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Уважаеми читатели,
Този брой на българското техническо списание за енергетика – Енерджи ревю, ще бъде представен на тазгодишните Конгрес и изложба „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и SEE Solar – изложба за соларни PV и
термални системи, на които списанието е основен медиен
партньор.
В него публикуваме интервюта с трима представители на
фотоволтаичния бранш у нас - Юлиус Цимер, мениджър
ключови клиенти за България в Sputnik Engineering
International, Иван Динев, управител на Мотто Инженеринг,
и Станимир Шанов, маркетинг мениджър на СТС Солар,
които разказват за новостите в дейността и спецификите на развитие на бизнеса в условията, наложени от
регулаторните и законодателни промени в страната.
Соларната тематика в броя включва и материал за
соларните микроинвертори, който представя ключовите
им технически характеристики, предимства и области на
приложение. Четете на стр. 38.
В секцията за Електроенергетика предлагаме на вниманието ви една задълбочена статия на тема „Мощни IGBT и
тиристори за електроенергетиката“, в която са представени спецификите, параметрите и различните типове на
тези устройства (на стр. 24).
В рубриката за вятърна енергетика публикуваме материал,
посветен на иновациите в роторните лопатки. Роторните лопатки заемат около 20-25% от общата стойност на
турбината, което повишава изискванията към тях по
отношение на максимална ефективност, дълъг експлоатационен живот с минимална поддръжка и оптимално
съотношение цена – производителност. Повече за тях –
на стр. 50.
Биогазът е възобновяем енергиен източник с огромен
потенциал и за нашия пазар. Статията в рубрика Биогорива посвещаваме на възможностите за използване на
биогаза за производство на топлинна и електрическа
енергия. Статията публикуваме на стр. 42.
Приятно четене!
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Dear readers,
This issue of Energy Review - the magazine of the
Bulgarian power industry, will be presented at this year’s
Congress & Exhibition „Energy Efficiency, Renewable Energy“
and SEE Solar – Solar PV & Thermal Exhibition, organized
by Via Expo Company, as the magazine is their main Media
Partner.
In the issue we publish the interviews of three
representatives of the photovoltaic sector
in Bulgaria - Julius Zimmer, Key Account
Manager Bulgaria in Sputnik Engineering
International (SolarMax);
Mr. Ivan Dinev, General Manager of Motto Engineering,
and Mr. Stanimir Shanov, Marketing Manager of STS Solar.
The PV section of this issue also includes
the article "Solar microinverters", presenting the
technical characteristics of PV microinverters,
their advantages, operating parameters and application
areas. On page 38.
In the section for Electrical Power Industry we
present a profound article named „Power IGBT
and Thyristor Devices and Modules“ explaining
their specifics, parameters and types
(on page 24).
In this issue of Energy Review the wind energy column features
„Rotor blades innovations“. Rotor blades can account for 20-25%
of the overall cost of a wind turbine, so it is essential that the
blades are efficient and provide long service with little
maintenance, to ensure their cost-effectiveness. Manufacturers are
constantly developing the production process as new methods
and technology are integrated. The article presents some of the
innovative features of modern rotor blades on page 50.
Biogas is a renewable energy source with great energy
generation potential also for the Bulgarian market. The article in
the Biofuels column explores the opportunities for utilization of
biogas as an energy source for production of heat and electrical
power. On page 42.
Enjoy reading!
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накратко
ABB придобива Power-One за 1 млрд. щатски долара
В края на месец април ABB сключи споразумение за придобиването
на американския доставчик на инвертори и решения за управление на
електрозахранвания Power-One срещу 1,03 млрд. щатски долара. Според ABB сделката ще я направи глобален лидер в доставката на соларни
инвертори - пазар, който ще расте с повече от 10% на година до 2021
г. според прогнозите на Международната агенция по енергетика. „Фотоволтаичният сектор е основна сила, която ще измени бъдещия енергиен микс. Power-One е добре управлявана компания, известна като
технологичен иноватор и производител на най-атрактивните и интелигентни соларни PV продукти. Комбинацията от Power-One и ABB
напълно се вписва в дългосрочната ни стратегия за развитие и ще
доведе до възникването на глобален играч с висока конкурентоспособност и добавена стойност за клиенти, служители и акционери“, заявиха от ABB.
„Сделката ще има значителна стойност за нашите акционери и
ще позволи на Power-One да ускори растежа си. Заедно можем да
отговорим на ръста в световното търсене на иновативни ВЕИ
решения и да усилим лидерството си. Вярвам, че ABB е правилният
партньор за нас и сега е идеалното време двете компании да обединят сили“, допълни Ричард Томпсън, главен изпълнителен директор на Power-One.

GLB Bulgaria се фокусира върху малките фотоволтаични
От 2012 година GLB Bulgaria разполага с нова производствена
генератори
база за асемблиране на фотоволтаични модули, сертифицирани по
стандарта CEI EN61215 (2006), съобщиха за сп. Енерджи ревю от
компанията. „С това ние постигнахме своята цел българският клиент на малки фотоволтаични генератори да получи продукт, произведен с най-актуалните за годината компоненти. Ние осигуряваме
високоефективен и тестван модул директно от производствената
линия, а нашите специално обучени кадри изграждат системата до
ключ съобразно индивидуалните потребности. Малките генератори
върху покрив или на земя не само не водят до дисбаланс в електроразпределителната мрежа, нещо повече те я укрепват, докато в
същото време носят своя полезен финансов ефект за собственика
си“, допълват те.
„С малки инвестиции производството на електрически ток с фотоволтаици може качествено да промени операции както в стопанството, така и в бита, и ние от GLB Bulgaria сме в състояние да
удовлетворим тези нужди“, заявяват още от компанията.
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AES Марица изток 1 с нова система за онлайн мониторинг
В AES Марица изток 1 бе изпълнен проект за онлайн мониторинг на
частични разряди на генераторите, съобщиха изпълнителите от фирма Контрагент 35. „Проектът, реализиран съвместно с Omicron
Electronics, включваше проектиране, доставка на оборудване, монтаж,
тестване, настройка и пускане в експлоатация. Системата за онлайн
мониторинг на частичните разряди осигурява наблюдение в реално време
на състоянието на изолацията на намотките на генераторите, дава
превантивна информация за настъпващи тенденции на евентуално
влошаване качествата на изолацията и издава предупреждение към
експлоатационния персонал в случай на състояние на генераторите,
което би могло да доведе до бъдеща повреда. Изградената система се
състои от датчици за отчитане на частичните разряди, монтирани на
изводите на генераторите, електронно устройство за обработка на
сигналите от датчиците, събиране на данни за частичните разряди и
изпращането им в цифров вид по оптичен кабел към сървър за база
данни, който извършва обработка в реално време“, поясниха от българската компания.
„Внедрената система дава възможност за достъп от разстояние до
събраните данни за частичните разряди и последващ анализ. Дистанционният анализ се извършва от научноизследователския център на
Omicron в Берлин. Във връзка с повишаване на комплексната сигурност
на електроцентралите се предвижда внедряване на системи за мониторинг на частични разряди и на други важни елементи като силови
трансформатори, питателни помпи и кабели високо напрежение“, допълниха от Контрагент 35.

Подмениха оборудването в 4 подстанции на Мини
В края на месец април т. г. завърши първият етап от проекта за
Марица-изток
модернизация и намаляване на енергийните загуби на основните електроенергийни съоръжения в най-голямото въгледобивно предприятие в
страната Мини Марица-изток. Четири подстанции на дружеството
вече са с изцяло подменено оборудване. Рехабилитацията и модернизацията на основните електроенергийни съоръжения е по проект за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергийните
загуби на стойност почти 12,6 млн. евро. Изпълнител на проекта е
Siemens България. Ангажиментът на компанията включва доставка,
монтаж и пускане в експлоатация на 6 силови трансформатора, 17 сухи
трансформатора, изграждане и оборудване на 8 и рехабилитацията на
една мобилна подстанции, доставка и монтаж на близо 170 шкафа на
комплексни разпределителни уредби средно напрежение, доставка на 65
километра шлангови кабели, инсталиране на система за диспечерски
контрол и събиране на данни (SCADA).
Модернизирането е предвидено за рудниците Трояново-3 и Трояново-север. Инвестицията ще подобри сигурността на електрозахранването и ще осигури повече стабилност на енергийната система на
въгледобивното предприятие. Преминаването на захранване от 6,3 kV
на 20 kV ще намали със 70% техническите загуби на електроенергия.
В подстанция Гипсово успешно са пуснати в експлоатация два нови
силови трансформатора 110/21/6,3 kV, 18 панела комплексни разпределителни уредби средно напрежение, система за автоматизация и
спомагателно оборудване. Три от общо деветте мобилни подстанции
също са вече изградени и работят. Всички 9 багера, включени в проекта за рехабилитация и модернизация, са преоборудвани за режим на
работа от 6,3 kV на 20 kV, като два от тях вече се захранват на
20 kV.
6
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бизнес

Финансират инвестиции на
българския бизнес в устойчива
енергия
Е

вропейската банка за възстановяване и развитие подписа с Райфайзенбанк (България) втора кредитна
линия в рамките на българската
Програма за енергийна ефективност
и възобновяема енергия (КЛЕЕВИ).
Това осигурява възможност да се
увеличи финансирането за устойчиви енергийни проекти на частни
предприятия в страната. Заемът в
размер на 7.5 милиона евро, предоставян от ЕБВР, ще бъде използван
за отпускане на кредити за местни
предприятия. Проектите за енергийна ефективност, които ще бъдат допустими по програмата, ще имат за
цел да водят до намаляване на потреблението на електричество чрез
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инвестиции като рехабилитация и
замяна на котли, модернизация на
енергийна инфраструктура, реконструкция на отоплителни системи
и системи за разпределение на пара,
оптимизация на процеси и инсталиране на подобрени системи за контрол и автоматизация и други.
Допустимите проекти за възобновяема енергия включват инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз
инсталации, както и малки вятърни
централи и соларнотермални и хидроенергийни проекти. Като част от
програмата на крайните бенефициенти се предоставят техническа
помощ и безвъзмездни плащания,
финансирани от Международен фонд
Козлодуй. Размерът на безвъзмезд-

ните плащания е до 15% от главниците на кредитите, отпускани по
КЛЕЕВИ и зависи от очакваните
енергийни спестявания при проектите за енергийна ефективност и от
инсталирания капацитет при проектите за възобновяема енергия.
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Fronius представи нова система за мониторинг на PV системи
Наскоро Fronius представи нова система за мониторинг String Control
250/30, която дава възможност за наблюдение на фотоволтаични системи с централни инвертори, съобщиха за сп. Енерджи ревю от
компанията. „Устройството за мониторинг има капацитет от 250 A
и максимално входно напрежение 1000 V и е подходящо за наблюдение
на PV системи, които използват инверторите Fronius Agilo. Системата предупреждава незабавно оператора при възникване на различни
проблеми като засенчване, повреда на модул, прекъсване на кабел и
др.“, допълниха от Fronius.

GLB Bulgaria реализира два проекта със собствени PV
GLB България реализира два проекта с малки фотоволтаични генерагенератори
тори собствено производство, съобщиха за Енерджи ревю от компанията. „Това са генератор с мощност 10 kW за добив на електроенергия
и автономно подсигуряване на нуждите от електричество на животновъдна ферма и 25 kW генератор за производство на електричество
с цел продажба.
Няколкомесечното обучение на персонала в асемблиране на модули,
проектиране на малки системи, работа с инвертори и монтаж на цялостен генератор ни дава самочувствието, че осигурявайки компоненти от последно въведена технология, българските стопанства или
домове ще получат високо технологичен продукт директно от български производител“, допълниха представители на GLB България.

Предстои 21-та Европейска конференция по биомаса
Между 3 и 7 юни т. г. в Копенхаген ще се състои 21-та Европейска
конференция и изложение по биомаса. Организаторите поставят акцент върху отличния потенциал на България в сектора на възобновяемата енергия и отправят покана за участие на българските учени,
работещи в тази област. По време на конференцията ще бъдат представени и анализирани актуални данни, свързани с пазара на биомаса,
енергийната политика в световен мащаб, както и последните изследвания и научни достижения.
Сред участниците в мащабното събитие ще бъдат представители
на бизнеса, научните среди, производители и доставчици на енергия,
инвеститори, консултанти, енергийни и преработвателни компании,
национални и регионални агенции.

АББ България организира серия от презентации в страната
АББ България проведе серия от презентации на новата гама въздушни прекъсвачи Emax2 до 6300 А, съобщиха за сп. Енерджи ревю от
компанията. Събитията се състояха на: 8 май в София (хотел Хилтън),
9 май – Варна (хотел Голдън Тюлип), 15 май - Бургас (хотел Аква), 16
май в Пловдив (хотел Санкт Петербург) и на 21 май в Стара Загора
(хотел Мериан Палас). Присъстващите се запознаха с техническите
характеристики, видовете защити и защитни функции, аксесоари и
приложения на прекъсвачите.
8
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накратко
ABB представи нова зарядна станция за различни видове
електромобили
ABB представи своя нов модел зарядна станция Terra 53 по време на
техническия панаир в Хановер, който се проведе между 8 и 12 април.
Според производителя, това e първата 50 kW CCS станция за бързо
зареждане, напълно съвместима с моделите BMW i3, Volkswagen e-up! и
e-Golf, както и с други електромобили, които се очакват на пазара от
есента на тази година.
Terra 53 е първият продукт от серия зарядни станции с постоянен
ток, които поддържат стандарта CCS. Времето на зареждане на електромобили в новата станция е между 15 и 30 минути. Софтуерът на
Terra 53 е съвместим с различни зарядни мрежи и системи за плащане,
които използват отворени стандарти като Open Charge Point Protocol
(OCPP). Зарядната станция предлага и възможности за мониторинг от
разстояние и получаване на различна статистика.
ABB бе първата компания, която демонстрира работещ CCS прототип на изложенията EV26 в Лос Анджелис и eCarTec в Мюнхен през
2012 г.

Intersolar Europe 2013 с фокус върху иновативни технологии
и нови пазари
Тазгодишното издание на Intersolar Europe ще се проведе от 19 до 21
юни в Мюнхен. Акцент на предстоящото изложение ще бъдат иновативните и ценово обосновани системи за съхранение на енергия, които
имат все по-голяма роля в доставките на енергия, съобщиха организаторите. „Те позволяват временното съхранение на слънчевата енергия
и нейното използване в периоди на слабо слънцегреене, като едновременно с това гарантират стабилност на мрежите. Тази опция е обект
на интерес не само за индустрията, но и от страна на крайните
потребители, които предпочитат да съхраняват и използват собствената си произведена енергия, вместо да я отдават в мрежата“, споделят организаторите.
Конференцията по време на Intersolar 2013, както и самата изложба,
ще осигурят повече информация за последните иновации в сектора и
възникващите нови пазари, благодарение на водещи експерти, които
ще вземат участие в програмата.
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накратко
Bosch представи соларна инсталация за малки домакинства
Bosch представи нова соларна инсталация за подгряване на битова вода с бойлер от 200 л. Решението е предназначено за малки
домакинства и допълва стандартните системи на компанията с
обем от 300 до 500 л, информираха за сп. Енерджи ревю от компанията.
Окомплектовката на новата инсталация включва: соларен колектор Bosch Solar 7000TF; соларен бойлер Bosch WST200 с един от двата
варианта на доподгряване - с муфа за монтаж на електронагревател
(модел -5ЕС) или с втора серпентина за допълнителен топлоизточник, например котел (модел -5SC); термоуправление Bosch Bsol100,
което осигурява перманентна модулация на циркулационната помпа
на системата; двущрангова помпена група Bosch AGS5; разширителен
съд и 20 л соларна течност WTF20, която осигурява системата срещу
замръзване до -30 °С.

юви откри център за дистанционен мониторинг на
вятърни паркове
Наскоро фирма юви откри център за дистанционен мониторинг на
вятърни паркове и фотоволтаични системи, съобщиха за сп. Енери PV системи
джи ревю от компанията. „Новият модерен център за дистанционен
мониторинг на juwi Operations & Maintenance обслужва 450 вятърни
парка с обща инсталирана мощност 900 MW, както и 530 соларни
системи с номинална мощност 800 MWp. Следи се не само производителността, но и нормалното опериране на централите. Във всеки
един момент могат да бъдат индикирани смущения и сигналът за
тях, получен в централата, да се предаде на екипите по поддръжка,
които действат на място за отстраняване на проблема във възможно най-кратки срокове и за възстановяване производството на чист
ток от централите“, коментираха от компанията.
В България юви осъществява техническа поддръжка на изградени
от фирмата соларни паркове като „Драчево“ (с мощност близо 4
MWp) и същевременно предлага цялото портфолио от услуги, свързани с административно обслужване и техническа поддръжка на соларни и вятърни централи, които не са изградени или оперирани от юви.
Това включва и новата за българския пазар услуга прогнозиране на
производството на електроенергия на часова база и съставяне на
график за нуждите на ЕРП.

Международна конференция за вятърна енергия COWEC 2013
На 18 и 19 юни т. г. в Берлин ще се състои първото издание на
Конференцията за енергия от вятъра COWEC (Conference of the Wind
Power Engineering Community). Тя се организира от VDI Wissensforum под
техническото ръководство на проф. Андреас Ройтер, директор на
Fraunhofer Institut IWES Bremerhaven и д-р Андрю Гарад, президент на GL
Garrad Hassan. Сред лекторите ще бъдат експерти, инженери, учени и
други специалисти от всички сфери на вятърната енергия. Основни
теми на конференцията ще бъдат оборудването, поддръжката, съхранението и управлението на енергия, както и разработката на проекти
и техните правни аспекти. Актуална информация за събитието очаквайте на специализирания портал за ВЕИ Renewables-Bulgaria.com.
10
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BG energy news
juwi opened a new remote monitoring center for wind and solar parks
juwi opened a new remote monitoring center for wind and solar parks, the
company announced for Energy Review Magazine.
„The state of the art remote monitoring center of juwi Operations & Maintenance
currently services 450 wind parks with a total installed capacity of 900 МW, as
well as 530 solar systems with nominal output 800 MWp for a better fault
management and a timely problem solving. Apart from the energy yield, the
specialists at the juwi HQ can monitor also the smooth operation of the system.
This allows juwi to detect any disruption at any time, and if necessary inform the
local technical teams, so that they could solve the problem in die time and restore
the system's clean energy production“, the company commented.
In Bulgaria juwi offers also O&M for projects, realized by the company, as the
case with PV park Drachevo (approx. 4 MWp). At the same time the company
offers the complete service portfolio, related to administrative management and
technical maintenance for solar and wind parks, which have not been constructed
or operated by juwi. Among them there is also a new service for the Bulgarian
market, and namely the hourly yield forecasting and the elaboration of special
schedules for the grid operators.

ABB to acquire Power-One for $1 billion
In the end of April ABB agreed to acquire Power-One, American provider of
power conversion and power management solutions, for about $1 billion.
According to ABB, the deal would position the company as a leading global
supplier of solar inverters – to a market forecasted by the International Energy
Agency to grow by more than 10 percent per year until 2021.
„Solar PV is becoming a major force reshaping the future energy mix because
it is rapidly closing in on grid parity. Power-One is a well-managed company and
is highly regarded as a technology innovator focusing on the most attractive and
intelligent solar PV product. The combination of Power-One and ABB is fully in
line with our long-term strategy and would create a global player with the scale
to compete successfully and create value for customers, employees and
shareholders,“ said ABB’s CEO, Joe Hogan.
„This transaction delivers significant value to our shareholders and will enable
Power-One to accelerate its growth. Together we can better address the growing
worldwide demand for innovative, renewable energy solutions and strengthen our
global leadership. I believe ABB is the right partner and now is the ideal time for
our companies to join forces“, said Richard J. Thompson, CEO of Power-One.

Fronius released a new PV monitoring system
Fronius released a new string monitoring system String Control 250/30 for
photovoltaic systems with central inverter, announced the company for Energy
Review. „With a current carrying capacity of 250 A and maximum input voltage of
1,000 V, the Fronius string monitoring device is perfect for the monitoring of
photovoltaic systems that use Fronius Agilo inverters. If a problem such as shading,
module failure or broken or chafed cabling occurs in one or more strings, the
relevant monitoring system informs the operator immediately,“ added Fronius.

