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Dear readers,

В този брой на българското техническо списание за
енергетика – Енерджи ревю, се фокусираме върху дървесната биомаса като източник за производство на енергия.
Какво е ресурсното обезпечаване и какви са
възможностите за производство на дървесна биомаса в
страната разкрива статията на д-р инж. Ценко Ценов,
инж. Валентин Чамбов, Изпълнителна агенция по горите,
която публикуваме на стр. 30

In this issue of Energy Review - the magazine of the Bulgarian power
industry, we focus on wooden biomass as energy production source. Is
Bulgaria rich of wooden biomass and what are the required resources
for the newly established capacities for energy production from wooden
biomass – you can find the answer of these questions in the article by
Dr. Eng. Tzenko Tzenov and Dipl. Eng. Valentin Chambov, Executive
Forest Agency, Ministry of Agriculture and Forest of Bulgaria, on page
30.

В рубриката за соларна енергетика представяме материал за контролери за фотоволтаични системи, със специален акцент върху основните функции и влиянието върху
работата на батериите и фотоволтаичните модули.
Прочетете статията на стр. 24

The PV Energy column features a material devoted
to PV Charge Controllers which prevents overcharging,
overvoltage and deep discharging of the battery to
protect its life in off-grid PV power systems.
Read more on p. 24.

Една сериозна статия за професионални читатели Твърдотелни литиеви акумулатори, разглежда задълбочено
устройството, технологията, параметрите и видовете
твърдотелни литиеви батерии. Фокусът върху предимствата им обяснява широкото им приложение в наши дни.
Друг ценен материал в броя разглежда предприетите
инициативи за изграждане на нова ядрена мощност
в България на територията на АЕЦ Козлодуй.
Тя представя предстоящите действия за успешно
реализиране на проекта.
За специалистите в топлоенергетиката публикуваме
статия, която изследва възможностите за подобряване
на характеристиките на топлообменните апарати. В
рубрика Хидроенергетика предлагаме на вниманието ви
материал, посветен на значението на хидроенергийните
обекти в управлението на електроенергийната система
и участието им в аварийни режими. Прочетете още
"Вятърни турбини с директно задвижване" за новата
технология, елиминираща редуктора и използваща генератор с постоянни магнити и ниска скорост на въртене.
Приятно четене!
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The article named Solid State Batteries introduces the nature,
structure and types of solid state batteries.
It’s also focused on the advantages that made
solid state batteries so widespread
these days.
Another interesting material looks at the initiatives
undertaken for building a new nuclear power plant
in Bulgaria on the territory of NPP Kozloduy. It marks
the upcoming activities for successful implementation
of the project.
For the specialists in the Power Heating Industry, we present an
article which examines the possibilities for heat exchanging
equipment characteristics improvement. Also, pay attention
at a very interesting article presenting the significance
of the hydro power units in the electrical power
system management and their participation in emergency
situations. In addition, you may read the article „Direct-drive Wind
Turbines“ about the new technology for wind turbines
that eliminates the gearbox by use of a low-speed, permanent
magnet generator.
Enjoy reading!
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Шнайдер Електрик представи нова разпределителна уредба СН
Шнайдер Електрик представи FBX – универсална разпределителна уредба с елегазова изолация, отговаряща на всички изисквания на EVN. "FBX е
комплектна разпределителна уредба за средно напрежение до 24 kV, 630/
1250 A, 25 kA/1 s, използвана в приложения за вторично електроразпределение. Тя може да бъде оборудвана със защитни функции като защита на
трансформатор чрез стопяеми предпазители или вакуумен прекъсвач. В
допълнение уредбата е с компактни размери и възможности за разширяване, което я прави универсално разпределително устройство, подходящо за
индустрията, електроразпределителните дружества, инфраструктурни
проекти и такива с възобновяеми източници на енергия", заявиха от Шнайдер Електрик.
"Представянията се състояха през месец март в Пловдив, Стара Загора
и Бургас при голям интерес от страна на индустрията, електроразпределението, електропроектантите и изпълнителните на проекти", допълниха
организаторите.

Ритбул стана представител на Westermo за България
Наскоро фирма Ритбул – търговски представител на редица немски компании, предлагащи продукти и решения в областта на електрониката и
индустрията, анонсира новото си партньорство с шведския производител
Westermo.
„Westermo проектира и произвежда солидни комуникационни устройства
за пренос на данни в сурови условия“, споделят от Ритбул. „Компанията
доставя продукти с доказани във времето технологии, които осигуряват
комуникационна инфраструктура за системи за управление и мониторинг,
използвани в решения с възможно най-висока надеждност, където търговският клас продукти не са достатъчно устойчиви“, разказват за предимствата на новия си партньор от българската компания.

ABB представи нова онлайн услуга за мониторинг на
фотоволтаични
Наскоро ABB България представи ново уеб приложение като част от
работата на контролния си център по експлоатация и поддръжка в София.
паркове

ABB Renewable предоставя на клиентите непрекъснат достъп от разстояние до актуални данни за централите.
Програмата събира информацията от всички наблюдавани паркове в база
данни, която е достъпна през уеб интерфейс и показва различни видове
отчети за състоянието на парка. Новото приложение може да служи и за
прогнозиране на резултатите на PV централата за следващия ден.
„Контролният център на ABB в София следи работата на всички присъединени фотоволтаични централи, като контролира и осигурява производителността на основното оборудване. Критичен аспект от работата на
тази функция включва оптимизация на работата на централите, както и
анализ, диагностика и аварийно отстраняване на неизправности и телефонна поддръжка“, обясняват от компанията.
ABB извършва и планирани превантивни проверки – системни изпитвания
и измервания с цел осигуряване на оптимални условия на работа, максимална експлоатационна готовност на оборудването и системите и предотвратяване на неизправности.
„Чрез своя непрестанен фокус върху възобновяемата енергия, ABB успешно реализира свързването към електропреносната мрежа на редица обществени соларни паркове и големи вятърни паркове в България, предлагайки
на клиентите си персонализирани технически решения и електрически
системи, максимизиращи производителността, експлоатационната готовност и надеждност на централите“, коментира Петер Симон, регионален
мениджър на ABB за България.
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Глобул изгради собствена фотоволтаична централа
На 11 април т. г. Глобул представи най-голямата си фотоволтаична
инсталация, изградена на територията на Центъра за контрол и управление на мрежата на компанията в София.
Автономната фотоволтаична централа се състои от общо 60 соларни
панела, разположени на покрива на сградата и върху три специално разработени фотоволтаични дървета до нея. Максималната мощност на
системата е 14,7 kWp, а минималното количество електроенергия, която
се очаква да произведе за период от една година, е около 7300 kWh.
„Енергията от възобновяемите източници ще бъде използвана за осветлението в сградата, като централата може да захрани общо над 600
енергоспестяващи крушки с мощност 23 W“, споделиха от компанията.
„След планирания процес на оптимизация, системата ще може да удвои
производството на електроенергия до около 15 000 kWh годишно.
Фотоволтаичните панели са изработени по технология, която им осигурява дълъг живот, целогодишна работа и висока ефективност при местните климатични условия.
Неизразходваната през деня енергия се съхранява в батерии, което
позволява тя да се използва и през нощта. Функционирането на системата се следи постоянно от специализиран софтуер, който измерва производителността и ефективността й във всеки момент“, допълниха те.
През 2012 г. Глобул инсталира фотоволтаични панели на близо 40% от
всички свои базови станции в отдалечени райони без достъп до електропреносна мрежа, така че да намали потреблението на дизелово гориво.
Пилотният проект на компанията в тази област е от 2008 г.

АЕЦ Козлодуй се подготвя за партньорска проверка на WANO
На 25 март т. г. в АЕЦ Козлодуй започна предварителното посещение
на представители на Московския център на Световната асоциация на
ядрените оператори (WANO – МЦ). Изпълнителният директор на централата Валентин Николов даде официално началото на срещите и обучението.
Посещението е в рамките на подготовката на предстоящата партньорската проверка на WANO – МЦ, която ще обследва 5 и 6 блок на
българската атомна централа в края на т. г.
Целта на планираната в края на тази година проверка е екип на WANO,
съставен от водещи експерти в различни сфери, да определи областите,
в които могат да бъдат реализирани подобрения за повишаване на безопасността и надеждността, както и силните страни в работата на
българската АЕЦ, които могат да бъдат полезни за други атомни централи по света. Екипът на Световната асоциация е ръководен от Янош
Тот, началник на отдел Безопасност в АЕЦ Пакш, Унгария, и включва
също Анатолий Зинченко, ръководител на програмата за партньорски
проверки във WANO – МЦ, и Генадий Отченашев, – съветник към Московския център. Представителите на мениджърския екип на АЕЦ Козлодуй и
ръководителите на областите, в които ще се извърши партньорската
проверка, бяха запознати от експертите от WANO – МЦ с методологията на нейното провеждане. В рамките на посещението си експертите
на Московския център ще извършат обход в централата и ще проведат
наблюдения, свързани с две от проверяваните области – Ремонт и Обучение на персонала.
Програмата за партньорски проверки на Световната асоциация на ядрените оператори е най-важното средство за постигането на нейната
мисия – да работи за повишаването на безопасността и надеждността
при експлоатация на ядрени централи чрез обмен на информация и насърчаване на комуникацията между членовете на организацията.
6
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Фотоволтаичните модули LSIS сред трите марки с най-добра
производителност
Корейският производител LSIS бе отличен като една от компаниите с
най-високо качество на фотоволтаични модули в света в проучване на
специализираното японско списание PVeye. Германската SolarWorld е начело в класацията с 25 т. (от 28 възможни), следвана от китайската компанията Suntech Power с 22 т. и LSIS с 21 т.
Сред критериите за оценка освен ефективност и производствена цена
е била и надеждността на изделията в дългосрочен план. Според специалистите от PVeye тя е най-важният показател за истинската стойност
на модулите.
LSIS има високи резултати при всичките показатели за издръжливост,
които са били тествани: издръжливост за период от 20 години, трайност,
гаранции и сертифициране.
След първите 25 компании с най-добри резултати 9 са от Китай, 8 от
Китай, 4 от Южна Корея, 2 от Тайван, 1 от Германия и 1 от САЩ.

EVN България провежда традиционната си стажантска
За осма поредна година ЕVN България ще проведе своята стажантска
програма
програма Младежи с бъдеще, която дава възможност на талантливи младежи да придобият реален практически опит в дружеството, съобщиха от
компанията. Програмата е с продължителност три месеца - юли, август
и септември.
В зависимост от обявените позиции местата на провеждане на стажовете включват централните отдели на EVN България в Пловдив и клиентските офиси в Югоизточна България.
„След приключването на стажантската програма най-добре представилите се ще имат възможност да бъдат назначени на постоянна длъжност
или да получат покана за посещение на централата на EVN в Австрия“,
споделят от компанията.
В програмата могат да кандидатстват студенти трети или по-горен
курс от техническа или икономическа специалност, които владеят английски или немски език, да притежават добра компютърна грамотност и да
имат желание да придобиват и развиват своите умения.
Крайният срок за подаване на документи е до 30 април т. г.
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Обсъдиха сътрудничество по Набуко между България и
Великобритания
В началото на април т. г. премиерът и външен министър Марин Райков
се срещна с посланика на Великобритания Джонатан Алън.
„България и Великобритания могат да си сътрудничат тясно в реализацията на проекта НАБУКО, който е от ключово значение за енергийната
сигурност на Европа“, заяви българският министър-председател. Разработването на потенциални газови находища в българската акватория на
Черно море и взаимодействието в тази сфера, както и в други икономически сфери, бяха също сред обсъжданите теми на срещата. „Българското
правителство полага целенасочени усилия към подобряване на конкурентноспособността и прозрачността в енергийния сектор“, подчерта Марин
Райков.

Предстои Международен енергиен форум 2013
Между 12 и 15 юни т. г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие и
Националният комитет по осветление организират Международен енергиен форум 2013. Той ще се проведе в Международния дом на учените Ф. Ж.
Кюри, курорт Св. Св. Константин и Елена - Варна.
По време на форума ще бъдат разгледани стратегически и структурни
проблеми на енергетиката, ще бъдат направени прогнози и оценка на риска,
както и ще се обсъдят приватизацията и либерализацията на сектора.
Сред темите, които залягат в програмата, са и новото строителство
и модернизацията на конвенционални или ядрени електроцентрали, както
и такива с комбиниран цикъл на производство и топлоснабдителни системи.
Във форума ще участват представители на научните среди, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които извършват дейност в България.

ДП РАО започна нов етап в демонтажа на 1-ви и 2-ри блок на
AЕЦ Козлодуй
В края на март т. г. ДП РАО започна нов етап в демонтажа на 1-ви
и 2-ри блок на AЕЦ Козлодуй, като включи и технологията диамантено
въже, съобщиха от държавното предприятие. По този начин ще бъдат
демонтирани стоманено-бетонните конструкции на двата спрени блока.
„Машината за рязане с диамантено въже е най-ефективният начин за
премахване на големи бетонни конструкции. Предимството на този тип
технология, е че няма ограничение за дълбочината на рязане. Дейностите
се извършват с голяма прецизност, а в резултат се получават елементи
с по-дребни габарити, които не изискват големи разходи при преработка“,
обясняват от ДП РАО.
Служителите на специализираното поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“ към предприятието са преминали специално обучение от
немски специалисти за работа с новата за България технология. Машините, с които ще се раздробяват конструкциите също са доставени от
немска фирма, уточняват от предприятието. Проектът е осигурен с безвъзмездна помощ от международен фонд Козлодуй.
С „диамантено въже“ ще бъдат раздробени всички стоманено-бетонни
детайли в машинна зала на блоковете над кота „Нула“. За да се пристъпи
към демонтаж на тези конструкции, се преминава задължително през радиологично обследване. Конструкциите ще бъдат разрязвани на по-малки и
прости елементи, за да се улесни транспортирането, съхранението и
евентуалната им повторна употреба.
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BG energy news
Rittbul became Westermo representative for Bulgaria
Recently Rittbul – sales representative of a number of German companies
offering products and services in the field of electronics and industry, announced
its new partnership with the Swedish manufacturer Westermo.
Rittbul said about its new partner’s advantages: „Westermo designs and
manufactures robust data communication devices for harsh environments. They
supply products that provide the communication infrastructure, derived from
proven commercial technology, for control and monitoring systems that are used
in mission critical solutions where commercial grade products are not sufficiently
resilient“.

ABB presented new PV plant online monitoring service
ABB Bulgaria recently presented a new web application as a part of its
operation and maintenance (O&M) control center in Sofia. ABB Renewable
provids its customers continuous remote access to the latest power plants’
data.
The software collects and makes the entire information from any part of the
world available in a database, by means of comprehensive reports freely
configurable. This application is used, among other procedures, to forecast
plant output for the next day.
„Тhe ABB control center located in Sofia monitors the operation of all joined
PV plants, tracking and securing performance of the main equipment. A crucial
part of this function includes the optimization of plant operations, analysis,
diagnosis and emergency repair of faults, as well as telephone support“, explained
the company.
ABB provides planned preventive inspections - systematic checks and
measurements in order to ensure optimal operating conditions, maximum
equipment and systems availability and to prevent faults that might occur from
on-going wear.
„With a permanent focus on renewable power, ABB successfully accomplished
the grid connection for a number of utility size solar parks and big wind parks
in Bulgaria, offering its customers tailored technical solutions and electrical
systems which maximize productivity, availability and reliability of the plants“,
said Peter Simon, Country Manager of ABB in Bulgaria.

