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Уважаеми читатели,

В този брой на българското техническо списание за
енергетика – Енерджи ревю, на стр. 12 представяме
продуктови и технически новости, демонстрирани
на най-мащабния европейски форум за PV системи
Intersolar 2013, който се проведе
в края на месец юни.
В рубриката за вятърна енергетика може да се
запознаете с различните видове съвременни решения
за съхранение на неоползотворената енергия, произведена от вятърни генератори. В рубриката
Хидроенергетика предлагаме на вниманието ви
материал, посветен на енергията от морските вълни
и техническите средства за нейното преобразуване
в електрическа. За специалистите в областта
на електроенергетиката публикуваме статията
"Използване на елегаз в електроенергийните
съоръжения" на стр. 22.
Във фокуса на рубриката за топлоенергетика
е експлоатацията и безопасната работа на парни
котли и техническите решения за когенерация
с биогорива. В броя може да прочетете още
за последните тенденции в развитието на
зарядните станции за електромобили –
европейски практики и състоянието на зарядната
инфраструктура у нас (стр. 44).
Приятно четене!
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Dear readers,
In this issue of Energy Review – the magazine
of the Bulgarian power industry, on page 12 we present
an extensive review of product and technical innovations
showcased at Intersolar 2013, the largest European
forum for PV systems, which took place
at the end of June.
In the Wind Energy section you can read
about the various types of advanced solutions
for storing unused energy generated by
wind turbines. The Hydropower section
is dedicated to wave power and the technical
equipment for its conversion into electricity.
For the specialists in the electricity
field we present an article
"Sulfur Hexafluoride (SF6) usage in high- and
middle voltage electrical power systems"
on page 22.
The Power Heating Industry section is focused
on boilers safety and the technical solutions
for cogeneration of biofuels. In this issue
you can read more about the latest trends
in the development of charging stations
for electric vehicles – good European
practices, and the state of charging infrastructure
in Bulgaria (page 44).
Enjoy reading!
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ВАС потвърди на втора инстанция, че "такса достъп" е незаконна
Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението си на първа
инстанция от 13 март т. г., с което отмени т. нар. такса за достъп до
електропреносната мрежа, наложена на ВЕИ производителите от ДКЕВР
през септември 2012 г. ДКЕВР и ЕВН България Електроразпределение обжалваха решението на съда от март.
Според последното решение на ВАС при налагането на таксата за
достъп са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, в противоречие на закона, а ДКЕВР не е изложила
основанията си определяне на временни цени. Жалбоподателите не са
предоставили доказателства за относимите към дейността разходи,
които да обосноват определената цена, нито каквито и да е данни за
начина, по който са били изчислени временните цени. Според Върховния
административен съд допуснатото от ДКЕВР нарушение е съществено,
тъй като е довело до определяне на временна цена по произволен, необоснован и непрозрачен начин в нарушение на българското законодателство.

Чешката компания GS Energy откри склад за соларни панели и
инвертори в Пловдив Чешкият дистрибутор на соларни панели и инвертори GS Energy откри
складова база в Пловдив. Сред продуктите, които компанията предлага, са
модули на Hareon Solar, ZN Shine, Yingli Solar и ReneSola, както и инвертори
от SMA, Fronius и Kostal.
„GS Energy e най-големият дистрибутор на PV оборудване в Чехия, който
оперира на пазара от 2009 г. От тогава насам е доставил над 200 MW
соларни панели за малки, средни и големи проекти в 17 страни от Европейския съюз. В склада в Пловдив непрекъснато се съхраняват над 200 kW
фотоволтаични панели и инвертори, които са готови за незабавна доставка. Важна подробност е, че продуктите, които GS Energy предлага, не са
засегнати от вносните мита, които ЕС наскоро наложи на китайските
производители на соларни панели, което доведе до увеличение на цените“,
казват от компанията.