Intersolar Europe 2013 will focus on prevailing trends, latest technologies
Intersolar Europe will take place once again from June 19-21, 2013 in Munich.
and new markets
The fair will focus on the combination of photovoltaics and energy storage systems,
from on-site consumption of solar power and grid integration to the introduction
of new energy concepts.
„They allow solar power to be stored temporarily and consumed during periods
of low yields, helping to stabilize the power grids. However, this is not only relevant
for power generation and consumption on an industrial scale. End users are also
becoming increasingly interested in consuming more of their own solar power
instead of feeding it into the grid“, the organizers explain.
The Intersolar Europe Conference 2013 and the exhibition itself will provide
more information on new markets and opportunities to enter them, bringing leading
experts from the most significant growth markets to Munich.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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бизнес

Предстои провеждането на
Международен енергиен форум
О

т 12 до 15 юни 2013 г. в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри,
курорт Св. Св. Константин и Елена
– Варна ще се проведе Международен енергиен форум. Негов организатор е Научно-техническият съюз на
енергетиците в България (НТСЕБ). В
събитието ще участват представители на научните среди, специалисти и представители на предприятия,
фирми и организации, които извършват дейност в България.
В рамките на международния форум 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. Внимание ще бъде отделено и на въпросите, касаещи:
газоснабдяването, рехабилитацията
на енергийни съоръжения, проблемите по опазване на околната среда,
електроенергийните мрежи и системи, ефективното използване на енергията, също така проблемите на
ВЕИ сектора и други.
„Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички
партньори в енергийния сектор –
държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергети-

ци и потребители“, споделят организаторите от НТСЕБ. „За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и
наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от
Европа и света“, допълват те.
На участниците ще бъде предоставена възможност не само да рекламират своята дейност, но и да
установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Интернешънъл Пауър Съплай поставя
акцент върху модулната система Exeron
Сред основните акценти в портфолиото на Интернешенъл Пауър
Съплай (IPS) през тази година е иновативната фамилия продукти Exeron,
съобщават от офиса на компанията.
„Това е интелигентна, модулна, хибридна off-grid система за автономно захранване и съхранение на енергия. Exeron е носител на много първи
места и награди за технологична
иновация през последните 2 години.
Системата може да комбинира и
управлява едновременно различни
енергоизточници - слънце, вятър,
дизел и ел. мрежа, ако е налична.
Предназначена е да захранва обекти
без достъп до електропреносната
мрежа или такива с лошо токозахранване, както и да оптимизира
енергийната консумация и ефективност. Добитата от ВЕИ електрое-

нергия може да бъде консумирана
веднага, а също така да бъде съхранена в батерия за по-нататъшното
й използване (нощем или при липса на
ВЕ). Exeron има изходи на 48 VDC,
както и 220 VAC (1- или 3-фазно),
поради което намира широко приложение при телеком сайтове, еднофамилни къщи, жилищни сгради и райони, индустриални обекти и много
други“, разказват от компанията.
От IPS коментират, че Exeron
неминуемо въвежда енергийна дисциплина по отношение на консумацията
на електрическа енергия и допринася
за постигането на ключово и ценно
обстоятелство, а именно енергийна
независимост и ефективност.
„Произвежданите от Интернешънъл Пауър Съплай системи се
отличават със своята отказоустой-

International Power Supply to focus on the Exeron
modular system
Among the highlights in the portfolio of IPS for the current year is the innovative product group Exeron,
the company announced.

12

чива модулна структура, висока
ефективност и възможност за разширение на капацитета според конкретните нужди във всеки един момент“, допълват от компанията.
IPS има реализирани множество
проекти в областта на телекомуникациите и енергийната ефективност,
като най-значимите от тях към настоящия момент са изграждането на
автономно захранени обекти, ползващи алтернативни източници на енергия, както и безжични телекомуникационни мрежи от 4-то поколение в 8
африкански страни. В България IPS
има изградени множество автономни системи в частни домове, хижи,
индустриални сгради и др.
брой 3/2013
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ZAwall - висока производителност
без шум на малка площ
Малки по размери вентилатори заменят големите устройства
посредством модулен принцип на монтаж
Специалзираната в производство
на вентилатори компания от Кюнцензау Ziehl-Abegg представя интелигентна алтернатива на вентилаторите използвани в системите за
централна климатизация отличаващи се с немалките си размери: няколко малки вентилатора се обединяват, образувайки своеобразна вентилаторна стена. По този начин се постига намаляване на необходимата за
монтиране на вентилаторите площ,
както и размера на шумозаглушителите. "Увеличава се и гъвкавостта
на монтажниците на климатично
оборудване", казва Peter Fenkl, председател на Борда на директорите на
Ziehl-Abegg. "Нещо повече, допълнително се повишава и надеждността
на системата."
"Точно както при системата
ZAplus за аксиални вентилатори, за
нас важни са предимствата на оборудването, улесняващи работата на
монтажниците", изтъква шефът на
компанията Fenkl. Монтажниците
често се сблъскват с почти невъзможни задачи - в стари сгради и тесни
пространства да се монтират големи и тежки стоманени центробежни
вентилатори. Освен планирането това изисква и голямо физическо усилие.
"Със ZAwall, използваща леките вентилатори Cpro, изработени от разработения от нас композитен материал ZAmid, инсталацията е почти
детска игра", подчертава експертът
по вентилационно оборудване.
Основни предимства
Концепцията на модулна система
намалява нивата на шум до по-ниски
нива. "Това позволява намаляване на
шумозаглушителите", обяснява продуктовият мениджър на Ziehl-Abegg
Thomas Bader, подчертавайки и пониските разходи. По подобен начин
многото на брой, но малки по размер
вентилатори, се нуждаят от значи14

Наградата "Най-доброто от
2013" по време на
Индустриални награди 2013
Наскоро Ziehl-Abegg беше удостоена с приза "Най-доброто от 2013" в
областта на Технологичното производство и Машиностроене, част от
Индустриални награди 2013. Такава
чест се присъжда само на най-развитите компании в Германия, Австрия и Швейцария, които предлагат
високоефективни екологични, икономични и технологични решения.
телно по-малка монтажна площ от
един голям "самотен боец". С програмата за избор на вентилатор
"FANselect", клиентът може да избере подходящите вентилатори, осигуряващи оптимална ефективност
при съответните размери.
"Разработили сме и алтернатива
при високи изисквания към въздушния
поток", обяснява Bader. В същото
време вниманието е фокусирано и
върху надеждността, без да се намаляват изискванията към изпълнението. Продуктовият мениджър подчертава: "Една ZAwall е точно толкова мощна, колкото и един вентилатор с голяма мощност."
Друго предимство е допълнителното подобряване на надеждността.
Дори само промяната на ремъчното
задвижване с директно задвижване,
е значителна крачка напред в тази
посока. С ZAwall се постига и допълнително повишаване на надеждността. При необходимост от ремонт не
се налага спиране на работата на цялата система. "Един техник лесно
може да смени отделен двигател или
вентилатор", коментира Fenkl. Съща
така проектантите имат пълната
свобода при избора на двигатели. За
ZAwall използването на стандартни
променливотокови двигатели или
енергоспестяващи EC електродвигатели е напълно без значение.

Повече от 1200 компании кандидатстваха за престижната награда тази година, учредена съвместно с издателство Huber Verlag fuer Neue Medien
и Initiative Mittelstand. Индустриалната
компания от Кюнцензау участва в състезанието за първи път и представи
на 30-членното жури енергоспестяващ
вентилатор в бионичен дизайн. Това
изключително много впечатли съдиите, които присъдиха голямата награда на Ziehl-Abegg.

Ziehl-Abegg АВСТРИЯ
Christian Gorbach
Тел.+43 732 78 50 95 0
E-mail: gorbach@ziehl-abegg.at
Prinz Eugen Strasse 19, A-4020 Linz
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Нова технология за интелигентно
съхранение на енергия
Проучване на британската ютилити компания SSE и ирландската
Glen Dimplex Group установи, че преминаването към т. нар. квантови интелигентни електрически топлинни
системи за съхранение може да повиши ефективността до 20% и да
играе ключова роля в прехода на
Европа към по-умна и нисковъглеродна енергийна система. Докладът
разглежда потенциалното въздействие на новата технология за интелигентно съхранение на енергия
чрез конвертиране на излишната
електроенергия в топлина (Smart
electric thermal storage - SETS) в ЕС и
заключава, че тя предлага ценово
предимство и комфорт, като в същото време добавя и гъвкавост на
мрежата и възможности за съхранение.
„По отношение на интерактивността системите ще бъдат в състояние да общуват с всички интелигентни технологии за измерване, след
като те станат достъпни. Търсенето в интелигентна мрежа е ключовият фокус при дистанционното и

динамичното включване и изключване, за да се усвои енергията при
определени изисквания и ограничения
на мрежата“, обяснява Шон О’Дрискол, главен изпълнителен директор
на Glen Dimplex.
Системите могат да осигурят
еквивалента от допълнителни 54
GW гъвкав капацитет за съхранение
в цяла Европа от 2050 г. Това позволява съхранението на електроенергия от ВЕИ, която впоследствие
може да се използва за отопление и
топла вода в домакинствата. „Но
ако наистина сме сериозни в плановете до 2050 г., ще има нужда от
гъвкава интелигентна инфраструктура, която да работи“, допълва
Филип Лоу, генерален директор на
дирекция Енергия в Европейската
комисия.
Той потвърди, че трябва да се
оценят допълнително нормативните
изисквания и въпросите за дизайна
на пазарите на дребно и тези за
съхранение, за да се даде възможност на потребителите да се
възползват от възможностите за

съхранение и да се избегне ситуация,
в която мрежата да поема цялата
тежест на допълнителните капацитети. Това е също една от препоръките, представени в доклад за децентрализирано съхранение на
EURELECTRIC, публикуван миналата
година. Той показва как интелигентни и малки системи за съхранение
могат да подкрепят активното управление на мрежата, откривайки
пътя за ефективен и гъвкав подход
за справяне с предизвикателствата
на разпределителната мрежа.

Нанолиста генерират енергия от ВЕИ
Специалисти от американската
компания Solar Botanic създадоха
нов и ефективен подход за производство на електроенергия от
ВЕИ. Компанията предлага изкуствено дърво с нанолиста, което
генерира електричество от вятър
и слънчеви лъчи. Повърхността на
листата е съставена от пиезоелектрични материали и електромагнитни колектори (NECs). Продуктът е насочен към оползотворяване на енергията от лъчите в
средата на инфрачервения

спектър, където традиционните
фотоволтаични клетки са неефективни. Освен от слънцето листата генерират електричество и
като преобразуват енергията от
движението си под въздействие на
вятър или дъжд.
Solar Botanic вече предлага на
пазара както стандартни широколистни „дървета“ с производителност 3,5-7 MWh годишно, така и иглолистни конструкции, способни да
произведат 2,5-7 MWh годишно. Портфолиото включва още нестандар-

тни варианти като различни видове храсти, плетове и цветя, които
могат да се „засаждат“ около дома
или на покрива.

Innovations
Innovations section examines the new technology for smart electric thermal storage (SETS) and new efficient hybrid approach for producing electricity from
the wind using piezoelectric materials and from the abundant energy of the sun, using nanoantenna electromagnetic collectors.
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Акспо разширява дейността си
на енергийния пазар в България
На 25 април т. г. в София най-голямата
швейцарска енергийна компания Axpo АГ
посрещна партньори и медии в нов офис и
представи намеренията си за разрастване на дейността в България чрез дружеството си Фреа Трейдинг, лицензирано за
търговия с електроенергия. На събитието присъства Н. Пр. Регина Ешер, посланик на Швейцария у нас.
В рамките на събитието Маркус Брокоф - член на Управителния съвет на Axpo
Trading и председател на Съвета на директорите на Акспо България, запозна присъстващите с цялостната дейност на групата Ахро АГ. Изпълнителният директор
на Акспо България и управител на Фреа
Трейдинг Мирослав Дамянов представи досегашната дейност на българското представителство на компанията, както и плановете за разрастване.
Като част от програмата на форума бе направено представяне на фирма
Фреа Трейдинг от нейния управител Калоян Кънев.
Основна цел на Фреа е да навлезе на
пазара на дребно чрез доставки на елект-

роенергия до крайни потребители и предлагането на индивидуални енергийни решения за тях.
Швейцарската енергийна група Axpo,
която включва дружествата Axpo Power,
Axpo Trading и Centralschweizerische
Kraftwerke, е 100% собственост на Североизточните швейцарски кантони.
Активите на компанията включват генериращи енергийни мощности (1800 MW),
дългосрочни договори за покупка на електроенергия (900 MW) и природен газ, инфраструктура за пренос на електроенергия (мрежа високо напрежение 380/220-kV,
обхващаща голяма част от Швейцария) и
капацитети в хранилища за природен газ.
Акспо България (с предишно наименованиe ЕГЛ България) е основано през октомври 2006 г. като дъщерно дружество на
EGL с настоящо наименование Axpo
Trading, Швейцария. През юли 2007 г. получава лиценз за търговия с електрическа
енергия, издаден от ДКЕВР.
Оттогава компанията е активен участник на пазара на едро на електрическа
енергия в България, като дейността й е

ориентирана главно към трансгранична
търгoвия и доставки на клиенти на българския пазар. Като използва опита си, придобит на либерализираните пазари и европейското си присъствие в над 20 страни, Axpo създава добавена стойност за българските потребители.

гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев №5,
Софарма Бизнес Тауърс - Б, ет. 8

Биогаз инсталации с когенерационни
модули на GE Jenbacher
Депонирането и обработката на органични отпадъци са предизвикателство пред редица индустрии като аграрна,
хранителновкусова и др. Съвременно и
ефективно решение за справяне с такава задача, е производството и оползотворяването на биогаз от подобни отпадъци.
В основата си, биогазът представлява смес от метан и въглероден диоксид.
Той се получава чрез анаеробна ферментация на органичните отпадъци. Биогазът е продукт на т.нар. метанова бактерия и се генерира при липса на кислород, pH от 6.5 до 7.5 и постоянна температура от 15 до 55оС. Съвременните
инсталации за производство на биогаз
работят най-често в мезофилния диапазон от 25 до 45оС, където ферментационният период е от 25 до 30 дни.
Част от отпадните продукти, които
са подходящи за генериране на биогаз са
течен и твърд тор, биологичен отпадък
от домакинства, ресторанти или туристически обекти, царевичен силаж, изпол-
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звани готварски мазнини, слама, отпадък
от кланици, отпадък от пивоварни, винарни, целулозна или захарна индустрия.
Полученият биогаз е висококалорично, възобновяемо гориво, което се използва за заместител на изкопаемите
горива. Той се изгаря в газови дивгатели, като по този начин се усъвършенства процесът по управление на отпадъците, същевременно се увеличава
икономическата и екологична ефективност на енергийното стопанство.
GE Jenbacher е водещ производител
на газови двигатели и когенерационни
модули, подходящи за изгаряне на редица газове или комбинация от газове. Референтните обекти са в над 80 страни
от целия свят. Компанията е лидер в разработките за оползотворяване на биогаз. Когенерационните модули преобразуват енергията на биогаза в електрическа и топлинна енергия с общ к.п.д. 8385%. Продуктовото портфолио включва
единични мощности от 0,3 до 3
MWел.Топлинната енергия е възможно да

се оползотвори под формата на топла
вода, пара, студ или комбинация.
Когенерационната технология на GE
Jenbacher е предпоставка за максимална ефективност, надеждност и екологосъобразност при производството на
енергия от биогаз. В световен мащаб
над 2000 машини на Jenbacher работят
с гориво - биогаз. Тяхната обща инсталирана ел. мощност е около 1500 MW,
произвеждайки над 12 000 000 MWh
ел.енергия всяка година. Тази енергия е
достатъчна да подсигури годишните
нужди на 3,4 млн. средностатистически европейски домакинства или да замени 3 000 милиона куб. м. природен газ.
Филтър ЕООД е оторизираният
дистрибутор и сервизен партньор на
GE JENBACHER за България.
За повече информация www.filter.eu
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Вярвам, че фотоволтаиката
в България ще се възстанови
отново
Интервю с Юлиус Цимер, мениджър ключови клиенти
за България в Sputnik Engineering International
Уважаеми г-н Цимер, бихте ли се
представили накратко пред читателите на сп. Енерджи ревю?

От февруари 2012 г. представлявам като мениджър ключови клиенти филиала на Sputnik Engineering
International (SolarMax) в България.
Вече от пет години съм във фотоволтаичния бизнес.
Какъв е основният акцент в работата Ви към момента в региона?

От февруари 2012 г. SolarMax е на
българския пазар. След силен начален
растеж, към момента пазарът в
България е подложен на големи промени и възпрепятстван от страна
на изпълнителната власт. Аз застанах пред предизвикателството, борейки се за разширяването на бизнеса на SolarMax в България. Дори и при
временни колебания на пазара е изключително важно да се запазят
съществуващите клиенти и да се
привличат нови партньори за нашите висококачествени продукти
SolarMax. Вярвам, че фотоволтаиката в България ще се възстанови
отново. Моята област на отговорност междувременно се разшири
върху съседна Румъния. Фотоволтаичните системи в Румъния с времето се радват на все по-голям интерес от страна на някои наши основни български клиенти. Както на
българския, така и на румънския
фотоволтаичен пазар инвеститорите биват привличани с различни
стимули като например атрактивни изкупни цени или търговия със
зелени сертификати.
Какво е впечатлението Ви за актуалното състояние на пазара?

Актуалното състояние на пазара
е малко по-спокойно, отколкото беше
в началото на годината. След като
ДКЕВР на 12.02.2013 г. официално

осъди отлагането от страна на електроразпределителните предприятия
на присъединяването на фотоволтаични системи към електроразпределителните мрежи до 2016 г., се усеща постоянно покачващ се интерес
от страна на инвеститорите. Дългоочакваните покривни инсталации
получиха най-накрая зелена светлина
и пазарът започна да се раздвижва.
Той със сигурност няма да достигне
капацитета си от 2012 г. (близо 700
MWp инсталирани мощности), тъй
като в близко бъдеще в България не
се очакват големи мегаватови проекти. Към момента наблюдаваме в
цяла Европа непостоянност на фотоволтаичните пазари. Това е естествена част от развитието на фотоволтаичната индустрия. На световно равнище непрекъснато се раждат нови процъфтяващи пазари, като
например Китай или САЩ. В края на
краищата тук става въпрос за една
глобална енергийна революция.
Наложиха ли се промени в стратегията Ви за местния пазар с оглед
на законовите промени?

Ние очаквахме, че пазарът временно ще изгуби част от обема си, след
като влезе в сила ежегодното понижение на преференциалната изкупна
цена, и изхождахме от идеята, че
главно ще се състои от малки до
средно големи покривни инсталации.
Но преференциалната изкупна цена
беше свалена два пъти за период от
два месеца, беше въведена ретроактивна такса за достъп до мрежата
със стойности до 39% (която индиректно представлява намаляване със
задна дата на преференциалната
изкупна цена на вече подписани договори) и същевременно беше наложена забрана за присъединяване на
всички фотоволтаични системи,

Julius Zimmer, Key Account Manager Bulgaria in Sputnik
Engineering International (SolarMax)
n The

current PV market situation is a little more calm than it was at the beginning of the year. Finally,
the roof-top installations get the green light and the market began to stir.
n Bulgarian population wants the energy revolution and it will be attained by all of us.
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независимо от мощността им. Тази
комулация от неблагоприятни промени доведе до отдръпването на чуждестранни фирми и оказа най-вече
негативно влияние върху тъкмо започналото процъфтяване на българския фотоволтаичен бизнес.
За SolarMax е изключително важно да реагира гъвкаво на случващото се на пазара и ние разполагаме с
уменията за това. Настоящата ситуация на фотоволтаичните пазари
може да се промени светкавично.
Поради това пред нас стои едно
постоянно предизвикателство да се
препозиционираме. Ние успешно заложихме на разширението на нашата дейност в Румъния и продължаваме да вървим устремено към интернационализация.
Как според вас ще се развие българският ВЕИ пазар в следващите 5
години?

След експлозивния растеж от
2010 до средата на 2012 година и
резкия спад от месец юли 2012 г.,
българският фотоволтаичен пазар
ще се нуждае от известно време, за
да се съвземе. Колко дълго ще е това
време, зависи от законовите рамки,
които ще създаде бъдещото правителство. Аз съм убеден, че българският фотоволтаичен пазар, след
като веднъж се възстанови, ще
встъпи в стабилна фаза, която ще
продължи няколко години. Фокусът
ще бъде върху енергийна ефективност, производство за собствена
употреба и независимост от обществените доставчици на електроенергия. Българското население иска
енергийна революция и тя ще бъде
постигната заедно от всички нас. В
това съм сигурен.
брой 3/2013
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Благодарение на бързото
развитие на PV технологиите,
цените на компонентите
непрекъснато падат
Станимир Шанов,
маркетинг мениджър на СТС Солар,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Шанов, наскоро стартирахте нова инициатива – предлагане на соларни микросистеми,
насочена към частните клиенти.
Бихте ли споделили подробности за
нея?

Соларните микросистеми са иновативни продукти, предназначени да
обслужват енергийните потребности на частни домакинства или малки предприятия.
Това са мини соларни системи,
произвеждащи електрически ток от
слънчевата светлина. В тези системи преобразуването на постоянния
ток в променлив се извършва от
микроинвертори, които са индивидуално свързани с един или два модула,
като по този начин се оптимизира
работата на всеки модул и негативните ефекти се свеждат до минимум. Чрез тази технология се оползотворява най-високата мощност
от всеки един модул, а ефективността на системата се увеличава от
5 до 25%.
Чрез микроинверторите всеки
отделен соларен модул се превръща
в индивидуален захранващ източник,
което позволява генерираното електричество на част от модулите да
се използва за захранване на домакинските уреди, а останалите да
продават електроенергия към мрежата. Микроинверторите са с вградено мрежово устройство за мониторинг, което предлага удобен начин

за наблюдение на цялата
система.
И още едно предимство
на системите с микроинвертори – те са много погъвкави, дават пълна свобода за надграждане по всяко
време. Всяка система може
да бъде разширена с допълнителни модули с малко
усилие, в зависимост от
нуждите или средствата
на клиентите.
Какво ви накара да ориентирате дейността си
към предлагането на подобни решения?

Неочакваният удар, който претърпя фотоволтаичният бизнес от законодателството, ни накара да потърсим други варианти за
достъп на потребителите до зелената енергия. Също и създадената
атмосфера на напрежение между
електроразпределителните дружества и крайните клиенти, в резултат на драстично нарастващите
сметки за ток, ни накара да отговорим на изискванията на пазара с тази
богата гама соларни микросистеми
за производство на собствена електроенергия.
С тази енергия могат да бъдат
захранени домакинските уреди и
осветлението, което значително ще
намали енергийните разходи на домакинството и ще облекчи задълже-

Component prices are continuously dropping thanks to
the fast development of PV technologies
Stanimir Shanov, marketing manager of STS Solar
n Microinvertors are a lot more flexible and the give a full freedom to upgrade any time.
n The company works with leading providers of components for solar plants, and our purpose

our customers a balance between price and quality.
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is to offer

нията на клиентите към електроразпределителните дружества.
Друг съществен фактор са потребителите, които нямат връзка с
електроразпределителната мрежа.
За тях фотоволтаичните микросистеми са единствена алтернатива.
И не на последно място, производството на електроенергия от соларни системи е екологично чист процес, допринасящ за редуциране на
вредните емисии и опазване на околната среда.
Какви предимства предоставяте
на своите клиенти чрез тази нова
инициатива?

