна дървесина
може да бъде преработена и чрез
пиролиза или газификация до получаването на газ и други продукти.
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Зелената ниша в енергийния
микс - поглед отблизо
Форум и изложба за Югоизточна Европа (29-31 май 2013, София)
През февруари тази година Комитетът на регионите (CoR), консултативен орган към ЕС, се ангажира
с разработването на стратегия, която да осигури ключова роля на ВЕИ
на енергийния пазар след 2020 г.
Предвижда се създаване на паневропейски фонд за подпомагане на ВЕИ
и центрове за осъществяване на
трансфера на ноу-хау между отделните региони, намаляване субсидиите за изкопаемите горива, развитие
на интелигентните мрежи и др. От
CoR подчертават същественото
значение на появата на т.н.
prosumers, активни потребители, които произвеждат електроенергия за
собствени нужди.
Днес сме свидетели на динамично съревнование между кафявата,
атомната и зелената енергия, като
повечето от нас се надяват логиката да надделее и най-младата от тях
да спечели. Безспорно е, че най-евтината енергия е спестената и
единствено екологичната енергия
има потенциал да осигури устойчиво бъдеще. На 50 млрд. евро годишно
ще възлизат икономиите, ако се приложат мерките от приетата наскоро нова Европейска директива за
енергийна ефективност.
В контекста на световните тенденции и законодателни промени Виа
Експо организира ежегодния Екофорум
и изложба за Югоизточна Европа, които ще се проведат от 29-ти до 31ви май в ИЕЦ, София. Тазгодишното издание е с актуализиран формат и ще
обхване следните теми: Енергийна
ефективност и възобновяема енергия
(EE и ВЕ), Интелигентни сгради (Smart
Buildings), Асансьори и ескалаторни съоръжения (LiftBalkans) и Управление на
отпадъци (Save the Planet).

ИЗЛОЖБАТА
Австрия е страна партньор на изложбата. Тя има силни традиции в
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производството на зелена енергия с
дял от над 25 % в енергийния микс
и е една от 13-те държави в ЕС без
АЕЦ на собствената си територия.
На Австрийския павилион Polytechnik,
известна с високото качество на
своите отоплителни централи до
ключ, ще представи котли и горивни системи за биогенни горива. Дебют на българския пазар ще направи Global Hydro Energy, която планува да разшири своите позиции в Югоизточна Европа. Тя предлага малки
водноелектрически централи с капацитет до 15 MW. Nahtec разработва енергийно ефективни системи за
отопление чрез използването на
енергия от слънцето и биомасата.
Друга австрийска компания ZiehlAbegg има 100 годишен опит в производството на вентилатори и контролери в областта на отоплението и климатизацията. В рамките на
изявата Търговската секция към Австрийското посолство ще организира Austria Showcase.
Аржентина е един от най-големите износители на биогорива в света, като през 2013 г. продукцията на
биоетанол ще достигне рекордните
400 млн. литра. Единствено на щанда на Аржентинското посолство посетителите ще имат възможност
да се запознаят с аржентинското
ноу-хау в тази област. Италиански
павилион ще бъде реализиран за първи път от Италианската търговска камара в България.
Решения за оползотворяване на биомаса ще видим от Ирес - битови и
индустриални инсталации, когенерации, ползване на отпадна топлина и
др. В своята работа компанията се
ръководи от ценностите, свързани с
намаляването на зависимостта на
икономиката ни от фосилните горива и въглеродния отпечатък.
JR Trade e официален представител на италианската компания

General Dies srl., която е производител на преси за производство на пелети, линии за автоматично опаковане, дробилни машини, консумативи и др. К.А. Технолоджи ще покаже
централи за биомаса, когенерационни системи, съоръжения за биогорива, генериране на горещи газове и др.
на компаниите Richard Kablitz & Mitthof
и Amandus Kahl. Costruzioni Nazzareno
от Италия ще демонстрира технологии за производство на пелети,
преси за брикети и трошачки за дървесни отпадъци.
Сред експонатите ще бъдат продуктите на CINK Hydro Energy, производител на водни турбини тип Пелтон, Францис, Каплан, Crossflow и
комплексно технологично оборудване за малки ВЕЦ.
Соларните технологии отново заемат водещо място в изложбената
експозиция. Тази година акцентът
ще бъде поставен върху сградно интегрираните PV покривни, фасадни
и прозоречни системи, които се
идентифицират като привлекателна ниша за този пазар.
Швейцарският лидер Sputnik
Engineering ще направи премиера на
своята нова серия стрингови инвертори SolarMax P, специално разработена за малки соларни паркове до 6
kWp. Предстои сключванe на договор
между Екоел БГ и SolarMax за техническо обслужване и ремонт на произведените от тях инвертори и периферни устройства, монтирани на
територията на България, като серброй 1/2013
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тифициран сервизен партньор.
Ключовите продукти, които подпомагат съществения напредък на
Krannich Solar, са соларните модули
на Luxor и Axitec, а също и монтажните системи от K2 Systems. Специалисти от компанията споделят
своите позитивни очаквания от развитието на фотоволтаичния сектор
в България и подчертават съществената роля на ВЕИ в рехабилитацията на енергийния пазар.
Heliocentris Energy Solutions от Германия оперира в областта на децентрализираното производство на
енергия. Фирмата предлага автономни енергийни решения с цел замяна на дизеловите генератори с нулево енергийни продукти. На изложбата ще презентира своите изследвания за горивни клетки и соларни
хидрогенни технологии.
Сред българските изложители са
Скай Солар, Елпром Трафо, Слънчатка, Соларити, СТС Солар, Лема Трейдинг, Хермес Солар и др.
Филкаб, ЕС-3 и Мотто Инженеринг включиха покривни и автономни PV и хибридни системи в своята
богата продуктова гама. Според експерти от тези компании промените в сектора ще са свързани с консолидация и преминаване от субсидиран към реален пазарен модел, като интересът към фотоволтаиката ще бъде продиктуван от икономическите и екологичните ползи.
Крис 94, друг традиционен участник, има дългогодишен опит в инженеринга на вятърни паркове и соларни централи.
В сферата на вятърната енергетика Лонг Ман Холдинг ще запознае
посетителите със своите услуги:
проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз на вятърни паркове.
Чепъков предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични панели,
хибридни вятърно-соларни системи
с мощности от 200W до 30kW, акумулатори и др. От началото на 2013
г. фирмата стана официален дистрибутор на немската Phocos - световен производител на контролери
и инвертори за автономно електрозахранване.
На изложението Интернешенъл
Пауър Съплай (Ай Пи Ес) ще покаже
последната модификация на модулЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ната хибридна off-grid система
Exeron, носител на много награди
за технологична иновация. Системата може да комбинира едновременно различни енергоизточници
(слънце, вятър, дизел и ел. мрежа,
ако е налична) и е подходяща за
обекти без достъп до електропреносната мрежа.
Конструкциите за фотоволтаични системи, изработени от Юпитер
Метал, са от горещо поцинковани
стоманени профили, които са значително по-изгодни от алуминиевите.
Те имат по-конкурентни цени, по-висока производителност и са пригодни за всякакъв тип терени.
Weiss A/S от Дания ще запознае
посетителите със своята технология за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци
с приложение в малки населени места и отдалечени райони.
Сградите консумират около 40 %
от енергията и концепцията за интелигентните сгради набира вече
популярност в България. Европейското патентно ведомство съвместно с външни експерти разработи
нова информационна система, благодарение на която всеки може да
получи информация за патентите в
областта на устойчивото строителство. Интелигентни решения за
сградна автоматизация на американската компания Control4 ще бъдат предложени от Умен дом.
Techem Smart System е един от найновите продукти на Техем Сървисис, който представлява система за
дистанционно отчитане, контрол
на потреблението и ежедневен мониторинг върху функционирането на
уредите. Термокерамичните покрития на Пестим енергия намаляват
топлинните загуби между 8 и 15 %.
Фирмата също така работи в областта на отоплението, вентилацията и климатичните системи.
Paradise Electric Consult Ltd. за
първи път ще презентира свои авторски печатни издания в сферата
на мълниезащитата на PV и вятърни паркове, както и ръководство за
диагностика и контрол на зеземителни уредби. По време на изложението компанията ще покаже немска технология за наблюдение и
предупреждение на мълнии в реал-

но време и оборудване за качеството на енергията.
В края на 2012 г. Лифтком АД
стана собственик на Тисен Круп
Елевейтърс България, което доведе до подобряване на продуктовия
каталог на фирмата. Тя е участник
в LiftBalkans и има над 1400 произведени и монтирани асансьорни
уредби на територията на страната, Албания, Косово, Турция и Румъния. Трез произвежда подемни платформи за автомобили, асансьори за
автомобили, би-парк, кухненски
асансьори, електрически, хидравлични пътнически асансьори и др.

ФОРУМЪТ
Организаторите от Виа Експо
са поканили водещи експерти от
Европейската федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет
за енергийно ефективна икономика,
Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт по
енергийни характеристики на сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите,
Pike Research и др. Инвеститори,
архитекти, проектанти и представители на държавната администрация ще дискутират широк кръг
от теми. 10-те топ тенденции в
интелигентните сгради, финансови модели, възможностите за прилагане на концепцията "Сгради с
почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа", покривни и прозоречни сградно интегрирани PV системи и др. ще са акцентите в програмата.