ЦЛ СЕНЕИ – БАН участва в европейския проект PV Crops
Изследователски екип от Централната лаборатория по слънчева енергия на БАН ще работи съвместно с европейски партньори от 7 страни,
съобщиха за сп. Енерджи ревю от екипа. "Целите на проекта PV Crops са
две - да се увеличи ефективността на фотоволтаичните системи с 9%
и да се намали себестойността за kWh произведена енергия", споделиха
те.
Проектът се финансира по 7-ма рамкова програма като поредица от
изследвания, технологични обновления и демонстрационни дейности в енергийния сектор. Общият обем работа е разделен на 10 работни пакета,
като ЦЛ СЕНЕИ – БАН участва в 6. Водещ и координиращ партньор е
Университетска политехника – Мадрид. В проекта участват и големи
енергийни компании – ACCIONA (Испания) и ONE (Мароко).
"Усилията на участниците са насочени към разработване на нови научно-технологични решения, които ще позволят насищането с PV инсталации в мрежите на Европа да нарасне до 30%. Част от работата ще бъде
ориентирана към минимизация на флуктуациите в мощността на тези
инсталации и ефекта им върху електропреносната мрежа. Съвременен метод
за това е отместване във времето на максимума на инжекция на PV
енергията чрез активно управление на акумулаторни системи. Други задачи, включени в проекта, са: разработка на софтуер за симулация на енергодобива, краткосрочно прогнозиране и автоматизирано управление, събиране на база данни, издаване на техническа документация и обучение",
разказаха българските участници. По техни думи, прогресът във фотоволтаичната технология цели тя да стане конкурентна на конвенционалните
енергийни източници и в крайна сметка да намали емисиите от парникови
газове в Европа.
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Блу Паралакс представи ултразвукови анемометри и компактни
В рамките на Международния форум за енергийна ефективност и възобметео станции

новяема енергия за Югоизточна Европа, който се проведе между 29 и 31
май т. г. в Интер експо център, София, фирма Блу Паралакс представи
ултразвукови анемометри и компактни метео станции на фирмата Gill
Instruments. Българската компания е официален партньор на британския
производител за страната.
"Всички предлагани от нас анемометри са еднокорпусни без движещи се
части, предоставящи надеждна, без нужда от поддръжка функционалност.
Всички предлагани анемометри и метеостанции са пригодени за работа в
сурови климатични условия на база на материалите, от които са произведени и използваната технология и разбира се допълнителното погряване за
ултразвуковите анемометри", разказаха от Блу Паралакс.
По отношение на ползите от участието си в изложбата от компанията
коментираха така: "Това беше добра възможност да представим нашата
фирма, която е нова в бранша и да се срещнем с потенциални клиенти.
Срещите и контактите, които направихме, бяха определено полезни."

CINK Hydro Energy представи 2-камерни проточни турбини на ЕЕ
Различни серии турбини, предназначени за водноелектрически централи,
& ВЕ изложението
представи чешката компания CINK Hydro Energy по време на Международния
форум за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна
Европа, който се проведе между 29 и 31 май в ИЕЦ, София. Акцент сред
тях бяха 2-камерните проточни турбини.
„Те имат дълъг експлоатационен живот и не изискват почти никаква
поддръжка. По време на работа те не изискват каквито и да било скъпи
или сложни резервни части, а ремонтите им се извършват на място“,
сподели за Renewables-Bulgaria.com Георги Беловодски, представител на CINK
Hydro Energy за България. „Те гарантират увеличено годишно производство
поради високата ефективност от 12 до 100% от проектния дебит. Диапазонът им на пад е 5-200 m, а мощността - 10-3500 kW“, допълни той.
Сред представените продукти на щанда на компанията бяха и сериите
турбини Пелтон (3000 kW), Каплан (1200 kW) и Францис (3000 kW).

Площадка "Радиана" вече е собственост на ДП РАО
На заседание, проведено на 3 юли т. г., Министерският съвет взе решение
да предостави безвъзмездно за стопанисване и управление на Държавното
предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) два имота с обща площ 440
декара. Досега те са били собственост на Министерството на земеделието и храните. Терените са част от землището на с. Хърлец, до границата
на АЕЦ Козлодуй и образуват площадка "Радиана", върху която ще бъде изградено Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци
(НХРАО). "Теренът за изграждане на съоръжението е избран след обстойно
изследване и успешно обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на НХРАО", уточняват от ДП РАО.
Съгласно Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и
радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от МС през 2011 г., и РМС 683/
2005 г. ДП РАО е задължено да изгради до 2015 г. първия етап от проекта.
"С предоставянето на собствеността върху земята се дава възможност за
подготовка на площадката и старт на дейностите по строителството на
хранилището", коментират от Държавното предприятие.