Нарастващите цени на горивата
и електроенергията карат все повече хора да се замислят за алтернативни варианти и соларните микросистеми са един от тях. Инвестицията в една такава система е достъпна за много по-широк кръг от потребители в сравнение с разходите,
необходими за изграждане на по-голяма фотоволтаична централа. Вложените средства бързо се възвръщат
в резултата на последващото изполброй 3/2013

l
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зване на безплатна енергия от
слънчевите системи, с която могат
да се захранят различни електроуреди в домакинството, и средствата
от продадената на електроразпределителните дружества неизползвана
енергия. Това значително ще намали
месечните сметки за ток на домакинството и ще направи потребителите по-независими от нарастващите
цени на електроенергията. Разнообразието от монтажни конструкции,
които предлагаме, позволява клиентът да монтира своята микросистема на всяко неизползвано пространство – покрив, фасада, тераса,
стига разбира се тези пространства
да са с подходящо изложение и без засенчвания. Използваният "Plug and
Play" монтаж дава възможност на потребителите да полагат и преместват микросистемите според предпочитанията си или при смяна на
жилището. Слънчевата енергия е
неизчерпаем и безплатен ресурс, при
използването му не се отделят вредни вещества, което прави инвестицията финансово обоснована и екологична.

тори, предлагаме проектиране и
изграждане на фотоволтаични централи до 30 kWp. Това е сериозна
инвестиция и се стараем комплексно да подкрепяме клиентите си с
богатия си опит в тази област при
преминаване през всички административни процедури, информираме ги
за нормативните актове и закони и
подхождаме индивидуално към изискванията и решаването на проблемите. СТС Солар работи с водещи
производители на компоненти за
соларни централи и целта ни е да
предложим на клиентите баланс
между цена и качество. Освен прецизно проектиране и реализиране,
ефективната работа на всяка
слънчева централа се гарантира от
регулярно техническо обслужване. За
да бъде нашата работа комплексно
завършена, предлагаме на клиентите си абонаментно сервизно обслужване не само на проекти, реализирани от нас, но и на такива, изградени
от други фирми.

В новия сайт, който сте разработили, предлагате и допълнителни
услуги. Какви са те?

Благодарение на бързото развитие и разпространение на фотоволтаичните технологии, цените на
компонентите за соларни системи
непрекъснато спадат. Това дава

Освен широката гама соларни
микросистеми за частните инвести-
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Какви форми на финансиране бихте препоръчали на своите клиенти?

възможност на все по-широк кръг от
хора да се възползват от нашите
услуги. Цената на една соларна микросистема не е по-висока от тази
на качествен климатик или телевизор и покупката им е напълно възможна без специални програми за финансиране. Това е и целта на предлаганите от нас продукти – да освободят клиентите от всякакви административни тежести и да бъдат
независими – от покупката и монтажа до експлоатацията. И докато
животът на останалите електроуреди е в рамките на 10-15 години,
инвестицията на нашите клиенти се
оправдава и от факта, че една такава соларна система ще им служи
поне четвърт век.
Имате ли вече реализирани микросоларни системи? Бихте ли споделили някои по-интересни примери?

Още със стартирането на сайта,
вече имахме няколко инсталирани
микросистеми. Резултатите са обещаващи и повече от добри. Една от
тях е монтирана на бетонен покрив
тук, в Габрово. Неотдавна в града
имаше ураган, който нанесе щети за
милиони, имаше много разрушени
покриви и паднали дървета. Оказа се,
че тази микросистема не претърпя
никакви поражения и устоя на вятър
със скорост над 122 км/ч.
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Данфосс има съществена роля в
решаването на климатичните и
енергийни проблеми в световен мащаб
От направление Топлофикационна Автоматика
В продължение на почти 80 години
дейността на Данфосс е съсредоточена върху това да осигурява възможности за комфортен съвременен начин
на живот чрез климатизационни и
енергийни решения, които обхващат
разнообразна гама от ежедневни приложения. Сега повече от всякога Данфосс използва своите технически умения и нововъведения за създаване на
системи, в това число топлофикационни, които притежават не само превъзходни експлоатационни качества,
но и екологична съвместимост.

Основателят на Данфосс Мадс Клаузен беше проницателен предприемач,
който имаше много внимателно отношение към природните ресурси. Веруюто му бе просто: от една страна, това, че енергията може да се използва
ефективно с минимални загуби, а от
друга че парите спестени днес са найдобрата база за инвестиции в бъдещи енергоспестяващи технологии. И
историята доказа неговата правота.
Днес продуктите на Данфосс се използват в основата на буквално хиляди приложения, сгради и проекти по целия свят, където без излишен шум дават своя жизнено важен принос за
ефективност, висока производителност и опазване на околната среда. По
специално, нашите технологии осигуряват възможност за постигане на
комфорт и удобство чрез: охлаждане
и отопляване на жилищни и търговски
сгради, запазване и транспортиране
на храни, регулират оборотите на
електродвигатели, автоматизират
промишлени процеси, управляват хид-

22

равликата на строителни машини и
подпомагат производството на възобновяема енергия, както и безброй други приложения. Всичко това при същевременно повишаване до максимум на
ефективността и коефициента на полезно действие, и намаляване на разхода на енергия и емисиите от СО2.

Новаторско наследство
Възникнала в Скандинавия, компанията Данфосс извървя досега дълъг път
от своето скромно начало; за нас вече работят 24 000 всеотдайни професионалисти и имаме 125 търговски
компании и 76 работещи завода в целия свят. Като внедряваме нововъведения в ядрото на климатични и енергийни приложения, ние осигуряваме възможност за постигане на устойчива
търговска, битова и естествена околна среда, подобряваме условията за живот на хората и създаваме световни
стандарти за климатична и енергийна оптимизация.

Пионер в топлофикацията
и централното охлаждане
Направило първи крачки през 1991
год., направлението на Данфосс "Топлофикационна автоматика" , което вече включва и централно охлаждане, заема челно място в развитието на топлофикационната техника вече в продължение на почти 25 години. Самостоятелно направление в рамките на
концерна Данфосс, ние сме най-големият световен доставчик на топлофикационни абонатни станции, топлообменници и автоматика за приложения в жилищни, обществени и търговски сгради. Нашият подход за цялостни решения, с местни представителства по целия свят, ни дава възможност да предлагаме различни системи от един единствен източник.

Светло, устойчиво бъдеще
Ние имаме визия за бъдещето на съвременния живот, устойчиво развитие,

при което един по-добър стандарт на
живот върви ръка за ръка с грижата за
околната среда и природата.
Тази визия ни подтиква да се посветим на непрекъснато усъвършенстване на технологиите и процесите, които ще направят възможно такова бъдеще, не само за нас, но и за обществата навсякъде по света.
В днешно време 9-10% от необходимата топлинна енергия в Европа се
доставя от топлофикационни системи, благодарение на което емисиите
на СО2 се намаляват със 113 милиона
тона годишно.
Годишните емисии на СО2 обаче биха могли да спаднат с още 517 милиона тона, ако приложението на топлофикационни системи в Европа се удвои и се увеличи ползването на възобновяема енергия.
Ние осигуряваме водеща роля на
своя бизнес чрез предлагане на надеждност, отлично качество и нововъведения, като постигаме истинско задоволяване на потребностите
на клиентите с цялостни решения в
областта на климатичната и отоплителната техника.

Научете повече на:
www.ecopolis.danfoss.com
www.bg.danfoss.com

брой 3/2013
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Фотоволтаичната система прави
предприятието конкурентоспособно
в дългосрочен план
Иван Динев, управител на Мотто Инженеринг,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Динев, представете
накратко дейността на управляваната от Вас компания на читателите на сп. Енерджи ревю.

димата му енергия. Надявам се, че
така ще бъдат елиминирани монополните структури в енергетиката,
както е сега.

Мотто Инженеринг тази година
навърши 5 години, с което много се
гордеем. Ние сме една от първите
фирми в България, работещи в областта на фотоволтаичните системи и от създаването на компанията
концентрираме цялата си сила в
тази област. Изградихме над 40
обекта в цялата страна и имаме
много доволни клиенти. Нашата цел
е да продължим да се развиваме в
областта на зелената енергия и да
затвърдим челните си позиции в
бранша.

Какви са основните предимства на
фотоволтаичните системи като
основен източник на енергия?

Неконвенционалните източници на
енергия са сериозен елемент от
енергийния микс. Как виждате развитието им в бъдеще?

Смятам, че те ще се разпространяват все повече, всяко предприятие
и всяко домакинство ще произвежда
автономно голяма част от необхо-

Фотоволтаичните системи използват един неизчерпаем и безплатен ресурс - слънцето. Те не отделят вредни емисии при производството на енергия, могат да се
инсталират върху покривни площи,
които иначе са неизползваеми. Има
дори специални панели, които могат да се поставят вместо керемиди. Не на последно място, актуални изследвания показват, че инвестицията, необходима за изграждане на нови мощности за производство на енергия от възобновяеми и от конвенционални източници, е еднаква. Т. е. изграждането на
ядрени мощности вече не е по-евтино от изграждането на зелени
такива.

PV systems make the plant competitive in a long run
Ivan Dinev, General Manager of Motto Engineering
n We are one of the Bulgarian companies, working in the PV systems sector, and we have been concentrated

all our activities in this field since the company has been launched.
In comparison with previous years, we have more and more private customers who own off-grid
systems.

n
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Какво според Вас е отношението
на българския бизнес към инвестицията в подобни системи?

Все повече бизнес клиенти се
интересуват и реализират фотоволтаични проекти. Една фотоволтаична система осигурява независимост
от покачването на цената на електроенергията и съответно прави
предприятието по-конкурентоспособно в дългосрочен план.
Като компания, която има опит в
изграждането на системи за частни клиенти, как домакинствата се
решават на подобна крачка?

В сравнение с предходните години, имаме все повече частни клиенти, които вече имат собствени електроцентрали. Част от тях изграждаме с цел намаляване на потреблението от мрежата и съответно
намаляване на сметките за ток. Има
места, в които няма обществена ел.
мрежа - например вилни зони, планински райони - там фотоволтаичните
и хибридните системи (комбинация
от соларен и вятърен генератор) намират много добро приложение.
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Мощни IGBT и тиристори
в дискретно и модулно
изпълнение за
електроенергетиката
ъществуващата от няколко
десетилетия тенденция в силовата
електроника за замяна на мощните
механични комутационни и вакуумни
прибори с полупроводникови продължава с непрекъснатото създаване на нови разновидности за все поголеми работни напрежения и максимални токове и по-малки загуби на
енергия. Резултатът е наличието на
пазара на прибори за управление на
товари с мощност над 1 MW, както
и на модули с максимално постоянно
напрежение, приближаващо 1000 kV.
С най-голямо приложение засега са
биполярните транзистори с изолиран гейт, известни със съкращението си IGBT, и тиристорите. В статията се разглеждат особеностите
и параметрите на тези два вида
прибори, съвременните им дискретни разновидности и видовете модули с тях, като за всеки се дават
областите на приложение.

IGBT прибори
Особености и параметри. Основни сведения за устройството, действието и параметрите на IGBT са
дадени в статията „Мощни полупроводникови прибори в електроенергетиката“, публикувана в бр. 2/2012 г.
на списание Енерджи ревю, където
са споменати и най-важните им
предимства и недостатъци.
Двете им символични означения са
на фиг. 1а, като С, G и Е са съответно колекторът, гейтът и емитерът.
За предпазване на приборите от
подаване на отрицателни напреже-

Източник: IXYS

С

a

Фиг. 1.

б

ния VCE на С спрямо Е често между
двата електрода се свързва диод
(фиг.1б) с наименование free-wheeling
diode, който се отпушва при прилагането им. При прилагане на VCE>0 и
нулево напрежение гейт-емитер VGE
транзисторът е запушен (ForwardBlocking Mode), от С към Е протича
малкият ток (Collector Cut-Off Current)
ICES и в този режим максимално допустимото му напрежение VCES се
означава като Collector-Emitter
Voltage. За отпушването (Conduction
Mode) e необходимо положително VGE
над напрежението на отпушване (GE Threshold Voltage) VGE(TH) и едновременно с това VCE да надхвърли праговото напрежение (Threshold
Voltage) VTO, което типично е около
0,7 V. Това се вижда от семейството изходни характеристики на IGBT
(фиг. 2), което показва, че при достатъчно малки VCE транзисторът
работи в областта на насищане и
поведението му е на затворен ключ.
Напрежението VGE(TH)на даден екземпляр IGBT не е неизменно, а нараства

Power IGBT and Thyristor Devices and Modules
The article examines the specifics, parameters and types of power IGBT and thyristors.
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Фиг. 2.

с колекторния ток IC , т. е. за отпушване при по-голям ток е необходимо
по-голямо V GE. Същевременно то
нараства и с температурата на
кристала на транзистора, като двете зависимости се дават в каталозите като графики. Напрежението
на насищане (Collector to Emitter
Saturation Voltage) VCE(SAT), VCE(sat) или
Vce(on) нараства практически линейно с IC , а като параметър в каталозите се дава стойността му при
определен ток. При малки IC напрежението практически не зависи от
температурата, но значителните
токове водят до нарастването му
(в каталозите има съответните
графики). Съществен параметър е
максималният колекторен ток с три
различни стойности – постоянен IC25
при температура ТС на корпуса 25 °С,
също постоянен при повишена температура (най-често при 100 °С и 110
°С с означения съответно IC100 и IC110)
с по-малка стойност и импулсен ICM
за определена продължителност на
импулсите (в зависимост от производителя, например 1 ms) и TC =25 °С.
Последният е няколко пъти по-голям
от IC25 .
Както при всички полупроводникоброй 3/2013
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Фиг. 3.

ви прибори, върху IGBT под формата
на топлина се разсейва постояннотокова мощност P D=V CE IC , чиято
максимална стойност в каталозите
обикновено се дава при фиксирана
температура, например ТС=25 °С.
Определянето й при по-високи температури се прави чрез класическия
израз PDmax=(TJmax–TC )/RqJC, където
TJmax е максималната температура
на кристала на IGBT и RqJC e температурното съпротивление кристалкорпус. За да не се повреди IGBT от
прегряване, необходимо е при
свързването му към постояннотоков
товар (работа с постоянни VCE и IC )
токът да не надхвърля максимално
допустимия и едновременно с това
разсейваната мощност да е до PDmax.
Тези две ограничения се отчитат в
известната от много други полупроводникови прибори зависимост
ID(VCE), дадена с идеалната графика
на фиг. 3а. Тя е за конкретен IGBT и
показва максимално допустим постоянен ток 5,5 А в сила до VCE=12
V, което означава PDmax=12 V x 5,5 A
= 66 W. За моментите на включване
на индуктивен товар е в сила обла-
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стта на безопасна работа за право
свързване (Forward Biased Safe
Operating Area) FBSOA, пример за
която са останалите криви на фиг.
3а. Вижда се, че те са при различни
стойности на продължителността
на единичен включващ импулс. Независимо от него, максималният ток
е един и той е величината ICM (в
случая 18 А). Освен това колкото
импулсите са по-къси, толкова до поголямо VCE може да се осигури ICM, но
след него той намалява – например
при 50 us стойността на ICM се запазва до VCЕ = 320 V. Кривите са в
сила за TC=25 °С и линейно се преместват надолу (IC и VCE намаляват) с
увеличаването й.
По време на преходния процес на
изключване на IGBT чрез подаване на
нулево или отрицателно VGE от значение е областта на безопасна работа за обратно свързване (Reverse
Biased Safe Operating Area) RBSOA.
Точният й вид е на фиг. 3б, но найчесто в каталозите се дава само
частта й, започвайки от някакво
напрежение VCE от хоризонталния
участък. В конкретния случай тя

показва, че до VCE = 500 V токът IC е
18 А и намалява на 5 А при максимално допустимото VCE = 600 V. Важно
е да се прибави, че при много IGBT
стойността на IC се запазва до максималното VCE , което е известно
като правоъгълна RBSOA (square
RBSOA). Вертикалният участък на
FBSOA и RBSOA показва стойността на VCES, а самата графика е в сила
при фиксирани VCE и IC.
Типичният начин на работа на
IGBT с непрекъснато включване и
изключване на товара им (най-вече
при управляването на електродвигатели) създава предпоставки за нежелани краткотрайни къси съединения.
Избягването на повреда по време на
тях се осигурява чрез стойности на
VCE и I C в областта на безопасна
работа при късо съединение (ShortCircuit Safe Operating Area) SCSOA,
което реално се осъществява като
по време на задействането на защитата токът I C не трябва да надхвърля определена стойност.
Независимо от принципното предимство на IGBT за осигуряване на
сравнително малка P D, нейните
стойности могат да бъдат значителни. Това налага подходящо охлаждане и изисква съобразяване с топлинните съпротивления корпус-радиатор (Case-to-Sink) RθCS и радиатороколна среда (Sink-to-Ambient) RθSA. Те
се използват както при другите
полупроводникови прибори. Масово
разпространеното управление на
IGBT с правоъгълни импулси налага
вместо RqJC да се използва топлинният импеданс (Junction-to-Case Thermal Impedance) ZqJC (или Zthjc), който
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

зависи от коефициента на запълване на импулсите и се определя от
графики. Пример за тях е даден на
фиг. 4, като по абсцисата е
продължителността на импулсите в
секунди и най-долната крива е за единичен импулс.
За описание на работата на IGBT
при управление с правоъгълни импулси се използват импулсните характеристики (Switching Characteristics),
които като неписано правило са при
индуктивен товар в колектора и промяна на VGS между 0 V и фиксирана
негова положителна стойност VGG+.
Видът им в общ случай е показан на
фиг. 5, където VCE и IC са отбелязани
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съответно с VCC и Io, а наименованията на времената са: време на
включване (Turn-On Delay Time) td(on),
продължителност на предния фронт
на колекторния ток (Rise Time) tr или
t ri, време на изключване (Turn-Off
Delay Time) td(off) и продължителност
на задния фронт на колекторния ток
(Fall Time) t f или t fi. Те се дават като
параметри в каталозите при фиксирана стойност на IC и нарастват с
неговото увеличаване и с ТС. За последните зависимости в някои каталози има графики. Стойностите на
четирите времена определят максималната честота на управляващите
импулси (Switching Frequency) fsw, до

която IGBT може да работи. Нейните типични стойности са между
няколко kHz и 150 kHz и в зависимост
от нея производителите поставят
различни наименования на IGBT, например нискочестотни c fsw до 15 kHz,
средночестотни за fsw=15-40 kHz и
високочестотни c fsw>40 kHz.
Изменението на VCE и IC по време
на tr и tf води до енергийни загуби, т.
е. до увеличаване на разсейваната
мощност над тази в статичен режим. Оценката им се прави чрез
параметрите загуба на енергия при
включване (Turn-On Switching Loss) Eon
и загуба на енергия при изключване
(Turn-Off Switching Loss) Eoff. Първата
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се определя от началото на протичане на IC до получаването на VCE=0
(за да се изключи загубата на енергия върху отпушения IGBT), а втората е от началото на нарастване на
VCE до нулирането на IC. В документацията стойностите на двете
загуби се дават при фиксирани TC
(обикновено 25 °С и 125 °С), VCE (обикновено равно на 0,5 VCES) и IC (найчесто максималната му стойност),
а използваните мерни единици са mJ
и J. Важно е да се отбележи, че загубите нарастват с увеличаване на IC
и на съпротивлението RG на източника на управляващи импулси, а за
намаляването им чрез по-малки tr и tf
трябва IGBT да се запушва с отрицателно VGE вместо с нулево.
Допълнителният паралелен диод
също има своите параметри и значението им не се различава от тези
на обикновените диоди. За намаляване на загубите от превключване в
него той трябва да е бърз (Fast
Recovery Diode). За IGBT без диод
параметър е максималното обратно напрежение (С е отрицателен
спрямо Е) с означение BVCES (от
Collector-Emitter Breakdown Voltage),
над което настъпва електрически
пробив в структурата.
Принципна опасност при работата на IGBT в отпушено състояние е
нежеланото им заключване (Latchup). То се дължи на създадения в
структурата паразитен тиристор
и се проявява в изгубване на управлението от гейта и оставане на
IGBT непрекъснато в отпушено
състояние. Резултатът е бързото
му прегряване и повреда. Чрез подходящи промени в структурата заключването се избягва, което в документацията се означава като latchup.
Много са практическите случаи,
когато за осигуряване на тока през
даден товар е необходимо успоредното свързване на два или повече
IGBT, независимо че поради производствените им толеранси токът не се
разпределя равномерно през тях. За
осигуряване на стабилна работа е
необходимо IGBT да са с положителен температурен коефициент на
напрежението VCE(SAT), което осигурява уеднаквяване на различията
между токовете и, съответно, избягване на опасността от прегряване на някой IGBT.
Дискретни IGBT. В зависимост
от структурата и определящите я
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Фиг. 6.