LSIS ranks among the Top 3 players in solar module performance
Korean manufacturer LSIS ranks among the world’s top three companies
in long-term solar modular technology reliability, among world-class solar
photovoltaic players operating in the Japanese market, according to a survey
conducted by the Japanese solar energy specialist magazine. SolarWorld of
Germany topped the survey with a score of 25 points (out of a total of 28
points), followed by Suntech Power of China (22 points) and LSIS of South
Korea (21 points).
PVeye explained the reason behind the evaluation of long-term reliability.
„Normally, the absolute module value criteria factors — conversion efficiency
and power generation cost — are evaluated, but these hardly show the true
value of modules. Thus, the long-term reliability factor was also evaluated in
ranking the makers,“ it said.
PVeye defined four long-term reliability factors: over 20 years’ achievements,
testing of durability, assurance, and certification LSIS earned high scores in all
items including over 20 years’ achievements, durability, assurance, and
certification, joining the ranks of the world’s top three players.
Among the top 25 companies with best results, 9 are from China, 8 are from
China, 4 are from South Korea, 2 are from Taiwan, 1 is from Germany and 1
is from USA.
10
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BG energy news
Globul constructed own photovoltaic power plant
On 11th April this year, Globul presented its most recent photovoltaic installation
constructed at the territory of the Center for control and management of the
company in Sofia. The autonomous photovoltaic power plant consists of 60 solar
panels in total, located on the roof, and on three specially developed trees next
to the building. The maximum capacity of the system is 14.7 kWp and the minimal
quantity of expected produced electrical power for one year is 7300 kWh.
The renewable energy will be used for the lighting installation of the building
and the power plant can supply more than 600 power-saving lights with power
of 23 W. After the planned optimization process, the system will be able to
double its electrical power output to about 15 000 kWh per year. The PV panels
are manufactured with technology which ensures long service life, all year
operation and high efficiency within the local climate conditions. The energy that
is not used during the day is stored in batteries and can be used during the
night. The system operation is constantly monitored by specialized software that
measures its performance and efficiency all the time. During 2012, Globul
installed PV panels to almost 40% of all of its base stations in remote areas,
without access to electrical power grid, in order to reduce the diesel fuel
consumption. The pilot project of the company in this filed dates in 2008.

Cooperation between Bulgaria and UK concerning Nabucco was discussed
In the beginning of April this year, Marin Raikov, prime minister and minister
of external affairs, had a meeting with the ambassador of UK in Bulgaria.
„Bulgaria and UK can have close cooperation in the realization of NABUCCO
project, which plays a key role for energy security of Europe“, stated Bulgarian
prime minister. The development of potential gas deposits in Bulgarian aquatic
area of Black Sea and the cooperation in this area and other economic areas
were among the discussed subjects at the meeting. „Bulgarian government puts
deliberate efforts for improving competitiveness and transparency in the energy
sector“, underlined Marin Raikov.
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PowerStruxure на Schneider Electric
за надежден енергиен мениджмънт
Фирма Ехнатон Ко представя на българския пазар
гама интегрирани решения - хардуер, софтуер и услуги, за енергиен мениджмънт PowerStruxure на
Schneider Electric.
Изградена въз основа на дългогодишния опит на
Schneider Electric в областта на електроразпределението, PowerStruxure е усъвършенствана гама интегрирани решения, позволяващи мониторинг, анализ и контрол на цялата електроразпределителната мрежа във Вашето предприятие. Това ви позволява да взимате бързи, навременни и ефективни решения. Като част от офертата EcoStruxure за оптимизация на системите в цялото предприятие, осигуряваща до 30% икономия на енергия, PowerStruxure
внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и водейки до икономии на разходите. PowerStruxure предлага решение на нуждите за енергиен мениджмънт отвъд възможностите
на традиционните системи.

Предимства на платформата за
:
енергиен мениджмънт PowerStruxure
Тествани, валидирани и документирани
Всяко решение е тествано и одобрено от сертифицирани
вътрешни лаборатории и документирано от нашите технически експерти.
Водещ производител на софтуер за
енергиен мониторинг и контрол
Пакетът StruxureWare включва системи за управление
на енергията, проектирани да предоставят информация
за състоянието в реално време, както и да контролират товари.
Комуникационни устройства и протоколи
В сърцето на вашето решение, устройства и протоколи свързват софтуера с хардуера на Вашата електрическата мрежа.

Поддържане на деликатния баланс
между ефективност и
производителност
Бизнесът работи, като използва електроенергия.
Но това не е толкова просто, колкото звучи. Процесите, за които захранването с електричество е критично важно, изискват надеждност и защита, което
може да резултира в увеличаване на разходите и намаляване на печалбата.
Непланирани прекъсвания на захранването, нормативни изисквания по отношение на емисиите, нестабилни цени на енергията са други фактори, които допълнително усложняват ситуацията. За да се преодолеят предизвикателствата, свързани с управлението на енергийното потребление, е нужно решение,
което да обедини цялостния процес.
PowerStruxure елиминира догадките при вземане
на решения, свързани с енергийните нужди на Вашия
бизнес. Вече можете да превърнете несигурния характер на потреблението на електроенергия, в предвидим и управляем разход.

Платформата за енергиен
мениджмънт, която защитава
Вашата инвестиция
Световна мрежа на Schneider Electric от енергийни
експерти и пълна гама от услуги отговаря на вашите
нужди през целия процес на инсталацията, от одит и
системна диагностика до инсталиране и поддръжка.

Хардуер от световна класа
Schneider Electric е водещ в световен мащаб производител
на широка гама продукти за електроразпределение, включително интелигентни измервателни устройства, прекъсвачи, релета за защита, оборудване за корекция на фактора на мощността и други.
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Разширяваме гамата на
предлаганите услуги, за да
отговорим на променящите
се изисквания на пазара
инж. Борис Михайлов,
управител на фирма СПЕКТРИ,
пред сп. Енерджи ревю
Eng. Boris Mihailov, CEO of Spectri,
for Energy Review Magazine
n

We have implemented a variety of projects over the years, for energy
companies primarily operating in Bulgaria.
n The overall approach we offer, includes committed resolution of specific
technical tasks - from the very beginning to addressing and solving the problem.
n We expect energy operators to find complete solutions on a technological
level of the 21-st century.

Бихте ли представили накратко себе си, дейността на СПЕКТРИ и в частност тази в областта на
енергетиката, пред читателите на сп. Енерджи
ревю?
Фирма СПЕКТРИ през последните повече от 15 години се е специализирала и натрупала опит в доставки,
инженеринг, проектиране и нормативен контрол на
енергетични съоръжения и обекти - що се отнася до
техните вибрационни и акустични параметри. Непрекъснато полагаме усилия да защитаваме нашата мисия за
присъствието ни на пазара като един припознаван и предпочитан партньор в областта на шума и вибрациите.
Нашето портфолио включва следните продукти и
инженеринг: прибори, системи и програмно осигуряване
в областта на измерването, анализа и контрола на шум,
вибрации, процес-параметри, газови емисии; системи за
вибро- процес-контрол и изпитване състоянието на
машини и съоръжения; оборудване в областта на околната среда, хигиената и безопасността на труда; системи за контрол на качеството на продукцията; оборудване в областта на телекомуникациите и специализираните акустични приложения; калибрационни и изпитвателни системи; системи за ултразвуково измерване
и контрол на дебит; сензори и системи за измерване и
мониторинг на скорост на въздуха, температура, налягане, влажност, балансиращи машини, други.
Какви услуги и решения предлагате за тази област?
Кои от тях се радват на най-голяма популярност?
В областта на енергетиката предлагаме специализирана гама както от доставки и инженеринг (системи
за вибрационен, акустичен, ултразвуков и процес-мониторинг, анализиращи и диагностични окомплектации),
14

така и широк спектър от услуги (експертни консултации, проектиране, контрол на вибрационни и акустични
параметри, както и много други).
Компанията предоставя и услуги като: проектиране,
монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и
вибрациите; диагностика, експертизи, заключения, услуги по балансиране; акредитиран контрол на параметрите шум и вибрации - на машини, сгради, в работна,
околна и битова среда, лабораторна проверка, калибриране на датчици, преобразуватели и системи за измерване на шум и вибрации; консултантска дейност по
осигуряване на вътрешно-фирмен контрол на качеството, проследимост на измерванията, метрологично осигуряване; организиране на семинари, симпозиуми, курсове, обучения и запознаване с най-новите достижения в
областта на шума и вибрациите; сервиз на индустриална техника - гаранционен и следгаранционен.
Най-популярни са предлаганите от нас продукти от
най-високо технологично ниво (производство на световния лидер Bruel & Kjaer - Дания), както и услугите ни за
измерване, контрол и сертифициране на параметрите
шум и вибрации, проектиране и предлагане на решения
за редукция на вибрационните и акустични въздействия.
Кои ваши качества ви правят конкурентни на енергийния пазар?
Като основни диференциатори за нашата организация бих поставил високото ниво на експертиза и опит,
нашия съзнателно направен избор за развитие и специализация в определената първоначално тясна област,
както и дългогодишно и успешно поддържаните от нас
международни контакти с водещи световни центрове
брой 2/2013
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за производство на оборудване, измервания, анализ, обработка и консултации в областта на шума и вибрациите (като Bruel & Kjaer, Bruel &
Kjaer University, PCH Engineering).
Нашите клиенти и партньори от
самото начало на комуникация с нас
предполагат и в последствие се
убеждават, че контактуват и си
партнират със специализирана и
професионална организация от найвисоко ниво, организация, която в
името на кратковременни успехи не
прави компромис със своето избрано амплоа и експертност.
Кои компании в енергийния
бранш са ваши партньори?
През годините сме реализирали
разнообразни проекти за основните
опериращи в Р. България енергийни
компании - като АЕЦ Козлодуй, НЕК,
Булгаргаз, VATECH, Топлофикация –
София, Топлофикация - Враца, Енергоремонт, ТЕЦ Марица Изток, Мини
Марица-изток и др. Може да се резюмира, че всяка една сериозна организация, адресираща на високо професионално ниво задачите си в областта на шума и вибрациите, знае
за нас и взима винаги предвид едно
наше евентуално участие и предложение.
Бихте ли споделили кои са найзначимите енергийни проекти,
по които сте работили? Кой от
тях се оказа най-голямо предизвикателство?
Реализирани от нас проекти с найголяма значимост са изградените
многобройни мониторингови системи за контрол и мониторинг на вибрационното състояние на въртящи
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се машини и съоръжения, доставените от нас анализиращи платформи
за шум, вибрации и модален анализ,
както и експертните ни доклади в
областта на обследването, оценката и контрола на вибрационното
състояние на енергийни обекти,
съоръжения и сградоцентрали.
Конкретен интересен проект е
проведеното наскоро от нас техническо, строително и експертно обследване на електроцентрали – с
оглед отчитане въздействието на
експлоатираните турбоагрегати
върху конструкцията, анализа на
това влияние, изчисление и измерване на въздействията, оценка на
товароносимостта и препоръки за
конкретни корективни действия.
Налага ли се промяна в предлаганите от вас продукти и услуги с оглед на динамичните промени, настъпващи на енергийния пазар?
С цел максимално отговаряне на
променящите се изисквания на пазара, ние във все по-голяма степен
разширяваме гамата на предлаганите от нас експертни услуги и инженеринг, преминавайки постепенно на
нивото на фирма доставчик на цялостни решения, а не само на отделни
продукти и/или услуги.
Какво включват цялостните решения за сектора, които предлагате?
Цялостният подход, който ние
предлагаме, включва ангажираното
решаване на конкретни технически
задачи - от самото начало (констатация, измерване, заключение) до
адресиране и разрешаване на пробле-

ма (посредством целенасочено проектиране, реализация и присъщ последващ мониторинг). Като пример
мога да посоча цялостни проекти,
които сме реализирали за тотална
резултатна редукция на шумово и
вибрационно въздействие от експлоатация на индустриални обекти и
съоръжения.
В каква посока виждате развитието на енергийния пазар в
следващите години? Какви конкретни действия ще предприемете, за да отговорите на
търсенето?
Във все по-голяма степен очакваме енергийните оператори да
търсят цялостни експертни решения на технологичното ниво на XXI
век. Стандартните традиционни
запитвания за отделни доставки и
конкретни частични експертни услуги според нас постепенно ще
бъдат изместени от търсене на
решения "облачен тип", използване на
абонаментни и дистанционно функциониращи центрове за данни,
търсене на пакетна гама дейности
с високо ниво на експертиза. В този
смисъл ние имаме намерение да интензифицираме различните нива на
нашата фирмена техническа обезпеченост, квалификация и организационна сертификация.
Един конкретен пример е наскоро
успешно завършена от нас процедура по сертификация и получена акредитация от ИА "БСА" (по БДС/ISO-EN
17020) – за ОКС "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" (контрол на шум и вибрации –
на машини, сгради, в работна и околна среда).
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Твърдотелни
литиеви
акумулатори
С

ериозните предимства на литиевите акумулатори бързо ги наложиха като най-масово използваните
за захранване на преносими устройства. През 2012 г. те са над 70% от
общия обем на световното производство в тази област, а предвижданията за 2020 г. са да заемат около 90%
от пазара. Същевременно те успешно навлизат и в сферата на акумулаторите с голям капацитет, на
първо място с приложение в превозните средства с електрическо
задвижване. Но както при всяко изделие с разрастване на приложенията, започва да се обръща внимание
на недостатъците и да се търсят
начини за тяхното намаляване или
избягване.
Наличието на течен електролит
в литиевите акумулатори е не само
пречка за намаляване на техните
размери под определена граница, а и
създава опасност от повреда, включително взривяване и запалване на
акумулатора при повишаване на
температурата му. Последното е
особено съществено за акумулаторите на превозните средства. Новата алтернатива, с която тези и
някои други недостатъци практически изцяло се избягват, са твърдотелните акумулатори (Solid State
Batteries) SSB, чието наименование
се базира на използването като електролит на твърдо вещество. По
една на пръв поглед формална, но
всъщност твърде здрава логика,
както електронните лампи бяха из16

местени от полупроводниковите
прибори, както твърдите дискове в
компютрите постепенно се заменят
с полупроводникови (SSD), а осветителните източници стават светодиодни, така би могло да се очаква
замяната на съществуващите акумулатори с твърдотелни.

Същност на SSB
Твърдите електролити (Solid
Electrolyte), известни още като
Superionic Conductor и Fast Ion Conductor, имат много малко съпротивление за преминаващите през тях
йони, т. е. притежават йонна проводимост по-малка от тази на използваните течни електролити, което е
предпоставка за реализацията на
акумулатори с много малко вътрешно съпротивление. От друга страна,
за движението на електроните имат
много голямо съпротивление (то е
електрическото им съпротивление),
което осигурява малък саморазряд във
времето. Твърдите електролити са
определени видове керамика или подходящи прахообразни вещества, които не притежават голямата химична активност на електролитите в
масово използваните литиеви акумулатори, но по принцип позволяват изработването на акумулатори с много малка дебелина (Thin Film Battery),
недостижима за тези с течен електролит.
Голямата летливост на течните
електролити е причина при повишаване на температурата им да се
образува значително количество пари
(съдържащи водород), които могат да

доведат до експлозия и запалване.
Това явление не съществува при
твърдите електролити, те не са
запалими, съответно позволяват
работа при по-високи температури
и са много по-сигурни от експлоатационна гледна точка. Не по-малко
съществено е, че те не съдържат
токсични вещества, а някои от тях
и органични, и не влизат в химични
реакции, т. е. принципът на реализация на SSB съответства на съвременните екологични изисквания. Течният електролит влиза в химична
реакция с анода и катода на акумулаторите и образува тънък слой върху
тях, което е причина за намаляване
на капацитета им и скъсяване на експлоатационния срок. Това явление не
съществува при използването на
твърд електролит. Поради механичните си качества твърдите електролити дават възможност за разработване на акумулатори, които могат да се огъват и усукват.
През 1990 г. е създаден твърд
електролит като химично съединение на литий, фосфор и азот (Lithium
Phosphorous Oxynitride) с означение
LIPON и йонна проводимост около
1000 пъти по-голяма от тази на
течните електролити, много голямо електрическо съпротивление,
добра стабилност на параметрите
при промяна на температурата и
много стабилен контакт с лития и
други метали. По своята същност
този електролит е аморфно стъкло,
като процентното съотношение на
трите съставки не е фиксирано, а
варира в определени граници. И не на
брой 2/2013
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Таблица 1. Сравнение на акумулаторите с течен и твърд електролит
Ñâîéñò âî
É î ííà ïð î âî äèì î ñò
Åëåêòðè÷åñêî ñúïðîòèâëåíèå
Åëåêòðîëèò
Ñëîé âúðõó åëåêòðîäèòå
Òåìïåðàòóðíà ñòàáèëíîñò
Ì àò åð èàëè íà êàò î äà
Ñàì î ð àçð ÿä
Çàðåæäàíå íàä äîïóñòèìîòî
êîëè÷åñòâî åëåêòðè÷åñòâî
Ñåïàð àò î ð
Ïð î èçâî äñò âî

Òå ÷ å í å ëå ê ò ð îë è ò

Ò â ú ð ä åëå ê ò ð îë è ò

Ãîëÿìà ïðè ñòàéíà òåìïåðàòóðà.
Ãîëÿìî.
Ç àïàëèì .
Îáðàçóâà ñå; ñêúñÿâà åêñïëîàòàöèîííèÿ ñðîê.
Ëîø à.
Îãðàíè÷åí íàáîð; õèìè÷íè ðåàêöèè ñ åëåêòðîëèòà.
Îãðàíè÷àâà åêñïëîàòàöèîííèÿ ñðîê.