Лукойл придоби вятърен парк в Добричко
Фирма LukЕrg Renew, съвместно предприятие на Лукойл-Екоенерго и италианската компания ERG Renew, купи от датската Vestas вятърния парк в
с. Храброво, Добричка област. Сделката е на стойност 17,6 млн. евро и се
очаква да бъде финализирана този месец. Електроцентралата в Храброво,
въведена в експлоатация през март миналата година, е с мощност 14 MW.
Заедно с нея LukЕrg Renew е купила от ERG Renew и вятърния парк Gebeleisis
в Румъния с инсталирана мощност от 70 MW. Той е завършен през февруари
т. г. През миналата година LukЕrg Renew купи три вятърни парка край Каварна, които бяха обединени в един с мощност 42,5 MW.
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3K представи соларни решения за водоснабдяване по време на
Соларни помпени системи на германския производител Lorentz предстаизложбата EE & ВЕ
ви българският представител на компанията 3K по време на Междунородния форум за енергийна ефективност и възобновяема енергия, който се
проведе между 29 и 31 май в Интер експо център, София.
„Lorentz предлага потопяеми и непотопяеми помпени системи тип PS,
които са проектирани за работа в сурови условия, направени са от висококачествени корзионноустойчиви материали с компоненти от неръждаеми стомана и имат бърз и лесен монтаж. Те се включват директно към
фотоволтаичния генератор и прилагат специална MPPT технология, която
увеличава ефективността на използване на слънчевата енергия. България
е страна със силно традиционно земеделие, за което водата е от съществено значение. Соларните помпи за вода могат успешно да бъдат изплозвани за напояване на овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци“, коментира Венцислав Стоянов от 3K.

ЕЛИА сключи договор за изработване на командни табла за АЕЦ
ЕЛИА е сключила договор за изработване на командни табла в Нововорона Росатом
нежката АЕЦ - една от 21-те атомни електроцентрали, собственост на
Росатом. ЕЛИА е единствената фирма, сертифицирана от руската компания
за изграждане на електросъоръжения за АЕЦ. Това бе оповестено по време
на Деня на отворените врати в завода на компанията в Добрич на 28 юни.
Събитието премина под мотото "Произведено в ЕЛИА". На него присъстваха
множество партньори на дружеството, сред които представители на електроразпределителните дружества и клиенти от индустрията.
„Заводът вече е изградил повече от 50 обекта до ключ. Гордостта на
специалистите са разработените над 15 уникални цялостни решения в
електрозахранването и оборудването. 2013-та е стратегическа за всички
в ЕЛИА година, през която се реализират едни от най-големите проекти
на фирмата, като новото оловно производство в КЦМ Пловдив, заводът за
автомобилни отливки на Монтюпе в Русе, реконструкции и модернизации
на подстанции в Лукойл Нефтохим Бургас и други“, заявиха от ЕЛИА. Председателят на надзорния съвет Георги Зарев отдели специално внимание на
системите Retrofit и Sivacon, модулните подстанции, таблата със сеизмична устойчивост и много други. „Уникалните инженерни решения на конструкторите в Елиа са подплатени с качествена апаратура и оборудване на
Siemens, ABB, Schneider Electric и други световни лидери“, допълни г-н Зарев.
След презентацията гостите имаха възможност да разгледат производствените халета на завода и да се запознаят отблизо с продукцията му.

Добруджанското находище е сред най-подходящите в Европа за
Международен екип от специалисти определи Добруджанското находище
подземна въглищна
в
Североизточна
България като едно от най-подходящите за развитие на
газификация
подземна въглищна газификация в Европа, съобщават от Овергаз. Изводът
е направен след две години и половина изследвания върху началния етап на
пилотната разработка. Специалистите са представили в детайли напредъка по първия в България проект за подземна въглищна газификация (ПВГ) пред
Европейската комисия през юни т. г. Според тях възможностите за развитие на подобна дейност са обещаващи. Това е първият български проект,
финансиран по програма на Изследователския фонд за въглища и стомана
(RFCS) на ЕК. Общата стойност на инициативата малко над 3 млн. евро.
„Ръководител и координатор на иновативната разработка е Овергаз, а
останалите партньори по проекта са Центърът за научни изследвания и
технологии Хелас (Гърция), Техническият университет в Лисабон (Португалия), Геоложкият институт при Българската академия на науките, Университетът в Лийдс (Великобритния), Научно-изследователският институт за геонауки на Германия (GFZ), както и немската DMT и британската
UCG Engineering“, разказват от компанията.
Проучванията, които се провеждат в североизточната част на страната, нямат нищо общо с проучванията за шистов газ. Високотехнологичните машини и уреди не носят никакви рискове за околната среда и населението в района, уточняват от Овергаз.
8
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интервю

Предизвикателство е
да убедим потенциалните
клиенти в предимствата
на нашата технология
инж. Михаил Бъчваров,
продажби Източна Европа в BINOWA,
пред сп. Енерджи ревю
Какво според вас е актуалното
състояние на пазара на инсталации
за биогаз в България?

Пазарът в България все още не е
"стартирал", образно казано. Има
обаче сериозен интерес от страна
на потенциални клиенти – земеделци, животновъди, и се надяваме скоро да стартираме изграждането на
инсталации по нашата технология.