различия в част от параметрите
съществува значително разнообразие на IGBT. Всички те практически
работят с радиатор, поради което
параметър е температурата на
кристала TJ. На нейна основа за всяка конкретна реализация се изчислява необходимият радиатор чрез валидния за всички полупроводникови
прибори принцип.
В зависимост от съотношението
между напреженията VCES и BVCES има
две категории IGBT с разновидности за всяка от тях. Първата са симетричните транзистори (Non
Punch Through IBGT, NPT IGBT) с еднакви стойности на двете напрежения, което определя приложенията

им за управление на променливотокови товари. Тези IGBT се характеризират с малко VCE(SAT), малки Eon и
E off, голяма издръжливост на къси
съединения, правоъгълна RBSOA и
лесно паралелно свързване. Тяхна
особеност е, че при изключване на
товара токът на IGBT намалява по
линеен закон, като в началото и края
на този процес се получават отскоци на напрежението върху товара и,
съответно, възникват електромагнитни смущения.
Класическата разновидност на
тази категория (NPT Discrete) са с
типични VCES между 600 и 1700 V и IC
от 30 до 150 А. Трябва да се отбележи, че някои производители нари-
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чат транзисторите с VCES = 16001700 V високоволтови (HV IGBT).
Стойността на PDmax достига няколко стотици W и напреженията VGS(TH)
и VCE(SAT) са съответно около 5 V и
между 2 и 3 V. Основните приложения са за регулиране на оборотите
на променливотокови електродвигатели, на постояннотокови серводвигатели, UPS и ключови резонансни
постояннотокови стабилизатори.
Друга разновидност са транзисторите за много високи напрежения
(VHV IGBT) c VCES между 2500 и 4000
V, токове IC от 5 до 200 А, по-голямо
VCE(SAT) (между 3 и 6 V), много големи
ICM (приближаващи 1 kA) и предназначение основно за импулсни схеми
и разреждане на кондензатори.
За VCES до 4500 V и IC до 2400 A се
произвеждат IGBT в кръгъл метален
корпус (Press Pack IGBT) с диаметър,
достигащ 170 mm и дебелина 20-30
mm, при стойности на ICM до 5 kA и
PDmax до 20 kW. Обикновено те са с
вграден диод.
Транзисторите с обратно блокиране (Reverse Blocking IGBT) имат
като параметър освен положителното VCES и равното на него по абсолютна стойност отрицателно VCES,
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което се записва като ±VCES, а символичното им означение е на фиг. 1в.
Характерни приложения са за двупосочни ключове, индукционно нагряване и резонансни конвертори.
Фирмената разновидност XPT
IGBT е за VCES между 650 и 1200 V и
основното й предимство е работата при T J до +175 °С, докато типичните максимални температури са
+125 °С и +150 °С.
Втората категория са несиметричните IGBT, означавани като Punch
Through IBGT и PT IGBT, с BV CES<VCES,
поради което се използват само за
управляване на постояннотокови
товари. Те се характеризират с
много бързо преминаване от отпушено в запушено състояние (бързо
изключване на товара), което определено намалява загубите на енергия,
но създава големи отскоци на напрежението. Друг техен недостатък в
сравнение с NPT IGBT е по-скъпата
подложка, върху която се изграждат.
Типичните техни VCES са между 300
и 1200 V и токове IC от 2 до 200 А
при P Dmax до няколко стотици W.
Значителна част от моделите също
могат да работят до TJ=+175 °C при
долна граница -55 °С. Типичните

приложения са за захранване на постояннотокови електродвигатели, в
UPS, ключови стабилизатори, схеми
за корекция на cosϕ, зарядни устройства и заваръчни токоизточници.
Гейтът на тези две категории е
успореден на подложката им, което
определя тяхното допълнително
общо наименование планарни IGBT
(Planar Gate IGBT NPT IGBT и Planar
Gate IGBT PT IGBT).
Намаляване около 2 пъти на стойностите на VCE(SAT) , Eoff и Rq JC за
сметка (в някои модели) на по-малката допустима продължителност
на късото съединение е постигнато
в каналните IGBT (Trench Gate IGBT),
чието наименование отразява вертикалното разположение на G спрямо подложката (G е „поставен в
канал“). Резултатът от това са помалки размери на IGBT за осигуряване на дадени VCES и IC или по-големи
техни стойности при дадени размери. Допълнително положително качество е възможността за работа при
повишена fsw, което ги прави подходящи за PV инвертори, високочестотни конвертори, UPS и устройства за корекция на cosϕ,. Обикновено тези IGBT са с паралелен
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свръхбърз диод (фиг. 1б), чийто максимален ток в права посока е равен
на техния IC. Полезно е да се прибави, че за първото приложение IGBT
сe свързват по мостова схема (Full
Bridge) с различни изисквания към
параметрите на свързаните в горната (High-Side IGBT) и долната (LowSide IGBT) прибори.
Също планарни са IGBT с плавно
запушване (Soft Punch Through IGBT,
SPT IGBT), чието наименование се
дължи на липсата на рязка промяна
на IC в началото и края на запушването, характерна за NPT IGBT и PT
IGBT. Това означава по-плавно изключване на товара, по-малки енергийни загуби Eoff и намаляване на
отскоците на напрежението. Реално тези IGBT се произвеждат само
по схемата на фиг. 1б, имат типични VCES 1200 и 1700 V и IC до 2400 А
и най-често са съставна част на
модули.
Следващата тяхна разновидност
са SPT+ IGBT, която запазва подобрените параметри, но в отпушено
състояние има с около 20% по-малка
PD, дължаща се на намаляването на
VCE(SAT). Произвеждат се за VCES 1200,
1700 и 3300 V и IC до 1500 A, като са
особено издръжливи на къси съединения. Подложката, върху която се
изработва структурата им, е с две
разновидности – от AlSiC за работа
с големи импулсни токове и от AlN
за намаляване на RθJC.
Модули. Съдържат монтирани в
един корпус 2 до 7 IGBT, към които
може да са добавени или не диоди за
осъществяване на допълнителни
функции. Използват се разновидностите NPT, XPT, SPT и Trench, като
практически винаги всеки IGBT е с
паралелен диод. Модулите могат да
управляват постояннотокови и променливотокови товари с работно
напрежение между 300 и 6500 V
(продължават да се предлагат и
прибори с напрежение 100 V), максимален ток от 60 до 1600 А и мощности между 200 W и 5 MW. Големите
стойности на последните налагат
модулите да представляват монтирани активни прибори върху радиатор, а закрепването им става с
болтове, върху печатни платки с
отвори или (сравнително рядко)
такива за повърхностен монтаж.
Специфични особености са малките
стойности на RθJC (минимални около
0,01 °C/W), даването им поотделно
за всеки IGBT и диодите на модула и
30
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Фиг. 7.
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наличието на графики за ZθJC.
Характерни примери за схемите
на свързване са дадени на фиг. 6 – два
самостоятелни IGBT (фиг. 6а), полумостова схема, известна като 2L
inverter (фиг. 6б), за самостоятелно
ползване или свързване на две в
мостова схема, полумостова схема
с четири IGBT (фиг. 6в) и популярно
наименование 3-level inverter, за трифазни приложения (фиг. 6г), две полумостови схеми (фиг. 6д), мостова
схема (фиг. 6е), трифазна мостова
схема (фиг. 6ж) и също такава схема за управление на електродвигатели (фиг. 6з) с добавени един IGBT
за осигуряване на спирачно действие
и трифазен диоден токоизправител.
Фиг. 6е е пример за масово използваното (независимо от схемата на
свързване на IGBT) добавяне на термистор за измерване на температурата на модула.
На фиг. 7 са показани два характерни примера за управление на
трифазни променливотокови електродвигатели. Този на фиг. 7а е за
захранване от постояннотокова
мрежа и съдържа IBGT преобразувател на постоянно в променливо напрежение (DC to AC IGBT Inverter),
ползващ схемите на фиг. 6б,в с основни приложения за електрически
превозни средства (трамваи, тролейбуси, локомотиви, метро, електрически автобуси). Същите електродвигатели могат да се захранват
и от трифазно напрежение чрез схемата на фиг. 7б, където има подобен
преобразувател със сензор за контрол на тока на двигателя и допълнителни възможности за управляване
на оборотите от интерфейс чрез

контролер и драйвер. Последният е
за осигуряване на желаната амплитуда на управляващите импулси.
Категория с нарастващи приложения са т. нар интелигентни модули
(Intelligent Power Module) IPM, обикновено предназначени за трифазни
електродвигатели, които освен IGBT
съдържат драйвери за тяхното захранване и схеми за защита от късо
съединение, превишаване на температурата и захранващо напрежение
под определена граница. Част от IPM
са с галванично разделяне чрез оптрони на управляващите импулси.
Обикновено модулите са за напрежение 600 V и 1200 V и токове на всеки
IGBT между 30 и 200 А.

Тиристори
Действие и параметри. Символичното означение на тиристор
(Thyristor, Silicon Controlled Rectifier,
SCR) е на фиг. 8а, а на фиг. 8б е
неговата статична характеристика. Частта й в I квадрант е за
свързване в права посока (анодът А
е положителен спрямо катода С) и
показва, че с нулев ток IG през гейта G до праговото напрежение
(Threshold Voltage) V(TO) или V(BO) тиристорът е запушен и при надхвърлянето му се отпушва, когато протича ток на отпушване (Latching
Current) I L . В областта On-State
Characteristic напрежението му
(Forward Voltage Drop) VT става не
повече от няколко V и тиристорът
има поведение на затворен еднопосочен ключ (ток през него може да
протича само от А към С). При наличие на влизащ ток IG в G, получаван
при положително напрежение на G
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спрямо С, отпушването става при
толкова по-малко напрежение, колкото I G е по-голям. Две са неговите
максимални стойности – постоянният ток (Gate Current) IG и импулсният ток (Peak Gate Current) IGM, валиден при определена продължителност на импулса (обикновено 10 us).
Максималният ток през тиристора
(аноден ток) се дава по 3 начина –
средна стойност (Mean Forward
Current) IFAV или ITAV, средноквадратична стойност (RMS Forward Current)
IFRMS или ITRMS при протичане на полусинусоиди и импулсен ток (Maximal
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Forward Surge Current) IFSM или ITSM в
сила при дадена в каталога негова
продължителност (обикновено 10
ms).
Запушването на тиристора става при намаляване на анодния ток под
тока на удържане (Holding Current,
Hold Current) IH, което реално се
осъществява чрез нулиране на напрежението между А и С. В запушено
състояние може да се прилага отрицателно напрежение на А спрямо С
(квадрант III на фиг. 8б) с три максимални стойности – постоянно напрежение (Direct Reverse Voltage) V RD,

повтарящо се импулсно напрежение
(Repetitive Peak Reverse Voltage) VRRM
и еднократни импулси (Non-Repetitive
Peak Reverse Voltage) VRSM . При надхвърляне на което и да е от тях
тиристорът се поврежда и действа
като късо съединение между А и С.
Параметрите P Dmax (означавана и
като Ptot) и R θJC имат същия смисъл,
както при IGBT.
Симетричните тиристори (Triac,
Bidirectional Thyristor) със символично
означение на фиг. 8в имат поведение
на два успоредно и противоположно
свързани тиристора. Поради това
статичната им характеристика в III
квадрант е огледален образ на тази
в I квадрант, т. е. през симетричния
тиристор може да протича ток и в
двете посоки и вместо А и С съответстващите им електроди са означени с МТ1 и МТ2. Специфични
параметри са максималното импулсно напрежение на запушен симетричен тиристор (Repetitive Peak OffState Voltage) VDRM, получено при IG=0,
и даваните от някои производители
две максимални мощности, които
могат да постъпят в гейта – средната стойност (Average Gate Power)
PG(AV) обикновено при продължител-
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ност на импулсите 10 ms и импулсната (Peak Gate Power) P GM при
продължителност 10 us.
Дискретни тиристори. Масово
разпространеният тип, за който е
прието да се използват наименованията тиристор и SCR, е с напрежения VRD=V(TO), поради което понякога
той се означава като Symmetrically
Blocking Thyristor. Той е с напрежение
VRRM между 800 V и 12 kV, ток IFAV от
16 А до 12 kA и типични VT между 1,2
и 4 V. Тиристорите се използват за
реализация на токоизправители, управление на постояннотокови електродвигатели и променливотокови
товари, ключове в мрежи високо
напрежение, индукционни нагреватели, преобразуватели на постоянно в
постоянно напрежение. Някои производители използват наименованието Medium Voltage Thyristor за тези с
VRRM = 3000-6500 V, а за тези с повисоко напрежение – High Voltage
Thyristor.
Друг тип са асиметричните тиристори (Asymetric SCR) с VRD значително по-малко от V(TO), които имат
предимството на по-малко време на
запушване tq (Turn-Off Time) при дадено VT . Вместо V(TO), като параметър се дава максималното импулсно напрежение в права посока
(Repetitive Peak Off-State Voltage) VDRM,
достигащо 2800 V, а VRRM е не повече от няколко десетки V. Токът им
IFAV е до около 1 kА, а VT е между 1 V
и 2 V.
Бързите тиристори (Fast Turn-Off
Thyristor) се характеризират с до 5
пъти по-малко tq в сравнение с останалите при типични негови стойности няколко десетки us. Напрежението им VRRM достига 1200 V, токът
32
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IFAV – до 1 kА и VT е между 1 и 2 V.
За работа с VRRM до 2800 V и IFAV
до 1700 А с по-равномерно разпределение на тока в структурата и съответно по-добро охлаждане и намалено tq са тиристорите с разпределен
гейт (Distribution Gate Thyristor) и
специфични приложения за индукционно нагряване, в резонансни конвертори и др.
За нормалната работа на тиристорите максималната скорост на
изменение на тока им (Rate Of Rise
of Thyristor Current) с означение (di/dt)cr
не трябва да надхвърля определена
стойност. Чрез подходящи изменения
в структурата на импулсните тиристори (Pulse Thyristor) нейната стойност обикновено е над 10 kA/us, което определя възможността за получаване на импулси с амплитуда до
50 kA.
За индустриални приложения се
произвеждат тиристори с метален
корпус, чийто анод има резба за затягане с гайка към метална
повърхност, а останалите два електрода са с гъвкави или твърди изводи и клеми за закрепване с болтове. Те са известни като Stud
Thyristor и имат много малко съпротивление на изводите за намаляване на разсейваната мощност, а
корпусът и изводите подобряват
охлаждането. Специфични приложения са в апаратури с голяма надеждност (например военни и авиационни) и в устройства за фазово
регулиране на мощността.
В много приложения е желателно
тиристорът не само да се отпушва
(включва) чрез G, но и да се изключва с него. За целта са създадени
тиристори със запушване чрез гей-

та (Gate Turn-Off Thyristor) GTO, което се осъществява с отрицателно напрежение. Съществена особеност е, че необходимият ток на
гейта и времето на отпушване са
значително по-големи от съответните стойности при другите тиристори. Те имат VRRM между 1000 и
3000 V, ток IFAV до 500 А и VT до 2 V.
Основни недостатъци на GTO са
много големите стойности на IG за
изключване и необходимостта от
сравнително сложни и скъпи допълнителни схеми (Snubber Circuit) за
ограничаване на нежеланите отскоци на напрежението и тока. Те са
намалени (например не е необходимо
потискане на отскоците на напрежението) при Gate Commutated TurnOff (GCT) тиристорите с основно
приложение за управляване на мощни високоволтови товари. Типичен
тиристор от този тип е с VDRM =
4500 V, IFAV = 4 kA и VT = 3,5 V.
Модули. Обикновено те съдържат
два тиристора, свързани в съответствие със схемите на фиг. 9а-в. Найчесто се използва тази на фиг. 9а,
като в част от модулите не съществуват допълнителните изводи 4 и
7. Поради приложенията за фазово
управление на товари с мрежова
честота в някои каталози тези
модули се отбелязват като Phase
Control Thyristor Module. Основните им
параметри са напреженията
VDRM=V RRM и токът IFAV със стойности съответно в границите 900 –
3800 V и 40 – 1500 А. Използват се за
управление на постояннотокови
електродвигатели и нагреватели в
индустриални пещи, за осветителни тела и полупроводникови ключове. За спирачни системи и софтстартери се използва схемата на
фиг. 9б с типични VDRM = VRRM между
900 и 1700 V и IFAV около 100 А. За тези
стартери се използва и схемата на
фиг. 9в. За същите приложения, както схемата на фиг. 9а, са тиристорно-диодните модули (Thyristor/Diode
Module), пример за които е показан
на фиг. 9г. Някои производители предлагат единични тиристори за големи мощности с корпус на модули,
типична схема на фиг. 9д и наименование High Power Single Thyristor
Module. Те имат VRRM между 1200 и
2200 V и IFAV няколко стотици А.
Модулите с GCT тиристори
съдържат и драйвера за захранване
на G. Типичен такъв модул има VDRM
= VRRM = 6500 V и IFAV = 500 A.
брой 3/2013
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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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Инвестицията в малки
покривни системи възможност или
необходимост
В условията на постоянно повишаващи се цени на първичните невъзобновяеми енергоизточници,
стабилна тенденция към нарастване на разходите за пренос на електричество през електропреносната и електроразпределителната
мрежи и нисък растеж на световната икономика, много фирми и домакинства се опитват да оптимизират своите енергийни разходи.
Фотоволтаичната инсталация за
собствена консумация е решение,
което не само може да регулира разходите за електроенергия, но представлява и дългосрочна инвестиция
със сигурна и стабилна възвръщаемост на вложените средства. Възможностите за безвъзмездно финансиране на част от инвестицията, които се предлагат по различни европейски програми, правят това решение още по-привлекателно.

С използването на новото поколение на системата за плоски покриви на Hanwha-Q.Cells GmbH, Германия - Q.Flat-G2, се оползотворява
над 80% от свободното покривно
пространство чрез двустранно ори36

ентиране на модулите и 10° наклон.
По този начин се минимизира засенчването между модулите, което
позволява увеличение на плътността на покритие до 134Wp/m2 - двойно повече в сравнение със стандартна инсталация с 30° наклон на модулите. Минималното статично натоварване и монтаж без пробиване на покрива правят системата
идеално решение за всеки плосък
покрив. Лесната инсталация - без
използване на специални инструменти, и ниското тегло на конструкцията намаляват времето и разходите за инсталация.

лирана мощност. В същото време,
значителният инженерингов опит при
изграждането на on-grid, off-grid и хибридни системи, както и наличието на
големи складови наличности, са предпоставка за къси срокове за изпълнение на проекта и отлично гаранционно и извънгаранционно обслужване. На

своите клиенти компанията предлага и 24/7 дистанционен мониторинг,
известяване, диагностика и сервиз.
Това, което превръща ФИЛКАБ АД в
сигурен бизнес партньор и логичен избор при изпълнението на Вашия фотоволтаичен проект.
Успешното партньорство на ФИЛКАБ АД с водещи европейски производители на фотоволтаични модули,
соларни инвертори, зарядни контролери и акумулатори ни позволява да
предлагаме на нашите клиенти изграждането на инсталации, които се
отличават с високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг експлоатационен живот и високи средни добиви от единица инста-

4004 Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 92
тел.: (032) 608 881, (032) 277 171
факс: (032) 671 133
e-mail: office@filkab.com
www.filkab.com
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PV системи

Соларни
микроинвертори
С

оларните микроинвертори
имат същото предназначение като
стринговите и централни инвертори, но за разлика от тях са конструирани да преобразуват напрежението от един или малко на брой PV
модули. Монтират се до панела или
в него, с което двете устройства
образуват самостоятелен енергиен
възел с мощност няколкостотин
вата. Това съответства на концепцията за разпределено захранване
(Distributed Power Management), при
която енергията, необходима за даден обект, се генерира не от един,
а от множество възли.
Обикновено фотоволтаичните
панели са свързани заедно в серия
вериги, като използват едно централно устройство за инвертор. Това
означава, че един инвертор контролира десетки или стотици соларни
панели, като възприема всички панели като една единица. Така при проблем в един от панелите се намаля-
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ва цялата мощност на системата.
Този подход намалява общата ефективност на системата и ограничава наличната информация за състоянието на отделения панел. Микроинверторните системи поддържат
оптимална ефективност на следящата система (МРРТ) за максимална
мощност поотделно за всеки панел.
Така дори при различни работни условия на панелите всеки осигурява
максимално възможната си мощност
и я отдава в мрежата. В съвременните микроинверторни системи
реалната стойност на тази мощност е по-малка от теоретически
максималната само с няколко десети от %. Към това съществено
предимство се прибавят други,
свързани с монтажа и експлоатацията. На първо място не е нужен подбор на панели с еднакви параметри,
а и всеки от тях може да се монтира с различен наклон, за да се осигури по-добър ъгъл на падане на слънчевите лъчи и, съответно, по-голяма
мощност. Това предимство води до

отпадане на сегашното реално ограничение за монтаж на панелите
само на южен склон. Освен това,
микроинверторите осигуряват работата на своя панел в МРР независимо от температурата му, което не
е възможно в класическите РV системи. Аналогичен е проблемът със
замърсяването на част от панелите – единственият ефект при микроинверторните системи е слабо
намаляване на максималната доставяна мощност. Същевременно повредата на панел не изключва цялата
система, както е при класическите,
а само намалява максималната мощност. Поради това ремонтът дори
не е спешен, а може да се направи
по време на периодичната профилактика на системата.
Чрез микроинверторите се избягва необходимостта от осигуряване
на място за големия инвертор и
отпадат неудобствата при неговата експлоатация. Нещо повече, към
съществуващата система винаги и
практически без затруднения могат
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да бъдат прибавени нови панели за
увеличаване на мощността й. Монтажът на микроинверторна система изглежда по-лесен и бърз, тъй
като не съществуват особеностите на постояннотоковата връзка
между панелите и централния инвертор. Свързването на микроинверторите към панелите е просто, тъй
като тяхното напрежение обикновено е 20 - 40 V и не надхвърля 60 V.
Независимо от това много производители предлагат към микроинверторите специални кабели със
свързващи елементи за допълнително ускоряване на монтажа и улесняване на ремонта.
Външното монтиране на микроинверторите ги прави по принцип поуязвими към електромагнитните полета, предизвикани от атмосферни
пренапрежения. От друга страна,
свързващите проводници към панела са много по-къси и индуцираните
в тях напрежения – по-малки. Поради
това микроинверторите нямат
сложните защити на централния
инвертор в класическите РV систе-
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ми и обикновено работата им се
гарантира при импулсни напрежения
на входа им до 6 kV. Съществена
особеност е, че обикновено конструкцията на микроинверторите не
позволява ремонтирането им – при
повреда те се заменят с нови.
Както всяко устройство, така и
микроинверторите, имат недостатъци. Общият коефициент на
полезно действие на микроинверторните системи е с няколко (обикновено 2-3) процента по-малък от този
на класическите РV системи, а цената им е по-висока. Техният експлоатационен срок е определен на
базата на теоретични изчисления и
ускорени тестове, а не на основата
на статистика от продължителна
работа. Поради по-тежките работни условия на микроинверторите е
възможно да се получат неочаквани
повреди. И не на последно място,
микроинверторните системи засега не се използват за мощност над
6 kW на фаза.
Микроинверторите са с типична
мощност между 100 и 400 W с вход