За повече информация:
Виа Експо - www.viaexpo.com
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Компресорни
станции
за транспортиране
на природен газ
З

начителното разстояние, на което се намират газовите находища
от крайните потребители, изисква
изграждането на сложна газопреносна мрежа включваща както хиляди
километри магистрални газопроводи
преминаващи по суша и по вода, така
и редица помощни съоръжения обезпечаващи неговото ефективно
транспортиране. Сред тези съоръжения са компресорните станции, гарантиращи запазване на високото налягане на природния газ, транспортиран по магистралните газопроводи.
Те са задължителен елемент от газопреносната мрежа и обикновено се
разполагат по трасето на газопровода на разстояние в диапазона от
около 60 докъм 160 км една от друга.
Основно предназначение на компресорните станции е поддържане на
налягането на транспортирания
природен газ. При транспортирането налягането на природния газ намалява вследствие от триенето
между газа и тръбата, на отклоняването на част от количеството
транспортиран природен газ и дру34

ги. Постъпвайки в компресорната
станция, природният газ, освен че
бива компресиран, той предварително бива подложен на пречистване и
филтриране, за да се отстранят
попаднали вследствие от взаимодействието му с тръбите частици,
кондензат, водни пари и други
съдържащи се нежелани примеси.
Съответно на територията на компресорната станция обикновено се
разполагат и няколко цеха, изпълняващи различни функции.
Сред основните елементи на всяка една компресорна станция, независимо от нейния размер и разположение на отделните елементи, са
системи за пречистване и филтриране на природния газ, съоръжения за
охлаждане, системи за аварийно
спиране, както и система за контрол и управление. Също така компресорната станция може да включва един или няколко компресорни
цеха.

Използват се предимно
бутални и
турбокомпресори
При постъпването си в компре-

сорната станция природният газ
първо бива пречистен и филтриран,
при което се отстраняват всички
нежелани примеси. Сред използваните съоръжения са различни конструкции сепаратори, с помощта на които се улавят течните и твърди
примеси. След това природният газ
се насочва към компресорите. Повечето компресорни станции, с изключение на най-малките, включват
няколко компресора, с които да се
осигури необходимата мощност.
Използват се различни конструкции компресори. Сред намиращите
най-широко приложение са буталните компресори и турбокомпресорите. Принципът на действие на турбокомпресорите се основава на динамичното взаимодействие между
лопатките на работното колело и
транспортирания газ. Работното
колело извършва въртеливо движение с висока и практически постоянна честота на въртене, като предава енергия на газа. В резултат на
това налягането му се увеличава
още в работното колело. Същевременно се увеличава и кинетичната
му енергия, част от която впослед-
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ствие се преобразува в допълнително нарастване на налягането в неподвижните елементи след работното колело. Течението на газа е непрекъснато от входа до изхода, което обяснява отсъствието на пулсации. Турбокомпресорите обикновено се захранват с малка част от
природния газ, който компресират.
Приложение намират и компресорите, захранвани с електрическа енергия.
Буталните компресори се характеризират с елементарна и компактна конструкция, висока ефективност на сгъстителния процес и сравнително ниска цена. За всички конструктивни модификации е характерно преобразуване на въртеливото движение на двигателя във
възвратно постъпателно движение
на буталото. Произвеждат се в едностъпално или многостъпално изпълнение, с въздушно или водно охлаждане. Захранват се с част от
транспортирания природен газ.
В голяма част от компресорните
станции компресорите работят
паралелно, като се предвиждат
отделни компресорни агрегати за
осигуряване на допълнително налягане. В някои случаи обаче при необходимост от голямо повишаване на
налягането и значително ниво на
компресиране се използват няколко
компресорни агрегата, които работят поетапно.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Компресирането на природния газ,
освен с повишаване на неговото
налягане, е свързано и със значително повишаване на температурата
му. По тази причина след компресирането природният газ се охлажда.
При поетапното сгъстяване охлаждането на газа е след всеки отделен
етап.
Всички компресорни станции са
оборудвани и със системи за аварийно спиране, които при наличието на
извънредни ситуации като неочакван
спад на налягането или изтичане на
газ автоматично изключват двигателите и изолират проблемния
участък. Също така повечето компресорни станции са напълно автоматизирани.

Изисквания към
компресорните станции
Съгласно изискванията на наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, която е в сила
от месец септември 2004 г., компресорните станции трябва да отговарят на редица изисквания. Сред
тях са фундаментите на компресорните агрегати да са отделени от
конструкцията на сградата (основи,
стени, покривни конструкции и др.)
и да са осигурени срещу предаване
чрез тях на вибрации на строител-

ните конструкции, машините и газопроводите. Също така е необходимо газопроводите, свързани към
машините, да са закрепени еластично към конструкцията на сградата
и да са с подходящи компенсиращи
устройства. По отношение на смукателните газопроводи в наредбата
се посочва, че на смукателните газопроводи, намиращи се в непосредствена близост до компресорите, се
монтират филтри и утайници, които не допускат проникване на замърсяване и чужди тела в компресорите. Необходимо е събраните течни
или полутечни отпадъчни продукти
да се отвеждат чрез тръбопроводи
на безопасно място извън сградата
на компресора.
В наредбата е посочено и изискването основното и спомагателното технологично оборудване,
свързано с повишаване налягането
на газа, да се монтира в производствената зона на компресорната
станция. За изключване на компресорната станция от преносния газопровод е необходимо да се монтират спирателни съоръжения с дистанционно управление. Сред посочените в наредбата изисквания е на
всеки нагнетателен газопровод да
се монтира обратен клапан, а на
входящия и изходящия газопровод на
компресорната станция да се монтира устройство за изпускане на
газа на разстояние, осигуряващо
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газификация

безопасни условия за разсейването
му.

Необходимо оборудване
за компресорните
агрегати
По отношение на компресорните
агрегати, които при работата си могат да създадат по-високо от максималното работно налягане на свързаните с тях съдове и газопроводи, в наредбата е посочена необходимостта
те да бъдат оборудвани с предпазни
клапани. Необходимо изискване е предпазните клапани да са оразмерени по
подходящ начин и да не допускат повишаването на налягането с повече

от 10 на сто от максималното работно
налягане на свързаните с компресора
съоръжения.
С оглед на безопасната експлоатация на
компресорните агрегати, те са оборудвани с автоматична защита, която не допуска работата им в
следните случаи: намаляване на налягането в смукателния газопровод под минимално допустимото - при
центробежни компресори; повишаване на
налягането след компресора над максимално допустимото; намаляване на налягането в охлаждащата система под минимално
допустимото; намаляване на налягането
под допустимото в маслената система; повишаване на температурата на
газа над допустимата.
Компресорните станции, от своя
страна, се оборудват с аварийна система за изключване, която да е в
състояние да изолира компресорната станция от газопровода и да изпусне газа от газопроводите на
територията на компресорната
станция; да осигурява изпускане на
газа на място, което не създава
опасност; да осигурява възможност
за изключване на компресорите и
електрическите уредби. Необходимо
е също компресорната станция да
може да се управлява най-малко от

Compressor Stations in natural gas pipelines
The compressor stations ensure the maintenance of the high pressure of natural gas that is transported
in the pipelines. The article examines their function, main elements, the most common compressor
design used and the regulatory requirements towards compressor stations.
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две места, като едното от тях е
извън газоопасната зона.
При използването на бутални компресори, компресорните станции
обикновено се оборудват с предпазно устройство, целта на което е да
гарантира, че максималното допустимо налягане не превишава работното налягане с повече от 10 на сто.
Също така при тези компресорни
станции смукателните и нагнетателните колектори се полагат надземно.
Добре е да се има предвид също и
фактът, че компресорните станции
са взривоопасни съоръжения с ограничен достъп за посещения и работа.