както казах вече и по-горе, банките
все още не предлагат добри условия
за това. Има обаче интерес от западни инвестиционни фондове, които
проучват ситуацията в страната. В
случай че оценят риска като допустим, очаквам и външни инвестиции.
Бихте ли разказали за някои от
реализираните проекти на BINOWA
в Европа и у нас?

Как се осигурява финансирането на
проекти от този тип у нас? Различава ли се практиката от тази в
Европа?

В България, за жалост, все още
нямаме реализирани проекти. В ЕС
имаме вече действащи инсталации
в Германия, Англия, Латвия, Полша, в
момента стартираме проект във
Франция, очакваме поръчки и от
други страни. Имаме научни разработки с Австралия, към нашата
технология проявяват интерес от
ЮАР, Украйна, Казахстан. Много
интересен проект е инсталацията,
която в момента изграждаме в Беларус. Там предизвикателствата са
значително по-големи, тъй като
страната е извън ЕС с всички
свързани с това формалности и ограничения. Въпреки всичко монтажните работи вече са към края и очакваме скоро да започнем да зареждаме инсталацията със субстрат.
Точната дата за пускане в действие
все още се уточнява – това все пак
е микробиологичен процес, който
изисква време.

Основните пътища са два – банково финансиране и инвестиционно
финансиране, това е стандартната
практика и в Германия. За съжаление,

Как виждате бъдещето на този
сектор в България? Очаквате ли
неговото технологично и проектно развитие в близките години?

Какви са основните проблеми и
предизвикателства за представителите на този сектор?

Основните проблеми според мен
са в няколко посоки: все още недостатъчно доброто познаване на
технологията и свързания с това
процес на взимане на решение - неразбиране от страна на банките и
изключително затрудненото финансиране, както и неблагоприятните
лихвени проценти. Предизвикателства са да успеем да убедим потенциалните клиенти в предимствата
и ползите от нашата технология,
както и да убедим банките в надеждността на една такава инвестиция.
Изградените например в Германия
около 7200 съоръжения са достатъчно красноречиво доказателство.

Eng. Mihail Bachvarov, sales for Eastern Europe, BINOWA:
It’s challenging to convince potential customers of the benefits of our technology
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Мисля, че този сектор има добро
бъдеще. Причините за това са много – от всички ВЕИ ние създаваме
най-много работни места и освен
това решаваме редица екологични
проблеми. Примери за това са спазване на т. нар. нитратна директива, възможност за преработка на
определени отпадъци, намаляване на
емисиите от метан от торищата
и други. Друга положителна страна е съпътстващото производство
на топлинна енергия, която може да
се използва за най-разнообразни
цели – отопление на сгради, оранжерии, животновъдни ферми, за технологични нужди в мандри, за сушене на продукция и много други. По
този начин се затваря цикълът животновъдство/производство на
фуражи – производство на млечни
продукти – преработка на отпадъците – наторяване с ферментиралия остатък. Всичко това ме кара
да се надявам, че в България предстои сериозно развитие на този
сектор.
9
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PowerStruxure гъвкавост и ефективност
Функционалност и приложения на решенията за енергиен
мениджмънт с марка Schneider Electric
PowerStruxure е високотехнологична група от интегрирани решения, цялостни и напълно адаптирани, което
ги прави отличен избор както за изградени съоръжения, така и при ново
строителство. Платформата внася
прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и възможностите за реализиране на икономии.

Функционални
възможности на
PowerStruxure
• Управление на ефективността на
разходите и процесите: решенията
PowerStruxure помагат на организациите да поддържат ниски разходи
за захранване и да повишават оперативната ефективност посредством съпоставяне на процесите с
цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на
парникови газове, идентифициране
и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на усилията за спестяване, намаляване или
премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране на
грешки в сметката за ток на ЕРП,
ограничаване на неконтролирани
разходи с под-фактуриране и договаряне на по-ниски тарифи от ЕРП,
благодарение на възможностите за
ограничаване на товара.
• Управление на ресурсите: решенията PowerStruxure помагат на организациите да получат максимална
производителност от ресурсите си
чрез проверка на правилното функциониране на съоръженията, проактивна техническа поддръжка и предоставяне на информация, гарантираща, че капацитетът на мрежата
е оптимизиран за настоящите и
планираните товари.
• Управление на мрежата: решенията
PowerStruxure подобряват надеждността на енергийната система
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чрез идентифициране на източниците на захранване с ниско качество,
повишаване на нивото на експлоатационна готовност с резервиращи системи за захранване, и елиминиране на неяснотите при диагностициране на проблем.