напрежение от един панел и изход с
мрежово напрежение. Поради сравнително малката мощност естественото им охлаждане обикновено е
достатъчно и те не се нуждаят от
вграден вентилатор. Понастоящем
техният експлоатационен срок е
между 5 и 20 години (по-малък от
този на фотоволтаичните панели) и
по време на работата на системата може да се наложи замяна на
микроинвертор. Специфична особеност на някои микроинвертори е, че
не могат да работят самостоятелно, а трябва да са свързани към
мрежата (което задължително е
отбелязано в техническата им документация). Друга особеност е, че поголямата част от тях са предназначени само за монофазни мрежи, а
само някои – и за трифазни.
Сред техническите характеристики на микроинверторите са входна мощност (Recommended input
power) най-често 200-300 W, максимално постоянно входно напрежение
(Maximum DC input voltage) 50-80 V,
граници на входното напрежение за
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работа на микроинвертора (Min./Max. start voltage), като
долната е 20 V, а горната - 65 V, при отношение на двете
между 1,5 и 2 и максимален входен ток (Maximum input
current) 5 - 10 А. Те се използват за определяне към какви
панели може да се свързва микроинверторът, въпреки
че много производители препоръчват в каталога типовете панели и най-вече броя на клетките им. Параметрите на изхода на инвертора включват номинална стойност на изходното напрежение (220 V) и границите, в
които то може да е (Nominal voltage/range), номинален
изходен ток (Nominal output current) между 0,7 и 1,8 А,
максимална изходна мощност (Maximum output power),
която най-често е от 170 до 210 W. Към тях се прибавя
максималният брой микроинвертори, които могат да
бъдат свързани към една фаза – типичните стойности
са между 10 и 20. Именно това определя максималната
мощност на микроинверторните РV системи, която за
всяка фаза обикновено е между 2 и 6 kW. За повечето
битови приложения това е достатъчно, а за по-големи
мощности трябва да се използват класическите РV
системи.
Микроинверторните системи предлагат възможност
за контрол на получената от всеки инвертор енергия и
на състоянието му, което позволява постоянна диагностика и своевременен ремонт. Комуникационният модул
се поставя в контакт на електрическата мрежа и през
определени интервали от време (5 - 15 минути) получава по нея данни от микроконверторите за моментната

им мощност и доставената в интервала енергия, които се изписват на дисплея му. Модулът има IP адрес и
по локална мрежа предава тези данни и такива за състоянието на микроинверторите и панелите към рутера, а
оттам - в уеб сървъра на доставчика. Така чрез Интернет достъп до него могат да се получат подробни данни за работата на системата, анализ и съобщения за
функционални грешки и повреди. Без Интернет връзка
данните могат да се получат и непосредствено от РС.
Някои от предлаганите модели дават сведения и за
спестеното от системата количество въглероден двуокис, както и графика на доставяната електроенергия
в определен период от време. Описаната система за
контрол не е единствената. Обикновено производителите на микроинвертори създават свои системи с практически същия принцип на действие и различия само в
някои подробности. Някои системи дават информация за
свален панел или микроинвертор, например при кражба.
РV системите с микроинвертори имат своите особености в изграждането и експлоатацията. Обикновено
производителите на микроинвертори дават в каталози или в специални приложения препоръки за реализацията на системите и тяхното свързване с електрозахранващата мрежа. Паралелно свързаните изводи на микроинверторите с мрежово напрежение преминават през
задължителната клемна кутия (Junction Box – JB), монтирана обикновено в единия край на носещата конструкция на панелите или в непосредствена близост до
тях. В някои страни се изисква поставянето и на изключвател (Disconnect Switch - DW) в сградата преди
свързването към неговата електрическа инсталация
и, съответно, товарите. Поставянето се препоръчва
дори да не е задължително, за да може при нужда РV
системата да се изключи от инсталацията на сградата по същия начин, както това се прави чрез таблото
за прекъсване на връзката с външната електрическа
мрежа. Препоръчва се DW да съдържа автоматични
предпазители с ток на задействане с 25% по-голям от
максималния на РV системата. Не е маловажен и
въпросът за сечението на проводниците между JB и
DW, което трябва да съответства на доставяната
мощност от системата. Самата РV система е свързана към съществуващата електрическа инсталация в
сградата, а тя, от своя страна, през главното табло
и електромера – към външната мрежа. Електромерът
трябва да може да отчита не само консумираната от
електрическата мрежа енергия, но и доставяната в нея
от РV системата. Последното е особено характерно
за топли слънчеви дни, когато са включени малко консуматори. Свързването на трифазна електрическа
мрежа е аналогично, но е необходимо използване на
подходящи микроинвертори.

PV microinverters
The article presents the technical characteristics of solar microinverters,
advantages, operating parameters and their application areas.
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Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчици на горивни системи за биогенни горива в дървопреработвателната индустрия и е известна в проектирането и доставката "до ключ" на такива системи и инсталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

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

иогазът се определя като
възобновяем източник със значителен потенциал за производство на
енергия. Производството на биогаз
не само дава възможност за производство на топлинна и електроенергия, но и подпомага опазването на
околната среда поради оползотворяването на органични отпадъци в процеса на производство. Според специалисти България е страна, разполагаща със значителен потенциал за
производство на енергия от биогаз.
Добър пример в тази насока е инсталацията за обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ на депо
Суходол, която бе открита в края на
2010 година. Основната функция на
съоръжението е от постъпващия в
когенератора сметищен газ да се
произвежда електро- и топлоенергия.
Биогазът може да бъде използван
и за производство само на топлина
чрез директното му изгаряне, както
и за производство на електроенергия чрез горивни клетки или микротурбини. Той се явява и сравнително чисто гориво и използването му
спомага за редуциране на вредните
емисии в атмосферата.

Биогазът като енергиен
източник
Известно е, че биогазът е горим
газ, който по химичен състав е много близък до природния газ. Основната му горивна съставка е метанът
(СН4 ), като неговото количество
може да варира в диапазона от около 45 докъм 75%. Освен метан, биогазът съдържа още въглероден диоксид (CO2), вариращ от около 25 докъм
50%, азот (N2) до около 7 %. В помалки количества обикновено непревишаващи процент, биогазът може
да съдържа още амоняк (NH3), серен
диоксид (SO2), сероводород (H2S),
водород (Н 2), кислород (О2). Съставът на биогаза се влияе основно
от вида на използваната суровина за
неговото производство. Съответно,
в зависимост от суровината, свойствата и състава на биогаза варират. Влияние оказват и видът на инсталацията, температурният режим, времето на престой, обемното
натоварване и други.
Самият процес на производство
на биогаз включва използването на
определени бактерии за разграждане на органичната материя в среда
без кислород. Процесът е познат
като анаеробно разлагане. По време
на този процес се обработва орга-

Power generation utilizing bio-gas
Bio-gas is a renewable energy source with great energy generation potential. The article explores the
opportunities for utilization of bio-gas as an energy source for production of heat and electrical power.
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нична материя от отпадъци, включваща растителни и животински
отпадъци от селскостопански произход като течен и твърд тор, остатъци от растителни култури и
странични продукти, енергийни култури, както и органична материя,
получени от инсталации за третиране на отпадни води, от инсталации за преработка на твърди битови отпадъци и други. Страничният
продукт от процеса е получаването
на твърда утайка, която е подходяща за използване в селското стопанство за наторяване.
В зависимост от съдържанието
на сухо вещество в субстрата биогазовите инсталации се подразделят на биогазови инсталации, работещи с течни субстрати, съдържанието на сухо вещество, в които е
под 30 % и инсталации, работещи с
твърди битови отпадъци, където
съдържанието на сухо вещество в
отпадните субстрати е над 35 %.
Условно, в зависимост от капацитета на ферментатора, биогазовите инсталации могат да бъдат разделени на малки, средни, големи и
много големи инсталации. Като малки обикновено се определят инсталации с полезна вместимост на ферментатора до 150 m3, като средни инсталациите с вместимост на
ферментатора до 500 m3, инсталациите с вместимост до 1500 m3 се
определят като големи, а като много големи тези с вместимост на
ферментатора над 1500 m3.
брой 3/2013
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Известно е обаче, че една биогазова инсталация може
да включва един или повече ферментатора. Предимство
на използването на повече от един ферментатор е поравномерното производство на биогаз при намалени
експлоатационни рискове. Съответно, ферментаторите се свързват успоредно или последователно.
Инсталациите за производство на биогаз могат да
бъдат изградени като наземни или с подземни и полувкопани ферментатори. Според специалисти съвременните инсталации за биогаз се разположени наземни
поради предимствата на използването на готови конструкции. Основен проблем при този тип съоръжения се
явяват топлозагубите от стените на фарментатора и
определянето на необходимата дебелина на топлоизолацията. Предимство на подземните и полувкопаните
ферментатори е възможността да се осигури равномерен температурен режим при по-малки разходи.

Възможности за производство на
енергия
Като един от най-лесните начини за производство
на енергия от биогаз се счита директното му изгаряне.
То е широко прилагано при малки инсталации. Обикновено това са малки семейни биореактори, при които биогазът е предназначен за покриване на собственото
потребление. Изгарянето на газа обикновено е посредством газови горелки, предназначени за изгаряне на
природен газ. Възможно е биогазът да бъде изгарян на

мястото на неговото производство или да бъде транспортиран по тръбопроводи до крайните потребители.
Добре е да се има предвид, че когато биогазът се използва за отопление е необходимо да бъде подложен на
очистване.
При големи инсталации за производство на биогаз
предпочитано решение е използването му като източник на енергия за когенерационни съоръжения. Когенерацията се приема за едно от най-ефективните решения за оползотворяване на биогаза. Наред с производството на топлина при изгарянето на биогаза, например в котли, когенерацията предлага и възможност за
производство на електрическа енергия, която може да
бъде използвана за собствени нужди на обекта или може
да се подава към общата разпределителна мрежа. По
този начин се дава възможност за намаляване на енергийните разходи. Също така, тъй като биогазът се
явява съпътстващ продукт при преработката на органични отпадъци, разходите по експлоатация на системата обикновено са свързани само с разходите за
самото оборудване и за последващото сервизно обслужване.
Използваните газови когенерционни модули работят
основно с два вида двигатели – бутални двигатели и
газови турбини. В модулите с малка мощност се използват предимно бутални двигатели, приспособени за
изгаряне на газово гориво. Основното гориво обикновено е природният газ, но за подходящо се счита и използването на биогаз. При по-големи мощности се използват газови турбини.

Оценка на ефективността
Преди да се пристъпи към изграждането на инсталация на биогаз, специалистите съветват да се направи
предварителна оценка на ефективността на инсталацията. Препоръчително е, с оглед на постигането на
добър икономически ефект, предварително да се определят свойствата на произвеждания биогаз, произвеждания обем, възможностите за съхраняване и т. н.
Като решаващ фактор за използваемостта на биогаза специалистите определят неговите свойства от
гледна точка на съдържание на вредни вещества и енергийно съдържание (топлотворност). Необходимо е да се
определи неговият състав и съдържанието на метан,
наличието на вредните вещества и примеси. Сред необходимите данни са и информация относно произвежданото количество и неговото изменение във времето,
както и възможностите за съхранение. Обемът на произвеждания биогаз е определящ за избора на тип и мощност на когенерационната система.
При възможност за присъединяване на инсталацията
към газопровод е възможно използването и на природен
газ за когенерационната инсталация, т. е. комбинирано
използване както на природен газ, така и на биогаз
(превключване на горивото). Подобно решение се счита
за подходящо при нерегулируем обем на подавания биогаз. Също така, при недобро качество на биогаза, той
може да се обогати, като се смеси с природен газ.
44
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биогорива
За избора на подходящ тип когенерационна система и начин на експлоатация е добре да се определят
и изискванията към начина на работа на когенерационната система.
Дали тя ще работи паралелно с
мрежата или е по-целесъобразно да
се използва в качеството й на авариен източник на електроенергия,
или ще се експлоатира в автономен
режим. Добре е също така да се
определи какъв е действителният
разход на енергия на обекта и нейната цена.

Изисквания към биогаза
Както вече бе споменато, свойствата на биогаза се явяват едни от
основните параметри, които оказват влияние върху възможностите за
неговото използване в качеството
му на гориво за двигателя на когенерационната система. Някои свойства могат значително да повишат
цената на целия проект или да го
направят невъзможен. Наличието на
различни примеси може да доведе до
съществено повишаване на разходи-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2013

те за проекта. При извършване на
анализа на състава на биогаза и при
определяне обема на инвестициите
е нужно да се отчетат редица показатели. На първо място, следва да
се определи съдържанието на метан.
Най-често съдържанието на метан
е от порядъка на 50-65%. За минимални се считат концентрации от порядъка на 45-50%. Необходимо е също
да се определи налягането на биогаза. Добре е да се има предвид, че налягането на газа при изгаряне в когенерационни системи обикновено е
в границите от 1,5 до 10 kPa. Постоянното качество на газа, т. е. постоянният състав и налягане оказват
влияние на стабилността на работа на системата и количеството
изхвърляни емисии.
Съдържанието на вредни вещества, преди всичко съединенията на
сяра, флор, хлор, могат да предизвикат корозия на компонентите на
смукателния тракт и вътрешните
части на двигателя, намиращи се в
съприкосновение със смазочни масла. При по-високо съдържание на сяра

се явява целесъобразно да се използват филтри за отстраняването й.
Повечето двигатели имат граници
за максимално съдържание на сероводород, халогенни въглеводороди и
силоксан в биогаза. Препоръчително
е биогазът предварително да се
дренира и изсуши.
Като важен въпрос за енергийната и икономическата ефективност
на централата за производство на
биогаз се определя и използването на
произведената топлина. Обикновено
част от топлината се използва за
подгряване на биореактора, а приблизително две трети от цялата произведена енергия може да се използва за други цели. Възможно е и
топлината да се използва за производството на студ посредством
сорбционни хладилни машини.
Други възможни приложения на
биогаза, които все още са по-скоро
на проектен етап, е използването му
като гориво за захранване на микротурбини и горивни клетки, които са
предназначени основно за производство на електроенергия.
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Стандартизирана компактна
биогаз инсталация FarmPower©
Оползотворяване на оборски тор и растителни отпадъци
Покриване на нормативите на Нитратната Директива
Производство на електрическа и топлинна енергия и
биотор
Компактната Биогаз Инсталация FarmPower  е надеждно
решение за екологично и енергетично оползотворяване на животински и селскостопански отпадъци.

Технология от практиката - за
практиката!
Стандартизираната инсталация е оразмерена за преработката на оборски тор, но може да се дооборудва със съоръжение за захранване със зелена маса. По този начин се осигурява
автоматичното захранване на ферментора с твърд оборски
тор, силаж и остатъци от фураж.
Техниката, необходима за комплексното изграждане на
Биогаз инсталацията и когенерационен модул (Газ Мотор
Генераторна група), се доставят в технически контейнери, които се монтират и свързват за много кратко време.
Когенерационният модул се избира в зависимост от конк-

ретните изисквания - присъединяване към мрежата, островен принцип на работа (използване на ел. енергията изцяло за собствени нужди).
Компактната Биогаз инсталация се свързва лесно към съществуваща ферма. Към наличната торова яма се монтира
помпа, с която едновременно се разбърква оборският тор и
се захранва ферментора на биогаз инсталацията. Помпата е
специален тип дълговълнова помпа, при който в течността
се потапя само кожухът на помпата с измервателната система и се свързва с помощта на дълъг вертикален вал с мотора, намиращ се на повърхността. Дълговълновите помпи се
инсталират в трапове или на ръба на резервоари. Торът в торовия трап се разбърква един път на ден, посредством дюзата за разбъркване, след което се изпомпва във ферментора.
При допълнително използване на твърди суровини, като остатъци, респ. отпадъци от фураж или царевичен силаж и друга зелена маса, се намалява количеството необходим оборски
тор. Дозираното захранване с твърди суровини в този случай
се осъществява посредством шнеково устройство и потопяема тръба. Подаващият шнек се вкарва през предварително
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подготвен отвор в стената на ферментора, свързан плътно
с помощта на фланцова плоча. Приемната фуния на подаващия шнек се захранва с помощта на товарач с телескопично
рамо или с челен колесен товарач.
Ферменторът представлява бетонов или метален резервоар с външна изолация за осигуряване на мезофилния процес
на ферментация на суровините.
Нивото на запълване на ферментора се контролира посредством ревизионен отвор, за гарантиране на сигурността и
контрол има допълнително монтиран автоматичен нивомер
със сонди за гранична стойност.
Разбъркващ механизъм с наклонен вал осигурява хомогенизирането на суровините във ферментора. За осигурявaне
на необходимата температура от прибл. 38°C за протичане
на мезофилния процес на ферментация, посредством рециркулационна помпа се изпомпва субстрат близко до долния обхват на ферментора, който преминава през топлообменник
с двойни тръби и се подава отново към горния обхват на ферментора. Необходимата топлина за процеса се осигурява от
охлаждането на когенерационния модул.
Останалата излишна топлина от топлообменника на
когенерационния модул може да се използва за отопление на
съседни сгради, за изсушителни инсталации или други цели.
Образуващият се в процеса на ферментацията биогаз
се събира в газхолдер, монтиран върху ферментора, и от
там с тръбопроводи се подава за изгаряне в когенерационния модул. Когенерационният модул е със съответните
предпазители за налягане, предотвратяващи възникването на под- и надналагяне.
Контейнерът на когенерационния модул съдържа компресор, участък за регулиране на газа, топлообменник, система за аварийно охлаждане и всички съоръжения, осигуряващи безопасността, като магнетвентили и функция
Авариен стоп, които се изискват от съответните регулаторни норми и предписания.
Произведената електрическа енергия е с напрежение 400 V,
пригодена за присъединяване към електропреносната мрежа или
за собствени нужди във фермата.
В съответствие с нормативните предписания, изискващи редундантност на използването на биогаза, инсталацията е оборудвана с атмосферен газ факел, който се запалва посредством съоръжение за непрекъсваемо захранване
(Uninterruptable Power Supply - UPS). По този начин се гарантира сигурността на използването на биогаза и при отпадане на електрозахранването.
Инсталацията е напълно автоматизирана, оборудвана с PLC
контролер. Датчиците за ниво във ферментора и газхолдера,
за налягане в газопреносната система и в системата за захранване със суровини, както и датчиците за температура във
ферментора и подгряването на суровината, подават непрекъс-
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нато сигнали с данни от измерванията към системата за управление. Системата за управление ги преработва и използва
за управлението на инсталацията. Управлението на бъркалките на интервали от време, позволява оптимиране на времената за разбъркване, а от там и на консумираната ел. енергия за
собствени нужди.
Работните усилия за опериране на инсталацията се ограничават до захранването й с пресен входящ материал, респ.
редовен контрол на инсталацията.
Инсталацията отговаря на най-високите, действащи стандарти за сигурност в Биогаз инсталации.

Реализиране на инсталацията

Компактната биогаз инсталация тип FarmPower предлага цялостно, надеждно решение за кравеферми с над 100 животни. Комплексното оборудване се доставя в технически контейнер и инсталацията се монтира в много кратки срокове.
Техническият контейнер се поставя на подготвения фундамент след доставката му. Монтират се подготвените тръбопроводи и инсталацията се пуска в експлоатация.
Концепцията на инсталацията предвижда всички движещи
се части да могат да се сервизират, респ. подменят отвън,
както и модулен принцип на изграждане, позволяващ при желание да се оборудва с допълнителни опционални компоненти.

Краен субстрат - отличен Биотор!

Биоторът, получен след
облагородяването му в Биогаз
инсталация
ьНяма миризма
ьПо-лесно се разпръсква по полето
ьИма по-малко съдържание на сухо вещество
ьХранителните вещества се усвояват по-добре от растенията
ьИма по-високо съдържание на амониум

Преимущества на Компактна Биогаз
инсталация FarmPower
•Покриване нормативите на Нитратната Директива
•Биологично облагородяване на оборски тор
•Производство на възобновяема енергия от оборски тор и
растителни отпадъци
•Допълнителна икономическа опора за фермерите
•Енергийна независимост, топлинната енергия за фермата
и домакинството
•Минимални инвестиционни разходи, срокове за строителство и инсталиране
•Висок коефициент на полезно действие и икономическа
ефективност
•Технологична сигурност
•Минимални усилия за опериране на инсталацията
•Осигурена поддръжка и сервиз
•Последно ниво на техниката - собствено Ноу Хау
•Модулен принцип на изграждане с възможност за разширяване
•Фиксирана цена, действителни разходи в зависимост от
желания обем на доставка
•Изпълнение на строително-монтажните дейности от
локални български фирми
Компактните Биогаз инсталации FarmPower  намаляват
разходите за строителство и повишават икономическата ефективност.