Ãîëÿìà â øèðîê òåìïåðàòóðåí îáõâàò.
Ãîëÿìî.
Í å ç à ï à ë è ì , ï î -ñ è ã ó ð å í .
Íÿìà ñëîé; ïî-äúëúã åêñïëîàòàöèîíåí ñðîê.
Ì íî ãî äî á ð à.
Íå âëèçàò â õèìè÷íè ðåàêöèè; ïîçâîëÿâàò ïî-âèñîêè íàïðåæåíèÿ.
Ìíîãî ïî-ìàëúê.

Âúçìîæíè èçìåíåíèÿ íà ïàðàìåòðèòå è ïîâðåäè.

Äîïóñòèìî e.

Ãúâêàâ, èçäúðæà íà ìåõàíè÷íè óäàðè â îïðåäåëåíè ãðàíèöè.
Â ú ð õ ó í å ã î ñ å î á ð à ç ó â à ò ë è ò è å â è è ç ð à ñ ò ú ö è (ä å í ä ð è ò è ).
Åâò èíî .

Òâúðä, íå èçäúðæà íà ìåõàíè÷íè óäàðè.
Í å ñå î á ð àçóâàò ëèò èåâè èçð àñò úöè.
Ñêúïî

Фиг. 1.

последно място, той може да се
реализира в слоеве с дебелина дори
под 2 микрометра, като те са с
йонна проводимост само десетина
пъти по-голяма от течните електролити. Естествено, че в резултат
на усилената изследователска работа се създават и други електролити с подобрени качества, например
неорганичният thio-LISICON (от
LIthium SuperIonic CONductor).
В таблица 1 е дадено сравнение
между основните свойства на акумулаторите с течен и твърд електролит. Независимо от съвременните
технологии, SSB са все още значително по-скъпи, но както при много други
изделия с нарастване на производството, цените намаляват. Основание за последното е използването в
някои твърдотелни акумулатори на
стандартните технологии за производство на интегрални схеми.
Съществуват и хибридни клетки
на акумулатори (Hybrid Cell), анодът
и катодът на които са покрити с
твърд електролит и между тях има
малко количество течен електролит. Резултатът е нищожен саморазряд и много сигурно действие.

Устройство на SSB
Изследователската работа на
много фирми и университети логич18

Източник: Excellatron

но води до създаването на SSB с
различаващи се структури, всяка от
които има своите предимства, недостатъци и параметри. Основно се
работи върху създаването на
тънкослойни структури, класическата от които е дадена на фиг. 1.
Върху подложката е катодният
извод с дебелина 0,3 микрометра,
направен от метал и свързан с положителния полюс на акумулатора.
Върху него е катодът от LiCoO2 или
LiMn2O4, последван от електролита
от LIPON, който покрива и част от
подложката. Следват анодът от
чист литий и анодният извод, аналогичен на катодния извод и свързан
с отрицателния извод на акумулатора. Накрая е предпазният слой,
който херметизира цялата структура. Нейната дебелина без подложката е до 5 микрометра. Материалът на самата подложка се избира от конструктивни съображения,
като вече има полимерни, които
намаляват цената на SSB и общата й дебелина.
Една от най-новите структури
(публикувана през юли 2012 г.) е представена на фиг. 2. Отново е използван същият електролит, но подложката е метална и едновременно служи за катоден извод. Също така
горната капачка е едновременно и

отрицателен извод на акумулатора,
свързан с анода чрез мостче (vias).
Вижда се общата дебелина на цялата конструкция (без да е поставена
в корпус), известна като High Energy
Cell (HEC). Очаква се серийното производство на акумулатори с нея да
започне през 2014 г.
Разгледаните две структури са
едностранни, тъй като са разположени от едната страна на подложката. За увеличаване на капацитета на акумулатора е създадена двустранна структура (фиг. 3), за която бе съобщено през май 2012 г.
Подложката отново е метална и
служи за катоден извод. Самият
катод от LiCoO2 е от двете й страни, а между него и двете пластинки
на литиевия анод е тънкият слой на
електролита (в жълто). Дебелината
на структурата е 104 микрометра.
Полезно е да се добави, че съществуват множество самостоятелни разработки на електролити с
основна цел увеличаване на йонната проводимост. Например електролит, съдържащ в подходящо съотношение литий, лантан, цирконий и
танталов окис, има проводимост
1,1 mS/cm, която е с 10% по-голяма
от типичната за течните електролити, т. е. вече е преодоляно и последното предимство на тези електролити спрямо твърдотелните.

Основни параметри
на SSB
Както е прието за всички видове
акумулатори, оценката на параметрите на даден тип се прави за една
негова клетка. И при SSB капацитетът (C) представлява максималното количество електричество,
което може да се натрупа в напълно
брой 2/2013
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Източник: Infinite Power Solutions

Фиг. 2.

Източник: Infinite Power Solutions

зареден акумулатор. Засега то е
значително по-малко в сравнение с
Li-Ion акумулатори с типични стойности между 0,1 mAh и 10 mAh. Капацитетът зависи от площта на
активната част на клетката (анода, катода и електролита) и затова често се дава стойността му за
1 cm2 (мерна единица mAh/cm2). При
едностранните акумулатори той е
около 1,2 mAh/cm2, а при двустранните е 2 пъти по-голям. Напрежението на напълно зареден акумулатор
Vch е между 4 и 4,2 V в зависимост
от структурата и използваните
материали за електродите и електролита. Зареждането се извършва

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Фиг. 3.
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чрез източник на напрежение, равно на Vch и препоръчван толеранс
±0,05 V, като с увеличаване на заряда токът на зареждане плавно намалява. Времето на зареждане зависи от типа на акумулатора, например един от типовете с C=0,25
mAh се зарежда напълно за 4 min, а
друг с C=0,9 mAh – за 20 min.
В процеса на разреждане напрежението плавно и бавно намалява
(за разлика от Li-Ion акумулатори).
Например напълно зареден акумулатор с напрежение 4,1 V при останали 5% от капацитета има напрежение 3,8 V. Затова като работно
(номинално) напрежение VN се при-

ема 3,85 V (срещу 3,6 V при Li-Ion
акумулатори), но съществуват и
множество изключения. Съществено предимство на SSB е възможността да отдават на товара без
никаква опасност цялото си количество електричество (100% разреждане), докато в напълно разреден LiIon акумулатор остават 20-30% от
първоначалния заряд.
Максималният брой на циклите
заряд-разряд (при 100% разреждане)
е между 1000 и 50 000, като при това
капацитетът намалява едва с 5%.
Важно е да се прибави, че големият
брой цикли се получава с много
тънък катод (няколко десетки nm).
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a

Източник: CYMBET

Фиг. 5.

Основни видове
твърдотелни
акумулатори
б
Фиг. 4.

Източник: Eindhoven Universiy of Technology

Параметърът плътност на енергията (Energy Density) с измерение Wh/
l показва количеството енергия в
обем от 1 литър и има същия порядък (около 1000 Wh/l), както при
Li-Ion акумулатори. Специфичната
енергия e с еднакъв порядък при
двата вида акумулатори (няколко
стотици Wh/kg) и показва каква
енергия може да се натрупа в 1 kg
от теглото им. При SSB специфичната мощност e около 2 пъти поголяма в сравнение с Li-Ion акумулатори, има типична стойност окло
6000 W/kg и показва мощността,
която може да осигури всеки килограм от акумулатора.
Засега вътрешното съпротивление на SSB е значително по-голямо от
това на Li-Ion акумулаторите поради
малкия им капацитет, като е пряко
свързано с него - при по-малък капацитет то е по-голямо. Границите му
са от няколко десетки ома до десетина килоома. Друга съществена
особеност на SSB е, че по принцип те
могат да работят при околна температура между -40 и +150 °С. Засега това е постигнато в лабораторни условия, като някои модели работят дори до +170 °С. Това е важно
предимство, тъй като разширява
значително областите им на приложение в сравнение с Li-Ion акумулатори, които над 60 °С силно влошават
някои от параметрите си и могат да
експлодират или да се запалят.
20

Самостоятелни батерии. Тяхното основно и единствено предназначение е да работят като акумулатори, като засега основният (но не
единствен) акцент е разработването и производството на такива с
малък капацитет.
Типичен пример е акумулаторът
СВС005 с капацитет 5 µAh и Vch=4,1
V, който се зарежда до 80% от максималния си капацитет за 15 min,
саморазрежда се с 1,5% годишно и
има размери 2,25x1,7x0,175 mm. Друг
пример е серията NanoEnergy,
включваща 4 акумулатора с над 1000
цикъла заряд-разряд, възможност за
ток на разреждане до 10 пъти капацитета, зареждане до 70% от капацитета за 2 min и саморазряд под
5% годишно. Два от акумулаторите
са с размери 20x25 mm, като единият е с капацитет 0,1 mAh, а другият - 1 mAh. Втората двойка е с
размери 42x25 mm, като при дебелина 0,1 mm първият е с капацитет
0,5 mAh, а при 0,4 mm вторият осигурява 5 mAh.
Серийно произвежданият акумулатор EFL700A39 е с минимален капацитет 0,7 mAh, стойност на VN
между 3,6 и 4,2 V, максимален постоянен ток на разреждане 5mA,
1000 цикъла заряд-разряд, саморазреждане не повече от 15% за 5
години и размери 25,4x25,4x0,2 mm.
Серията МЕС-200 на Thinergy
включва 4 акумулатора със структурата от фиг. 2. Акумулаторите
са с Vch =4,1 V, капацитет между
0,13 mAh и 2,2 mAh, 10 000 цикъла
заряд-разряд, саморазряд от 2%
годишно и дебелина 0,17 mm. Най-

големият може да осигури постоянен ток 90 mA при размери
50,8x25,4 mm.
Основните приложения на акумулаторите с описаните параметри са
за захранване на сензори, устройства за радиочестотна идентификация (RFID), тактови генератори,
Bluetooth приемопредаватели, резервиране на данни в интегрални схеми
и модули (напр. SRAM и контролери)
при изключване на основното им
захранване.
Работните температури на разгледаните и други предлагани на
пазара SSB са в по-тесни граници
от получените в лабораторни условия – минимални температури между -20 и -40 °С, а максималните са
от +70 до +85 °С. Причината за това
е, че при ниски и високи температури капацитетът значително намалява.
Акумулатори, комбинирани с
преобразуватели на енергия. Очевидно това съчетание в рамките на
един корпус позволява на акумулатора да се зарежда под въздействието на външна физична величина, която се преобразува в електроенергия. На фиг. 4а е показана експериментална структура на SSB с вградена слънчева батерия (Integrated
Solar Cell), която е известна като
Energy Scavending/Storage System, а
на фиг. 4б - същият SSB, но с вградена горивна клетка. Засега не са
известни фабрично произвеждани
подобни системи.
За оценка на възможностите за
зареждане на SSB от външни източници производителите обикновено предлагат развойни модули. На
фиг. 5 е дадена блоковата схема на
модула EnerChip Solar Energy
Harvesting Demo Kit, захранван от
фотоволтаичен
елемент
(Photovotaic Cell). Поради малкото
напрежение от PV елемента, то
най-напред се повишава от конвертора Boost Converter до необходимите 4,06 V (при осветеност на
клетката не по-малка от 200 lx). За
пълното зареждане на акумулаторите (те са два тип СВС050 по 50
µAh) са необходими 700 lx. Управляващият блок Charge Control изключва конвертора при изходно напрежение под 3,3 V. Блокът Power
брой 2/2013
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Management предпазва акумулаторите от пълно разреждане при недостатъчно силна светлина или голям консумиран ток. Чрез Control
Line се подава индикация за зареждане на акумулаторите и захранващото устройство може да се изключи от модула.
Развойният модул CBC-EVAL-09
може да осигурява зареждането на
същите два успоредно свързани акумулатори (EnerChip CBC51100 Module) от PV елемент, от променливо напрежение, получено от преобразувател на електромагнитно поле
(EM/RF), от термоелектрически генератор или от два входа за пиезопреобразуватели на механична в електрическа енергия. Действието на
модула се управлява от специализирания процесор (Energy Chip Processor) СВС915, който се свързва с
външни източници по В/И интерфейс.
Акумулатори с голям капацитет. Засега те са главно на ниво
лабораторни разработки, но се
очаква през 2014 г. да започне производството на акумулатори с ка-
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пацитет между 1 Ah и 20 Ah, които
да се използват за превозни средства и стационарно съхранение на
електроенергия. Акумулаторите с
капацитет 1-10 Ah ще са главно за
преносими компютърни и комуникационни устройства. Една от структурите ще използва за електролити Thio-LiSICON и LiAlGaSPO4 с практически същата проводимост, както тези на Li-Ion акумулатори, а
електронната проводимост ще е
10 7 пъти по-малка. За катодите е
избран CuS, а от разработената
технология на производство се
очаква да осигури повече от 2 пъти
по-ниска цена и 3 пъти по-голяма
плътност на енергията в сравнение
с Li-Ion акумулатори.
Разработени са акумулатори с
клетки с двустранна структура,
поставени една над друга и свързани паралелно. Резултатите са акумулатор с капацитет 1,4 Ah, 1000
цикъла заряд-разряд, вътрешно
съпротивление 0,1 ома, импулсен
ток 7 А и размери 110x53x1,3 mm. На
същия принцип е създаден и акумулатор с капацитет 11 Ah, същият

брой цикли заряд-разряд, вътрешно
съпротивление 10 милиома, импулсен ток 60 А и габарити 230x174x1,5
mm.
През август 2012 г. Toyota показа прототип на автомобилен акумулатор с напрежение 28 V (7 клетки
по 4 V), чийто електролит от
Li10GeP 2S12 е със 100 пъти по-голяма йонна проводимост в сравнение
с Li-Ion акумулаторите. По принцип
основните поставени цели пред разработването на SSB за превозни
средства е достатъчно голямо напрежение, голям разряден ток, да са
леки и поне 10 пъти по-голям брой
цикли заряд-разряд в сравнение с LiIon акумулаторите.
Акумулатори с вградени ИС.
Често се наричат интелигентни
SSB, като целта на вграждането на
електронни блокове в SSB е да осигурят нормалното му зареждане и
да го предпазят от повреда. За изясняване на действието на фиг. 6 е дадена структурата на CBC3150-D9C.
Предназначението на преобразувателя с натрупване на заряд (Charge
Pump), който работи с външния кон-
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a
Фиг. 7.
Източник: CYMBET

Фиг. 6.