Широк кръг от
приложения
PowerStruxure предоставя оптимизирани възможности за решаване на
специфични за бизнеса предизвикателства. Операторите в центровете за данни, поставени пред увеличаващо се енергийно потребление, могат да внедрят готови решения за управление на захранването, които
включват възможност за проверка и
проследяване на ефективността на
енергийното потребление (PUE), както и да решават въпроси, свързани с
поддръжката на батерията, промените във времето на автономна работа и интеграцията със системи за управление на гориво.
Специалистите по съоръженията
в медицински заведения могат да елиминират предполагащото известни
неточности ръчно тестване на резервиращото захранване, да получа-

ват автоматични отчети "изправно/
неизправно" в съответствие с действащите местни стандарти, както
и да намалят общия риск и свързаните с него пасиви.
Персоналът в административна
сграда може да прогнозира потреблението на енергия по отношение на
всички съответни драйвери, да установи критерии за енергийна ефективност за всяка сграда и да взема
информирани решения за подобряване на финансовите показатели в цялото портфолио.
За промишлени обекти, които искат
да подобрят експлоатационната готовност и икономическата ефективност, PowerStruxure предоставя изключително важни информационни табла
в реално време, в исторически аспект,
и спрямо качеството на захранването,
с функции за отчитане и управление,
спомагащи за намаляване на рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания
на ниво обект и предприятие.
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Изложението
Intersolar Europe 2013
Продуктови и технологични новости от най-мащабния форум за
PV системи в Европа

Изложението Intersolar Europe 2013
се проведе между 19 и 21 юни т. г. в
Мюнхен, Германия и бе посетено от
близо 50 000 души от цял свят. Общо
1330 изложители от 47 страни представиха своите технологии и услуги в областта на фотоволтаиката,
PV производството, системите за
съхранение на енергия и соларните
термални технологии на изложбена

площ от 121 000 кв. м.
Тазгодишното издание на изложението се фокусира върху темите,
които ще определят бъдещето на
соларната индустрия, като системите за съхранение на енергия, интеграция в електроразпределителната мрежа и директното потребление на слънчевата енергия, системи за енергиен мениджмънт и др.
Изложителите представиха иновативни продукти и решения за индустрията, търговията и домакинствата. Демонстрирани бяха системи и приложения, които правят
слънчевата енергия конкурентна
дори при сегашните условия, и които позволяват на операторите да
спестят пари и ресурси чрез използване на PV системи. „Хит на тазгодишното изложение бяха различните технически решения на водещи

Intersolar Europe 2013 – product review
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компании в соларния бранш, които
представиха фотоволтаични системи, работещи така, че максимална
част от произведената енергия да
бъде използвана за собствена консумация, но без наличие на акумулаторен блок или т. нар. smart home management system. Системата представлява набор от устройства (смарт
контакти, осветителни ключове и
др.), които се управляват посредством безжична връзка. При наличие
на определена мощност от соларната система могат да се задействат
отделни консуматори като бойлери,
перални, съдомиялни и др. Така консумацията на електрическа енергия
от електроразпределителната мрежа се свежда до минимум“, споделиха за Енерджи ревю от Мотто Инженеринг, традиционен посетител
на изложението.
Актуалните въпроси от сферата
на соларната енергетика бяха отразени и в съпътстващата програ-
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ма на Intersolar Europe. В конференцията Intersolar Europe 2013, която
се проведе от 17 до 20 юни в
Internationales Congress Center
Muenchen, взеха участие около 400
лектори и 2000 присъстващи от цял
свят. Обсъдени бяха глобални стратегии за растеж на соларната индустрия, бизнес модели и общите
политически условия в Европа. Внимание бе обърнато и на развитието на пазара в региона MENA (Близкия Изток и Северна Африка), значението на Средиземноморския план
за слънчева енергия (MSP), специалните изисквания към фотоволтаични инсталации в пустинни райони и
др. Сред тематиката се откроиха
нови интересни бизнес модели и
структури за финансиране. „Слънчевата енергия в Германия вече може
да бъде произведена на цени между
12 и 15 евроцента за киловатчас,
което я прави изключително интересна инвестиция и даде тласък на
една относително нова форма на
финансиране на соларните инсталации - Обществените енергийни кооперативи. Те дават възможност на
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гражданите да участват в енергийни проекти и да подкрепят децентрализираното производство на
енергия на местно и регионално
равнище. Това определя нов курс за
бъдещето на регионалните енергийните доставки и открива широка
гама от нови бизнес модели“, бе
съобщено в рамките на конференцията.
В следващите редове ви представяме най-новите продукти и технологии на водещи фирми в бранша,
демонстрирани в рамките на изложението. Изложителите са подредени в азбучен ред.