Ние Ви предлагаме всичко от една ръка!
•Проектиране и получаване на разрешителни
•Индивидуална концепция и кратки срокове на изграждане
•Консултация по технологията и обслужване на инсталацията
•Компютърно управление на инсталацията и регистрация на данните
•Изготвяне на изследвания за икономическа ефективност
•Оказване на помощ при финансиране, грантови схеми и подвързване към мрежата
•Комплексно изграждане на инсталации
•Строителство, строителен надзор и въвеждане в експлоатация
•Мониторинг
Вашият партньор за комплексната реализация на Компактна Биогаз инсталация FarmPower

Прибл. 80 - 90 % от входящите количества след ферментацията се превръщат в т.н. краен субстрат. Този краен субстрат намира приложение като селскостопански тор за различни култури и е натурален висококачествен тор - биотор.
В зависимост от входящите суровини, 1 cbm краен субстрат съдържа:
≈ 5 kg Азот (N)
≈ 1,5 kg Фосфор (P)
≈ 4 kg Калий (K)
или 1 cbm от крайния субстрат заменя минерални торове на
стойност прибл. 10 Евро
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Agrinz Technologies GmbH
тел. +43 3452 73 997-0
Email: office@agrinz.com
Home: www.agrinz.com

Биогаз Енерджи ЕООД
тел.: + 359 884 35 53 53
Е-Mail: office@biogas-energy.eu
Home: www.biogas-energy.eu
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Weiss гарантира ефективност и
дълготрайност на горивните системи
Профил на фирмата
Weiss е датска фирма, която работи
на световния пазар за горивни системи.
Ние притежаваме голям опит и ноу-хау по
отношение на котелните технологии за
биомаса и други горива. Weiss има собствени отдели за проектиране, продажби
и обслужване в Хандсунд, Дания, производствени съоръжения, които се намират в
Одензе, Дания и Островиец, Полша - Weiss
Sp. z o.o, които също сътрудничат на централния офис за продажби, изграждане и
обслужване на заводите Weiss.

Горивните системи на Weiss могат да
доставят топла и гореща вода за централно отопление, пара за индустриални процеси, пара под ниско налягане и пара под високо налягане, свръхнагрята пара и масло, електрическа енергия от газификационни системи от горивните
топло и електроцентрали, използващи
горива като:
•биомаса - слама, зърно, люспи, дървесен чипс, трици, талаш и др.
•отпадъци - домакински, промишлени
медицински и др.

Ние използваме само утвърдени
технологии и компоненти, като гарантираме ефективност и дълготрайност
на системите, лесна поддръжка, ниско ниво на емисиите и ниска консумация на електрическа енергия. Заводите ни работят напълно автоматично,
което е причината за намалените разходи за работна ръка.

Защо използваме биомаса
от отпадъци
При употребата на биогорива, клиентите имат икономически и екологични ползи. Произведената енергия е CO2
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неутрална и поради това изпълнява изискванията за намаляване на емисиите на
CO2. Много от проблемите свързани с депата могат да бъдат ефективно разрешени чрез топлинното оползотворяване
на отпадъците. Използването на биомаса и отпадъци предоставя независимост
от колебанията в цената на петрола и
газта и намаляване на употребата на изкопаеми горива.

Какво предлагаме ние
проектиране - производство - сглобяване - монтаж - следпродажбено обслужване
Нашите цялостни системи са проектирани в съответствие с потребностите на клиентите ни и се състоят от:
• съхраняване на гориво - стоманени силози, силози с подвижна подова част,
контейнери с
подвижна подова част
• транспорт
на горивата винтови и лентови конвейери
• подаване хидравлични подаващи машини
и механични
товарачи
• горивни модули - с различни видове решетки, горивни камери и котли с пневматично
шоково почистване
• отстраняване на пепелта и съхранение както на сухата, така и на влажната пепел
• газово почистване - мултициклонни,
ръкавни филтри и скрубери
• топлообменници, системи за регенериране на топлината
• котелна обработка на водата, водни
биофилтри
• DeNox - дозиращи системи за активен
варовик и въглерод за ниски емисии
• тръбни инсталации за вода и пара
• много други компоненти
Заводите разполагат с модерните системи SCADA зa контрол, регулиране и наблюдение. Технологията може да бъде адаптирана според характеристиките на го-

ривото и се предлагат котли както за сухо, така и за гориво с висока влажност.

Нашите стандартни
инсталации
• Заводи за изгаряне на биомаса с изходна мощност 1.000 kW до 25.000 kW
за котелна линия.
• Горивни заводи за изгаряне на домакински/промишлени отпадъци с изходна мощност 4.000 kW и 10.000 kW
• Газификация - стандартна изходна мощност 500 и 1000 kW - първата инсталация е с ефективност 30 % в производството на електроенергия и е монтирана в Хилерод, Дания (в момента във
фаза на въвеждане в експлоатация ).

Някои от нашите
референтни обекти

• "Алмагест", България, пара, слама, 12MW
• "Астелас", Ирландия, пара, дървесен
чипс 1,85 MW
• "Винпром Пещера", България, пара, слама 10MW +7MW дървесен чипс
• "СИС индъстрис" пара, слама 12MW
• "Сондерборг", Дания, вода, дървесен
чипс, 2x10MW
• "Малсена плиус", пара, отпадни продукти от зърно 2 MW
• "Телге", Швеция, дъбови кори, вода, 5MW
• "Халингдал" Норвегия, вода, MDF, 2MW
• "Гребор", Украйна, вода, MDF, 2MW
Комбикрат

www.weiss-envikraft.eu
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вятърна енергетика

Иновации в
роторните лопатки
Е

вропейските цели за използване на
енергия от възобновяеми източници и
развитието на офшорните пазари
продължават да стимулират производителите на вятърни генератори да
създават все по-големи турбини с поголяма изходна мощност. Някои от работещите в момента конструкции са
с диаметър на ротора над 150 м. Роторните лопатки заемат около 2025% от общата стойност на турбината, което повишава изискванията
към тях по отношение на максимална
ефективност, дълъг експлоатационен
живот с минимална поддръжка и оптимално съотношение цена - производителност. За целта производителите
непрекъснато развиват методите за
производство на лопатките и интегрираните в процеса технологии.
Като цяло тенденциите са насочени към увеличаване на диаметъра
на ротора и създаване на все поустойчиви материали за изработката на лопатките. Специалисти прогнозират, че тази насока на развитие ще продължи и през следващото десетилетие. Причината е, че
макар големите вятърни турбини да
са по-скъпи за инсталиране и експлоатация от малките, общата себестойност на киловатчас произведена електроенергия намалява с увеличаване на размера на вятърните
турбини. Очаква се ветрогенераторите, разработени и инсталирани
през следващите 10-15 години, да
достигнат диаметър на ротора от
180-200 м. Това, от своя страна, ще
наложи създаването на нови конст-

руктивни решения и материали, тъй
като използваните до момента не
позволяват производството на роторни лопатки и други компоненти
на турбината с подобни размери.
Увеличаването на диаметъра на
ротора неизбежно води до нарастване на натоварването върху вятърната турбина. Очаква се това натоварване да доминира над натоварването от вятъра и да доведе до значително увеличение на теглото и
себестойността на роторната система. Също така при по-висока
линейна скорост на върховете на
роторните лопатки при голямогабаритните океански вятърни турбини
има опасност от огъване на дългите лопатки и е необходимо да се
увеличи гъвкавостта им. Разработките в тази насока са свързани със
създаването на нови материали с повисока якост. За изработката на
съвременните лопатки основно се
използват армирани композити от
фибростъкло и специални смоли. За
да намалят теглото и да увеличат
якостта на големите пропелери,
някои производители използват при
изработката им въглеродни влакна.
Увеличените диаметри налагат
монтирането на осите на роторите високо над терена – 50-70 и повече метра, което утежнява и, съответно, оскъпява цялата конструкция,
въпреки че във височина скоростта
на вятъра е чувствително по-висока. Наред с оскъпяването на самите
компоненти на ветрогенератора се
утежнява и неговото изграждане и
монтаж.

Rotor blades innovations
Rotor blades can account for 20-25% of the overall cost of a wind turbine, so it is essential that the
blades are efficient and provide long service with little maintenance, to ensure their cost-effectiveness.
Manufacturers are constantly developing the production process as new methods and technology are
integrated. The article presents some of the innovative features of modern rotor blades.
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Въпреки това производителите
на ротори се придържат към тенденцията за увеличаване на дължината
на роторните лопатки, опитвайки да
се справят с все още нерешените
докрай физически, технологични,
механични и аеродинамични проблеми с високите периферни скорости
поради големите роторни диаметри,
при което и загубите на енергия са
големи.
В опит да решат някои от тези
проблеми конструкторите намаляват оборотите на турбината до
няколко десетки в минута, изработват стесняващи се периферии на
лопатките, за да се намаляват загубите, но по този начин и въртящият момент става по-малък. Това
може да се компенсира чрез увеличаване на мощността за сметка на
ограничено повишаване на оборотите, но това на свой ред увеличава
периферната скорост.

Интелигентни лопатки с
активно управление
Производителите разработват
роторни лопатки с все по-сложен
дизайн. Ключови аспекти в производството са здравината, устойчивостта на натоварвания и влиянието
им върху производителността на
турбината. Повечето от съвременните ветрогенератори имат вградена функция за управление на ъгъла
на лопатките спрямо посоката на
вятъра (pitch control), позволяваща
при по-слаб вятър лопатките да се
обръщат в посока, в която го улавят
максимално. На базата на измерения
ъгъл на работните лопатки системата, регулираща стъпката им (pitch
drive) и системата за ориентация на
ротора (azimuth drive), осигуряват
експлоатация на ветрогенератора в
границите на определения работен
брой 3/2013
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обхват. Според специалистите побърза реакция би могла да бъде постигната, ако самата перка на ротора се извие, когато натоварването върху нея се повиши. Това може
да се постигне, ако перките на турбините бъдат разработени с известна извивка. Друго възможно решение е ориентирането на съставляващите перката влакна по начин,
който да позволява лесно усукване
при натоварване от вятъра. Като
тенденция се очертава разработката на интелигентни перки с активно управление, които самостоятелно да могат да променят своите
аеродинамични характеристики в
съответствие с измерените товари.

Материали за изработка
на лопатките
Неотдавна като алтернатива на
фибростъклото за изработка на
роторни лопатки се появиха въглеродните влакна. Те дават отлични
характеристики за издръжливост,
висока якост на опън и много добри
свойства при продължителна експлоатация. Въглеродното влакно се
изработва от полиакрилонитрил
(PAN) и се отличава с много висок
модул на еластичност (модул на
Юнг), напълно съизмерим с този на
стоманата. При някои разновидности издръжливостта му достига показатели от порядъка на 700 тона на
квадратен милиметър. В същото
време е средно четири пъти по-лек
от стоманата и с 40% по-лек от
алуминия. Прилагането на въглеродните влакна в роторните лопатки
обаче е възпрепятствано от високите разходи за материали и по-високите изисквания към процеса на
производство. Като вариант се изследва комбинацията от стъклени и
въглеродни влакна, за да се получи
композитен хибрид, комбиниращ
свойствата на двата компонента.
Други производители експериментират с текстилни материали за
перките на вятърните турбини.
Според тях с този дизайн на роторните лопатки цената на вятърната
енергия ще спадне с 25 до 40%, което е нова стъпка за повишаване на
конкурентоспособността на вятърната енергетика. Създадените от
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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тях тъкани ще бъдат здрави, гъвкави, лесни за монтаж и поддръжка. Те
ще се опъват около метална рамка,
разположена по дължината на лопатката.
Напредъкът в технологията и
дизайна на витлата на вятърните
турбини ще допринесе за изработването на много по-големи и по-леки
вятърни турбини, които могат да
оползотворяват енергията на вятъра при ниски скорости. С днешните
технологии издигането на турбина
с размери на ротора над 120 метра
е истинско предизвикателство, поради ограниченията на дизайна, производството, монтажа и транспорта. Формите за изработка на частите от фибростъкло струват милиони, а широките и дълги елементи
са изключително трудни за транспортиране. Всички тези бариери ще
бъдат преодолени с новата технология, твърдят производителите.
Като допълнително предимство на
новия дизайн те посочват, че компонентите могат да се изграждат и
асемблират на самото място, където ще бъде издигната вятърната
турбина. Предвидено е новите роторни лопатки да имат трайност 20
години.
На пазара се появиха и роторни
лопатки, изработени от епоксидна
смола. Конструкцията се състои от
слепени тъкани от стъклени и въглеродни влакна, в които под вакуум се
инжектира епоксидната смола. Получената структура осигурява стабилност и гъвкавост, като в същото време перките са тънки и леки,
защото остават кухи. Според производителите производственият
процес на големи роторни лопатки
може да бъде ускорен с до 30% чрез
новата технология.

Сегментирани роторни
лопатки
Производството и транспортирането на големите роторни лопатки
утежнява допълнително себестойността на турбината, поради което
много производители започнаха да
разработват нов дизайн на сегментирани роторни лопатки. Разделените на части лопатки изискват полесно производство, транспорт и
монтаж, което открива и нови

възможности за създаване на производствени предприятия в близост до
бъдещи вятърни паркове.
Много компании също експериментират с формата на роторните
перки за постигане на по-голяма
ефективност и подобряване на рентабилността. Дизайн, който увеличава изходната мощност с 1.5%, е
достатъчен да осигури енергия на
допълнителни 2500 домакинства,
твърдят новаторите.

Защитни покрития за
роторните лопатки
Вятърните лопатки са изложени
целогодишно на неблагоприятни
атмосферни влияния, като сняг,
дъжд, UV радиация, екстремни температури и др. С цел удължаване на
експлоатационния им живот все
повече фирми започнаха производството на защитни покрития за
повърхността на лопатките. Разработените технологии се базират на
различни материали на акрил-полиуретанова основа, флуор-полимери,
епоксидни смоли и др. Предлагат се
и различни противообледенителни
покрития, които ефективно предотвратяват образуването на лед по
роторните лопатки.
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Кондензатоотделители

Р

Спецификите на парокондензатните системи и използваното топлообменно оборудване определят и
разнообразието от конструкции
кондензатоотделители, предлагани
на пазара. Обикновено кондензатоотделителите, в зависимост от
принципа си на работа, се подразделят основно на три групи - механич-

ликата в скоростта на парния поток
и кондензата при преминаването им
през пространството между седлото и диска. Както е известно, затворът в конструкцията на термодинамичните кондензни гърнета представлява свободна дискова шайба,
която се затваря и отваря в зависимост от динамиката на потока. Този

дензатоотделители. Естествено,
основното им предназначение е отделянето на кондензата, като по
този начин осигуряват запълване на
системата само със суха пара. Освен за отвеждане на кондензата кондензните гърнета се използват и за
отстраняване на въздуха и други
излишни газове. Допринасят и за
повишаване на ефективността на
системата, като улесняват повторното използване на горещия кондензат. Наличието на конднезатоотделители предотвратява появата хидравлични удари, корозия, намаляване
на производителността на технологичното оборудване и други.

ни, термодинамични и термостатични. Към групата на механичните
кондензни гърнета се включват кондензатоотделителите с отворен
нагоре чашков поплавък, със затворен сферичен поплавък (поплавкови)
и кондензатоотделители с обърнат
надолу чашков поплавък (кондензни
гърнета с инверсно бутало). Тази
група кондензни гърнета са предпочитани в приложения, характеризиращи се с отделянето на значително количество кондензат. Принципът им на работа се основава на
разлика в плътността на парата и
кондензата, в резултат на която се
предизвиква движение на поплавъка
или буталото.
Работата на термодинамичните
кондензни гърнета се базира на раз-

вид кондензатоотделители са широко използвани в магистрални паропроводи, монтирани на открито, при
които стойността на диференциалното налягане е достатъчно висока
за осигуряване на нормалната работа на кондензното гърне.
Предимства на термодинамичните кондензатоотделители са компактната конструкция и малко тегло, устойчивостта на хидравличен
удар, възможността за работа при
противоналягане, ниската чувствителност към вибрации, устойчивостта им на корозия и др. Обезвъздушаването им обаче е бавно - съществува опасност от задръстване с
въздух в пусковия период. Също така
не се препоръчва използването им
при разлики в налягането по-малки
от 0,1 МРа и при топлообменни апарати с регулиране на температурата.
Принципът на работа на термо-

едица процеси в промишлеността са свързани с производството
и използването на пара, а ефективната и безпроблемна работа на парокондензатните системи неизменно е свързана с използването на кондензни гърнета, познати и като кон-

Разнообразие от
конструктивни решения

Steam traps
The trouble free functioning of steam-condensate systems is always related to the usage of steam
traps. The article presents the main steam traps types and the special points to be considered for their
selection.
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статичните конднезатоотделители се базира на разликата в температурите на водата и парата. В
резултат на температурната разлика, вграденият в конструкцията
на гърнетата термоелемент предизвиква затваряне на кондензатоотделителя. Отвеждането на кондензата се извършва, когато температурата на кондензата спадне
под тази на парата. Термостатичните гърнета са подходящи за използване при топлообменни процеси с възможност за допълнително
използване на енергията на кондензата (подохлаждане на кондензата).
Предимства на термостатичните кондензни гърнета са голяма
пропускателна способност, нечувствителност към вибрации, замърсен и агресивен кондензат, ниска
чувствителност към замръзване,
компактни габаритни размери. Недостатък е чувствителността им към
резки изменения на дебита и налягането на кондензата.

Коректният избор на кондензно
гърне в голяма степен определя и
ефективността на цялата парокондензатна система. При избора е
хубаво да се вземат предвид няколко фактора, сред които: необходимост от незабавно отвеждане на
кондензата; наличие на предпоставки за появата на водни удари и вибрации; съдържание на агресивни
съставки в кондензата; място за
инсталиране на кондензното гърне;
тип на захранващата пара; наличие
на въздух; вероятност от образуване на „парна възглавница“ и др. Също
така е необходимо да се вземе предвид дали събирателният тръбопровод за кондензата е разположен над

фигурацията на парокондензатната
система позволява образуване на
водни джобове в ниските й точки.
Друга причина за появата на воден
удар би могла да бъде огъване на
тръбопроводите. Възможно е и
възникването на воден удар в
тръбопроводите за обратен кондензат, когато кондензното гърне изпуска кондензат в абсолютно пълен
събирателен колектор, с температура близка до температурата на
насищане.
За предотвратяване появата на
водни удари обикновено се препоръчва филтрите да се поставят странично с цел да се възпрепятства
образуването на водни джобове,
които могат да бъдат увлечени от
преминаващата с голяма скорост
пара. Друга превантивна мярка, целяща намаляване до минимум на
възможността от появата на воден
удар, е паропроводите да имат наклон по посока на изтичането, а
точките на отводняване да бъдат
на равни разстояния. Също така е
препоръчително зад кондензното
гърне да се монтират възвратни
вентили, за да не се връща конден-
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Особености при избора
на кондензно гърне
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нагряваното съоръжение.
В системи, където е необходимо
отвеждането на кондензата да е
веднага след неговото образуване,
се препоръчва използването на механични кондензатоотделители. Не
се препоръчва използването на термостатични кондензни гърнета, тъй
като те не отвеждат кондензата,
преди температурата му да падне
с няколко градуса под тази на парата, което води до запълване на парното пространство с кондензат.
По отношение на опасността от
възникване на водни удари е добре
да се има предвид, че вероятността от воден удар нараства, ако кон-
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затът в паропровода или в съоръжението. За приложения, в които съществува вероятността от възникването на воден удар, е препоръчително използването на
кондензни гърнета с по-здрава конструкция, например
термодинамични. Термодинамичните се препоръчват
и за приложения, в които съществува вероятност от
възникване на вибрации на оборудването, както и при
опасност от замръзване на паропроводите и кондензните гърнета при съоръжения, разположени на открито, след спиране на парата. Голяма част от кондензните гърнета могат да бъдат термично изолирани, но
това се приема за временно решение в случаите, при
които периодът на спиране на парата е дълъг.