Мобилни компресорни
станции
Освен стационарните, широко
приложение в практиката намират
и мобилните компресорни станции.
Те обикновено са предназначени за
компресиране на значително по-малки количества природен газ в близост до потребителя. Обикновено
при мобилните компресорни станции
по-широко застъпени са винтовите
компресори. Широко използвани са за
получаване на сгъстен газ и доставка на този газ до свързаното с компресорната станция пневматично
оборудване.
Сред основните предимства на
тези компресорни станции е компактността, ниската цена, възможността да бъдат използвани навсякъде. Също така те са надеждно
и икономично решение, осигуряващо
пълна автономност, минимален срок
за монтаж и пуско-наладъчни работи, не изискващо допълнително оборудване или специална площадка за
монтаж. По отношение на мощността и експлоатационния срок обаче, подвижните компресорни станции до голяма степен отстъпват от
стационарните.
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Национално
хранилище за нискои средноактивни РАО
Напредък и предизвикателства в процеса на изграждането му

Д

ейностите по изграждането на
НХ РАО стартират през 2006 г. с
получаване на разрешение от АЯР за
избор на площадка. Като условие да
се издаде това разрешение е решението на Правителството от 25 юли
2005 г. Чрез него МС възлага на ДП
РАО да изгради Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХ РАО)
до 2015 г. Работата стартира с
изследвания за избор на площадка. Те
покриват 4 фази:
n разработване на концепция и планиране за избор на площадка;
n преглед на условията на цялата
страна;
n характеризиране на площадки –
според закона трябва да бъдат изследвани най-малко 3 площадки;
n потвърждаване на площадка.
„Законът ни позволява да извършваме дейностите за всяка една
от четирите фази в паралел, при
положение че ние сме получили одобрение от АЯР за всяка една от тях
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поотделно“, споделя г-жа Ира Стефанова, ръководител на проекта НХ
РАО. „В момента сме на етапа на
техническо проектиране на съоръжението, за което сме получили разрешение от АЯР. То се извършва от
международен консорциум – Westinghouse Electric Spain, DBA Technology
и Enresa, с двама български подизпълнители“, допълва тя.
Изпълнителят е избран след проведена по правилата на ЕБВР тръжна
процедура, като сключеният договор
включва разработване на идеен проект в два варианта, всеки един оптимизиран по отношение на конструкция и местоположение на площадката. Единият разглежда разположение
на съоръженията в северната част
на площадка Радиана, където е относително равнинно, а другият – в междинната част на площадката, която
е на склон. Двете алтернативи са
разработени и детайлно разгледани.
Направена им е техническа оценка,
даваща изводи и препоръки коя от тях
е по-добра от технико-икономическа

гледна точка. На разширен технически експертен съвет на предприятието е избран вариантът, който разглежда разполагането на всички
съоръжения в междинната постръмна част на площадка Радиана.
В момента се разработва техническият проект. „Първият му вариант е предаден и към момента се
разработва следващата редакция,
която отразява всички забележки на
ДП РАО. Плановете са до края на
април т. г. да сме приключили с техническото проектиране. Освен разработването на технически проект,
задача на консултанта е да разработи междинната оценка по безопасност. Това е съществен документ,
който също е част от документите, които се одобряват от АЯР“,
разказва г-жа Стефанова и продължава: „Освен това, законът ни задължава да извършим независима оценка на ядрената безопасност и междинна оценка по безопасност. Това
ще бъде извършено от независим
консултант. От друга страна, нор-
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мативната база ни задължава да
извършим независима оценка на проектната документация в съответствие с изискванията на ЗУТ - това
е дейност, която също ще бъде извършена от независим консултант.“
Ръководителят на проекта коментира, че едновременно с това се
извършва

подготовка
на площадката
защото, за да успее ДП РАО да се
справи с кратките срокове, трябва
част от дейностите да протичат
паралелно. В момента тече тръжна
процедура за проектиране на изместването на питейния водопровод,
както и изграждане на отделна линия за водоснабдяване на бъдещото
национално хранилище. Паралелно с
това са предприети конкретни действия по изграждането на трафопост, релокация на съществуващия
главен напоителен канал, тъй като
„ЗУТ ни задължава, ако на площадката съществува някаква инфраструктура и ние я разрушим, впоследствие
да я компенсираме. Предстои ограждане на площадката, рехабилитация
на стари сондажи, които са правени
във фазата на изследване на площадката, подготовка за изграждане на
път, който да бъде използван по
време на строежа, различни мониторингови програми. Последните са
основна дейност, защото те на практика произтичат от здравия смисъл
в управлението на РАО и международния опит. Преди да започне да се
експлоатира дадено съоръжение за
управление на РАО, а това особено
се отнася за съоръжения за погребване на РАО, трябва да се провежда
предексплоатационен мониторинг,
който да даде информация какво е
базовото състояние на околната
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Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО), в съответствие с клаузите на Закона
за безопасно използване на ядрената енергия, отговаря за всички дейности, свързани с манипулиране, преработване, предварително преработване, съхраняване и погребване на РАО. Също така
отговаря за изграждане на съоръжения за управление на РАО, за тяхната рехабилитация и реконструкция, отговаря за извеждане от експлоатация на съоръжения за РАО и с изменението на
закона през 2010 г. – за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4. Всяка една от дейностите
се извършва в съответствие с лицензии или разрешения, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). То има главно управление и няколко специализиране поделения.
Специализираното поделение ПХ РАО Нови хан отговаря за управлението на РАО от ядрените приложения - това са РАО, които се генерират в промишлеността, науката, медицината и т. н.
Специализираното поделение РАО Козлодуй отговаря за преработването и временното съхранение
на РАО, които се генерират при експлоатацията на АЕЦ Козлодуй, а специализираното поделение ИЕ
Козлодуй отговаря за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2, които бяха прехвърлени към ДП
РАО с решение на МС от 2009 г. ДП РАО ще отговаря също за извеждането от експлоатация на
блокове 3 и 4, които са прехвърлени с министерско постановление, което излезе декември 2012 г.
Последното е специализирано поделение Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ
РАО). То отговаря за избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация,
експлоатация на националното хранилище.

среда.
Към момента ние провеждаме

предексплоатационен
радиологичен
мониторинг
Следим дали няма замърсяване във
всички обекти от околната среда,
които потенциално биха били замърсени – води, почви, растителност,
въздух. Това се прави с цел в бъдеще
да се сравняват параметрите и да
се реагира своевременно и адекватно при тяхното изменение.
Провеждаме и предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг. На
базата на всички проведени изследвания ние знаем какво е мястото на
подземните води, които на мястото
на площадката са достатъчно
надълбоко. Разстоянието между хранилището и подземните води е значително. Разполагаме пиезометри,
като целта е този предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг да
прерасне в експлоатационен такъв.
Естествено, в момента е насочен
главно към мониторинг на първия
етап на хранилището, по-нататък ще
обхване и следващите етапи. Нещо,
което предстои, е метеорологичен
мониторинг, планираме да изградим
метеорологична станция на площадката, която ще продължи да се експлоатира и по време на експлоатация
на съоръжението. Предстои да се
извършат също и сеизмичен и геодезичен мониторинг“, дава детайли
относно актуалните дейности към
момента Ира Стефанова.
Очаква се строително-монтажните работи по проекта да започнат
през 2014 г. До края на т. г. ще се

извърши първата част по подготвителни дейности като ограждане,
прокарване на път, електричество
и др. Планът е до края на 2015 г. да
завърши строежът с акт 15, а през
2016 г. да бъде въведен в експлоатация в съответствие с изискванията
на АЯР.

Безопасност
за околната среда
Гарантирането на пълната безопасност на проекта се дължи на
многобариерната защита. Ако една
бариера откаже, цялата система
поема функциите. Многобариерната
инженерна защитна покривка включва седем бариери. Първата инженерна бариера представлява циментовата матрица, в която са кондиционирани радиоактивните отпадъци.
Втората инженерна бариера са стените на стоманобетонния контейнер, покрити с хидроизолационен
материал. Трета инженерна бариера
се явяват стоманобетонните стени
на камерата, покрити с хидроизолационен материал, както и льосоциментовият запълващ материал,
съдържащ природни неорганични сорбиращи материали (зеолит). Четвърта инженерна бариера представлява мощният льсоциментов слой около камерите. Пета инженерна бариера е уплътненият льос. Шеста природна (естествена) бариера представлява льсовият комплекс, в който
се изграждат и затварят модулите
– както показват досегашните изследвания този комплекс е практически напълно сух и притежава много
добри сорбционни свойства, препятстващи миграцията на радионуклиди.
брой 1/2013
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Седмата, последна инженерна бариера, представлява защитната многобариерна инженерна покривка.
До момента са реализирани и още
две процедури - по ОВОС и ПУП. "Разчитаме на пълно съдействие от страна на държавата по всички процедури, тъй като заложените срокове са
критично кратки, мога да кажа дори
на прага на изпълнимостта, и всяко
едно забавяне би довело до провал",
категорична е г-жа Стефанова.

Предизвикателства
Ира Стефанова споделя, че основните проблеми и предизвикателства в работата по проекта произтичат от сгъстения график.
„Световната практика показва, че
периодът от вземането на решение
за изграждане на подобно съоръжение до неговото въвеждане в експлоатация е около 20 години, а ние
имаме на разположение само 9 години. В Испания се справиха за 10,

Progress and challenges in building a national storage
for low- and intermediate-level RAW
The following article presents the successfully completed stages and outlines the upcoming activities
in the process of building the storage.
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но 4-5 години, които ние изгубихме
за избора на площадка, при тях бяха
спестени, тъй като площадката
беше предварително избрана. При
изграждането на подобни хранилища, разбира се, съществуват специфики, но в технологично отношение нещата са ясни. Има модели в
световен мащаб, доказали своята
пригодност, затова и ние не възнамеряваме да изграждаме съоръжение, което да представлява някакъв
експеримент, а да използваме опита на чуждите страни. Този тип
многобариерни приповърхностни
хранилища са технология, утвърдена в развитите държави“, заявява
в заключение тя.
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Подобряване на
енергийната среда
в предприятия за
производство на
хартия
Възможни мерки за повишаване ефективността на
кожухотръбния водоподгревател

П

роизводството на хартия
изисква използването на голямо количество енергия. То е второ по
енергоемкост производство след
това на стъкло. Самият процес на
производство се основава на
свързването на целулозни влакна,
добивани от дървесни, лесно преработваеми линейни фибри. Дървесината се превръща в пулп чрез раздробяване на дървесния материал до
малки стърготини, които се обработват с химикали или се стриват
механично. В 42% от световното
производство на хартия се използват химически процеси. Механичното получаване на пулп (15% от световното производство) изисква поголеми количества енергия, уврежда
повечето от влакната и отстранява по-малко лигнин отколкото химичните процеси. Произвежданата хартия е с по-ниско качество и е много
податлива на обезцветяване.
Условно мерките за намаляване на
енергийните загуби от производството могат да бъдат разделени
на „активни“, т. е. изграждане на
40

апарати и съоръжения за намаляване на топлинните загуби и оползотворяване на отпадната топлина от
производството, и „косвени“ - предписания и анализи на енергийната
среда в предприятието.