ABB представи нови
соларни инвертори
ABB представи нови соларни инвертори от серията PVS800. Според
производителите новите 875 kW и
1000 kW централни инвертори имат
по-голяма ефективност и намаляват
цялостните разходи за системна
поддръжка. Сериите централни инвертори от 100 до 1000 kW са проектирани за многоватови фотоволтаични централи и големи PV инста-

лации в търговски и промишлени
сгради. В представянето си ABB
акцентира и върху новата серия
мултистрингови инвертори PVS580
(20 kW и 25 kW) за търговски и индустриални сгради, които се очакват
на пазара в началото на 2014 г. На
щанда на компанията посетителите имаха възможност да се запознаят и с цялостното портфолио на ABB
за фотоволтачния пазар, включващо
продукти ниско напрежение, решения
за съхранение на енергията и оборудване за присъединяване на централите към електроразпределителната мрежа.
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AEG Power Solutions представи
централни инвертори

Bosch Solar Energy представи PV
модули и нова switch-off концепция

Protect PV.630 и Protect PV.880 OD са най-новите допълнения в серията централни инвертори на AEG Power
Solutions (AEG PS), демонстрирани в рамките на Intersolar.
„Инверторите поставят нови стандарти в сферата на
фотоволтаичните технологии със своите отлични нива

На своя щанд в зала A2 Bosch Solar Energy представи
нови фотоволтаични модули с по-висока производителност и интелигентна система за автоматично изключване на модулите от системата в случай на аварийна
ситуация и рестартирането им впоследствие. „Фото-

на ефективност от 98,7%. Подходящи са за мащабни
соларни инсталации и за монтаж на големи покриви.
Новите централни инвертори гарантират максимален
добив на енергия, а интелигентният софтуер помага за
стабилизиране на мрежата. Инверторите са съобразени
с мрежовите стандарти по целия свят, което е в подкрепа на нашата стратегия за бързо достигане на развиващите се пазари като Индия“, заявиха от AEG Power
Solutions.

волтаичните модули Bosch c-Si M 60+ S са снабдени с
ново поколение клетки с по-висока производителност,
покритие срещу отразяване на светлината и предлагат
повече възможности за монтаж. Вградената интелигентна електроника във всяка стрингова кутия позволява
автоматично изключване на цялата система или отделни
модули при пожар, наводнение или друго бедствие. Switchoff функцията може да бъде задействана и по външен
сигнал от центъра за поддръжка, след постъпване на
алармата. Новото в концепцията е възможността за автоматичен рестарт на системата веднага след като
отмине опасността, което допринася за нейната ефективност, поясниха изложителите. Посетителите на
щанда на Bosch Solar Energy разгледаха и решения за
съхранение на енергия и различни видове инвертори.

Bosch Power Tec демонстрира нова
комуникационна система
В рамките на изложението Bosch Power Tec за първи
път показа комуникационната система „e.World“. „Системата значително улеснява планирането на фотоволтаични системи, инсталацията на модулите и включва
мониторинг на състоянието и работата на оборудването“, заявиха изложителите. „Инверторите отдавна
поеха редица функции, които далеч надхвърлят превръщането на тока от пряк в променлив. Те се превърнаха в
двупосочен комуникационен
интерфейс между производителите и потребителите
и по този начин активно
допринасят за управлението и стабилизирането на
електрическата мрежа.
„E.World“ предлага на инсталатора
многобройни
възможности за достъп
чрез соларните инвертори
до всички периферни уст14
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ройства, дори и след пускането му в експлоатация, за
да извършва необходимите промени, наложени от фирмите доставчици на енергия. Инсталаторът веднага получава графично визуализирани всички данни за представянето на инверторите, инсталирани в системата и характеристики на оборудването за подробен анализ. Чрез
връзка с „e.Web“ интернет портал или приложението за
смарт телефони „e.UserApp“ информацията е достъпна
за всички инсталатори и системните оператори в реално време“, коментираха от Bosch Power Tec.