Кондензни гърнета
за прегрята пара
Кондензните гърнета за прегрята пара е необходимо
да бъдат устойчиви на високи температури и налягания. В подобни приложения предпочитани са термодинамичните и биметалните кондензни гърнета. Допуска се
използването и на кондензни гърнета с инверсно бутало, но при условие, че възвратният вентил се монтира
близо до входа за кондензното гърне, за да не се изпари
водното му уплътнение вследствие на прегряване.
При избора на кондензно гърне е добре да се има
предвид също, че някои видове кондензни гърнета пренасят лесно големи товари, но при ниска производителност изпускат пара. Като подходящи за процеси с големи и резки промени на налягането и/или пароотнемането се приемат поплавковите гърнета.
Също така, при избора на кондензно гърне за конкретно приложение е добре да се вземе предвид и агресивността на кондензата.
Критерий за избор на кондензно гърне е и възможността за групово отводняване. В съвременните конструкции кондезни гърнета проектирането на системи с
групово отводняване би довело до повече проблеми,
отколкото ползи. По принцип се препоръчва индивидуално отвеждане на кондензата, но оптималното решение
зависи от конкретното приложение.
Скоростта, с която едно кондензно гърне отвежда
кондензата, е функция на размерите на леглото на вентила и разликата в налягането между входа и изхода на
кондензатоотделителя. При отвеждане на кондензата
в атмосферата понижението на налягането в кондензното гърне е еквивалентно на стойността, с която
намалява налягането на постъпващата пара. Фактът

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2013

важи и за случаите, в които изпускателният тръбопровод се намира на по-ниско ниво от кондензното гърне.
Кондензното гърне може да се монтира в горния или
долния край на източващата тръба, в зависимост от
конкретните изисквания към инсталацията. При кондензно гърне, намиращо се в позиция по-ниска от повдигащата система, е най-удачно монтажът му да се извърши
под точката на отводняване на съоръжението. Тъй като
това не винаги е възможно, в определени случаи се налага
кондензното гърне да се монтира в позиция по-висока
от тази на повдигащата система. Възможно е повечето кондензатоотделители да се разположат в горната
част на източващата тръба.
За да се предотврати опасността от поява на "парна възглавница", е препоръчително инсталирането на механичните кондензни гърнета в близост до точката на
отводняване.
Също така, ако конструкцията на кондензното гърне
не гарантира резултатно отстраняване на постъпилия
въздух, се налага използването на специална обезвъздушителна система, съответстваща на вида на кондензатоотделителя.
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Дейности по
продължаване срока на
експлоатация на 5 и 6
блок на АЕЦ Козлодуй

В

България към момента са изградени 6 ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй. С решение
на МС от 20 декември 2008 г. блокове 1 и 2 са обявени за съоръжения за
управление на РАО и са предоставени на Държавно предприятие РАО (ДП
РАО). От 26 февруари т. г. същото
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се случи и с блокове 3 и 4. Към момента в режим работа са блокове 5 и 6.
Тяхното оборудване към момента
включва: реактор тип WWER-В320,
3000 MW топлинна мощност; 4 главни циркулационни помпи; 4 ПГ, хоризонтален тип с налягане 6.4 MPa; защитна хермооболочка за оборудване I
контур; парна турбина K-1000/601500-2; генератор ТВВ-1000-2. В на-

ционалната енергийна система блок
5 е присъединен към националната
енергийна система на 29 ноември
1987-ма, а блок 6 - 5 септември 1991
г. Дейностите и процедурите по
продължаване срока на тяхната експлоатация са представени в настоящата статия, представена в програмата на международната конференция на Булатом през 2012 г.
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Управление на жизнения
цикъл
Определящ документ при изготвяне на графика за дейностите по
продължаване срока на експлоатация
(ПСЕ) на енергоблокове 5 и 6, са
действащите лицензии серия Е№
03000 и 03001 от 2 октомври 2009 г.,
чийто срок на действие е до изтичането на предвидения проектен
срок на безопасна експлоатация
(съответно 2017 г. за 5 блок и2019та за 6 блок). Съгласно техническата обосновка на безопасността на
5 и 6 блок, предоставена от проектанта на съоръжението, както и с
оглед на данните от заводските
паспорти на основното оборудване,
проектният срок за безопасна експлоатация на енергоблоковете е определен на 30 години. Времето за
безопасна експлоатация на 5 и 6 блок
се определя от експлоатационния
ресурс на несменяемото основно
оборудване. За съществена част от
него той е не по-малко от 30 години, а за корпуса на реактора - 40
години. За част от оборудването
ресурсът се определя от наработените експлоатационни цикли.
За периода 1999-2008 г. е реализирана Програма за модернизация на
блокове 5 и 6 като комплекс от 212
мерки на две фази: фаза 1 (1999-2001
г.) - подготовка и предаване на входни данни; разработване на технически задания, анализи, технически проекти и спецификации за доставка на
оборудване за тези мерки, които са
приоритетни или необходими за изпълнение на цялата програма; фаза
2 - Основен договор (2001-2008 г.)
разработване на работни проекти и
анализи на базата на резултатите
от фаза 1, производство и доставка на оборудването, монтаж и изпитания, лицензиране и въвеждане в
експлоатация. През 2008 г. в АЕЦ
Козлодуй се провежда мисия за последваща проверка на Международната агенция за атомна енергия
(МААЕ). Целта на проверката е да
оцени съответствието на изпълнената Програмата за модернизация на
5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй според

дадените през 1995 г. и 2000 г. от
Международната агенция препоръки
за модернизация на блоковете с реактори ВВЕР – 1000. Екипът на МААЕ
оценява като впечатляващо успешна работата, извършена по Програмата за модернизация на 5 и 6 блок.

Полезни ефекти от
реализацията на
Програмата за
модернизация
Безопасност: подобряване на
защитата в дълбочина; намаляване
на риска от ядрени инциденти; сеизмична квалификация и преквалификация на КСК; подобряване на радиационната защита.
Надеждност: въвеждане на модерно технологично оборудване; подмяна на остарялото оборудване;
подмяната на компоненти с висока
степен на откази; оптимизиране на
съществуващите системи
Удължаване срока на експлоатация: замяна на старото оборудване
с ново, по-съвременно и надеждно;
потвърждаване възможността за
работа на съществуващото оборудване за подълъг период на експлоатация.

Периодична проверка на
безопасността на АЕЦ
Козлодуй след 20 години
експлоатация
След продължителни дискусии
относно общите положения и разликите между проверката на ОАБ и
периодичната преоценка на безопасността (ППБ), както и по отношение
на приоритетните тенденции в ЕС
и МААЕ, е взето решение за провеждане на такава като допълнителна
независима дейност след 20 години
експлоатация. АЕЦ в експлоатация в
много държави са обект както на
рутинни, така и на специални проверки на безопасността. Тези проверки
на безопасността по принцип не са
всеобхватни и не винаги се взима
предвид развитието на стандартите за безопасност и експлоатационните практики, натрупаните ефекти
от стареенето на централата, из-

The article examines the activities on extending the
service life of 5 and 6 Units of Kozloduy NPP
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"ИБЛ-България" ЕООД
официален
представител за
България на:

"Stahl – Armaturen PERSTA" GmbH, Германия
Промишлена кована стоманена арматура за
високо и ниско налягане, произведена съгласно
изискванията на множество стандарти:
CEN, DIN, ISO, ANSI, AFNOR, BS и др.

WW EuroValve

"Wouter Witzel EuroValve" B.V., Холандия
Регулиращи и спирателни "Бътерфлай" клапи
с електрическо, пневматично и ръчно управление, тефлонирани, гумирани или метално
уплътнени с вулканизиран маншон върху
корпуса.

"Brunnbauer Armaturen" PmbH - Австрия
Промишлена арматура за високо и ниско
налягане, Бътерфлай клапи, сферични кранове,
предохранителни клапани "Leser",
редуцирвентили, регулиращи вентили.
1463 София, ул. "Верила" 3, ет. 3
тел.: 02/9521154, 9521913, факс: 02/9526163
office@iblbulgaria.com, www.iblbulgaria.com
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менения, обратната връзка от експлоатационния опит научни и технологични разработки. Следователно,
концепцията за ППБ беше развита
като метод, който е в допълнение към
съществуващите видове прегледи.
В съответствие с НОБЯЦ 2004 и
съгласувано с Българската агенция
за ядрено регулиране е избран следният подход. Провеждането на периодичната преоценка на безопасността е реализирано от персонала на
АЕЦ Козлодуй (със създаден за целта работен екип) в съответствие
с ръководството на МААЕ с цел
оценка на текущото състояние на
безопасността на централата. Провеждането на ППБ след 20 г. експлоатация е необходима предпоставка
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за подновяването на Лицензиите на
реакторите през 2009 г. Като необходима предпоставка за прелицензиране на блокове 5 и 6 през 2009 г. е
разработена и Програма за управление на ресурса, чиито основни цели
са: да обедини всички процеси за
управление на ресурса между различните структури, да опише отговорностите и взаимоотношенията в
централата; да установи комплекс
от организационни технически мерки за управление на ресурса; да изгради система от дейности.

Цели на процедурата по
комплексно обследване
n Предлагане на комплекс от орга-

низационни, подготовка за ПСЕ на

5 и 6 блок, осигуряване, в съответствие с нормативно-техническите изисквания и проектните документи.
n Обосновка на сроковете и мерките по осигуряване на ресурса на
конструкции, системи и компоненти (КСК) от СБ и СВБ на 5 и 6 блок
до изтичането на лицензиите
през 2017 (2019) г. и в перспектива за дългосрочна експлоатация.
Анализ на основните системи,
строителни конструкции, комплексно обследване, обхващащо
хидротехнически съоръжения и
определяне на основните (критични) компоненти, подлежащи на
оценка.
n Определяне на най-важните механизми, влияещи на процесите на
стареене и деградация на основните (критични) компоненти и
уточняване или разработване на
методики за контрол и намаляване на ефектите от стареене.
n Разработване на съответните
процедури и методики за оценка
на остатъчния ресурс на основните конструкции компоненти.
n Оценка на остатъчния ресурс на
отделни системи, компоненти и
строителни конструкции.
n Обосновка на пакети от мерки за
осигуряване на ресурса и за поддържане на квалификацията на
КСК от СБ СВБ на 5 и 6 блок, интегрирани в Програма за подготовка на блоковете за ПСЕ.
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"Интерприборсевиз" 25 години в енергетиката
Лидерско място при доставяне,
техническо обслужване, ремонт и
сервиз на средствата за автоматизация и средства за измерване за
АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на
енергетиката и промишлеността.
Участва в модернизацията и реконструкцията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
като партньор на водещи компании
в атомната енергетика FRAMATOM, WESTINGHOUSE,
SIEMENS, АТОМЭНЕРГОЭКСПОРТ,
ТУРБОАТОМ и др.

Възможността да се изпълняват специални поръчки за продукция, която е спряна от производство или е изпълнявана в малки серии е резултат на дългогодишните взаимоотношения на Дружеството с производителите.
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Компетентността да се изпълняват спешни и аварийни поръчки за доставка, в резултат
на добрата кординация при експедиране на доставките и минимизиране на сроковете на работа с контрагентите, комбинирана с високо качество на конкурентни цени.

Участие на
Дружеството в поважни проекти:
•1988 - до днес - Сервизно обслужване и ремонт в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на: системи за контрол и управление; лабораторно
оборудване; неутронни анализатори и концентратомери на бор
НАР-Б и НАР-12; оборудване за
радиационен и дозиметричен
контрол; системи за оповестяване, пожароизвестяване и видеонаблюдение; климатична и
хладилна техника; товароподемни съоръжения и др.
•1988 - 1993 г. - Пусконаладъчни работи, въвеждане в
експлоатация и сервизно обслужване на АСУ ТП "Титан2", УКТС, системи за КИП и
А на 6 енергоблок на АЕЦ

"Козлодуй" ЕАД.
•1994 - 1999 г. - Инженеринг, доставка на оборудване, изготвяне на макети и симулатори за
Пълномащабния тренажор на
АЕЦ "Козлодуй" и Южноукраинската АЕЦ.
•1999 - 2000 г. - Разработка на
методика за статистически
анализ на надеждността на автоматизирана система за управление на технологичните
процеси, извършване на обследване на "Титан -2", "Сейвал",
"Хиндукуш" и изготвяне на препоръки за по-нататъшната им
експлоатация.
•2000 - 2007 г. - Модернизация
и преустройство на БЩУ - 5 и
6, тренажор, изработка на
мнемосхеми и надписи, преработка на панели за местни щитове за управление в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.
•2010 г. - Сервизно техническо обслужване и ремонт на
уреди за топлинен контрол в
"ТЕЦ Варна" ЕАД.
•2013 г. - Разширяване на автоматизирана система за контрол и управление на основните
технологични системи на ХОГ.
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Моделни
изпитвания
на водни турбини
В. С. Обретенов
Видове моделни
изследвания и опитни
уредби
Създаването на нови водни турбини за хидроенергетиката е дефинитивно свързано с провеждането на
моделни изследвания (физически експерименти). От една страна, използваните днес числени модели се основават на предположения, игнориращи в определена степен някои от
реалните характеристики на течението в проточната част на турбините, а от друга - доставчикът на
машините е задължен да гарантира
техническите им характеристики
(енергийни и кавитационни) с много
голяма точност. Всичко това налага изпитването на физически модели в лабораторни условия в съответствие с изискванията на стандарта
60193 на IEC. Резултатите от тези
изследвания дават възможност да
бъдат прогнозирани с висока точност енергийните и кавитационни
характеристики на турбините в
експлоатационния им диапазон. Освен това те позволяват да бъдат

валидирани използваните методи за
проектиране на елементите от
проточната част на турбините.
Задачата за определянето на
техническите характеристики на
водните турбини e мнoгo вaжнa,
зaщoтo peшaвaнeтo й чpeз нaтуpни
изпитвaния изиcквa мнoгo вpeмe и
cpeдcтвa, a и тoчнocттa им
oтcтъпвa нa тaзи на мoдeлнитe
изcлeдвaния. B някoи cлучaи дopи нe
e възмoжнo извъpшвaнeтo нa
нaтуpни изcлeдвaния в нeoбxoдимия
oбeм (нaпpимep пopaди нeвъзмoжнocт да се пpoмени нaпopът). Освен
това установяването на недопустимо несъответствие между гарантираните и реалните характеристики
на турбината води до много тежки
последици за доставчика на машината.
В исторически план мoдeлнитe
изcлeдвaния винаги са имaли много
важно знaчeниe зa paзвитиeтo нa
xидpoтуpбocтpoeнeтo. Необходимостта от гарантиране на енергийните и кавитационните характеристики на турбините с много малки
отклонения (например за стойностите на к. п. д. тези отклонения са

Model testing of hydro turbines
The construction of new water turbines for hydropower is associated with the implementation of model tests
in laboratory conditions in accordance with the standard of IEC 60193. The article presents the different
types of model tests and test systems, and analysis of the leading world laboratories for hydro turbines.
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обикновено ±1%), както и състоянието на енергийния пазар налагат
провеждането на моделни изследвания. Moдeлнитe изcлeдвaния ce
oтличaвaт c виcoкa тoчнocт и
cтoйнocттa им e пo-ниcкa в
cpaвнeниe c нaтуpнитe.
B зaвиcимocт oт xapaктepa нa
пocтaвeнитe зaдaчи, мoдeлнитe
изпитвания на воднитетурбини
мoгaт дa бъдaт paздeлeни нa
cлeднитe гpупи:
Eнepгийни. Целтa им е oпpeдeлянeтo нa cтoйнocтитe нa к. п. д.,
чecтoтaтa нa въpтeнe, дeбитa,
мoщнocттa, oтвapянeтo нa нaпpaвлявaщия aпapaт, ъглитe нa зaвъpтaнe нa paбoтнитe лoпaтки (пpи
Kaплaнoвитe и диaгoнaлнитe
туpбини), положението нa иглaтa
(пpи Пeлтoнoвитe туpбини) зa
вcички peжими, пpeдcтaвлявaщи
интepec oт глeднa тoчкa нa
eкcплoaтaциятa нa opигинaлнaтa
туpбинa;
Kaвитaциoнни. Целта на тези
изпитвания е опpeдeлянето на
кpитичнитe cтoйнocти нa кoeфициeнтa нa кaвитaция зa вcички
paбoтни peжими, дocтъпни зa
изcлeдвaнe.
Рaзгoнни. Целта е определянето
на граничната честота на въртене
в експлоатационния диапазон на
турбината;
брой 3/2013
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Cилoви. Опpeдeлят се cилитe и
мoмeнтитe, дeйcтвaщи въpxу eлeмeнтитe нa туpбинaтa;
Динaмични. Изcлeдвa се изменението на характерни параметри (например изменението на налягането
в елементите на проточната част,
честотата на въртене, въртящия
момент, дебита и др.), главно в
пpexoдните peжими на работа;
Якocтни. Зaдaчaтa им e
oпpeдeлянeтo нa нaпpeжeниятa в
oтдeлнитe eлeмeнти oт пpoтoчнaтa чacт нa туpбинaтa.
Oпитните изпитвания нa
мoдeлитe ce извъpшвaт нa ocнoвaтa
нa зaкoнитe зa пoдoбиe нa тeчeниятa в мoдeлнaтa и opигинaлнaтa
туpбинa. Уcлoвиятa, нeoбxoдими зa
пpoвeждaнeтo нa мoдeлнитe
изпитвaния, ce ocигуpявaт oт
туpбиннитe oпитни уpeдби (cтeндoвe). Пo cвoeтo пpeднaзнaчeниe и
cxeмнo peшeниe тe бивaт:
Eнepгийни уpeдби. Изпoлзвaт ce
зa пpoвeждaнeто нa eнepгийни,
cилoви и paзгoнни изпитвaния. Когато са предназначени за изпитване на
реактивни турбини, напopът при тях
е с по-ниски стойности. Опитът показва, че увеличаването на напора в
тези уредби не води до забележимо
повишаване на точността на измерванията. Рeaлизиpaт се нaй-чecтo пo
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Таблица. 1.

oтвopeнa cxeмa - резервоарите преди и cлeд туpбинaтa са oтвopeни към
aтмocфepaтa.
Важно предимство на тези стендове е възможността да се осигури
такова съдържание на въздух във
водата, което да отговаря на условията на работа на оригиналните
турбини;
Kaвитaциoнни уpeдби. Пpeднaзнaчeни ca зa пpoвeждaнe нa кaвитaциoнни и динaмични изследвaния.
Xapaктepнo зa тяx e, чe ce peaлизиpaт пo зaтвopeнa cxeмa (бeз дocтъп нa въздуx oт aтмocфepaтa) и
изпитвaниятa ce пpoвeждaт пpи
много виcoки нaпopи.
Унивepcaлни уpeдби. Ha тези
уредби мoгaт дa ce пpoвeждaт
пpaктичecки вcички видoвe изcлeдвaния. Oбикнoвeнo ce peaлизиpaт пo
зaтвopeнa cxeмa, но напорите са пониски в сравнение с кавитационните стендове. Те намират най-широко приложение в практиката.

Cпeциaлизиpaни уpeдби. Изпoлзвaт ce зa пpoвeждaнe нa cпeциaлни
изcлeдвaния, нaпpимep кaвитaциoннo-epoзийнo изнocвaнe нa различни
метали, прилагани в xидpoтуpбocтpoeнeтo, изcлeдвaнe нa уплътнeния, лaгepи и дp.
От голямо значение за точността на моделните изследвания и ограничаването на влиянието на т.
нар. мащабен ефект (изменението на
стойностите на к. п. д. с промяната на размерите) е стойността на
основния диаметър на моделната
турбина. Обикновено той е в границите 250-600 mm.

Анализ на състоянието
на водещи световни
лаборатории
Известно е, че лаборатории за
моделни изпитвания на водни турбини притежават само големите фирми в областта на хидротурбостроенето. Анализът на данните за обо-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

рудването на над 20 лаборатории на
водещи фирми в областта на хидротурбостроенето и технически университети в света (както и на
техните характеристики) дават
основание да бъдат направени следните по-важни изводи:
1. Наблюдава се тенденция за
увеличаване на основния диаметър
64

на изпитваните модели над минималните стойности, изисквани от
IEC стандарта 60193. Анализът на
данните показва, че през последните две десетилетия непрекъснато
нарастват стойностите на напорите на универсалните стендове в
съвременните лаборатории. Това
естествено води до увеличаване на
инсталираните мощности, респективно - до оскъпяване на съоръженията, но има едно много важно предимство: ограничава влиянието на
мащабния ефект. В табл. 1 са посочени максималните стойности на
напора (H) и основният диаметър
(D1) на турбините от стендовете
за изпитване на водни турбини в
някои известни лаборатории.
2. Възможност за провеждане на
кавитационни и специални изследвания. Приложението на т. нар. отворени стендове е ограничено предимно за изпитване на Пелтонови и хидрокинетични турбини. На фиг. 1 е
показана схема на модернизираните
стендове на лабораторията за изпитване на хидравлични машини (Le
Laboratoire des Machines Hydrauliques
– LMH) на EPFL (Лозана). На фиг. 2 е
показан 3-D модел на универсалния
стенд за изпитване на водни турбини на лабораторията по хидравлични машини (LAMH) на LAVAL
University (Канада), а на фиг. 4 – общ
вид на универсалния стенд за изпитване на реактивни водни турбини и
обратими турбомашини в новата
лаборатория на фирмата CKD
Blansko (Чехия).
3. Всички водещи технически университети, които обучават студенти в областта на хидроенергетиката, разполагат със съвременни хидравлични лаборатории.
Някои от тях (EPFL – Швейцария,
LAVAL - Канада, US - Германия) имат
статут на национални независими
лаборатории и провеждат моделни
изследвания по поръчка на фирмипроизводители на хидроенергийно
оборудване от цял свят. Важно предимство на университетските ла-

боратории е тяхната независимост. Това дава възможност на
възложителите да задават въпроси, да получават ясни и компетентни отговори, както и надеждно да
съхраняват своето know-how.
4. Значението на качествените
хидравлични лаборатории нараства
от гледна точка на техните възможности за верификация на резултатите от изчисленията, направени с
разработените методи за синтез на
проточната част на различните
видове водни турбини. Това дава
възможност за рязко съкращаване на
времето за разработване на нови
турбини. От гледна точка на спецификата на хидроенергийния пазар и
в частност на т. нар. малка хидроенергетика, това е много важно
предимство.
5. Наблюдава се стремеж за интеграция на малки фирми-производители на хидроенергийно оборудване
с университетски лаборатории. Това
им дава възможност да бъдат конкурентни на пазара с големите фирми, разполагащи с лаборатории. От
друга страна, това е изгодно и за
университетите, които имат
възможност да модернизират лабораториите си и да разширяват обема на изследванията.
6. Висока степен на автоматизация на управлението, събирането и
обработването на информацията от
измерванията.
7. Турбинните стендове са конструирани по начин, елиминиращ механичните загуби чрез изключване или
отделно измерване на момента от
триене в лагерите на моделната
турбина.
8. Висока точност на измерванията - средната относителна квадратична грешка при определянето
стойностите на к. п. д. не надвишава 1%.
9. Стремеж към максимална визуализация на процесите в моделните
турбини. Това позволява на изследователите да наблюдават работния
процес в най-важните зони от проброй 3/2013
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Фиг. 5.