Повишаване
ефективността на
кожухотръбния
водоподгревател
(кондензатор)
Създаването на повърхности за
интензификация на топлообмена
може да се използва за подобряване
на характеристиката на апарата в
три направления. Какво ще бъде избрано зависи от целите, които
трябва да преследва конструкторът. Коефициентът на топлопреминаване или топлинната проводимост се определят в най-голяма
степен от най-голямото от термичните съпротивления, особено
когато то значително превишава
останалите. Следователно, за да се
интензифицира процесът на топлопреминаване е необходимо преди
всичко да се намали най-голямото
термично съпротивление по пътя на

топлинния поток. Коефициентът на
топлопреминаване е винаги помалък от всеки от коефициентите
на топлопредаване и намалява с
увеличаване на дебелината на стената, с намаляване на топлопроводността й, а също така с нарастването на дебелината на слоевете от
отлагания от двете й страни. Коефициентът на топлопредаване е
сложна величина, която зависи от
физическите свойства на работната среда, скоростта й на движение,
геометричните размери на канала
и формата на топлопредаващата
стена. Обикновено физичните свойства на работната среда и температурният режим са известни от
изходните данни и не могат да
бъдат произволно избирани за интензификация на топлообмена. Следователно, върху интензивността
на топлообмена може да се влияе
чрез изменение на геометричните
размери на канала, скоростта на
движение на топлоносителя и формата на топлообменната повърхност, определяща температурното
поле. Както е известно, при взаимодействие на твърда непроницаема
брой 1/2013
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Фиг. 1.
Повърхности
за интензификация на
топлообмена в
тръбни
топлообменни
апарати.

топлопроводяща стена с омиващ я поток се образува
граничен слой, който е основното термично съпротивление. Колкото е по-голяма е дебелината на граничния
слой и по-ниска топлопроводността на флуида, толкова по-слабо е топлопредаването.

Топлоносителят като фактор за
интензификация на топлообмена
Намаляването на дебелината на граничния слой и
увеличаване на стойностите на преносните коефициенти за момент и топлина е същността на интензификацията на топлообмена. Това може да става по различни пътища, на първо място чрез подбор на топлоносител. Определянето на топлоносител, съобразно
топлофизичните му свойства, може да се разглежда
като въпрос за интензификация на топлообмена при
избора на съответния хидродинамичен режим. Най-изгоден хидродинамичен режим по отношение на топлообмена е турбулентният или преходният режим в граничния слой. Естественото развитие на турбулентност в потока обаче става при високи скорости на
потока и значително хидравлично съпротивление, което налага да се изразходи голяма мощност за транспортирането му. Затова в много случаи, за интензификация на топлообмена е необходимо или изкуствена
турбулизация на граничния слой, или намаляване на
дебелината му чрез разрушаване на слоя, непосредствено до стената. Това именно налага използването на
изкуствени методи за интензификация на топлообмена. Примери за такива повърхности са показани на фиг.
1.

съвместна (комбинирана). Идеята за комбинирана интензификация на топлообмена се появява за първи път във
фундаменталния обзор на проф. Артър Бергълс през 1969
г., където за първи път се лансира идеята, че комбинация между два и повече пасивни метода за интензификация на топлообмена би могла да доведе до значително
повишаване на коефициента на топлопредаване. Почти
40 години по-късно този клон все още не е достатъчно
развит и представлява предния фронт на интензификацията на топлообмена (четвърта генерация топлообменни технологии), където се крият много нови възможности за създаване на нови генерации топлообменни
апарати.
Изборът на конкретен метод се определя от много
и различни условия, но сред най-важните са:
1) Целите и задачите, които се поставят с интензификацията на топлообмена за даден клас топлообменни
устройства.
2) Допустимите енергийни загуби за интензификация
на топлообмена и вида на разполагаемата за това енергия.
3) Хидродинамичната структура на потока, в който
се цели интензификация на топлообмена и по-точно
разпределението на температурното поле в него. Познаването на тази структура би позволило да се установят областите, в които увеличаването на интензивността на турбулентните пулсации ще окаже най-голям ефект на интензификацията на топлообмена.
4) Технологичност при изработването на топлообмен-

Съвместна интензификация на
топлообмена
Два или повече от методите за интензификация
могат да бъдат използвани едновременно, за да се постигне по-висока степен на интензификация на топлообмена спрямо тази, постигната от отделен самостоятелен метод. Тази интензификация е позната като
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Фиг. 2. Общ вид на спиралновалцовани
тръби (СВТ) и спирални ленти.

ните апарати с интензификация на
топлообмена, удобство и надеждност при експлоатацията им.
През последните няколко години
в България изследователски екип изследва характеристиките на различни комбинирани повърхности за
интензификация на топлообмена.
Разработени са оценки за термодинамична ефективност на различни
тръби с изкуствени турбулизатори.
Поведението на определена тръба
в тръбния сноп на кондензатор силно зависи и от параметрите на двуфазния поток, който достига до нея,
което може съществено да повлияе
на характеристиките на тръбите,
разположени под нея в снопа.
В практиката са внедрени и с
успех работят редица топлообмен-
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Фиг. 3. Изменение наαο/Φ∗ в зависимост
от Re l .

Фиг. 4. Изменение наαο/Φ∗ в зависимост
от Re l.

ни апарати, в които гладките тръби
са заменени с тръби, при които е
приложена комбинирана интензификация (в случая спирално-валцовани
тръби (СВТ), комбинирани със спирални ленти, фиг. 2).

б) като увеличават дебелината
на слоя кондензат във вдлъбнатите
части на канавката, което от своя
страна води до по-бързото му дрениране под действието на силите
на теглото. Колкото е по-дебел слоя
на кондензата във вдлъбната част
на канавката, толкова по-интензивно ще бъде дренирането към долната част на тръбата, но само при
положение, че присъствието на
канавки не пречи на отвеждането
на кондензата от горната към долната част на тръбата. При хоризонтално разположени СВТ тези два
фактора са налице при близко и
почти вертикално разположени канавки. Когато ъгълът на винтовата линия на канавката се увеличава, се удължава и пътят, който
изминава стичащият се кондензат
от горната към долната част на
тръбата. Интензификацията на

Увеличаване коефициент
на топлопредаване при
кондензация на пара
Добре известно е, че коефициентът на топлопредаване при кондензация на пара може да се увеличи
поради действието на силите на
повърхностно напрежение, които
възникват, когато е налице криволинейна повърхност. Тези сили могат
да увеличат коефициента на топлопредаване на СВТ по два начина:
а) като намаляват дебелината на
слоя кондензат (съответното му
съпротивление) върху изпъкналите
части на канавката;
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топлообмена зависи и от частта от тръбната
повърхност, покрита с канавки и ще бъде по-голяма, ако
тази част нараства. Когато дълбочината на канавката се увеличава, масовият поток от кондензат, който се стича по тръбата, също се увеличава, което,
съчетано с по-добро дрениране, увеличава коефициента на топлопредаване. Увеличеният поток от кондензат обаче създава по-дебел слой с по-голямо термично
съпротивление, което в даден момент може да елиминира печалбата от намалената дебелина на слоя върху
изпъкналите части и подобреното дрениране. Аналитично решение за определяне на коефициента на топлопредаване при кондензация на пара върху външната
повърхност на хоризонтална СВТ трудно може да се
получи независимо, че в литературата се срещат различни модели на кондензация на водна пара върху
повърхността на профилни тръби. Голяма част от тях
се свеждат до съставянето на проста степенна зависимост от вида α+0,R/α+0,S = a 1Wea2. Това не е изненадващо, тъй като топло- и масопреносните процеси действат едновременно в триизмерен поток със свободна повърхност, която е под влияние на силите на
повърхностно напрежение. Голямото разсейване на експериментални данни също не оправдава създаването
на строг математичен модел.
Въпросите, свързани с математичното моделиране
на процесите на кондензация върху профилни тръби, са
свързани с определянето на силите от повърхностно напрежение и налягане, т. е. с определянето на числото
на Вебер.
Известно е, че стойността на Рейнолдс от страната на стичащия се филм се определя по зависимостта
Rel = 4Г/µf = (4ρf2δ3g)/(3µf 2), (1)
където след преобразувания за дебелината на слоя кондензат се получава
δ = ((3µf2 )/(4ρf2g))3 Rel3 , (2).
Следователно за коефициента на топлопредаване се
получава
α0 = ((4kf3g)/(3vf2))1/3Rel-0,333, (3),
а за средния коефициент на топлопредаване α' = 4/3α е
получава
α'0 = 1,47 ((kf3g)/(vf2))1/3 Rel-0,333 , (4).
Въвеждайки безизмерния комплекс Ф = ((kf3g)/(vf2))1/3,
окончателно може да се запише
α+0 = α'/Ф = 1,47Rel-0,333, (5),
където константата 1,47 за хоризонтална тръба, следвайки процедурата Батеруорт (1983), се заменя с 1,51.
Тогава за безизмерния коефициент на топлопредаване при кондензация на пара върху хоризонтална гладка
тръба се получава
α+0 = 1,51Rel-0,333, (6).
Следователно безизмерният коефициент на топлопредаване и за валцована тръба може да се представи
във степенна функция от вида
α+0,R = ch,0Rel-n, (7).
Стойности за безизмерните коефициенти на топлопредаване за някои от използваните тръби в кожухотръбните топлообменни апарати са показани на фиг. 3-4.
Обобщените зависимости за нарастването на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Фиг. 5. Изменение
на E0 в зависимост
от Wecosγγ при
различни стойности на Rei.