дензатор CFLY, е при входно напрежение VDD между 2,2 и 5,5 V да осигури напрежение за зареждане на
SSB 4,1 V ±25 mV. Това е изходното
напрежение на извод VBAT, чиято
точност се осигурява от блока
Control Logic и компаратора най-горе
на схемата. За работата на преобразувателя е необходимо подходящо
логическо ниво на вход ENABLE.
Прагът, при който захранваното
устройство се превключва от собственото си напрежение на SSB, се
задава чрез постоянно напрежение
на вход VMOD. Извод VCHG обикновено се свързва към VOUT, а чрез логическото ниво на RESET се включва и изключва цялата ИС. Важно е
да се отбележи, че към извод VBAT
могат успоредно да се свържат до

9 SSB от същия тип за получаване
на по-висок капацитет. Времето за
зареждане до 80% от максималния
капацитет е 20 минути. Съществуват и други подобни SSB (например
СВС3105 и СВС3112) с аналогична
структура, но различен капацитет
и габарити.
Захранване на сензори. Многобройни са приложенията, в които
сензори трябва да работят продължително време с автономно захранване, като събират и предават данни от контролирания обект. Достатъчно е да се споменат сензорите, разположени на отдалечени или
труднодостъпни места, тези поставени на пациенти за непрекъснато следене на жизненото им
състояние и всички случаи, когато
е нежелателно прекарването на
допълнителни инсталации за преда-

Solid State Batteries
This article introduces the nature, structure and types of solid state batteries. It’s also focused on the
advantages that made solid state batteries so widespread these days.
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ване на данните и захранване. По
принцип това се реализира чрез безжични сензори, включващи приемнопредавателен блок. Съвременно
решение при тях е осигуряването на
собствено захранване чрез използване на енергията на някакъв естествен източник и съхранението й в
SSB. Приет е терминът Zero Power
Wireless Sensor, а идея за структурата им е дадена на фиг. 7а. Източникът на енергия вече бе изяснен,
както и преобразуването й в електрическа енергия от PwTr. Същото
се отнася и за получаване чрез
PwMan на постоянно напрежение за
зареждане на SSB. Управлението се
осъществява от микронтролера
MCU с ниска консумация или специализиран процесор. Излъчването на
данните и получаването на данни за
управление чрез електромагнитни
вълни се извършва от приемопредавателя RF. На фиг. 7б е показана
структурата на безжичен сензор за
налягане, захранван чрез PV елемент
и твърдотелен акумулатор.
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Цифрови Преносни Системи стартира 2013-та
с разширена продуктова гама и нов партньор
Изминалата 2012 г. беше отчетена като успешна за Цифрови Преносни Системи (DTS), въпреки неблагоприятния бизнес климат. Принос за това имат новооткритите бизнес направления - дистрибуция на продуктите за превключване, контрол и защита на SOCOMEC, Франция, дистрибуция на компонентите за изграждане
на фотоволтаични системи на
SOCOMEC и новите за българския пазар продукти на ТERASAKI ELECTRIC,
Япония.

Ексклузивен
дистрибутор на
японския производител
TERASAKI ELECTRIC
От началото на 2013-та DTS прие
правата на ексклузивен дистрибутор
за България на японския производител
на електрооборудване TERASAKI
ELECTRIC, като паралелно с това разшири предлаганата гама продукти за
българския пазар на дългогодишния си
партньор SOCOMEC, Франция в частта за компоненти за изграждане на
соларни паркове, покривни и фасадни
фотоволтаични конструкции.
TERASAKI ELECTRIC е семейна фирма, основана през 1923 г. Има 5 завода, от които два в Япония, два в Китай и един в Сингапур. Развива производство в три направления - автоматични прекъсвачи от вида ACB
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(въздушни), MCB (миниатюрни) и
MCCB (модулни), електрообзавеждане за плавателни съдове и индустриални електрически системи за контрол и измерване.
В областта на електрообзавеждането на плавателни съдове световният пазарен дял на компанията надхвърля 50%. Основна тяхна характеристика е високата надеждност при
екстремни условия като например
много широк температурен диапазон,
солена влага, висока вибрационна и
ударна устойчивост и т. н. Тези параметри безспорно говорят за висока иновативност и технологичност.

UPS и SCP продукти за
превключване, контрол и
защита на SOCOMEC
SOCOMEC се представлява от DTS
в направлението си за UPS още 1995
г., През 2008 г. DTS постигна лидерска позиция в този пазарен сегмент
според маркетинговото проучване на
IDC за българския пазар. От началото на 2012 г. DTS получи изключителни права за дистрибуцията на SCPпродуктите за превключване, контрол
и защита на SOCOMEC, а от началото на 2013 г. и за компонентите за
изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фотоволтаични конструкции на същия производител. Тенденцията е тези нови продуктови нап-

равления да получат скоро аналогичен
пазарен дял като този за UPS.
Разединителите от фамилията
SIRCO и SIDERMAT, ръчните и байпасни превключватели от фамилиите
COMO и SIRCOVER, АВР от фамилията ATyS, измерителите DIRIS и
COUNTIS, мрежовите анализатори
DIRIS N, токовите трансформатори,
предпазителите и защитите от
свръхнапрежение на SOCOMEC са вече добре познати и търсени продукти на българския пазар. Относно компонентите за изграждане на фотоволтаични системи, предвид временните
проблеми с изкупуването на енергия
от фотоволтаични паркове и очаквания спад в този сегмент, акцент в
продуктовите оферти ще бъдат малките покривни и фасадни фотоволтаични инсталации за крайни потребители, както и на мобилните контейнерни конфигурации с модулно надграждане за корпоративни клиенти.
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Контролери
за фотоволтаични
системи
Основни функции и влияние върху работата на
акумулаторните батериите и фотоволтаичните модули

В

съвременните фотоволтаични системи от островен тип широко приложение намират контролерите за регулиране заряда на акумулаторните батерии. Освен че защитават батерията от прекалено разреждане или презареждане, те предотвратяват и протичането на
обратен ток към фотоволтаичните
модули. Повечето предлагани на пазара контролери разполагат и с други важни характеристики, които
също са обект на настоящата публикация: различни режими за зареждане на различни видове батерии;
защити от претоварване и късо
съединение; вградена защита от
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пренапрежение; температурна компенсация; възможност за работа в
режим на дозареждане на залети
батерии; индикация за нивото на
батерията, тока на зареждане и др.
Някои контролери за зареждане
включват и устройства за проследяване на максималната работна
точка, което значително повишава
производителността на фотоволтаичните панели и оптимизира тяхната работа.
Фотоволтаичните зарядни контролери могат да се използват за
зареждане на акумулаторни батерии
за автономно електрозахранване на
сгради, напоителни помпи, ретранслатори, каравани, кемпери, плавателни съдове, улични и паркови со-

ларни лампи. Към контролерите на
заряд могат да се включат директно постояннотокови консуматори
или чрез инвертор напрежението да
се преобразува в подходящо за променливотокови консуматори.

Блокиране на обратния
ток към PV модулите
Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата енергия в електричество, което еднопосочно се
подава към батерията. През нощта
е възможно част от съхраненото
електричество да протече в обратна посока от батериите към панелите. Потенциалната загуба е малка и има възможности за нейното
предотвратяване. В повечето кон-
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тролери електричеството преминава само в една посока през полупроводникови елементи (транзистори),
които действат като клапан за контрол на тока и по този начин се
избягва протичането на ток в обратната посока без никакви допълнителни усилия или разходи. В други
контролери електромагнитна намотка отваря и затваря механичен
ключ (реле). Релето се изключва през
нощта, за да блокира обратния ток.
Ако фотоволтаичният масив е много малък (в сравнение с размера на
батерията) е възможно да не се
използва контролер. В този случай
обратният ток може да се блокира
с диод, познат като блокиращ или
блокинг диод.

Предпазване на
батериите от
презареждане
Когато батерията достигне
пълния си капацитет на зареждане,
тя не може да съхрани повече енергия. Ако подаването на ток към нея
продължи, има опасност напрежението на акумулатора да стане твърде
високо. В този случай водата започва да се разделя на водород и кислород и да образува мехурчета. Това
води до прекомерна загуба на вода и
вероятност газовете да се запалят
и да предизвикат малка експлозия.
Прекаленото напрежение също може
да претовари захранваните електрически уреди.
Контролерът предотвратява презареждането на батерията, като
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ограничава напрежението на заряда
при достигане на определени показатели. Когато напрежението отново спадне, поради по-ниската слънчева интензивност или увеличение в
електрическото потребление, контролерът позволява достигането на
максималния възможен заряд. Регулирането на напрежението е най-съществената функция на всички зарядни контролери.
Някои контролери регулират притока на енергия към батерията чрез
включване или изключване на тока
(on/off control). Други намаляват притока на енергия постепенно. Този
метод е познат като „широчинноимпулсна модулация“ (ШИМ). И двата метода работят добре, когато
са настроени правилно спрямо типа
на батерията. ШИМ контролерите
постоянно поддържат напрежението в определени граници. Ако имат
двустепенна регулация, те първо
поддържат напрежението в безопасен за батерията максимум, докато
достигне пълен заряд. След това
освобождават част от напрежението, за да поддържат процеса на
бавно и продължително зареждане на
акумулатора. Двустепенната регулация е важна за системи, в които
акумулаторната батерия е максимално заредена в продължение на дни
или седмици, а потреблението на
енергия е оскъдно.

Контролни точки на
зареждане
Точките на напрежение, при кои-

то контролерът променя скоростта
на зареждане, се наричат контролни точки. При определяне на контролните точки трябва да се постигне
компромис между бързо зареждане
преди слънцето да залезе и умерено
презареждане на батерията. Определянето на точките зависи от
очакваните модели на употреба,
вида на батерията, както и до известна степен от опита на проектанта на системата. Някои контролери са с регулируеми настройки, а
други не.
Идеалните настройки за контрол
на зареждането варират в зависимост от температурата на батерията. За тази цел някои от контролерите имат функция, наречена
„температурна компенсация“, която
предлага индивидуално зареждане с
напрежение според температурата
на батерията. За целта се използва
външен сензор за температурата на
батерията или контролер с вграден
температурен сензор. Във втория
случай е добре контролерът да се
монтира на място, където температурата е близка до тази на батериите. По-усъвършенстваните модели
използват дистанционна температурна сонда, монтирана върху малък
кабел. Сондата трябва да бъде прикрепена директно към батерията, за
да отчита правилно температурата й към контролера. Алтернатива
на автоматичната температурна
компенсация е ръчната настройка на
контролните точки в зависимост от
сезона.
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може да бъде причинено от повреда
(късо съединение) в електрическата
инсталация или от дефектен уред
(замръзнала водна помпа, например).
То може да доведе до прегряване и
дори може да предизвика опасност
от пожар. Някои зарядни контролери имат вградена защита от претоварване, обикновено с натискане на
бутон за нулиране. Вградената защита от претоварване е доста полезна функция, но повечето системи се
нуждаят от допълнителна защита
под формата на предпазители или
прекъсвачи.

Визуализация
на параметрите
Източник: Rutronik Elektronische Bauelemente

Идеалните контролни точки за
зареждане зависят и от вида на
батерията. По-голямата част от
автономните фотоволтаични системи използват батерии с дълбок
цикъл на зареждане и разреждане. Те
могат да бъдат от типа залети
клетки (съдържат течен електролит, който трябва системно да се
допълва с дейонизирана вода) или
затворени/гел батерии, които обикновено съдържат електролит под
формата на гел или включват метод
за рекомбиниране на водород и кислород. Затворените батерии използват наситени подложки между плочите. Те трябва да бъдат регулирани на малко по-ниско напрежение от
залетите батерии или ще изсъхнат
и батерията ще стане неизползваема. Поради тази причина специалистите препоръчват използването на
контролери, специално предназначени за съответния тип батерии.

Изравнителни заряди
Батериите с дълбок цикъл, използвани във фотоволтаичните систе-

ми, се зареждат като се използва
напрежение, по-високо от номиналното на изводите на батерията. При
зареждане на батерията се покачва
и напрежението й. Обратно, напрежението на батерията намалява,
когато батерията се разрежда, като
намалението на напрежението зависи от тока на разреждане. В момент,
в който батерията е изключена, т.
е. нито се зарежда, нито се разрежда, напрежението е някъде между 2.00
и 2.12 V. По време на зареждане при
над 2.4 V клетъчно напрежение, в
батерията започват да се образуват
водородни и кислородни балончета по
пластините на оловно-киселинните
батерии, започва да се отделя газ, а
водното съдържание на електролита
намалява. За да се избегне това, напрежението на зареждане не бива да
превишава 2.3 V - 2.4 V на клетка. Това
отново е задача на контролера.

Защита от
претоварване и късо
съединение
Претоварването в системата

PV Charge Controllers
Charge controllers in off-grid PV power systems prevent overcharging, overvoltage and deep
discharging of the battery to protect its life. Some charge controllers have an additional features,
such as blocking reverse current, low voltage disconnect, monitor battery temperature to prevent
overheating, etc.
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Зарядните контролери се предлагат с разнообразие от средства за
индикация на състоянието, вариращи от една единствена червена
лампа до цифрови дисплеи. Дисплеят може да показва параметрите на
напрежението и тока, приблизителното състоянието на заряд на батерията и др. За пълен и точен мониторинг експертите препоръчват
закупуването на отделен цифров
уред, който измерва ампер-часовете от и към батерията за наблюдение нивото на заряд на дневна
база.
Контролът на зареждането на
батериите е толкова важен, че повечето производители на висококачествени батерии (с гаранция пет
или повече години) определят изискванията за регулиране на напрежението и температурната компенсация в техническите спецификации на
продуктите. Когато тези параметри не са спазени, батериите могат
да спрат да функционират след помалко от една четвърт от нормалната продължителност на живота
си, независимо от тяхното качество
или себестойност. От тази гледна
точка, специалистите препоръчват
влагането на качествени, макар и
малко по-скъпи контролери в системата, които биха подобрили нейните експлоатационни специфики и
продължителността на жизнения й
цикъл.
брой 2/2013
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Когенерационни модули на GE JENBACHER
Приложение в биогаз инсталации в пивоварни
Пивоварните фабрики са изключително интересен обект за внедряване на
съвременни, енергоефективни и екологосъобразни решения за производство на
енергия и за оптимизация на енергийното стопанство.
От една страна, технологията на пивопроизводството включва процеси, които се нуждаят както от топлина под
формата на пара или топла вода, така и
от студ, електроенергия, вода и др. ресурси, чието управление е от основно
значение за ефикасно производство.
От друга страна, наред с ценния
продукт, производството е неизменно
съпътствано от отпадъци, каквито са
бирената каша и бирената мая. Това са
органични отпадъци, чиято обработка и
депониране следва да се решат по подобаващ начин.
Горните факти, подсилени от непрекъснато увеличаващите се цени на
енергоносителите, са предпоставка за
търсене на решения, които да оптимизират производствените процеси в
това отношение.
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Производството на биогаз е комплексно решение за оползотворяване на
органичния отпадък и използването му
като конкурентна суровина за производство на енергия. Биогазът се произвежда чрез анаеробна ферментация
на органичния отпадък. От един тон
смесен "бирен" отпадък се получават
около 120÷140 m3 биогаз с калоричност
до 5÷6 kWh/m3.
Биогазът, от своя страна, може да
захрани когенерационен модул за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия. Топлинната енергия е възможно да се оползотвори под
формата на топла вода и пара, а чрез
добавяне на абсорбционна хладилна машина - и под формата на студ. Генерираната електрическа енергия може да
задоволи собствени нужди на предприятието или да се продаде в мрежата на
страната като енергия от възобновяем
енергиен източник.
Когенерационните модули на GE
Jenbacher са специално конструирани за
изгаряне на различни видове газ, в т.ч.