КАСО представи нова система за
енергиен мениджмънт и хибриден
инвертор
В представянето си на Intersolar КАСО NEW ENERGY
акцентира върху две нови технически решения - системата за енергиен мениджмънт Powador gridsave и хибриден инвертор Powador gridsave eco. „Системата за енергиен мениджмънт позволява произведената електрическа енергия от соларната система да бъде използвана
предимно за собствена консумация. Включва заряден

контролер, литиеви акумулаторни батерии, инвертор и
специално разработен софтуер, който управлява енергийните потоци. Хибридният инвертор Powador gridsave
eco е интелигентен енергиен мениджър, благодарение
на който произведената електрическа енергия може да
бъде съхранена в оловно-киселинни акумулаторни батерии през деня и да бъде използвана при необходимост
(през тъмната част от деня). Произведената енергия
може да покрива консумацията в домакинството или да
бъде отдавана в електроразпределителната мрежа“,
заявиха от Мотто Инженеринг, представител на КАСО
NEW ENERGY у нас.

Chint Power Systems представи
инвертори с Ethernet и Zigbee
комуникация
Сред акцентите в представянето на Chint Power
Systems бе новото поколение свързани към мрежата
трифазни безтрансформаторни фотоволтаични инвертори. Серията включва малки 5/6/7,8/10/12 kW и
средни 20/25 kW инвертори, които разполагат с подобрена производителност и осигуряват ефективност до
98,6%, коментираха производителите.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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„ Серията е изпълнена в съответствие с еlectrolyte-free дизайна за
подобряване на дългосрочната надеждност и ниски разходи за поддръжка. Инверторите са проектирани с двоен MPP тракер, което дава
възможност за отделни DC входове,
дори и с асиметрична конфигурация.
Максималното DC входно напрежение е повишено от 800 V до 1000 V,
а диапазонът на работното напрежение е разширен до 250-950 V. Инверторите са с вградени стандартни портове за комуникация RS485.
Отделно са на разположение Ethernet
и Zigbee комуникации за различни решения за наблюдение на системите“,
допълниха от Chint Power Systems.

Conergy спечели награда
за иновативен проект
В рамките на изложението
Conergy бе отличена с наградата за
иновации на Intersolar в категорията
„Проекти“. Проектът за автономна
фотоволтаична инсталация е изпълнен на покрива на ресторант в
„Lasal del Varador“ в Барселона. Благодарение на нея собствениците на
ресторанта са намалили с 1/5 разходите за електричество.
„ След пилотния проект в „Lasal del
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Varador“ изградихме общо 56 такива инсталации само в Испания в
сътрудничество с партньори. Те
произвеждат около 1450 мегаватчаса електроенергия на година и по
този начин доставят достатъчно
електричество за близо 420 домакинства“, заявиха от компанията.

Diehl представи
платформата Smart Eco
System
В зала 5 на изложбения център
фирма Diehl, в сътрудничество с Glen
Dimplex, представи нова платформа
за интелигентен дом Smart Eco
System. "Модерната технология
свързва потребителите на енергия,
доставчиците и системите за
съхранение на енергия в една интелигентна мрежа. Чрез този всеобхватен подход произведените мощности могат да бъдат адаптирани към
оптималните енергийни нужди на
сградата. Платформата безпроблемно се интегрира в различни безжични комуникационни технологии
като EnOceаn или Z-Wave. Налице е
също така и възможност за предаване на данните чрез съществуващата инфраструктура, като например захранващ кабел. Smart Eco

System обединява модерни решения
от различни производители за производство на енергия, управление,
съхранение и интелигентен контрол
в една лесна за ползване система",
заявиха от Diehl.

EATON представи
електрооборудване за
енергийни системи
На съвместен щанд в зала А4
EATON и Cooper Bussmann представиха цялостна гама устройства за
защита от пренапрежение, автоматични прекъсвачи и контактори за
енергийни системи. Сред новостите
в гамата бяха въздушни автоматични прекъсвачи серия NRX, серията автоматични прекъсвачи с лят корпус
NZM, цифрови автоматични прекъсвачи, стринг прекъсвачи PKZ-SOL,
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контактори DIL, устройства за защита от пренапрежения easyID, подходящи за всички PV системи в съответствие с IEC 61643-11. Специално внимание бе отделено на комбинираното устройство Combiner Box,
предназначено за защита, наблюдение и превключване на PV модули, с
възможност за конфигурация на до 24
стринга и с Modbus съвместим мониторинг в реално време.

EnerSys показа нови
системи за съхранение
на енергията
Производителят на акумулаторни
батерии за индустриални приложения EnerSys представи нови решения
за съхранение на енергията от ВЕИ
централи, сред които Home Energy
Storage. „Системата работи със
съществуващи или нови фотоволтаични инсталации и балансира дневните и нощни пикове на енергия.
Оборудвана е с усъвършенствани
батерии с thin plate pure lead (TPPL)
технология, които осигуряват бързо
зареждане в компактен размер“,

заявиха изложителите.
Сред акцентите в представянето бяха още системата PowerSafe
SBS EON и PowerSafe SOL G, като
последната е разработена специал-
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но да осигури стабилни резултати
от възобновяеми енергийни източници при тежки условия и се базира на
Ni-Cd технология. Новите модели се
очаква да бъдат на пазара през
третото тримесечие на т. г.