Фиг. 6. Изменение на E0 в зависимост от
Wecosγγ /(H/D).

Фиг. 7. Изменение на E *0 в зависимост от
Rei.

външния коефициент на интензификация на топлообмена се определят
от комплексното влияние на стъпката и дълбочината на канавката. Това
се определя от числото на Вебер, изразяващо връзката между силите на
повърхностно напрежение и гравитационните сили.
За отчитане "честотата" на канавките се приема градиентът на
налягане, причинен от силите на
повърхностно напрежение, спрямо
разстоянието ρ (една стъпка).
Дрениращите способности на
канавките зависят силно от ъгъла на
винтовата линия. Следователно, ако
се приеме, че коефициентът на
външна интензификация не зависи
или слабо зависи от изменението на
числото на Рейнолдс, от страна на
охлаждащия флуид е възможно да се
намери проста зависимост от вида
E 0 = f(Wecosγ), (8).
Резултатите обаче показват, че
с нарастване на скоростта на охлаждащата вода в тръбите нарастват и стойностите на E0, които
достигат максимални значения при
10 000 < Rei < 12 000, след което

отново започват да намаляват. Следователно, за да се отчете влиянието на Rei, в сила е зависимост от
вида
E0 = f(We,cosγ,Rei), (9),
чието изменение е показано на фиг.
5.
Тук се вижда, че характерът на
изменение на E0 = f(We,cosγ,Re i) е
твърде сложен и най-добре се описва с полиномиална функция от четвърти ред.
Включвайки в анализа и влиянието
на стъпката на лентата, зависимостта (9) ще приеме вида
E0 = f(We,cosγ,Rei, H/Di ), (10).
Ако отново се приеме, че коефициентът на външна интензификация
на топлообмена не зависи от изменението на Rei, корелацията ще има
вида
E0 = 1,182(Wecosγ/ H/Di )-0,023, (11)
чието изменение е показано на фиг.
6 и която е напълно приложима при
приблизителни инженерни изчисления.
Отчитайки, обаче стойностите
на Re, значително намалява грешка-

Improvement of the Power Environment in Paper Plants
The paper manufacturing process requires a lot of energy. It holds the second place for energy
consumption after the glass manufacturing process. Conditionally, the manufacturing process energy loss
reduction measures can be divided in „active“ and „passive“ measures. The article examines the
opportunities to intensify the heat exchange through the utilization of heat-exchangers, where the smooth
surface pipes are replaced by pipes with applied combined intensification.
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та при корелиране на опитните резултати. Следвайки зависимостта
(11) влиянието на стойността на
Рейнолдс се изразява чрез функция от
вида
E*0 = E0 /((Wecosγ)/ (H/Di)) = f(Rei),
(12),
чието изменение е показано на фиг.7.
В заключение трябва да се подчертае, че използването на съвместна интензификация на топлообмена, чрез комбиниране на СВТ (с
подходяща геометрия) със спирални
ленти (с подходяща стъпка), може
да доведе до значително намаляване на капиталните вложения за изработване на кожухотръбни хоризонтални кондензатори, или до значително увеличаване на топлинната мощност на апарата, когато се
създават нови такива. За целта
трябва да се промени конструкцията на съществуващ апарат, като
се създаде нова. При ремонт найлесният начин е да се намали броят на ходовете (когато апаратът
е многоходов) и да се запази външният диаметър на кожуха. Ако съществуващият апарат е едноходов,
промяната на конструкцията неизбежно е свързана с увеличаване на
диаметъра на кожуха и намаляване
на дължината на тръбите.
Използването на СВТ със спирални ленти за замяна на гладките
тръби в действащи топлообменни
апарати без да се променя конструкцията им може да се извършва само
при положение, че наличната помпа
е достатъчна за преодоляване на
увеличените хидравлични съпротивления или може да бъде подменена с
по-мощна. Намаляването на дебита
на охлаждащата вода много често
не е желателно и такива режими
трябва да се избягват.
Получените стойности за коефициентите на топлопредаване от
страната на кондензиращата пара
и на охлаждащата вода показват, че
външното термично съпротивление
става значително по-високо от
вътрешното, особено за долните
слоеве на тръбния сноп. При това
положение повишаването на степента на външна интензификация става много актуално, за да се балансират съпротивленията по пътя на
топлинния поток.
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Повишаване на
ефективността
на водни турбини
П

В. С. Обретенов

овишаването на ефективността на енергийното оборудване е
един от най-важните проблеми на
съвременната енергетика (в т. ч. и
хидроенергетиката). В България има
над 140 ВЕЦ и 4 ПАВЕЦ, в които от
началото на ХХ век досега са инсталирани различни видове водни турбини и обратими турбомашини с мощност от няколко десетки до 216 000
kW. Географските дадености на
страната обуславят широкото използване на активни и реактивни водни
турбини, при това във всички сегменти (малки, средни и големи ВЕЦ). От
тази гледна точка въпросът за модернизирането на проточната част
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на съществуващите водни турбини,
както и за проектирането на нови, високоефективни турбини, е значим.
Може да се каже, че на практика
възможностите за повишаване на
тяхната ефективност най-общо се
свеждат до следното:
n Усъвършенстване на проточната
им част (основно лопатъчните
системи на работните колела и
взаимодействието им с другите
елементи от проточната част);
n Осигуряване на оптимални условия
за работа в енергийната система.

Модернизация на
проточната част
Активни водни турбини
Ефективността на работа на

една водна турбина са определя главно от стойностите на к. п. д. в експлоатационния диапазон. Известно
е, че при активните водни турбини
стойността на хидравличния им к. п.
д. зависи от следните величини:
ηh=f (ξ, β1, β2, ψ, kc1)
Анализът на горното уравнение
дава възможност да бъдат направени следните по-важни изводи:
1. Намаляването на относителните хидравлични загуби ξ при взаимодействието на струята с работните лопатки еднозначно води до
увеличаване стойността на ηh.
2. Ъглите β1 и β2 определят ъгъла
на завъртане на вектора на относи-
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Фиг. 1. Сравнение на работни характеристики (ВЕЦ "Песочани").

телната скорост и следователно
оказват влияние върху стойността
на силата, която струята упражнява върху работните лопатки.
3. Скоростният коефициент kc1
характеризира загубите на енергия
в направляващия апарат на турбината. Опитните изследвания показват,
че kc1=0.96÷0.98.
4. Режимният параметър ψ =u/c
представлява отношение на преносната скорост към скоростта на
струята. Оптималната му стойност обикновено е в границите ψopt
0.46÷0.49.
За повишаване ефективността на
работния процес при активните
турбини (в частност пелтоновите
като най-разпространени от тях) е
необходимо усилията да бъдат насочени главно към усъвършенстване
геометрията на работното колело
(над 85% от енергийните загуби в
пелтоновите турбини се реализират
в този елемент от проточната
част), както и на направляващия
апарат. Модернизацията на тези
елементи в някои случаи може да
доведе до съществено повишаване
на ефективността на работа. На
фиг. 1 е показан резултатът от
усъвършенстването на проточната
част на пелтонова турбина от хидроагрегат №2 във ВЕЦ Песочани
(БЮР Македония), извършено от
HYDROPOL Project & Management
(Чехия). Вижда се, че в целия експлоатационен диапазон стойностите
на к. п. д. са се увеличили с над 20%
(очевидно преди това турбината е
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Фиг. 2. Сравнение на работни характеристики (ВЕЦ Talloro II).

била в много лошо състояние).