и биогаз. Дългогодишният опит и практика са превърнали биогазовото гориво
в стандарт за тези машини. Референциите в световен мащаб по отношение
на биогаз в пивоварни са на база 14 модула в Европа, Америка и Азия с обща
инсталирана електрическа мощност
22.6 MW и топлинна мощност 13.6 MW.
Като официален дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher за България, Филтър ЕООД може да предложи
съвременни решения за намаляване на
енергоемкостта и повишаване на екологичността на производствения процес
в пивоварните.
За повече информация www.filter.eu

Филтър ЕООД
София 1528
бул. Искърско шосе 7 ТК Европа, сграда 6, ет. 1;
тел.: 02/ 974 50 85; факс: 02/ 974 50 87;
e-mail: office@filter.bg
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Производство
на енергия от
дървесна биомаса
Анализ на ресурсното обезпечаване и възможности
за производство на дървесна биомаса

У

величаването на дела на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници е стратегическа цел в световен и национален
мащаб. Рационалното използване на
енергия от ВЕИ допринася за овладяване на негативните промени в
климата и насърчаване на икономическия растеж и заетостта, за сигурна и достъпна енергия за потребителите. Директива 2009/28 на ЕС
за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници
поставя общата рамка за развитие
на този енергиен сектор и дългосрочните цели за намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на дела на ВЕИ в брутното
крайно потребление на енергия на
ЕС.
Възобновяемите енергийни източници са приоритет на националната
енергийна политика, като целта е
достигането на 16-процентен дял на
енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на страната през
2020 година. Значителен дял в производството на енергия от ВЕИ е
30

свързано с използването на биомаса като енергиен източник. Според
Международната енергийна агенция
(International Energy Agency) приблизително

11% от енергията
в света се произвежда
от биомаса
Изпълнението на националната
цел минава през създаването на нови
високоефективни мощности за производство на енергия от твърда
биомаса. Тук е ролята на държавата
за въвеждането както на конкретни действия за стимулиране на новите производства, така и за регулативни мерки в сектора, с които да
не се допусне енергийните производства да влияят негативно върху
останалата дървопреработваща
индустрия или върху околната среда. Дефинициите за понятието "биомаса" в Закона за енергията от
възобновяеми източници и в Закона
за горите се различават в своя обхват. Предвид по-общия характер на
първия закон, определението в него
е по-широко и включва: биологично
разграждаща се част от продукти,

отпадъци и остатъци от биологичен
произход от селското стопанство
(включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци. Специалната по отношение на горския
сектор норма е включила в дефиницията по-ограничен обхват, съсредоточавайки се върху биологично разграждащите се продукти или части
от продукти, отпадъци и остатъци
от биологичен произход само от
горските територии и свързаните
с тях промишлености.
Принципното предимство на
дървесната биомаса са по-ниските
емисии на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. Биомасата абсорбира толкова количество
въглерод по време на растежа, колкото изразходва при изгарянето й –
следователно тя не допринася за
глобалното затопляне и се възприема като въглеродно неутрална суровина. Наличието на малко количество
сяра в сравнение с въглищата гаранброй 2/2013
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тира отделяне на по-малко SO2 при
изгаряне. Други основни предимства
на дървесната биомаса са: равномерното разпределение по цялата земна повърхност, за разлика от други
ограничени източници на енергия;
сравнително евтини и рентабилни
технологии, необходими за експлоатацията на този енергиен потенциал; възможност за обезпечаването
на местните, регионалните, националните и международните енергийни нужди; алтернатива на бързо
изразходваните резерви от изкопаеми горива; позитивна роля за редуциране на емисиите, водещи до парников ефект.

Ресурсно обезпечаване
В последните 2-3 години в страната стана особено актуален
въпросът за ресурсното обезпечаване на новосъздаващите се мощности за производство на енергия от
дървесна биомаса. За кратко време
в обществото и бизнеса се зародиха две противоречиви мнения – от
една страна, мнението за изключително голям потенциал в българските гори за усвояване на дървесина,
дървесен отпад и остатъци от сечите за енергийно производство, а
от друга - загриженост за възможното евентуално прекомерно ползване над предвидените обеми в горскостопанските планове и програми,
както и за обезлесяване и загуба на
биоразнообразие. Не на последно
място се чуха и опасения от другата част на индустрията, базирана
на преработка на дървесина, относно възможностите за толериране на
употребата на дървесина за производство на енергия за сметка на
останалия дървопреработвателен
сегмент. Въпреки нормативно въведеното ограничение за употребата
на едрата строителна дървесина за
производство на енергия, съществуват съмнения за коректното прилагане на разпоредбата, която на практика въвежда добрите практики за
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енергийно ползване само на нискокачествена дървесина и отпад. Опасенията в голяма степен са свързани
не със сегашната ситуация в слабо
развития към момента сектор на
енергопроизводство от биомаса, а
по-скоро с евентуалното бурно и
необвързано с ресурса развитие,
обусловено от високата изкупна
цена за електрическата енергия,
произведена от биомаса. Определянето на нови, по-високи преференциални цени за продажба на електрическа енергия от енергийни централи, ползващи биомаса с инсталирана мощност до 10 МВт, определени
с Решение № Ц – 018/28.06.2012 г. на
ДКЕВР на основание чл. 32 от Закона за енергията от възобновяеми
източници, допълнително подсили
страховете за рязко увеличаване на
новосъздадени мощности, без да е
направен дългосрочен анализ за
възможното осигуряване на дървесина за тези нови производства в
съответните региони и отражението върху останалите производства, базирани на същата суровина.
Така в близко време се очертава
негласното противопоставяне между двата сегмента от индустрията,
базирана на преработка на дървесина, да прерасне в открит конфликт.
Пазарът на дървесина няма да може
бързо да урегулира това ново търсене, предвид което е необходимо да
се засили ролята на държавата за
постигане на баланс между интересите на двете страни, без да се
превръща българската гора в заложник на решаването на този назряващ
проблем. От една страна, държавата е необходимо да търси начини да
стимулира производството на енергия от ВЕИ, включително биомаса, за
да достигне заложените цели от 16%
дял на тази енергия в общия енергиен микс през 2020 година. От друга
страна, освен опасенията на екологичните организации относно бурното развитие на такова производство върху околната среда, е необ-

ходимо да се чуе и мнението на над
30 хиляди души, заети в дървопреработвателната индустрия. Евентуалното увеличаване на цените на
дървесината, породено от конкуренцията на този пазар, изглежда на
пръв поглед примамливо за собствениците на гори и държавните предприятия, но това може да доведе до
загуба на конкурентоспособност в
дългосрочен аспект от българските
предприятия за сметка на чужди и да
предизвика свиване на родната индустрия. Анализът на пазара на
дървесина през последните години,
с изключение на голямата криза през
2009 година, показва, че има един
относително стабилен баланс между потребителите на дървесина за
преработка във вторични продукти,
местното население, потребяващо
суровината за отопление, и износа.
Не се отчитат нереализирани количества добита дървесина на склад,
при това без да има развит енергиен сегмент.
Един опростен анализ показва, че
за нова инсталирана мощност за
производство на електрическа енергия от 5 МВт ще са необходими около 80-100 хил. куб. м дървесина годишно. За рентабилността на производството тези количества дървесина
практически трябва да бъдат добивани в радиус до 50 км, заради високата стойност на транспортните
разходи. В тази връзка изграждането на големи инсталации за производство на електрическа екоенергия
е съпроводено с два основни риска,
а именно работа със суровина на повисока стойност, предвид необходимостта да се използва дървесна
биомаса и от по-отдалечени райони,
а също така се поставя под съмнение и пълното оползотворяване на
топлинната енергия от когенерацията. В значителна степен на условията за рентабилност и оползотворяване на топлинната енергия
отговарят съществуващите ТЕЦ,
които с известни преустройства в
брой 2/2013
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Фиг. 1.

технологията на изгаряне на суровината могат да осигурят едно устойчиво оползотворяване на когенерационното производство.

Какво е настоящото
състояние на горските
ресурси?
Анализът на последната информация за горския сектор показва едно
относително устойчиво производство на дървесина в рамките на
около 5-6 млн. куб. м. годишно от
горите, стопанисвани по Закона за
горите, независимо от тяхната
собственост (фиг. 1).
Структурата на добиваната
дървесина в страната показва, че
основен дял заема дървесината от
категориите дърва, средна и дребна строителна дървесина – около
80%, което ги прави изключително
подходящи за енергийно производство, но също така и за производство на плочи, целулоза, хартия,
фазер и друга технологична преработка. Въпреки че в целите, заложени в Националната стратегия за
устойчиво развитие в горския сектор 2006 - 2015, е предвидено ползването на дървесина да достигне 8
млн. куб. м през 2010 година и 10 млн.
куб. м през 2020 година, към момента не са намерени подходящи механизми за тяхното постигане.
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Извършените промени в нормативните и стратегическите документи за горския сектор не са достатъчно основание, за да се очаква
значително увеличение на добиваните количества дървесина в следващите 3-4 години. Като основни причини за по-малкия добив обикновено
се сочат ниската технологична и
техническа обезпеченост на дърводобивната промишленост, ниската
квалификация на включените в дърводобива човешки ресурси, слабо развитата пътна и техническа инфраструктура в горските територии,
заниженото предвиждане по лесоустройствени проекти и, не на последно място - необходимостта от
уточняване на действителния запас
и прираст на горите чрез използване на алтернативни на досега използваните методи за инвентаризация.
В публичното пространство постоянно се дискутират темите,
свързани с енергийното производство от дървесна биомаса, с намеренията за пълно и ефективно оползотворяване на естествения отпад
и остатъците след сечите в българските гори, като с тези количества
да бъде „прочистена“ гората и да се
произведе енергия. Съобщава се за
заявен интерес през следващите
три години инвестициите в производство на биогаз, електро- и топ-

лоенергия от биомаса да надхвърлят
1 млрд. лв. в рамките на над 100
проекта. Логично тези инвестиционни намерения трябва да бъдат обвързани с възможностите на горските ресурси. Освен облата дървесина, потенциален ресурс за енергийно производство са и останалите
след сечите вършина и клони. Практиката по тяхното събиране и оползотворяване показва, че да се събират само остатъци след сечта, ако
едновременно с това не се събира и
обла дървесина от категориите
дърва, средна и дребна, е трудоемко
и неефективно. Европейска практика (Германия, Австрия, Швеция, Словения и др.) е да се събира вършина
с диаметър на дебелия край не помалка от 10-12 см. В обратния случай събирането е нерентабилно, а и
получената след раздробяването на
технологични трески смес е нискокалорична. Усвояването на вършината и отпада е в пряка връзка с други
екологични изисквания за поддържането на мъртва (биотопна) дървесина. Някои български и интернационални екологични организации оспориха
постановки в общата енергийна
политика на ЕС, насочена към увеличаване дела на енергията от ВЕИ,
включително дървесна биомаса,
сравнявайки ползването на биомасата за енергия с „въглеродна бомба
със закъснител“. На общоевропейско ниво са разработени няколко стратегически, програмни и нормативни
документа, насърчаващи и регулиращи увеличаването на потреблението на дървесна биомаса за енергия.
Освен това към Постоянния комитет по горско стопанство бе създадена и работна група, която предложи на Комисията мерки за увеличаване ползването на дървесина и
дървесни остатъци за енергийно
производство. В тези документи
устойчивото ползване на ресурса и
опазването на биоразнообразието
също не са подминати, но опасенията, изразени в България от различброй 2/2013
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ни НПО, не намират отражение. Още повече, че в доклад на Комисията до Европейския парламент относно
изискванията за устойчивост при използването на източниците на твърда биомаса се посочва, че при използване на горскостопански и селскостопански остатъци намаленията на емисиите на парникови газове (в
сравнение с алтернативния случай на използване на минерални горива) са много големи, обикновено над 80%.

Оценката на потенциала от биомаса
изисква внимателен подход
Аналогични на европейските постановки, целящи увеличаване ползването на биомаса за енергия, и в нашето
законодателство съществуват стратегически и програмни документи, включително в Национална дългосрочна
програма за насърчаване използването на биомасата за
периода 2008-2020 г. и Национален план за действие за
енергията от възобновяеми източници. В голямата част
от тях е наблегнато на факта, че основният неоползотворен ресурс от биомасата е в селското стопанството,
като потенциалът на дървесната биомаса е оценен като
значително по-малък. За България неоползотвореният потенциал на биомасата от селското стопанство е посочен като три пъти по-голям в сравнение с този от горското стопанство. Дори дървесната биомаса, наред с хидроенергията, са отчетени като ресурси с най-пълноценно оползотворяване. Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси, които са възобновяеми, но са с ограничен прираст и много други ценни
приложения, включително осигуряване прехраната на
хората, кислорода за атмосферата, количеството и качеството на водата.

ствените сгради и накрая от населението. На национално и регионално ниво са разработени схеми от стимули, насочени към преминаването към биогорива, като
разликите в крайните цени на биогоривата и петролните продукти също са били естествен стимул за извършването на смяната. В цялото общество е било
назряло усещането от необходимост за излизане от
зависимостта от петролните продукти и преминаване
към устойчиво ползване на местните възобновяеми
енергийни източници. В този процес са били въвлечени
за съвместни действия академичният, общественият
и частният сектор (моделът Triple Helix), като усилията са насочени към прекратяване и на най-малката
зависимост от изкопаемите горива. За целта е било
обърнато сериозно внимание на биомасата от земеделските и горските територии. Проведено в Швеция проучване посочва, че около 43% от обема на всяко отсечено дърво отива за производство на енергия.

Дървесният чипс и пелетите са
основен енергиен ресурс
Други изследвания показват, че всяко населено място с над 1000 жители е подходящо за изграждане на
топлоцентрала на биомаса, като централи с мощност
по-малка от 5 МВт не са препоръчителни за комбинира-

Европейският опит
България има малък практически опит по производството на енергия от дървесна биомаса. Полезен за нас
може да се окаже опитът на страните в Централна,
Западна и Северна Европа, които отдавна произвеждат
енергия от дървесна биомаса при спазване на всички
екологични изисквания и принципите за устойчиво стопанисване на горските екосистеми. В Швеция например
в енергийния микс на страната ВЕИ заемат над 50%,
като само биоенергията заема дял от над 32%. В крайното общо потребление енергията, произведена от
биомаса, изпреварва енергията, произведена от петрол.
Основна суровина за производството на биомаса за
енергийни цели са дървесината и дървесните продукти.
Процесът на смяна на горивата е стартирал преди 3040 години, като пионери в тази промяна са били големите дървопреработвателни предприятия, последвани от
другите големи представители на индустрията, общеЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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но производство на топлина и електричество. Основен ресурс за тези
централи са дървесният чипс и пелетите. За отоплението дори и на
индивидуални жилища ползването на
обла дървесина (дърва за горене) е
рядкост, и дори в тези случаи горенето се извършва във високоефективни инсталации. В държави като
Австрия, Германия, Дания и Швеция
отдавна е осъзната необходимостта от проучвания за ресурсното
обезпечаване на енергийното производство и за гарантиране на продажбата на произведената топлинна
енергия, а стартирането на такъв
бизнес и ситуирането на такива централи е съобразено с тези проучвания. Устойчивото търсене на
дървесна биомаса в тези страни е в
пряка връзка с изградените и изграждането на нови мощности. Важно
място в този процес заемат създадените регионални мрежи от логистични центрове. Основната дейност на един такъв център е да
осигурява връзката между продавачите на обла дървесина и потребителите на преработена дървесина
под формата на технологични трески за производство на енергия. Наличието на логистични центрове
има важно значение за малките енергийни централи, в които може да
възникне проблем при организирането на снабдяване със суровината и
това да стане демотивиращ фактор
за извършването на една промяна –
от леснодостъпния петрол към котли с изгаряне на дървесна биомаса,
независимо под каква форма. Създаването на такива центрове е действие в посока реализиране на една
от основните цели на енергийната
политика на страните от ЕС - за
сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на
енергията от крайните потребите-

ли, развитие на вътрешен енергиен
пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници. Този иновативен подход в
страни като Германия и Швеция
успешно се популяризира в 5 други
европейски страни чрез проекта
„BioRegions„. За България е изследван
районът на Средна Гора (общините
Ихтиман, Панагюрище, Стрелча,
Хисаря, Карлово и Брезово), като е
разработен пилотен план за действие за оползотворяване на биомасата.

Необходими са нови гори
за ускорено
производство
на дървесина
Възприетата стратегическа насока за развитие на производството
на енергия от дървесна биомаса, като
една от мерките за намаляване на
въглеродните емисии и справяне с
климатичните промени, намира широка подкрепа от обществото, в това
число от специалистите, които стопанисват и управляват горите. Техният принос е съществен при оценката, планирането и устойчивото
ползване на горските ресурси. Той се
изразява главно в реализирането на
важните цели пред горското стопанство на България, а именно: провеждане на природосъобразно лесовъдство в горите; увеличаване на
дела на сертифицираните гори; подобряване на горската инфраструктура; устойчив баланс на потребление
на горските ресурси. Създаването на
повече реални условия за устойчиво
производство на дървесна биомаса е
свързано не само с оползотворяването на вършината и отпадъците при
сечта, а и със създаването на нови
гори за ускорено производство на
дървесина (плантации) върху горски
и земеделски територии.