Фиг. 8.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

точната част на турбините (главно в зоната на работното колело).
В отделни случаи дори цели елементи от проточната част (например
изпускателната тръба при реактивните модели или корпуса при активните турбини) се изработват от
органично стъкло. На фиг. 4 е показана моделна двукратна турбина в
хидравличната лаборатория на техническия университет в Атина
(NTUA), на фиг. 5 е показан моделният блок на стенд за изпитване на
хоризонтални Пелтонови турбини в
лабораторията на Alstom (Франция),
а на фиг. 6 – моделният блок за изпитване на Пелтонови турбини в
лабораторията на Andritz (Австрия).
10. В хидравличните лаборатории
на големите технически университети се обучават голям брой докторанти. Например в лаборатория-
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та LMH на EPFL през 2012 г. са
повишавали квалификацията си 14
докторанти. За нормалното си функциониране университетските лаборатории поддържат сравнително
голям технически персонал. Например в споменатата по-горе лаборатория LMH работят 6 инженери и 9
техници.
11. В последно време все по-голямо внимание се отделя на екологичните аспекти при експлоатацията
на водните турбини и особено на
осовите, предвид използването им в
схеми с ниски напори (в тези случаи
спецификата на съоръженията застрашава в по-голяма степен живота на рибите). От тази гледна точка, усилията на редица институти
и изследователи се насочиха към
провеждането на системни изследвания за разработване на лопатъчни системи на работното колело и
направляващия апарат на реактивните водни турбини, които да не
нанасят поражения на рибите, преминаващи през тях (т. нар. fish
friendly турбини). Стремежът на
изследователите да наблюдават
пряко процесите в проточната част
на водните турбини от този вид
води до конструирането на лабораторни модели, които са изпълнени
почти изцяло от органично стъкло.
На фиг. 7 е показана такава моделна
турбина, монтирана в лабораторията на Engineering Research and
Development Center at Vicksburg,
Mississippi (САЩ).

Лаборатории в България
В България двете предприятия,
които произвеждат водни турбини
(ВАП Хидро и Енергоремонт Пловдив), не разполагат и никога не са
разполагали с лаборатории за моделни изпитвания на водни турбини. От друга страна данните сочат,
че в света само големите технически университети са тези, които
провеждат изследователска дейност в областта на хидроенергетиката и разполагат със съответните лаборатории. В нашата страна
единствено в МЕИ - София имаше
такава лаборатория, създадена от
проф. В. Геров още през 50-те години на миналия век (неразумно разрушена през 2000 г.) Понастоящем
единствената лаборатория, в която могат да бъдат провеждани
моделни изпитвания на водни турбини в съответствие с изискванията на IEC стандарта 60193, е лабораторията по хидроенергетика и
хидравлични турбомашини (лаборатория ХЕХТ) на Техническия университет в София. Тя е създадена в
периода 2001-2006 г. В нея са инсталирани 6 турбинни стенда, на които могат да бъдат изпитвани Францисови, Пелтонови, Капланови, двукратни и хидрокинетични турбини,
както и обратими турбомашини. На
фиг. 8 е показана схема на стендовете в лабораторията.
Представеният анализ е част от изследвания, направени по научната програма на проекта ДУНК-01/3, финансиран от МОМН.
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газификация

Транспортиране
и съхраняване
на природен газ
Г

азообразното гориво представлява смес от горими и негорими газове, съдържащи известно количество примеси. Горимите газове
включват предимно въглеводороди,
въглерод, водород и въглероден окис.
Негоримите компоненти, съставляващи т.нар. баласт на газообразното гориво, са азот, кислород и въглероден двуокис. Примесите обикновено включват водни пари, cepoводород, прах.

Изисквания към
природния газ
Съгласно международните норми
съдържанието на вредни примеси в
g на 100 m3 газ, предназначен за
газоснабдяване на селища, не трябва да превишава следните числени
стойности: сероводород – 2 g; амоняк (NНз) – 2 g, цианисти съединения
в това число синилна киселина (HCN)
– 5 g; смола и праx – 0,1 g; нафталин
– 10 g лятно време и 5 g през зимата. Необходимо е да се отбележи, че
природният газ не съдържа амоняк,
цианисти съединения и нафталин.
Сред изискванията е и отклонението на калоричността от номиналната й стойност да не надвишава
±10%, а съдържанието на влага да не
надвишава количество, насищащо
газа при температура – 20 °C през
зимата и 35 °С през лятото. При
транспортиране на големи разстояния газът предварително се изсушава.
Повечето от изкуствените газове имат остър мирис, което улесня-
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ва откриването на течове от газопроводите и арматурата. Поради
липсата на мирис, преди подаването на природния газ в газопроводните мрежи, той се одорира чрез прибавяне на ароматни въглеводородни
съединения, при което придобива
остра неприятна миризма, усещана
при концентрация 1% на одориран газ
във въздуха.
Необходимо е миризмата на токсичните газове да се усеща при концентрации, допускани от санитарно-хигиенните норми. Втечненият
газ, използван от потребителите за
битови нужди, не трябва да съдържа
сероводоород повече от 5 g на 100
m3 газ, а мирисът му трябва да се
усеща при концентрация във въздуха 1,5%.
Концентрацията на кислород в
газообразното гориво не бива да
надвишава 1%. При използване в газоснабдяването на смеси от втечнен газ и въздух, концентрацията на
газ в сместа съставлява не по-малко удвоената горна граница на
възпламеняване.

Физико-химични
свойства на горимите
газове
Към основните физико-химични
свойства на горимите газове, имащи практическо значение при проектирането, оразмеряването и конструирането на газосна6дителни системи, съоръжения и устройства, се
отнасят: налягане; относително
тегло (плътност); вискозитет; калоричност; температура на горене;
температура на възпламеняване;

граници на възпламеняемост и скорост на разпространение на пламъка.
Основна физико-химична характеристика е калоричността (топлотворната способност) на горимите
газове, т. е. количеството топлина,
което се отделя при пълното изгаряне на единица количество газ, найчесто 1 Nm3.
Съществуват висока (Qb) и ниска
(Ql) калоричност. Високата включва
топлината от кондензацията на
водните пари, получаваща се при
компресията на горивата. Ниската
не включва топлината, съдържаща
се във водните пари на продуктите
на горенето, тъй като те не кондензират, а се отнасят от остатъчните (изгорелите) продукти.
Величините Qb и Ql характеризират само тези газове, при горенето
на които се отделят водни пари, т.
е. това не се отнася за въглеродния
окис.
Известно е, че при кондензация на
водни пари се отделя топлина, равна на 539 kcal/kg. Освен това при
охлаждане на кондензата до 0 °C се
отделят още 100 kcal/kg, което представлява разликата между високата
и ниската калоричност на газа. За
повечето газове, използвани в газоснабдяването, тази разлика е от 8
до 10%.
Калоричността на природните,
наричани още естествени и изкуствените газове, варира от 3500 до
10 000 kcal/Nm3, а на втечнените
22 000 - 28 000 kcal/Nm3.
Температурата на горене е температурата, която придобиват по-
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лучените продукти при запалване на
газообразното гориво. Тя зависи от
състава на газовата смес, начина на
запалване, количеството на въздуха
при запалването и е в граници 1100
- 2000 °С.
Температурата на възпламеняване за горимите газови смеси варира
в границите от 550 до 800 °C. За
природните газове тези граници
може да се приемат ориентировъчно от 5 до 15% съдържание на газ в
газовъздушната смес по обем. Тази
температура е непостоянна и зависи от много фактори: процентното
съдържание на газ в газовъздушната
смес, степента на размесване на
газа с въздуха, размерите и формата на пещите и газогоривните камери и др.
Скоростта на разпространение
на пламъка има важно значение при
конструирането на газогоривните
устройства. Недостатъчното отчитане на влиянието на този фактор
може да доведе до нарушаване на
нормалните режими на работа на
газовите горелки (шумно изгасване,
прекъсване и прескачане на пламъка,
химическо недогаряне и други), понижаващо КПД-то им.
С оглед на състава и основните
свойства на горимите газови смеси
като техни предимства в сравнение
с твърдите и течните горива могат
да се посочат:
n висока калоричност 3500 ? 10 000
kcal/Nm3 (напр. за осигуряване на
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Фиг. 1. Принципна схема на магистрална газотранспортна система
МГ - магистрален газопровод; СК – сондажен кладенец; ДГ – добивни газопроводи; К – колектори; ДГРС – добивна газоразпределителна станция; ГКС, МКС – главна и междинни компреорни станции; ЛЗА – линейна затваряща арматура; МП, КП – междинен и краен потребител (град);
ПХТ – подземно хранилище за газ.

n

n

n

n
n

битовите нужди на човек годишно се изразходват 800 - 1000 kg
твърдо или течно гориво, еквивалентно на З - 5 mln. kcal, докато
разходът на газ за същите нужди
е 200 Nm3, еквивалентно на 0.6 - 1
mln. kcal);
опростено устройство на горивните камери (пещите) за промишлени нужди;
простота на газозапалващите устройства към газогоривните прибори и камери;
висок КПД на устройства, прибори и агрегати, използващи газообразно гориво;
лесно транспортиране;
липса на т. нар. шлаково стопанство, чиято необходимост е на-

ложителна при твърдите горива;
n удобство на съхранение;
n бездимно горене, изключително

важно от екологична гледна точка;
n ниски капитални вложения.

Транспортиране и
съхраняване на
природния газ
Както бе посочено, в добивните
газоразпределителни cтaнции газът
отново се пречиства по-фино (в
маслени прахоуловители), изсушава
се и одорира. Ако пластовото му
налягане е недостатъчно, то се
повишава в началната (главната)
компресорна станция. С тези две
основни звена (ДГРС и ГКС) се пола-
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га началото на магистралната система, наречена по-просто магистрален газопровод (фиг. 1).
Междинните компресорни станции се устройват през около 125 до
150 km по трасето на магистралния
газопровод. С цел провеждане на
ремонтно-възстановителни работи
при аварийни ситуации се предвижда и линейна затваряща арматура на
разстояние не по-малко от 25 km. От
съображения за висока надеждност
и възможност за транспортиране на
огромни газови потоци на големи
разстояния съвременните магистрални газопроводи се изпълняват
най-малко в два клона. Те завършват
с една или няколко газоразпределителни станции, подаващи газ към
крайния потребител. По-дългото
трасе на магистралния газопровод
от двете му страни има отклонения,
подаващи газ към ГРС на междинните потребители.
Магистралните газопроводи (МГ)
все още се изпълняват предимно от
стоманени (съответно изолирани)
тръби на заварка. Те са изготвени
от високоякостни (въглеродни и
ниско легирани) стомани. Оптималният вариант на газопровода и броят на компресорните станции се
определят с технико-икономически
разработки. Диаметрите на съвременните трансконтинентални магистрални газопроводи варират от
1220, 1420, 1800 до 2000 mm, което
повишава икономичността на газотранспортната система. Те се оразмеряват на максимално налягане
(около 10 МРа) непосредствено след
главната компресорна станция, ако
има такава, или на пластово налягане, ако такава не е необходима. По
дължината на газопровода налягането намалява средно с 2 до 3 МРа,
което обуславя и разстоянието между компресорните станции. Намаляването на потенциалната енергия на
налягането на газа е с цел преодоляване на хидравличните съпротивления от триене по дължина между две
компресорни станции.

Докато мощността на газопрепомпващите (газотурбинните) агрегати на съществуващите компресорни станции е 8 до 10 MW, то сега
се разработват такива с 25 до 75
MW, преодоляващи налягания до над
10 МРа. Работи се усилено също така
над проблемите на транспортирането на втечнен газ и използването на
пластмасови, полипропиленови, полибутиленови и други тръби от синтетични материали.
Преди самото включване към газопровода на селища, промишлени, селскостопански и други обекти, се
строят газоразпределителни станции. В тях газът се допречиства от
механически плаващи вещества, при
нужда се одорира допълнително, измерва се количеството му и се понижава налягането му до необходимата степен в съответствие с изискванията на газопотребителите. Това
налягане е от порядъка на 0,6 МРа
(високо) или 0,3 МРа (средно) за селищните газоразпределителни мрежи. На тези степени то се поддържа
автоматично постоянно в ГРС. В тях
се предвижда и защитна система,
гарантираща поддържането му в
допустими граници при авариен отказ на регулаторите на налягане.
Газоразпределителните станции са
крайни съоръжения на МГ и начални за
селищните, промишлените и другите
газоразпределителни мрежи.
Чрез компресорните станции
газът се транспортира на огромни
(трансконтинентални) разстояния.
Станциите представляват комплекс
от сгради, съоръжения и устройства, по-главни от които са: компресорен цех, електроцентрала или
трансформаторна подстанция, оборотна водоснабдителна система за
охлаждане на компресорните и другите (силови) агрегати, устройства
за отделяне на праха и влагата,
маслено стопанство, парокотелна
инсталация и други помощни елементи. Към главната (началната) компресорна станция има ycтpойства
за допречистване на газа от серо-

Transportation and storage of natural gas
This first part of the article discusses the different methods for transportation and storage of natural
gas. The requirements that natural gas should fulfill as well as its physical and chemical features are
stated. The article also presents the selection criteria for establishment of gas pipelines.
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водород и въгледвуокис, изсушаване
и одориране. За препомпване (нагнетяване) на газа се използват центробежни нагнетатели с електрическо или газотурбинно задвижване и
бутални газомоторни компресори.
Магистралната газотранспортна
система от газодобива до газопотpеблението е достатъчно
твърда (статична), тъй като регулиращата й способност не е голяма.
Тя може да покрива частично само
денонощната неравномерност на
потребление. За покриване на сезонната неравномерност се използват
подземни газохранилища и специално подбрани потребители - регулатори (газомазутни или прахогазови
електроцентрали), които през зимния период работят на друг вид гориво.

Избор и особености на
трасето на магистралните газопроводи
Необходимо е трасето на магистралните газопроводи да се избира
с максимална праволинейност, по
възможност по открита местност
със спокоен релеф. Да се избягват
пресичанията на находища с полезни изкопаеми, свлачища, блата, заблатяеми и наводняеми терени, поливни обработваеми площи, имоти с
ценни земеделски култури, засолени
почви, оврази и други естествени
препятствия. Пресичането на такива се допуска само в случай, когато
обхождането е технически невъзможно или икономически неизгодно.
Преминаването на газопровода
през естествени или изкуствени
препятствия се изпълнява чрез един
или няколко участъка. При пресичане на жп линии и автомагистрали I и
II категория разстоянието между
паралелните газопроводи се приема
не по-малко от 30 m, при водни прегради - от 30 до 50 m. Не се разрешава полагането на магистрални
газопроводи по територията на
селища, индустриални зони към тях,
през ж.п. и автомобилни тунели,
съвместно с ел. кабели и други
тръбопроводи, по автомобилни и ж.п.
мостове.
Между трасето на магистралния
газопровод и регулационните граници на селища и селищно-промишлени
брой 3/2013
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Таблица 1.

агломерации, строителни площадки и
съоръжения е необходимо да има разстояния от 25 до 250 m в зависимост
от диаметъра и налягането на газопровода и типа на съоръженията.
Освен посочените линейни затварящи арматури, такива се предвиждат още както на отклоненията от
трасето на газопровода към ГРС,
така и от двете страни на пресичанията на естествените и изкуствените препятствия в специални
за целта шахти. Всички главни
съоръжения, компресорни станции и
контролнорегулиращи пунктове
(КРП) по трасето на МГ имат обходни участъци (байпаси) с изключващи
(спирателни) арматури. С цел изпускане на газа и продухването му от
аварирали участъци при ремонтновъзстановителни работи, между две
последователни изключващи устройства се монтират продухвателни
свещи (щуцери) със спирателни арматури. За отстраняване на кондензиращата в газопровода влага в найниските му точки по трасето в
специални шахти се монтират и
водосъбирателни устройства.
Преминаването на газопровода
под трасетата на жп линии и автомобилни пътища става чрез защитен кожух (стоманена тръба) с диаметър, превишаващ със 100 до 200
mm диаметъра на газопровода. В
пространството между двете
тръби се монтират центриращи
диелектрични наставки, предпазващи от сближаване (деформации) и
блуждаещи токове. Краищата на
това пространство се херметизират със салникови уплътнения, като
към единия край (левия или десния в
зависимост от относителната
плътност на газа) се устройва вентилационна тръба.
При пресичането на водни прегради магистралният газопровод се
полага под дъното на реката, езерото, канала. Подобен подводен преход
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е познат като „дюкер“. При ширина
на водната преграда над 50 m, дюкерът се изпълнява в два, а при плавателни реки - в три паралелни клона. В зависимост от диаметъра на
газопровода и ширината на водното
препятствие, разстоянията между
клоновете на дюкера се приемат от
30 до 50 m. За осигуряване на устойчивото положение на клоновете на
дюкера и криволинейността им по
профила на дъното, освен опорните
блокове в чупките, допълнително по
трасето им се поставят тежести.
Такова натоварване против изплаване се прави и в заливаеми терени с
високо ниво на подпочвените води.
При необходимост от допълнително включване към магистралния газопровод на сравнително малки потребители на газ (50 до 100 m3/h) се
устройват неголеми газорегулиращи
пунктове (ГРП), доставени по трасето в сглобяем вид.

Съхраняване на
природния газ
Необходимостта от „складиране“
на газа възниква в резултат на неравномерния режим на потреблението му. През летния период (1 май
до З1 октомври), когато притокът
на газ към селищните газоснабдителни системи е по-голям от разхода му (поради спирането на този за
отопление и вентилация на сградите), се налага излишъкът да се подава за акумулиране в специални
газохранилища. Така натрупаният в
тях газ се включва към увеличеното
му потребление в началото на зимния период (1 ноември до 30 април).
За регулиране на денонощната
неравномерност в потреблението на
газ широко се използва акумулиращата способност на последния участък
на магистралния газопровод. Хидравличният режим на този участък
съществено се отличава от този на
останалите участъци, тъй като има

рязко изразен нестационарен характер. Докато количеството газ, постъпващо към последния участък на
МГ, не е подложено на резки колебания, то разходът на газ от същия
участък е много променлив, зависейки от неравномерния режим на потреблението му в селищата. През
нощта са възможни и прекъсвания на
газопотреблението, в резултат на
което от крайния участък се взема
количество газ по-малко от това,
което постъпва. Поради това натрупването му в този участък се
увеличава и налягането в него се
повишава. В периоди на увеличено
потребление и върхови натоварвания, когато разходът на газ се окаже по-голям от притока, се налага
използването на „резервирания“ (акумулирания, натрупания) газ.
Като класически акумулиращи обеми се използват т. нар. газхолдерни
станции-регулатори на часовата
неравномерност на газопотребпение.
Те представляват система (батерия)
от сферични или цилиндрични резервоари с големи обеми, изработени от
леки цветни (и скъпи) метали. Съществува тенденция към избягване на
тяхното използване поради голямата
им металоемкост и, съответно, високата цена и замяната им с по-прости и по-евтини решения.
За изравняване на сезонната (годишната) неравномерност най-често се прибягва до устройването на
подземни хранилища на газ, намиращи се или изграждани в близост до
трасето на магистралните газопроводи. В качеството на такива се
използват изтощени (закрити) газови и нефтени находища. Ако в близост до потребителските центрове такива липсват, то газохранилища може се устройват в подземни
водоносни (водонапорни) пластове.
Подземното съхранение на природен
газ е получило голямо приложение в
световната практика, тъй като е
значително по-евтино от другите
способи на резервиране. В много
страни, включително и у нас (Чиренското газохранилище), понастоящем
се провеждат мащабни проучвателни работи по разширяването и усъвършенстването на съществуващите и създаване на нови подземни
газохранилища.
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предстоящо/events

Предстоящи изложения, конференции, събития
МАЙ - СЕПТЕМВРИ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
MAY - SEPTEMBER 2013

източник снимка: Solar Promotion GmbH

МАЙ 2013
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 - 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
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.
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.
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
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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

СЕПТЕМВРИ 2013
ЕНЕРГЕТИКА
Thessaloniki International Fair (TIF), 8 - 16 September
2013
Venue: Greece, Thessaloniki
Organizer: Helexpo
Type:
The 77th Thessaloniki International Fair (TIF) will be a
point of reference for charting both regional business development
and the extroversion of healthy and dynamic Greek enterprises,
establishing TIF as the top financial, commercial and cultural event
not just for Greece, but for the broader region of South-Еastern
Europe as well.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
RWM Exhibition, 10 - 12 September 2013
Venue: Birmingham, England
Organizer: i2i Events Group
Type:
Resource efficiency & waste management solutions.
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА
Workshop: Quality for Photovoltaics, 12 September 2013
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis
Type:
Falling prices affect the photovoltaic modules as well as
other system components (BOS). The pressure on prices leads to
the decisive change of the PV market from a seller’s to a buyer’s
market.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
ZeroEmission Rome, 18 - 20 September 2013
Venue: Italy, Rome
Organizer: Artenergy Publishing
Type:
Exhibition dedicated to renewable energies,
environmental sustainability, the fight against climate change and
emission trading.
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА
KLIMAENERGY, 19 - 21 September 2013
Venue: Bolzano, Italy
Organizer: Fiera Bolzano
Type:
International Tradeshow for Innovative Applications of
Renewable Energy.
ЕНЕРГЕТИКА
ENERGOexpo, 24 - 26 September 2013
Venue: Debrecen, Hungary
Organizer: V-Trade
Type:
International Exhibition and Conference for Energy.
ЕНЕРГЕТИКА
Power Expo, 24 - 26 September 2013
Venue: Spain, Saragossa
Organizer: Fiera De Zaragoza, InfoEnviro
Type:
International exhibition on efficient and sustainable
energy.
ЕНЕРГЕТИКА
RENEXPO, 26 - 29 September 2013
Venue: Germany, Augsburg
Organizer: REECO
Type: RENEXPO covers the entire spectrum of renewable
energy generation, intelligent energy distribution and efficient
use of energy. It is a meeting place for decision makers and
presents energy supply and energy use of today and
tomorrow.
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА
Wind Power Expo, 27 - 29 September 2013
Venue: Spain, Saragossa
Organizer: Fiera De Zaragoza, InfoEnviro
Type:
International exhibition on wind energy.
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