Реактивни водни
турбини
При реактивните водни турбини
стойността на хидравличния к. п. д.
зависи от следните параметри:
ηh=f (β1, β2, ϕ1, ϕ2, ψ1, ψ2, δ).
Анализът на зависимостта позволява да бъдат направени следните
по-важни изводи:
1. Ефективността на работа на
турбината зависи от геометрията
на лопатъчната система на работното колело (ъглите β1, β2).
2. Върху ефективността на работния процес оказват влияние и
външните параметри на турбината
(напор H, дебит Q, честота на
въртене n), както и геометрията на
входящия и изходящия ръб на работните лопатки, чрез които се определят коефициентите на дебит ϕ и
напор ψ за входа (индекс 1) и изхода
им (индекс 2).
3. От съществено значение за
ефективната трансформация на
енергията е съответствието на
кинематичните параметри на течението след изхода на направляващия
апарат и на входа на работното
колело.
4. При турбините с подвижни работни лопатки (осовите турбини
тип Каплан и диагоналните турбини) важно значение има положението на работните лопатки (т. нар.
ъгъл на поставянеδ), както и комби-

наторната зависимост (зависимостта на ъгъла δ от отварянето
на направляващия апарат и напора на
турбината).
На фиг. 2 са показани работните
характеристики (к. п. д. - дебит) на
францисова водна турбина от ВЕЦ
Talloro (Италия), преди и след модернизацията на проточната част, извършена от VA TECH HYDRO (Австрия). Измерванията показват, че
максималната стойност на к. п. д. е
нараснала с около 5%, а мощността
- почти с 15%.
На фиг. 3. са представени аналогични резултати от модернизацията на проточната част на францисова водна турбина от ВЕЦ Асеница
1 (България). Вижда се, че забележимо се е повишила ефективността на
работния процес практически в целия експлоатационен диапазон. Например в оптималния режим на работа на старата турбина (стойност на генераторната мощност Pg
≅ 2300 kW),модернизираната турбина работи с около 6% по-висока
стойност на к. п. д., като разликата
нараства до 10% за режима с максимална мощност. Освен това максималната мощност на модернизираната турбина се е повишила с около
30% както поради по-високата ефективност на работния процес, така
и поради повишената пропускателна способност на лопатъчната система на новото работно колело.
Както е известно, съвременните
изчислителни схеми за пресмятане на
лопатъчните системи на хидравлич-
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Фиг. 3. Сравнение на работни характеристики (ВЕЦ "Асеница 1").

Фиг. 5. Оптимален режим на работа (ПАВЕЦ "Белмекен").

задачи: синтез на геометрията на
лопатъчната система и анализ на
характеристиките на течението
през нея. На фиг. 4 е показана типична блокова схема за оптимално проектиране (параметрична оптимизация) на лопатъчни системи на водни
турбини, прилагана и у нас. Изчислителната процедура продължава до
удовлетворяване на изискванията на
техническото задание (ТЗ).

Оптимизиране
режимите на работа на
хидроагрегатите
Фиг. 4. Изчислителна схема.

ните турбомашини се основават на
последователното прилагане на двете взаимно свързани хидродинамични
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Оптимизирането на режимите на
работа на хидроагрегатите при
работата им в енергийните системи е един от начините за повишаване на тяхната ефективност. Оптималната работа на хидроагрегати-

те в енергийните системи може да
бъде осигурена само ако се познават
реалните им характеристики за
всички режими, в които те се експлоатират. Следва да се има предвид,
че тези характеристики се изменят
във времето и е необходима актуализация (този период у нас нормативно е 5 години). Друг важен въпрос,
непосредствено свързан с ефективността на работата на хидроагрегатите, е определянето на водните
обеми, изразходвани за производството на електроенергия.
Основната задача при оптимизирането на режимите на работа на
хидроагрегатите е определянето на
работните им характеристики за
всички режими на работа в експлоатационния диапазон, на основата на
резултати от опитни изследвания.
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Фиг. 6. Работни характеристики на водни турбини (ВЕЦ "Ст. река").

Режимите на работа се дефинират
от диапазона на натоварванията и
на напорите, при които се експлоатират турбините. Основният проблем се състои в това, че измервания обикновено се провеждат само
за определени стойности на напора.
Това налага често да бъдат използвани изчислителни процедури за пресмятане на техните характеристики за други стойности на напора,
които в някои случаи са обременени
от неточности.
На фиг. 5 е показано изменението
на относителните загуби в пелтоновата турбина от хидроагрегат
№5 на ПАВЕЦ Белмекен и в системата (хидроагрегат и напорен тръбопровод) за различни стойности на
активната мощност на генератора.
Известно е, че пелтоновите турбини по принцип запазват ниско ниво
на енергийните загуби в широк диапазон от режими, което се дължи на
особеностите на работния процес в
тях.
Оптималната зона за работа на
изследвания хидроагрегат (в нея
загубите нарастват с 5%) е при
стойности на активната мощност

на генератора Pg=37÷75 MW. Резултатите от опитните изследвания
показват, че в интервала (0.3 ÷ 1.0)
от максималната стойност на активната мощност на генератора,
общите енергийни загуби в системата се изменят с 9.6%, а само в турбината със 7%.
Когато в централата са инсталиране няколко хидроагрегата, важно значение (от гледна точка на
ефективното им използване) има
съвместната им работа. Този проблем се решава чрез разработване
на т. нар. режимна таблица на централата.
За ВЕЦ с малка мощност един от
най важните проблеми е ефективното оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал. Известно е, че степента на оползотворяването му обикновено е под 60% и
това е един от основните недостатъци на малките ВЕЦ. Много
често инвеститорите инсталират
в централите хидроагрегати, съобразявайки се с максималните стойности на дебита, като игнорират
обстоятелството, че най-често те
са на разположение 2-3 месеца в

Improvement of the Water Turbines Efficiency
The accent of the article is on the modernization of flow-throw part of the existing turbines and the
design of new, highly efficient ones. The methods for operation, optimization and improvement of
efficiency are examined.
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годината. Този проблем може да бъде
решен чрез инсталиране на втори
хидроагрегат с по-малка мощност,
която е съобразена с реалните стойности на дебита, определени на
основата на анализ на данни от
наблюдения за достатъчно дълъг
период от време. Типичен пример е
малката ВЕЦ Станкова река, в която през 2009 г. е инсталиран хидроагрегат с пелтонова турбина (максимална мощност 958 kW при дебит
400 l/s). Експлоатацията му показа,
че много често се налага хидроагрегатът да работи с минимална мощност, чието ограничение е 80 kW (или
въобще да не работи). За по-пълното оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал беше
инсталиран втори хидроагрегат с
пелтонова турбина, който работи с
максимална мощност 110 kW (при
дебит 46 l/s) и има възможност да
оползотворява дебити дори под 5 l/
s. На фиг. 6 е направено сравнение на
работните характеристики на двете турбини (к. п. д. – ефективна
мощност).
Очевидно е, че малката турбина
(турбина №2) работи с много повисока ефективност от голямата в
целия си експлоатационен диапазон,
като покрива и поле, в което голямата не може да работи. Това естествено води до забележимо нарастване на произведената електроенергия (на практика от септември
2012 г. до февруари т. г. работи само
тази турбина).
Повишаването на ефективността на работата на водните турбини е възможно да бъде постигнато
по следните начини:
А. При проектирането на турбините:
n Правилно определяне на основните параметри на турбината;
n Прецизно оразмеряване на елементите от проточната им част.
Б. По време на експлоатацията на
турбините:
n Определяне на реалните характеристики на машините;
n Модернизация на елементите от
проточната им част;
n Оптимизиране работата на хидроагрегатите чрез разработване
на режимнитехарактеристики на
ВЕЦ.
брой 1/2013
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Автономни
вятърни
генератори
А

втономните (stand alone, off
grid) вятърни генератори са подходящи за захранване на инсталации в изолирани зони, къмпинги, ферми, планински заслони, сезонни жилища, отдалечени обекти с режим на работа без
поддръжка, охранителни системи,
климатични инсталации. Малки вятърни генератори могат да захранват
телекомуникационни системи като
ретранслатори, антени за мобилни
телефони и други прибори, които се
инсталират в отдалечени, неелектрифицирани райони. Също така могат
да се използват с успех и при помпени и отводнителни инсталации, за
нуждите на уличното осветление и за
снабдяването с енергия на защитени природни зони.
Този тип ветрогенератори се
произвеждат с мощност до 10 kW, а
кулите на които се монтират са с
височина от 1.80 m до 20 m. Конструирани са да стартират при малка
скорост на вятъра от 3.0 m/sec, което ги прави масово приложими. В
комбинация с фотоволтаични елементи, обхвата им на приложение нараства до възможност за изцяло автономно електрозахранване на обекти.

Етапи при изграждане на
автономните системи
Първоначалният етап от изграж-
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дането на автономни ветроенергийни съоръжения включва предва-

рително оразмеряване на системата. Съгласно специфичните изиск49
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Фиг. 1. Автономна ветроенергийна система.
1 - вятърна турбина; 2 – контролер; 3 – батерии; 4 - инвертор.

вания на клиента за захранваща
мощност, работна площ и други, се
определя оптималната топология
на автономната система. Планира
се изграждането на носещата конструкция, монтирането на ветрогенератора, окабеляването и инсталирането на останалата електроапаратура.
Поради голямото разнообразие на
терените, на които се монтират
ветрогенератори, съоръженията
трябва да се оразмеряват в съответствие с климатичните условия,
при които ще работят: равнинни,
планински (хълмисти), морски (офшорни) и крайбрежни. Плътността
на въздуха във всеки от изброените райони не е еднаква и това обуславя различията в работните настройки, както и в използваните
материали за производство на турбините и техните конструкции.
Съществен етап в планирането
на системата е измерването на
скоростта на вятъра. Средната
скорост на вятъра не трябва да се
приема като единствена величина
в изчисленията, а като преобладаващата за даден ветроскоростен
интервал. Принос за ветровата
мощност носят и всички други скорости, които са различни от преоб-
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Фиг. 2. Свързана с мрежата ветроенергийна система.
1 - вятърна турбина; 2 - контролер; 3 - батерии; 4 - инвертор; 5 - уред
за отчитане на произведената енергия; 6 - електроенергийна мрежа.