Energy produced by wooden biomass
The article presents an analysis of the required resources for the newly established capacities for
energy production from wooden biomass. The current state of forest resources is also examined.
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Възможности
за производство на
биомаса от земеделието
Реален и съществен потенциал за
производство на биомаса има в
българското земеделие и животновъдство. Предвид една от основните
цели на Общата селскостопанска
политика – повишаване на приходите на лицата, заети със земеделие,
е необходимо да бъдат предприети
действия, насочени към пълното
усвояване на продукта на тяхната
дейност, включително отпадъците
и съпътстващите продукти от основната им дейност, както и остатъците след преработката на
продукта. Съществена възможност
за
оползотворяването
на
съпътстващите земеделието продукти е тяхната употреба за производство на енергия. Това може да
бъде реализирано чрез подходящи
стимули, които в достатъчна степен да подтикнат земеделските
стопани да организират сами събирането на този ресурс или да предоставят ползването му на организации с такъв предмет на дейност.
Важно е да се знае, че без наличието в региона на потребители на
тази суровина, нейното събиране би
било безпредметно и няма да оправдае заложените икономически и екологични цели. Предвид това, стимули трябва да бъдат насочени и към
организирането и изграждането на
мрежи от центрове за логистика,
търговия и употреба на този остатъчен от земеделското (и от
горското) производство продукт по
аналогия с изградените в някои
държави Търговски центрове за биомаса. Слабото развитие на сектора, свързан с оползотворяването на
биомасата от земеделието към настоящия момент, показва, че мерките, предвидени в ПРСР и други програми на ЕС, не могат в задоволителна степен да стимулират земеделските производители да осъществяват тази допълнителна дейност, коброй 2/2013
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ето налага въвеждането на нови мерки и стимули на
общностно ниво или разширяване на обхвата на съществуващите към момента мерки в ПРСР.

Необходимо е изграждане на
когенерационни централи
Въпреки значителния, според някои проучвания, потенциал и ресурс за ползване на биомаса от земеделие и
животновъдство у нас, към настоящия момент производителите на енергия от биомаса са насочили усилията си основно към снабдяването си със суровина само
от дървесина и дървесни продукти. Такова развитие е
напълно възможно, но считаме за важно преди разрешението за ситуиране на някоя енергийна централа в даден
регион, да се извършва проучване на ресурса с участието на лесовъди и експерти по околна среда, местната
администрация и след съобразяването с наличните
действащи дървопреработвателни мощности. Изграждането на централи, които ще произвеждат единствено електричество, поради невъзможност да реализират
съпътстващата производството й топлинна енергия
(която е над два пъти повече от произведената електрическа), е неразумно и нежелателно. Това би задълбочило противоречията по отношение на използването на
горския ресурс в регионален аспект, както и би увеличило рисковете за околна среда, въпреки положителния
финансов резултат за собственика на централата, за
което спомагат и високите преференциални цени за
изкупуване на ел. енергията.
В заключение може да бъде обобщено, че развитието
на производството на енергия от дървесна биомаса, като
една от мерките за намаляване на въглеродните емисии
и справяне с климатичните промени, е в пряка връзка с
дългосрочното развитие на горите. То е осъзнато и се
приема от лесовъдите, които вече реагират с действия,
насочени към максимално оползотворяване на горските
ресурси при спазване критериите за устойчиво стопанисване на горските екосистеми. Вниманието е насочено към реализиране на ползване на дървесина в горите за
превръщане, в иглолистните култури и при провеждане
на други лесовъдски мероприятия. Допълнителна перспектива за производство на дървесна биомаса има и в създаването на плантации от бързорастящи дървесни видове
върху горски, земеделски и урбанизирани територии.
Съхраняването, рационалното и отговорно използване на
природните ресурси, в т. ч. на дървесната биомаса, е
основна предпоставка не само за подобряването и опазването на околната среда, но и за постигането на устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
д-р инж. Ценко Ценов, инж. Валентин Чамбов
Изпълнителна агенция по горите
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Подобряване на
характеристиките
на топлообменните
апарати
И

кономическите обстоятелства и желанието за икономия на
енергия и материали доведоха до
влагането на значителни усилия в
разработването на по-ефективно
топлообменно оборудване. Целта на
термохидродинамичния анализ е да
се намалят габаритите на топлообменните апарати, да се увеличи
топлинната мощност на съществуващия топлообменен апарат, да се
намали движещата температурна
разлика между обменящите топлинна енергия потоци, или да се намали
помпената енергия за преодоляване
на хидравличните съпротивления.
По-ефективното топлопренасяне
може да предотврати прегряване на
стената и разрушаване на системата, когато топлинното натоварване е предварително определено.

Интензификация на
топлообмена
Усъвършенстването на характеристиките на топлообменното оборудване е свързано преди всичко с
интензификация на топлообмена.
Това на практика означава повишаване на „нормалните“ коефициенти
на топлопредаване в стандартните
флуидни потоци, включващи струйни или разпръскващи устройства с
гладки повърхности.
Особено важна задача на интензификацията на топлообмена е в
газовите топлообменни апарати
(при стойности на Pr≈1), тъй като
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там се наблюдава най-ниският топлообмен. Като правило, изключвайки
топлообмена в излъчващите и поглъщащи газови потоци, топлинният поток в каналите на газовите
топлообменници се определя от конвективната съставляваща, която в
тези случаи е по-голяма.
Стремежът към минимална топлообменна повърхност се ограничава от изискванията за технологичност, надеждност и удобство при
експлоатацията на топлообменните
апарати (ТА), което определя някакво компромисно за конструктора
решение. Рационалният избор на
типа и формата на топлообменната повърхност е основата за създаване на топлообменника. Най-често
прилаганите методи за увеличаване
на топлинните потоци в средата на
70-80 години на миналия век са чрез
увеличаване на скоростта на топлоносителя или чрез оребрение на
повърхностите. В много от практическите случаи обаче тези методи
се оказват неефективни.
Отношението на топлинния поток спрямо мощността за преодоляване на хидравличните съпротивления Q/P намалява с увеличаване на
скоростта в тръбите и следователно увеличаването на топлинния поток за сметка на скоростта в случая е нерационално. От друга страна обаче, конструирането на ТА,
оразмерени в режим на ниски скорости, води до увеличаване на техните габарити, а следователно и на
стойността им. Тези фактори обус-

лавят някакво оптимално ниво на
режимните параметри на ТА. Увеличаването на скоростта води до увеличаване на хидравличните загуби в
подводящите елементи (тръбопроводи), а също и до намаляване на
ефекта от оребрението. Посочените ограничения изискват нови методи за интензификация на топлообмена.
Повишаването на ефективността на ТА е комплексен проблем, обхващащ въпросите за изискване на
оптимални съотношения между топлообмена и хидравличните загуби,
икономическата обосновка на оптималния избор на характеристики на
топлообменното оборудване, въпросите, свързани с технологичните и
производствени изисквания.
Най-важният елемент в указания
проблем са топлофизическите изисквания за оптималност на отношението Q/P при обезпечаване на висока стойност на топлинната мощност. В това отношение ефективни методи за интензификация на
топлообмена се оказват например
"грапавите" повърхности, използващи ефекта на подновяването и турбулизирането на граничния слой. Останалите задачи имат по-конкретен
характер и се решават за конкретен
тип топлообменно устройство.
В редица промишлени ТА, например
в газовата страна на котлите в ТЕЦ,
борбата с отлаганията се явява
решаващ фактор при избора на интензифициращи повърхности, тъй
като тяхното образуване в много
брой 2/2013
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случаи се обуславя от аеродинамични фактори като
наличие на вихрови зони с малки скорости и др. В тези
случаи изследването на аеродинамиката даже в „чисти“
условия помага за разработване на средства за борба
и прогнозиране на възможните области на отлагане.
Използването на канали с много малки диаметри в ТА
води до поява на ламинарни течения и в тези случаи
интензификацията на топлообмена има редица особености.

Повишаване коефициента на
топлопредаване
Да се подобри топлинната характеристика на един
апарат означава преди всичко да се повишат коефициентите му на топлопредаване. Опитите за повишаване на "нормалните" коефициенти на топлопредаване
датират от повече от 140 години, като началото е
поставено с публикациите на Джаул от 1861 г., който
съобщава за значително повишаване на коефициента на
топлопреминаване при кондензация на пара в тръба,
охлаждана от вода, около която спирално е навит проводник и на Уайтхам от 1896, който съобщава за 18%
повишение на ефективността на парогенериращи тръби,
когато в тях са поставени спирални ленти. В последните 30 години излязоха значителен брой обзорни статии
или отделни глави в справочници, посветени на интензификацията на топлообмена.
Това кара редица автори да считат, че в интензификацията на топлообмена е настъпила четвърта генерация топлообменни технологии. Това е причината сега
интензификацията на топлообмена да се разглежда като
специална област в теоретичната и приложна топлотехника.

n Използване на "грапави" повърхности с различна кон-

фигурация - от случайно разпределената пясъчнозърнеста грапавост до дискретните турбулизатори,
в това число и пружинни вложки. Конфигурацията на
грапавините се избира така, че да се разруши вискозният подслой в по-голяма степен, а не да се увеличи топлообменната повърхност. Приложенията на
тези повърхности са насочени основно към еднофазни потоци.
n Развити повърхности - използват се в редица топлообменни апарати, като съвременните усилия са насочени към създаване на нови видове "развити"
повърхности (например интегрално-вътрешно оребрени тръби) или към повишаване на коефициентите
на топлопредаване чрез профилиране или перфориране на "развитите" повърхности.
n Устройства, интензифициращи топлообмена чрез
турбулизация на граничния слой, които са поставени
в потока и не са свързани с нагревните повърхности.
Имат за цел да разбъркат потока в напречно направление и да повишат енергийния транспорт към и от
нагревната повърхност. Използват се при принудена
конвекция.
n Устройства за завъртане на потока, които включват
в себе си редица геометрични устройства или вложки в тръби, предизвикващи завихряне на потока при
принудено течение - змиевици, различни видове завихрители, поставени в ядрото на потока, по оста на
канала, във вид на шнек или спирално-извити ленти,

Техники за интензификация на
топлообмена
Техниките за интензификация на топлообмена могат
да се класифицират като пасивни, не изискващи допълнителен енергиен източник и като активни, изискващи външен енергиен източник.
Ефективността на двата типа техники е в строга
зависимост от начина на подвеждане на топлина, което може да варира от еднофазна свободна конвекция до
кипене при разпръскване на флуид. Описание на техниките за интензификация на топлообмена е показано в
табл. 1. За постигане на по-висока интензификация на
топлообмена е възможно едновременното използване на
две или повече техники, познато като съвместна интензификация.
Пасивните методи за интензификация на топлообмена
могат да се разделят на следните групи:
n Специална обработка на повърхностите, състояща
се в микроизменение на топлообменната повърхност
или специални обвивки (прекъснати или непрекъснати). Тези повърхности се използват предимно при
кипене и кондензация, тъй като височината на издатъците е по-малка от тази при "грапавите" повърхности, обезпечаващи въздействие върху преноса на
топлина в еднофазните течения.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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чиято задача е да създадат
въртящ се вторичен поток.
n Устройства, интензифициращи
топлообмена чрез въздействие
върху повърхностното напрежение. Състоят се от фитили или
повърхности с различни видове
канавки за направляване на потока течност при кипене и кондензация.
n Добавки за течности, включващи
твърди частици и газови мехурчета в еднофазни потоци или течни добавки за кипящи системи.
n Добавки за газови потоци, представляващи течни капки или
твърди частици, образуващи разредени или плътни фази.

Изборът на конкретен метод се
определя от много и различни условия, сред по-важните са:
n Целите и задачите, които се поставят с интензификацията на
топлообмена за даден клас топлообменни устройства;
n Допустимите енергийни загуби за
интензификация на топлообмена
и вида на разполагаемата за това
енергия;
n Хидродинамичната структура на
потока, в който се цели интензификация на топлообмена и поточно 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.
n Технологичност при изработването на топлообменните апарати с
интензификация на топлообмена,
удобство и надеждност при експлоатацията им. При избора на
метод е добре да се има предвид,
че при замяната на стандартните гладки тръби с тръби, върху
които са приложени интензифициращи топлообмена технологии,
външният диаметър на тръбата
не трябва да надвишава този на
гладката, за да е възможно преминаването им през тръбните
дъски. Също така е необходимо

избраният метод да осигурява
серийно производство, независимо от дължината на тръбата.
Освен тези условия, изборът на
определен метод зависи и от други
фактори - разходи за производство,
замърсяване и възможност за почистване, наличност на необходимия
материал и др.
Добре е известно, че интензификация на топлообмена винаги се
постига в случаите, когато е удовлетворено неравенството
NuR/NuS > fR/fS (1).
Интензификация на топлообмена
обаче се постига и в случаите, когато
NuR/NuS < fR/f S (2).
Постигането на уравнение (1)
дълги години е основна цел, която е
смятана за недостижима, тъй като,
опирайки се на аналогията на Рейнолдс за еднаквостта на механизмите на пренос на топлина и количество движение в турбулентен поток, е известно, че топлообменът
може да се увеличи единствено и
само за сметка на увеличаване на
пада на налягане. Това неравенство
е получено от руските учени Калинин, Дрейцер и Ярхо през 1972 г. при
напречновалцовани тръби с геометрични параметри e/D i=0,009 и p/
e=58,35. При това максималните
стойности NuR/NuS = 1,37 и fR/fS =
1,24 са достигнати при Re = 6,3.10 4.
Всички по-нататъшни опити за увеличаване на коефициентите на топлопредаване, запазвайки отношението в уравнение (1), се оказват неуспешни. Въпросът тук е дали си
заслужава изработването на такъв
турбулизатор, който да осигурява
нарастване на коефициентите на
топлопредаване само с около 40%,
макар и при минимални нараствания
на хидравличните съпротивления.
Липсата на систематизирани критерии за оценка на ефективността
на изследваните повърхности дълги
години е водила до заблудата да се
търси не такава оптимална геометрия на турбулизатора, която да
осигурява максимално нарастване
на отношението NuR/NuS, а такава,
която да осигурява минимални хидравлични загуби. Тази теза
продължава да се отстоява и до
днес от някои автори. Именно по-
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Табл. 1.

ради тази причина, все още не са
открити оптималните геометрични параметри на турбулизаторите
от тип "повърхностна" грапавост,
при които се достига максимално
отношение NuR/NuS. Този въпрос е
още по-актуален при комбинираната интензификация.
Въз основа на модел за определяне на коефициентите на топлопредаване на спиралновалцовани тръби,
Джеймс Уидърс през 1980 г. счита,
че функцията NuR/NuS = f (Re) има два
максимума, в зависимост от относителната дълбочина на канавката
на валцованата тръба. Първият от
тях се достига при параметри e/Di=

0,04, а вторият при e/Di = 0,06. Според автора обаче този втори максимум не е от практически интерес
поради значителните хидравлични
съпротивления.
Изследвайки обаче съвместната
интензификация на топлообмена
между спирално-валцована тръба и
спирална лента и използвайки разширени критерии за оценка, основаващи се на съвместното използване на Първия и Втория закон на термодинамиката, проф. Венцислав
Зимпаров през 2004-та показва, че
когато относителната височина на
турбулизатора e/Di < 0,04, комбинирането на спирално-валцовани

Improvement of the heat exchanger characteristics
The article examines the possibilities for heat exchanging devices improvement. The passive techniques
for the heat exchanging process intensification and the peculiarities of the method selection are presented.
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тръби със спирална лента не води
до забележително повишаване на
ефективността, докато при e/Di >
0,04 ефектът е твърде значим.
Ефектът е още по-значим, когато
валцованите тръби се комбинират
със спирално-извити ленти с малка
относителна стъпка H/Di.
Изследванията по проблемите на
интензификацията на топлообмена
в топлообменните апарати продължават и може да се твърди, че са
достигнали преломната си точка.
Открити са оптимални геометрични параметри на спирално-валцовани тръби, които удовлетворяват
едновременно изискванията на
Първия и Втория закони на термодинамиката, а именно максимално нарастване на мощността на топлообменния апарат при минимално количество на генерирана ентропия.
Интерес представлява изследването и на преходната област от
ламинарен към турбулентен режим
на потока, тъй като според редица
автори и изследователи именно там
би трябвало да се очаква максималният ефект от интензификацията
на топлообмена. Оптималните режимни и геометрични параметри на
турбулизаторите могат да се синтезират единствено на базата на
разработени критерии за термодинамична ефективност, основаващи
се на едновременното използване на
Първия и Втория закон на термодинамиката.
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Инициативи по изграждане
на нова ядрена мощност
в България

И

деята за изграждане на нови
ядрени мощности на площадката на
АЕЦ Козлодуй, след като бъде изчерпан експлоатационният ресурс на
блокове от 1 до 4, възниква в началото на 80-тe години на 20 век. По
време на изграждането на 5 и 6 блок
са предвидени три потенциални площадки за нови блокове. Тази концепция е разглеждана нееднократно след
това, особено в контекста на преждевременното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, свързано с
присъединяването към ЕС.
Последното предварително проучване за осъществяването на евентуално ново строителство на площадката на Козлодуй е извършено
през 2009 г. от водещи европейски
компании. Проучването потвърждава икономическата целесъобразност
на изграждането на един или два нови
блока, като се използват наличните
активи на АЕЦ, такива като електрическа и техническа инфраструктура, съществуваща надеждна система за радиационен мониторинг, работещ авариен план, наличие на
съоръжения за вторична преработ-
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ка на радиоактивни отпадъци и
съхраняване на отработено гориво,
наличие на квалифициран и опитен
персонал, планирано изграждане на
национално хранилище за ниско-и
средноактивни отпадъци в близост
до АЕЦ и др. Изследването показва,
че мощност от ново поколение би
могла отчасти да компенсира затварянето на блокове 1 до 4, като
гарантира надежден източник на
електроенергия.

Правителствени
решения от 2012 г.
На 29 март 2012 г. Министерски
съвет на Република България възлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма да внесе в
Министерския съвет предложение за
изграждане на нова ядрена мощност
на площадката на АЕЦ Козлодуй
(РМС № 250 от 29.03.2012, т. б)).
На 11 април 2012 г., Министерският съвет дава принципното си съгласие да се предприемат действия,
необходими за изграждане на нова
ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй. МС
задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет доклад по

чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за
вземане на решение по същество и
доклад относно правно-организационната форма за осъществяването
на проекта. Технологията, която ще
се използва за производство на електроенергия от ядрен източник, ще
бъде реактор с вода под налягане
(PWR – Pressurised Water Reactor) от
поколение III или III+, с лека вода в
качеството на забавител и топлоносител.
В изпълнение на решението по
принцип на МС, с цел обособяване на
структурно звено, което да инициира действия по реализация на инвестиционното строително намерение, на 3 май 2012 г. Съветът на
директорите на АЕЦ Козлодуй взема решение да създаде ново дъщерно дружество.
На 5 май 2012 г. Българският енергиен холдинг в качеството на принципал дава необходимото разрешение
и на 9 май 2012 г. е учредена проектна компания АЕЦ Козлодуй – Нови
мощности с едноличен собственик на
капитала - АЕЦ Козлодуй и основна цел
проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на

брой 2/2013

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика
нова ядрена мощност от най-ново поколение, с инсталирана електрическа мощност около 1200 МWе, на площадката на АЕЦ Козлодуй.

Технико-икономически
анализ
През юни 2012 г. е публикувана
покана за заявяване на интерес за
провеждане на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение:
n строителство на база ВВЕР-технология с максимално използване
на произведеното и закупено оборудване на "ядрения остров" на
АЕЦ Белене;
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n строителство на база изцяло нов

проект на база PWR – технология,
лицензирана в страната на производство. Технико-икономическото
проучване трябва да оцени пригодността на площадката, очакваното генериране и управлението на
РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и
оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR
- опциите, достъпни в момента на
пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване
на финансов модел на проекта.
Към момента изпълнението на
дейностите в рамките на технико-

икономическия анализ е съгласно приетия график. Извършва се технически анализ на вариантите за строителство. Сравнителна техническа
оценка на вариантите изцяло нов
проект и проект с използване на
оборудването, закупено за АЕЦ Белене, е в процес на разработка. Извършва се и икономическа оценка на
вариантите за строителство. Комплексната оценка на вариантите за
строителство е в начален стадий на
разработване.

Оценка на въздействието върху околната среда
Към момента е налице уведомяване от страна на АЕЦ Козлодуй на
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засегнатото население и общините,
както и министъра на околната среда и водите относно инвестиционното намерение. Инвестиционното
намерение е съобщено и на компетентните органи на Република Румъния, в изпълнение на задълженията по
Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст. В съответствие с изискванията на чл. 81
от Закона за защита на околната
среда, проектната компания предприе действия за извършване на процедура за оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС).
За извършването на ОВОС от
изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности
на международен консорциум, избран
сред седем кандидати в резултат на
конкурсна процедура.
Договорът за изпълнение включва:
изготвяне на задание за обхвата и
съдържанието на ОВОС, при консултации и съгласуване с компетентните организации и засегнатата общественост; разработване на Доклад за ОВОС (ДОВОС) съгласно изискванията на действащата национална и европейска нормативна уредба
в областта на опазване на околната среда и биологичното разнообразие; организация и експертно участие в консултациите, оценката, обсъждането и утвърждаването на
Доклада за ОВОС, както и разработ-

ка на становище от общественото
обсъждане.
До момента експерти по биоразнообразие са извършили теренни
проучвания за установяване на потенциала на засегнатата територия като съществуващи местообитания и наличие на убежища на бозайници и прилепи и на орнитофауната.

Изследване и определяне
местоположението на
площадката
Основен фактор при избора и
оценката на площадката е защита
на населението и околната среда от
радиологичните последствия при
всички експлоатационни състояния,
както и при аварийни режими на
ядреното съоръжение.
Предвижда се площадката за изграждане на новото ядрено съоръжение да бъде разположена в съседство
с или на площадката на АЕЦ Козлодуй, на която са разположени шестте блока.
В процеса на определяне на предпочитана площадка, цялата налична
информация за площадката на АЕЦ
Козлодуй ще бъде систематизирана
и преоценена на база съвременните
изисквания на действащата нормативна уредба в страната. Проучването ще завърши с класиране на
площадките по разработена методика за оценка, и предложение за
предпочитана площадка за инстали-

Initiatives to build a new nuclear power plant in Bulgaria
The following article discusses the initiatives undertaken for building a new nuclear power plant in Bulgaria
on the territory of NPP Kozloduy. It marks the upcoming activities for successful implementation of the project.

ране на новата ядрена мощност.

Процеси по лицензиране
Процесът на лицензиране на новата ядрена мощност на площадка
Козлодуй стартира на 13 декември
2012 г., когато АЕЦ Козлодуй – Нови
мощности внася в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) искане за разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение
(избор на площадка), по реда на чл. 33,
ал.1, т.1 и чл. 15, ал.4, т.1 на Закона
за безопасно използване на ядрената
енергия, чл. 34, 35, 36 на Наредбата
за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти. Целта е
получаване на разрешение за избор на
площадка и последващо одобрение на
избраната площадка.

Предстоящи стъпки
Наред с реализираните предпроектни проучвания, се обмисля извършването на комплексна оценка на риска
за целия проект за изграждане на нова
ядрена мощност на площадка Козлодуй, в това число изготвяне на рискрегистър, индентификация на основните рискове и набелязване на стъпки
за управление на риска.
След приключване на проучванията и оценките, резултатите от тях
ще бъдат предоставени на МС. В
случай на положително решение, след
процеса по лицензиране на площадката, ще се търси стратегически
инвеститор, като се подлагат на
обсъждане и други възможности за
проектно финансиране.

ÏÐÎÌÈØËÅÍÀ ÀÐÌÀÒÓÐÀ
Ðàçâîéíà äåéíîñò
Ïðîèçâîäñòâî
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Хидроенергийните
обекти в
управлението на
електроенергийната
система
П
аралелно с производството
на електроенергия водноелектрическите централи предоставят пълния
набор от резерви и системни услуги
за електроенергийната система,
както и всички конвенционални централи - участие в първично и вторично регулиране, предоставяне на
бърз третичен резерв, регулиране на
напреженията в електропреносната
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мрежа, стабилизиране на местните
и междусистемните колебания на
активната мощност, автоматично
бързо разтоварване при повишаване
на честотата; участие в коридори
за възстановяване след системна
авария, работа в островен режим и
ресинхронизация към електроенергийната система. За разлика от
кондензационните централи обаче
водноелектрическите предоставят
и допълнителни услуги като: пуска-

не без външно захранване на собствените нужди и захранване на
останалата без напрежение част от
електропреносната мрежа, работа
в режим на групово управление по
активна или реактивна мощност с
пропорционално разпределяне на
мощността между работещите агрегати спрямо номиналната им мощност и работа в режим на групово
управление по напрежение или честота (при островен режим).
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Третичното регулиране е централно координирана системна услуга, която при ВЕЦ се изразява в промяна статуса на даден хидроагрегат по разпореждане на оператора
на електроенергийната система,
посредством което се осигурява
поддържането на необходимия резерв за вторично регулиране.

Регулиране на
напрежението
в мястото на
присъединяването
на ВЕЦ към ЕЕС

Нормални режими
на паралелна работа
Подязовирните ВЕЦ с долен изравнител са електроцентрали с висока
маневреност и участват предимно
във върховата зона на денонощния
товаров график на електроенергийната система (ЕЕС). Чрез ВЕЦ и
ПАВЕЦ системният оператор осигурява максимума и минимума на денонощния товаров график на ЕЕС, рационално използване на разполагаемите водни ресурси, оптимална работа на ТЕЦ и компенсиране на аварийно изключили енергийни блокове.
Първичното регулиране на ВЕЦ
представлява бързо възстановяване
на равновесието между производство и потребление на принципа на
солидарно участие на турбинните
регулатори на предварително определена група машини. Практически
това се осъществява чрез автоматична честотна корекция на заданието по активна мощност на съответния турбинен регулатор съгласно зададената статична характери46

стика. Цялата договорена мощност
за първично регулиране трябва да се
активира при честотно отклонение
±200 mHz в рамките на 30 сек.
Вторичното регулиране е централизирано автоматично управление
от Централното диспечерско управление (ЦДУ) на предварително определени генераторни блокове в страната. Вторичното регулиране осъществява поддържане на договорените обмени на активна мощност
със съседните страни в съответствие с планираните графици. Времето за активиране на вторичното
регулиране е в диапазона 30 сек. – 15
мин. При ВЕЦ централният регулатор в ЦДУ взаимодейства с управляващата система на централата,
която е в режим на групово управление по активна мощност (Joint Power
Control). В този режим зададената от
ЦДУ стойност по активна мощност
се разпределя оптимално от управляващата система на централата
между агрегатите, работещи в този
режим.

Централизираното денонощно
регулиране на напрежението в ЕЕС
на България се осъществява чрез
„График по напрежение“. Поддържането на напреженията в преносната електрическа мрежа в допустимите граници гарантира сигурната
и безопасна работа на ЕЕС, техническите и икономическите характеристики на електрическите съоръжения, устойчивата работа на синхронните генератори и е условие за
намаляване загубите при пренос и
трансформация на електрическата
енергия.
В прякото изпълнение на "Графика по напрежение" участват ВЕЦ,
присъединени към напрежения 220 kV
и 400 kV. Останалите ВЕЦ регулират
напрежението на мрежа 110 kV на
солидарен принцип. При необходимост диспечерите от централните
и териториални диспечерски управления могат дистанционно да променят заданието по напрежение на
шини високо напрежение на съответната ВЕЦ.
ВЕЦ регулират напрежението на
шини високо напрежение чрез активиране в управляващата система
на един от двата режима: групово
управление по напрежение (Joint
Voltage Control) и групово управление по реактивна мощност (Joint Q
Control). В режим Групово управление по напрежение (JVC) управляващата система на централата авброй 2/2013
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томатично поддържа въведеното
от дежурния оператор задание по
напрежение на шини ВН или се изпълнява дистанционно предаденото задание от ЦДУ. В режим Групово управление по реактивна мощност (JQC) дежурният оператор
следи и регулира напрежението на
шини ВН чрез заданието за обща
реактивна мощност на централата. И при двата режима управляващата система на централата натоварва работещите генератори
оптимално по реактивна мощност.

Успокояване
колебанията на
активната мощност
Въпросът с колебанията на мощността е възникнал още при строежа на първите eлектроцентрали.
При свързване на централите с
ЕЕС чрез реактивното съпротивление на мрежата въртящата се
маса на агрегатите образува система, която е податлива на колебания.
Погледнато отвън (откъм мрежата) тези колебания се проявяват
като люлеене на активната мощност, а погледнато отвътре (откъм
централата) - като нестабилност
на роторния ъгъл на съответния
генератор.
Видове колебания на активната
мощност:
n локални колебания - между генератор и останалата част от централата или между централата
и енергийната система (0.8 … 2.5
Hz);
n колебания между две електрически близки централи. Честотите
са в диапазон 0.5 ... 2.0 Hz;
n междусистемни колебания - между две ЕЕС или между две обеди-

нения от ЕЕС (0.15 … 0.5 Hz);
n глобално колебание - характеризи-

ра се с общо колебание във фаза
на всички генератори в енергийното обединение (като при островен режим). Честотата обикновено е под 0.15 Hz.
Няколко условия влияят благоприятно върху затихването на колебанията на синхронните генератори:
n синхронизиращ момент - естествено се противопоставя на изменението на товарния ъгъл
спрямо точката на устойчива работа;
n асинхронен момент - от успокоителната намотка на ротора.
Той е пропорционален на роторното хлъзгане и противодейства
на изменението на товарния ъгъл.
Успокоителната намотка при
много ниски честоти на люлеене
не е достатъчно ефективна.

Системен стабилизатор
Системният стабилизатор (Power System Stabilizer) внася изкуствена корекция в товарния ъгъл на генератора чрез системата за възбуждане, като произвежда компонента
на електрическия момент, която се
противопоставя на изменението на
роторната скорост. При цифровите
регулатори на възбуждане системните стабилизатори се развиват
изключително бързо, като тяхната
ефективност е много добра и в
широк честотен диапазон.
Системните стабилизатори е
необходимо да потискат колебанията на активната мощност в честотен диапазон от 0.1 Hz до 2.5 Hz и
трябва да са винаги въведени в действие при паралелната работа на
генераторите с енергийната система.

Hydro power units in the electrical power system
management

Участие на ВЕЦ при
аварийни режими
Автоматичното бързо разтоварване при ВЕЦ действа при повишаване честотата на ЕЕС над 50.3
Hz със скорост, надвишаваща предварително зададена стойност и разтоварва хидроагрегатите в съответната централа до минималната
им мощност. Ако в процеса на разтоварване системната честота
падне под 50.3 Hz, разтоварването
се прекратява и агрегатите остават на текущата си мощност.
Работа в островен режим. При
отклонение на системната честота с повече от +/-1 Hz турбинният
регулатор, който пръв регистрира
това отклонение, подава към управляващата система на ВЕЦ сигнал за
преминаване към островен режим на
работа. При автоматичното преминаване към островен режим управляващата система извършва следните основни действия:
n Преминава от режим на Групово
управление по активна мощност
(JPC) към режим на групово управление по честота (Joint Frequency
Control) със задание 50 Hz.
n Преминава към режим на Групово
управление по напрежение (JVC)
независимо от предходния режим.
n Изключва системните стабилизатори (PSS).
Пускането на ВЕЦ без външно
захранване на собствените й нужди (black start) е възможно с помощта на дизелгенератор. Той осигурява стартирането на един от хидроагрегатите. Тази функция се осъществява автоматично от управляващата система на ВЕЦ, като по този
начин се захранва останала без напрежение част от електропреносната мрежа. При разширяване на захранения около централата район поетапно се включват и останалите
хидроагрегати в съответната централа.

The article discusses the significance of the hydro power units in the electrical power system
management and their participation in emergency situations.
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Вятърни турбини
с директно
задвижване
на генератора
П

ри вятърните турбини с традиционна конструкция редукторът
преобразува енергията от бавно
въртящия се ротор до необходимите по-високи обороти за производството на електроенергия от генератора. В стремежа си да постигнат по-голяма производителност,
повишена надеждност и икономия на
разходи в рамките на експлоатационния живот на вятърните генератори, някои от производителите
започнаха да използват различна
конструкция на задвижването.
Новата технология елиминира
редуктора и използва генератор с
постоянни магнити и ниска скорост
на въртене. Този тип конструкция е
позната като директно задвижване
(direct drive - DD). Главината на ротора и пръстеновидният генератор
са свързани помежду си като неподвижно устройство без редуктор.
Самият ротор се монтира на неподвижна ос. В сравнение с конвенционалните системи с редуктор, които
имат няколко лагера в механизма за
задвижване, системата с директно
задвижване използва само два бавно
движещи се ролкови лагери. Причината за това е ниската скорост на
директното задвижване.
Освен опростяването на задвижващия механизъм на турбината, ди50

ректното задвижване осигурява ограничена необходимост от техническа поддръжка. Елиминирането на
редуктора, който е и най-тежкият
елемент в гондолата на турбината
(близо 12 т.), гарантира определено предимство и по отношение на
теглото. По принцип, турбината с
директно задвижване с нейния помалък брой подвижни части и 50%
по-малко компоненти предлага и подобрение по отношение на надеждността. Елиминирането на редуктора води и до по-добра ефективност на задвижването. Освен това
дължината на гондолата на турбината се намалява значително.
Все повече производители на
вятърни турбини предлагат такива
модели турбини, като в момента
фокусът им е насочен към постигане на по-високи мощности предимно
за офшорни приложения.