ладаващата, но са в същата ветроскоростна лента. Паралелно с измерването на ветроскоростите се
мери и плътността на ветровата
мощност, както и температурните
разлики на терена и въздуха над него
в момента на измерванията.
Плътността на ветровата мощност, изчислена във W/m2, е важна
енергийна характеристика на вятъра, която се влияе не само от хоризонталната ветроскорост, но и от
другите характеристики на вятъра и въздуха. След съпоставяне на
измерените данни с изчислените по
ветродинамичния модел, моделът се
калибрира и прецизира за конкретното измервано място, за да се
направи, макар и приблизително,
начален избор на по-добрите ветроенергийни точки още в процеса на
самото измерване.
Влиянието на атмосферно налягане, температурата и относителната влажност на въздуха също са
от значение за количеството произведена енергия от вятърния генератор. Атмосферното налягане
може лесно да бъде измерено на
всяка удобна височина. За разлика
от него, уредите за измерване на
температурата трябва да се монтират на височина най-малко 10 м,

за да се избегне влиянието на топлината, излъчвана от земята. Относителната влажност на въздуха
не оказва влияние върху произведената енергия, но е полезно да се знае
за оценка на опасността от заледяване.

Избор на
ветрогенератори
След анализиране на резултатите от ветроенергийния одит, се
пристъпва към избор на подходяща
за преобразуване на наличния ветропотенциал турбина. Изборът се
прави след детайлен анализ на ветроенергийните характеристики на
ветрогенераторите, които са предварително подбрани така, че електрическата им производителност
да е най-висока при съответните
ветроусловия и други енергозначими показатели на местата. За целта се изготвя реалистична оценка
на електропроизводството за избраните варианти на ветрогенератори, която включва очакван пълен
потенциал на годишно електропроизводство и очаквана часова електропроизводителност, съобразно
типа на ветрогенераторите и енерготехническите им параметри. При
избора на турбина е препоръчител-
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но да се използват и данни от техническите тестове на ветрогенераторите в реални експлоатационни условия, направени от независими технически одитори.

Видове вятърни
турбини
Сред най-често използваните
малки вятърни генератори са моделите с пропелерен тип турбина,
турбини с вертикална ос и многолопаткови (реактивни) турбини.
Пропелерен тип са вятърните турбини с хоризонтална ос, които използват реактивен принцип на обтичане на роторните лопатки. Турбините са с две или три лопатки.
Коефициентът на бързоходност
(отношение на периферната скорост на колелото към скоростта на
вятъра) е от 6 до 10. Този тип
турбини работят само при скорости на вятъра над 5 m/s. Днес, дизайнът на почти всички съвременни ветрогенератори е с хоризонтална ос на въртене, тъй като нейната ефективност е по-висока. Вятърните генератори с вертикална ос
са познати още като турбини тип
Дариус. Характеризират се с коефициент на бързоходност от 5 до
6. Коефициентът на мощност е Cp
= 0.40. Имат сравнително нисък
стартов въртящ момент.
Вертикално-осевите турбини се
използват по-често за локални електрозахранвания, в места където
няма персонал, защото те не следват посоката на вятъра. Те са попрости за производство и по-надеждни за експлоатация. Не са с големи мощности и по изключение могат
да бъдат свързани към обществена мрежа. Турбините с вертикална
ос имат няколко основни предимства. Така например, конструкцията позволява генератора и скоростната кутия да се монтират в
основата и не е необходим механизъм, който да ориентира ветро-

генератора по посока на вятъра.
Като недостатъци често се посочват трудното задвижване, определено от ниските скорости на вятъра в близост до земята; по-ниската ефективност в сравнение с
турбините с хоризонтална ос и др.
Многолопатковите вятърни турбини са реактивен тип вятърни осеви турбини. Сред техническите им
характеристики са коефициентът
им на бързоходност от 3 до 4; коефициент на мощност Cp = 0.35; коефициент на полезно действие (КПД)
от 20 до 43%. Имат среден стартов
момент. Могат да работят и при пониски скорости на вятъра. Използват се и за приложения, различни от
тези за производство на електроенергия (например за изпомпване на
вода).

Съхранение
на произведената
енергия
В автономните ветроенергийни
системи DC електричеството, произвеждано от турбината, се използва непосредствено след това или се
съхранява в акумулаторни батерии.
Ако се захранват DC уреди от системата, те обикновено са свързани
към батерията чрез предпазител. За
захранване на АС уреди се използва
директно свързан с акумулаторната
батерия инвертор. Съществуват и
системи, в които постоянният ток
се използва директно без батерии,
например за захранване на помпени
станции.
Акумулаторните батерии е необходимо да притежават възможност
за дълготраен живот при условия на
ежедневно зареждане и разреждане,
т. е. пълни (дълбоки) цикли „разрядзаряд“. Като вид обикновено са оловно-киселинни. Според конструкцията
си се разделят на залети и затворени. В залетите батерийни клетки
има течен електролит, който системно трябва да бъде допълван с

Off-grid Wind Power Generators
The article examines the stages of construction of stand-alone wind power systems, the wind turbine
type selection and ways of produced energy storage.
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дейонизирана вода. Затворените
клетки обикновено съдържат електролит под формата на гел или включват метод за рекомбиниране на водород и кислород и нямат нужда от
допълване.
В идеалния случай батериите се
зареждат на три етапа. В първия
от тях батерията получава найголям заряд. Следва абсорбиращ
заряд, когато батерията се зарежда при постоянно напрежение, но
при намален ток, за да се завърши
процесът на зареждане. Последната фаза е допълващ заряд, в която
батерията просто се поддържа
заредена.
Специалистите съветват да не
се допуска пълно разреждане на батериите. Максимално допустимата
дълбочина на разряд е 80%. За залети батерии с дълбок цикъл препоръчителната дълбочина на разряд е
50%. Ако батерията редовно се разрежда само до 20%, тя би имала още
по-дълъг живот. Степента на саморазреждане на батериите във фотоволтаичните системи е около 3% на
месец.
Електрическият капацитет на
батериите, измерван в амперчас
(Ah), се влияе от тока и температурата, при които се разрежда.
При ниски температури, капацитетът значително намалява - по
правило с 1% за всеки температурен градус. Температури под 0 оС
могат да повредят оловно-киселинните батерии, тъй като при тези
стойности има вероятност електролитът да замръзне. Твърде
високите температури също оказват негативно въздействие върху
батериите.
Важен фактор при избора на батерия за конкретното приложение е
нейната Ah ефективност, която се
определя от отношението между
броя амперчасове към и от батерията (втората стойност винаги е помалка). При новите батерии тази
стойност е около 90% при идеални
режими на зареждане и подходящи
температурни условия. В реални
условия за добър показател се приема и 75% Ah ефективност.
брой 1/2013
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Роботи инсталират PV панели
Независимо от факта, че цените
на фотовлотаичните панели спадат
драстично всяка изминала година,
някои от разходите за изграждане
на PV системи се запазват и имат
тенденция към повишаване. Най-сериозният от тях е цената на труда. В тази връзка, няколко немски
компании наскоро фокусираха усили-

ята си върху разработване на мобилен робот, който може да инсталира наземни фотоволтаични панели.
Освен че роботите могат да работят денонощно при всякакви атмосферни условия, този метод на инсталиране отнема осем пъти помалко време и спестява доста оперативни разходи. На този етап

роботите не могат да извършват
всички необходими прецизни операции, но с течение на времето се
очаква да бъдат усъвършенствани.
При големите фотоволтаични паркове роботите могат да бъдат
използвани и за почистване на панелите в по-късен етап от експлоатацията на системата.

GES наноцветя съхраняват ВЕИ
енергия
Учени от North Carolina State
University са създали цветеподобни
структури от полупроводниковия
материал германиев сулфид (GES).
„GES наноцветето притежава качества за следващото поколение устройства за съхранение на енергия и
слънчеви клетки. Създаването и
разработването му може да увеличи значително капацитета на литиево-йонните батерии, тъй като подобна тънка конструкция с голяма

площ побира много повече литиеви
йони“, пояснява д-р Линой Чао, професор по материалознание и инженеринг и съавтор на доклада върху
научните изследвания. „По същия
начин това цвете с GES структура
би могло да доведе до увеличаване на
капацитета на суперкондензаторите, които също са използват за
съхранение на енергия. Освен това,
германиевият сулфид е евтин и нетоксичен материал“.
За да създадат цветните структури, изследователите загряват

GES прах в пещ до степен на изпарение. Впоследствие парите преминават през охладител и се подреждат в слоест лист, с дебелина 2030 нанометра. С добавянето на
допълнителни слоеве, листа се разклонява, като се създават различни флорални мотиви. „За да получите тази структура, е необходимо да
се контролира потокът на GES
парите, така че да има време да се
разпространява в слоя, a не да се
концентрира в една точка“, допълва д-р Чао.