Синхронни генератори с
постоянни магнити за
DD турбини
Генерирането на електричество
при ниски обороти изисква различна конструкция на генератора. Синхронните генератори с постоянни
магнити съответстват добре на
тази потребност. При тях не се
използва синхронизиране на скоростта на въртене на турбината и
генератора. По тази причина изво-

дите на статорната намотка на
генератора се свързват към електрическата мрежа индиректно посредством статичен преобразувател на честота. Преобразувателят
превръща генерираната променливотокова енергия с променяща се
амплитуда и честота в електрическа енергия, на която амплитудата
и честота на напрежението са постоянни и равни на тези на разпределителната мрежа.
Ефективността на генератора с
постоянни магнити остава висока,
близо до номиналната стойност,
дори и при частични натоварвания,
при които турбините често трябва да работят поради непостоянния
характер на вятъра. Например, генератор, който е разчетен за 2.2
MW при 18 rpm, има ефективност
при пълно натоварване от 94.4%, докато при натоварване от 25% неговата ефективност е забележителна - 92.9%. Подобни стойности,
дори и малко по-високи, при натоварване от 25%, са валидни и за другите модели на DD генератори.
Освен това генераторите с постоянни магнити не се нуждаят от
отделно възбуждане, контактни
пръстени и роторни намотки със
съответните загуби и изискват помалко техническа поддръжка в сравнение с индукционните генератори
с двойно захранване (DFIG). За разброй 2/2013

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

вятърна енергетика

лика от повечето работещи генератори, DFIG генераторите не могат
да се използват в системи с директно задвижване поради ограниченията за коефициента на мощност и
липсата на възможност за поддържане на непрекъснатото електроснабдяване при повреди, както и други
причини. През 20-годишния си експлоатационен живот генераторите с
постоянни магнити се оказват също
и ефективни по отношение на разходите.
Конструкцията на генераторите
с директно задвижване налага използването на специални форми на магнитите и някои други изисквания, за
да се осигури съответствието им
със специфичните условия на вятъра и да бъде оптимизирана тяхната
ефективност. Друг характерен аспект е патентованата конструкция
на статора с няколко независими
сегмента, които могат да бъдат
контролирани от различни преобразуватели - това се изразява в редундантността на задвижването. Турбината остава работоспособна дори
и при малки неизправности в някой
от сегментите.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Управление
на турбините
с директно задвижване
Турбините с директно задвижване не се различават особено от
турбините с редуктор от гледна
точка на управлението. И двата
вида използват активно или пасивно ъглово завъртане на ротора за
проследяване посоката на вятъра и
регулиране на подемната сила или
на стъпката на роторните лопатки за контролиране на изходната
мощност. Турбините с регулиране
на ъгъла на атаката на вятъра променят ъгъла на витлото, за да намалят подемната сила и да избегнат прекомерната енергия при силен вятър. Ако скоростта на вятъра се увеличи до максимална стойност, при която турбината спира да
работи, лопатките на перките и
турбината спират да се въртят, за
да се избегне излишното натоварване на ротора и другите механични компоненти. При вятърните
турбини с управление на ъгъла на
роторните лопатки контролерът
на турбината проверява произведената от турбината мощност някол-

ко пъти в секунда. Когато изходната мощност стане прекалено висока, контролерът изпраща сигнал към
регулиращия механизъм за промяна
в ъгъла на атака на лопатките и те
се завъртат извън вятърния напор.
Системата за позициониране на
перките променя ъгъла на атака на
вятъра и по този начин въртящият
момент се контролира да бъде константен от определена степен на
вятъра. При ветрогенераторите с
вградена функция за управление на
ъгъла на лопатките спрямо посоката на вятъра (pitch control) системата за управление трябва да може
да отчита дори и минималните
промени в метеорологичните условия и да оптимизира работата на
отделните компоненти. На базата
на измерения ъгъл на работните
лопатки, системата, регулираща
стъпката им (pitch drive) и системата за ориентация на ротора
(azimuth drive), осигуряват експлоатацията на ветрогенератора в
работния обхват.
Системата за ориентация на
ротора трябва, от една страна, да
гарантира, че ще поддържа ротора
51
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в правилна позиция и от друга, че
системата е разположена коректно спрямо вятъра и получава оптимално количество въздушен поток
върху роторните перки. Мощност-

та на генератора се регулира в
съответствие с изискванията за
напрежение и честота на мрежата
от преобразувател на мощността
и трансформатор.

Direct-drive Wind Turbines
The article examines the new technology for wind turbines that eliminates the gearbox by use of a lowspeed, permanent magnet generator.
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Генераторите с директно задвижване разчитат на постоянните магнити от редки материали, обикновено неодим – желязо – бор (Nd-Fe-B).
При елиминирането на редуктора се
налага компромис поради необходимостта от използването на големи
количества от тези скъпи и дефицитни магнитни материали. Според
специалистите са необходими приблизително 650 kg постоянни магнити за 1 MW вятърна турбина, 25%30% от които са от редкоземен
магнитен материал. Проблемите със
стратегическите източници на постоянни магнити от редкоземни
материали принуждават фирмитепроизводители да разглеждат и други алтернативи.
Друг проблем представлява големият размер на генератора. Според
специалистите с доближаването на
8 - 10 MW при турбините с директно задвижване генераторът става
по-голям и по-тежък поради повишените изисквания към въртящия момент. Освен теглото и размерът на
генератора, които трябва да бъдат
ограничени, за да се избегне по-голямото тегло на гондолата и, съответно, разширяването на конструкцията на носещата кула, те посочват и други бъдещи предизвикателства - дизайнът на въздушната
междина трябва да осигурява изискванията за плътност, при които се
избягва триенето на ротора и статора при всякакви експлоатационни
условия; динамичните сили при късо
съединение трябва да бъдат поети
в границите на въздушната междина.
Някои от тези фактори могат да
се окажат доминиращи при избора на
генератор за производството на
вятърни турбини. Едностъпалният
редуктор дава възможност за реализация на много по-малък и лек генератор и засега все още предлага
определени предимства, характерни
и за генератора с директно задвижване. Очаква се турбините с редуктор да останат конкурентоспособни и в обозримо бъдеще поради голямата инсталирана база и отличната обща производителност.
брой 2/2013
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Последните технологични постижения
в областта на сградно интегрираните
фотоволтаици и интелигентните сгради
на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
ФОРУМЪТ
Тази година София отново ще се превърне в "зелената столица" на Европа. В
периода 29-31 май в ИЕЦ ще се проведат
Форумът и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. Изявата се организира от
Виа Експо за 9-та поредна година.
Сградно интегрираните фотоволтаици
и интелигентните сгради са двата тематични акцента на форума. Изявата ще бъде открита от Райнер Хинрихс-Ралвс, президент на Европейския съвет за възобновяема енергия и Европейската федерация
за възобновяема енергия. В своето приветствие той ще подчертае необходимостта
от постигане на споразумение между държавите членки на ЕС за дял от 45 % на възобновяемата енергия до 2030 г. в общия
енергиен микс като една реалистична
следваща стъпка. Въпреки динамичните
негативни промени, на които станахме
свидетели, без екологично чистата енергия бъдещето на голяма част от енергоснабдяването е невъзможно.

В глобален мащаб цените на соларните технологии намаляват с ускорени темпове, а учени от цял свят непрестанно
разработват и внедряват иновации, разширяващи границите на приложението им
в различни области, оптимизиращи усвояването на слънчевата енергия.
Реалност са фотоволтаични прозоречни стъкла, които генерират енергия, соларни асансьори, а роботи вече инсталират фотоволтаични панели.
Тапас Малик от Университета в Екзитър, Великобритания, ще представи полупрозрачна концентрирана фотоволтаична
система, интегрирана в сграда. Търсенето на икономически рентабилни технологии за соларна конверсия се ускори заедно с императивното изискване тя да стане много по-малко зависима от изкопаемите горива. Начин за намаляване на разходите са нови технологии за концентриране на слънчевата енергия в по-малка площ.
Презентацията ще очертае широкия спектър и мащаб на потенциалната реализация на соларните енергосистеми, които
могат да бъдат интегрирани в сгради.
Костадинка Тодорова ще запознае делегатите с покривните слънчеви централи. 2013 г. ще е преломна за енергетиката - тогава цените на изкопаемите източници на енергия и алтернативните та-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2013

кива ще се изравнят, като тенденцията
към по-голяма достъпност на ВЕИ ще продължи. Отличните природни условия за добиване на алтернативна енергия в комбинация с политическа воля за реформи в сектора биха могли изцяло да променят ситуацията в положителна посока за инвеститори и потребители.

Какви са техническите изисквания за
интегрираните фотоволтаични панели
(BIPV)? Отговор ще даде инж. Дитер Мур
от Ertex Solartechnik, Австрия, който ще
акцентира върху три основни характеристики - устойчивост срещу вятъра, водонепропускаемост и гаранция, илюстрирани с реални примери.
Атрактивна пазарна ниша за развитието на соларната енергия е нейното приложение за задоволяване на собствени
енергийни нужди. Юрген Михалчик, главен
изпълнителен директор на международна
компания в сектора на възобновяемата
енергия, е разработил "Българска фотоволтаична покривна програма" заедно със Солар & Бенефит България, която ще бъде
представена по време на форума. С лозунга на програмата "Слънцето никога не изпраща фактури" фотоволтаичните инсталации на покривите на частни къщи и търговски сгради навлязоха с уникален триумф
в цяла Европа. В Германия вече има над 30
хил. мегавата инсталирани фотоволтаични мощности, което според специалистите се равнява на 30 реактора на АЕЦ, като половината от тях се ползват от домакинства и фермери. Стартирането на
тази програма у нас започна с дарение на
фотоволтаична система от Solar & Benefit
България за детска градина в София.
Сглобяемите "Plug & Play" соларни пакети гарантират най-високото качество и обслужване в продължение на 20-30
г. Швейцарските компании ILB Helios и
ABB са доставчиците на двата основни
компонента - соларните модули и инверторите. Произведеният ток може да се
ползва за собствено потребление, а излишъкът - продаван по преференциални цени. Авторите на програмата предлагат
услуги, свързани с финансиране на инвестициите и присъединяване към националната електрическа система.
Експерти от Австрия, Аржентина и
Португалия ще споделят за опита и доб-

рите практики в областта на производство на биогорива в селското стопанство и за генериране на газ от депата за
отпадъци.
В бъдеще интелигентните сгради ще
завоюват все по-големи пространства от
градската среда. Форумът ще провокира
един нов поглед върху зелените възможности на сградния фонд. Високотехнологични решения за автоматизация и управление на сградите осигуряват намаляване на
CO 2 и на "енергийната бедност" на техните обитатели, оптимизиране на разходите и комфортна среда.
Делегатите ще се запознаят с 10-те
тенденции в сферата на интелигентните
сгради и ще получат информация за издадените патенти в цял свят. Ейдриян
Джойс, Европейски алианс на фирмите за
енергийна ефективност на сградите, Белгия, ще представи различни финансови инструменти за реализация на проекти на
сгради с нулево енергийно потребление.
Експерти от Българския съвет за устойчиво развитие и Българската фасилити
мениджмънт асоциация ще разгледат състоянието на нашия пазар и условията за
развитието и внедряването на интелигентните сградни решения. От CenterMine ще
представят собствена софтуерна разработка FM Center (CAFM).

ИЗЛОЖБАТА
Паралелната изложба ще демонстрира последните постижения в производството на соларна, вятърна, хидро- и биоенергия, както и на генерирането на
енергия от отпадъци.
Сред изложителите са водещи компании: Амандус Каал, Аспен, Biogest, Дабос,
Weiss, Global Hydro Energy, Грийн енерджи
Обсървър, Европейски патентен офис, Екоел, Екосист, Енергийна къща "Тракия", Елпром Трафо, ЕС-3, Интернешенъл Пауър
Съплай, Ирес България, JR Trade, Costruzioni
Nazzareno, Krannich Solar, Крис 94, Nahtec,
Лема Трейдинг, Лонг Ман Холдинг, Мотто
Инженеринг, Парадайс Електрик Консулт,
Пестим енергия, Скай Солар, Солар Ентърпрайз, Solar Ways, Sputnik Engineering
(Solarmax), Слънчатка, Соларити, СТС Солар, Черноморски енергиен клъстер,
Heliocentris Energiesysteme, Филтър, Хермес
Солар, Ziehl-Abegg, Cink Hydro и др.

За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com
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предстоящо/events

Предстоящи изложения, конференции, събития
АПРИЛ - ЮНИ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
APRIL - JUNE 2013

АПРИЛ 2013
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.

МАЙ 2013
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.
EНЕРГЕТИКА
Focus on Energy 2013, 13 May 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.
Panelists will also outline the priorities of Romania’s energy strategy,
and share the latest on the state of implementation of the energy
efficiency legislation.
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.

Източник снимка: Виа Експо

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
SEE Solar, 29 May 2013 - 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
най-новите фотоволтаични системи и съоръжения за
соларна термия. Тя събира на едно място производители, инсталатори, инвеститори, проектанти и консултанти.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Възобновяема енергия и ЕЕ, 29 May 2013 - 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.

ЮНИ 2013

БИОМАСА
World Biomass Power Markets, 16 May 2013 - 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.

БИОМАСА
European Biomass Conference & Exhibition, 3 June 2013
- 7 June 2013
Venue: Denmark, Copenhagen
Organizer: ETA-Florence Renewable Energies
Type:
the European Biomass Conference and Exhibition
(European BC&E) has combined a very renowned international
Scientific Conference with an Industry Exhibition. This annual
event constitutes one of the world’s leading science-to-science,
business-to-business and science-to-industry fora for the
biomass sector.

ЕНЕРГЕТИКА
All-Energy Exhibition & Conference, 22 May 2013 - 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

EНЕРГЕТИКА
International Black Sea Oil & Gas Conference, 4 June
2013 - 5 June 2013
Venue: Turkey, Istanbul
Organizer: Smarta Conferences
Type:
International Black Sea Oil & Gas Conference is a
major event dedicated to perspectives of Black Sea oil and gas
projects.
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ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
Renewable Energy World, 4 June 2013 - 6 June 2013
Venue: Austria, Vienna
Organizer: PennWell Corporation
Type:
The largest and most comprehensive conference and
exhibition for the European electricity and power technology sector.
ЕНЕРГЕТИКА
POWER-GEN EUROPE, 4 June 2013 - 6 June 2013
Venue: Austria, Vienna
Organizer: PennWell Corporation
Type:
Offers the largest and most comprehensive conference
and exhibition for the European electricity and power technology
sector
EНЕРГЕТИКА
Международен Енергиен форум 2013, 12 - 15 June 2013
Venue: Bulgaria, Varna, St. St. Kostantin and Elena
Organizer: Scientific and Technical Union of the Power Engineers
in Bulgaria
Type:
International conference focused on the Bulgarian energy
sector
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
InterSolar Europe Conference, 17 - 20 June 2013
Venue: Germany, Munich
Organizer: Solar Promotion and Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe
Type:
Exhibition and conference focused on the solar industry
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
COWEC 2013, 18 June 2013 - 19 June 2013
Venue: Germany, Berlin
Organizer: VDI Wissensforum
Type:
COWEC covers all aspects of the wind power industry
and will present the whole range of technical developments on the
part of manufacturers and suppliers as well as scientific and
research aspects.
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
InterSolar Europe Exhibition, 19 - 21 June 2013
Venue: Germany, Munich
Organizer: Solar Promotion and Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe
Type:
Exhibition and conference focused on the solar industry
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