Иновации в добиването на
енергия от морските вълни
Софтуер, способен да предсказва
размера и силата на морските вълни,
би могъл да увеличи в двоен размер
енергията, добита от морето,
твърди екип от математици и инженери от Ексетър и Тел Авив. „Досега средните дължини на вълната
можеха да се предсказват на относително дълги дистанции в период
от 30-60 минути. Този статистически подход е ограничен, защото висо-

чината на всяка вълна варира. Нашият софтуер прогнозира височината
на насрещно движещи се вълни само
на 10-30 секунди разстояние от
турбината“.
„Компонентите в плаващите
турбини се движат един спрямо друг
в отговор на вълната и генерират
енергия, която се подава към електрическата мрежа. Сега имаме
възможност да прогнозираме висо-

чината на следващите вълни, което
позволява на турбината да отговори на всяка вълна индивидуално, чрез
фина настройка на съпротивлението на нейните вътрешни компоненти и генерира максимална енергия.
Също така, тя може да бъде програмирана за минимално съпротивление,
когато вълните са твърде силни, за
да се избегне повреда на компонентите“, допълват учените.

Фотоволтаични тъкани
Международен екип учени, воден
от Джон Бадинг, професор по химия
в Университета в Пенсилвания, разработи оптично влакно от силиций
със свойствата на фотоволтаични
клетки.
Научните разработки на екипа се
основават на по-ранни изследвания,
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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които са насочени към обединяването на оптични влакна с електронни
чипове - силициеви интегрални схеми, служещи за основни елементи на
повечето електронни полупроводникови устройства, като например
соларни клетки, компютри и мобилни телефони.

В настоящата фаза на проучванията си екипът е използвал същите
процеси за химическа обработка под
високо налягане, за да формира силициеви влакна от кристални силициеви полупроводникови материали,
така че влакното се превръща във
фотоволтаична клетка.
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предстоящо/events

Предстоящи изложения, конференции, събития
МАРТ - МАЙ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
MARCH - MAY 2013

МАРТ 2013
ГАЗИФИКАЦИЯ
GAS TURKEY 2013, 28 March 2013 - 30 March 2013
Venue: Turkey, Istanbul
Organizer: Senexpo International Fairs Inc.
Type:
International Liqufied Petroleum Gas, Compressed
Natural Gas and Liquified Natural Gas Technologies Exhibition

АПРИЛ 2013
ЕНЕРГЕТИКА
ENGRA, 4 April 2013 - 7 April 2013
Venue: Slovenia, Gornja Radgona
Organizer: Pomurski Sejem
Type:
International Fair for Energy and Sustainable
Cоnstruction. Sustainable energy and perspective construction.
The wisdom of the Fair ENGRA will be investments in renewable
sources and rational use of energy as well as in advanced
materials and systems for almost zero-energy houses 2020.
ЕНЕРГЕТИКА
Power Plant Technology, 8 April 2013 - 12 April 2013
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutche Messe
Type:
Leading Trade Fair for Power Plant Design, Systems,
Operation and Maintenance
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
Wind, 8 April 2013 - 12 April 2013
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutche Messe
Type:
Leading Trade Fair for Wind Generation Technology,
Components and Services
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
MobiliTec, 8 April 2013 - 12 April 2013
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutche Messe
Type:
Leading Trade Fair for Hybrid and Electric Powertrain
Technologies, Mobile Energy Storage and Alternative Mobility
Solutions
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
SOLAR, 10 April 2013 - 12 April 2013
Venue: Serbia, Novi Sad
Organizer: ICM Slovenia
Type:
B2B International Exhibition of Solar and Renewable
Energy
БИОМАСА
BIOMASA, 10 April 2013 - 12 April 2013
Venue: Serbia, Novi Sad
Organizer: ICM Slovenia
Type:
B2B International Exhibition for Biomass
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
Solar Energy Forum, 10 April 2013 - 11 April 2013
Venue: Italy, Padova
Organizer: Senaf
Type:
Solar Energy Forum, an International appointment about
the Solar photovoltaic and thermal Energy
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Proenergy+, 11 April 2013 - 13 April 2013
Venue: Italy, Padova
Organizer: Senaf
Type: Proenergy+ means „Planning the energy efficiency“.
Because the market and the law draw to an integrated project that
includes plants, renewable energies, building envelope with a
final goal: the energy efficiency. Proenergy+ is an event
addressed to processes and projects, that allows you to show
concretely the application advantages of your products through
many special initiatives.
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ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Thin-Film Industry Forum 2013, 16 April 2013 - 16 April
2013
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis
Type:
The Thin Film Industry Forum will, for the 5th time, form
a key event that will bring PV Thin-Film sector players together
with representatives from politics, the financial world, the press
and the industryӜs suppliers. This year, the forum will set out to
define the position that the thin-film technology holds in the energy
revolution that is taking place in Germany and all over the world.
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
VDI International Conference - Rotor Blades of Wind
Turbines, 17 April 2013 - 18 April 2013
Venue: Gemany, Hamburg
Organizer: VDI Wissensforum
Type:
This VDI conference will focus on topics addressing the
impact of materials on the design of rotor blades, the best cost-tobenefit ratio of materials to produce large rotor blades, increase of
quality and extension of service life of rotor blades, damage types
found in rotor blades and their root causes as well as novel concepts
for more efficient rotor blades.
ГАЗИКИФАЦИЯ
EXPO-GAS, 17 April 2013 - 18 April 2013
Venue: Poland, Kielce
Organizer: Kielce Trade Fairs
Type:
This year’s edition of the fair was supplemented with the
conference „Natural gas – development in Poland“. The conference
was organized by The Chamber of Natural Gas Industry.
ЕНЕРГЕТИКА
Focus on Energy, 18 April 2013
Venue: Romania, Bucharest
Organizer: Business Review
Type:
The prospects of the Romanian electricity market and
the potential changes to the renewable support scheme are among
the topics set to be debated by a high-ranking panel, which includes
energy specialists, policy makers and heads of utility companies.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
ECOTEC, 18 April 2013 - 21 April 2013
Venue: Greece, Athens
Organizer: T Expo
Type:
Presents Greek and foreign participants from
constructing, representing and service providing companies
specializing in the sectors of: Renewable energy sources
(photovoltaic, wind, geothermal, hydroelectric), Energy saving, Eco
building, Recycling, Urban and industrial waste management
(liquid, solid, air), Environmental restoration, Alternative fuel
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
RENEXPO Central Europe, 25 April 2013 - 27 April 2013
Venue: Hungary, Budapest, SYMA Event and Congress Centre
Organizer: REECO
Type:
International exhibition focused on sustainable energy
production - renewable energy, intelligent, efficient power
distribution, efficient energy use.

Източник снимка: Виа Експо

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
GreenPower, 14 May 2013 - 16 May 2013
Venue: Poland, Poznan
Organizer: Poznaс International Fair Ltd
Type:
The Greenpower fair is about energy-saving technologies
and modern solutions in the field of renewable energy sources.
ЕНЕРГЕТИКА
EXPOPOWER, 14 May 2013 - 16 May 2013
Venue: Poland, Poznan
Organizer: Poznaс International Fair Ltd
Type:
Subject area of the EXPOPOWER fair held under under
the theme „Power Industry of the Future - Future of the Power
Industry“, included generation, transmission and distribution of
electrical and heat energy, electrical machinery and equipment,
cables and connectors, controls, automation system accessories,
lightning protection, power industry construction, and lighting.
БИОМАСА
World Biomass Power Markets, 16 - 17 May 2013
Venue: Netherlands, Amsterdam
Organizer: Green Power Conferences
Type:
Securing reliable supply chains of suitable biomass:
Establishing consistent regulatory and government policy re
Biomass Power; Reinforcing the environment and sustainable
credentials of biomass power; Improving boiler efficiency;
Increasing plant size.
ЕНЕРГЕТИКА
All-Energy Exhibition & Conference, 22 - 23 May 2013
Venue: Scotland, Aberdeen
Organizer: Reed Exhibitions
Type:
The All-Energy Exhibition & Conference is the UK’s
largest renewables event devoted to all forms of clean and renewable
energy

МАЙ 2013

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
SEE Solar, 29 - 31 May 2013
Venue: България, София (ИЕЦ)
Organizer: Via Expo
Type:
Международната изложба SEE Solar е единственото по рода си събитие в България, което представя найновите фотоволтаични системи и съоръжения за соларна
термия. Тя събира на едно място производители, инсталатори, инвеститори, проектанти и консултанти.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
Solar Expo, 8 May 2013 - 10 May 2013
Venue: Italy, Milan
Organizer: Expoenergie
Type:
Solarexpo, the international exhibition and conference
on renewable energy and distributed generation. SOLAREXPO
represents not only the place to be for national players involved in
the solar energy sector but also for all major international solar
Companies. Parallel to the exhibition, an extensive calendar of
conferences and seminars covers technical, scientific,
communication and policy topics.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Възобновяема енергия и ЕЕ, 29 - 31 May 2013
Venue: България, София (ИЕЦ)
Organizer: Via Expo
Type:
Едно от най-значимите бизнес изяви в региона е
изложбата за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕ). Тя демонстрира модерните решения за намаляване на енергийната консумация и технологии за производство на вятърна, био-, хидро- и геотермална енергия и
стимулира реализирането на нови проекти.
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