ETI представи нови
решения за защита на
фотоволтаични системи
В зала А4 словенската компания
ETI представи нови продукти и решения за защита на фотоволтаични
и други енергийни системи. Сред тях
бяха нова гама прекъсвачи EFI B и B
+ за PV системи и зарядни станции
за електрически превозни средства,
ново поколение прекъсвачи VLC, NH
предпазители за фотоволтаични и
подобни инсталации (1500V DC,
1200V DC, 1100 V DC, 1000V DC),
предпазители за акумулаторни системи за съхранение на енергията, MV
предпазители за вятърни приложе-

ния, силови полупроводникови защити за DC /AC /DC преобразуватели в
PV и вятърни приложения, NH предпазители за постояннотокови напрежения и др.

Fronius показа инвертори
с вграден WLAN
интерфейс
Под мотото „Smart Grid Ready“
Fronius представи много нововъведения в портфолиото си на щанд от 512
кв. м. „Интерес предизвикаха инверторите Fronius Galvo и Fronius SYMO,
както и хибридният инвертор Fronius
- индивидуално решение за съхранение на енергията от фотоволтаични системи“, коментираха изложителите.

„Fronius обяви 2013 г. за година на
иновациите. В допълнение към множество нови продукти, ние представихме и пакет от нови възможности за пазара. Всички наши иновации
са предназначени за изпълнение на
Fronius визията „24 часа слънце“.
Това е бъдещето на енергията през
следващите десетилетия. За да се
постигне тази концепция, се нуждаем от интелигентни мрежи, интелигентни потребители и интелигентни инвертори. Интелигентен, преди
всичко означава комуникативен.
Fronius инверторите вече могат да
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се похвалят с пълен набор от инструменти за комуникация с крайни
клиенти, битова техника, сервизни
инженери и електрически мрежи.
Новите Fronius Galvo и Fronius SYMO
са първите инвертори с вграден
WLAN интерфейс“, допълниха от
компанията.

IBC SOLAR демонстрира
хибридни решения за
електрозахранване
IBC Solar представи автономни
решения за захранване на отдалечени от електрическата мрежа райони и интеграцията на различни източници на енергия в една система.

Акцент бе поставен върху хибридните системи, които комбинират
слънчева енергия с други енергийни
източници, като дизелово гориво,
вятър и т. н. „По този начин се гарантира стабилно захранване и значително намаляване на разходите за
дизелово гориво и емисиите на CO2.
Проектите на IBC SOLAR за хибридно захранване варират от промишлени системи за широк спектър от
индустриални и инфраструктурни
приложения, до жилищни системи за
големи сгради и цели села“, коментираха от IBC Solar.
Освен на фирмения щанд в зала В6,
IBC Solar участва и на специалната
изложба „Електрификация на селските райони“, организирана от Германската асоциация на соларната индустрия в зала B5.

Exeron. „Exeron е интелигентна
хибридна система с много широка
област на приложение. Тя комбинира и управлява добитото електричество от различни източници на
енергия - слънце, вятър, дизел генератор, батерия и електрическа
мрежа. Хибридната система Exeron
се състои от AC и DC зарядни контролери, акумулаторна батерия,
DC-AC инвертор и микрокомпютърен модул за управление, наблюдение и контрол. Новата версия има
обновен външен дизайн, подобрена
модулна структура и нововъведения
в софтуера. Интегрирани са нови
иновативни хардуерни решения, които позволяват пълна свобода на
конфигурацията и неограничен капацитет по отношение на мощностите: от 2 kW до 65 MW“, коментираха от компанията.
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MAGE SOLAR
демонстрира PV модули
и присъединителни
системи
MAGE SOLARпредстави интегрирано портфолио от продукти и услуги в областта на фотоволтаичните
системи. На щанд от над 360 квадратни метра изложителите демонстрираха съвременни моно-и поликристални модули MAGE POWERTEC

Krannich Solar представи
нови решения за PV
системи
В зала A6 на изложбения център
Krannich Solar представи решения за
ускоряване на енергийната трансформация. Сред тях бяха автономни
системи за собствена консумация,
конфигурирани спрямо изискванията
и условията на различните типове
потребители и

PLUS, нови MAGE SAFETEC присъединителни системи за плоски покриви, както и MAGE ENERGYTEC система за управление на товарите и
енергията.

Phoenix Contact
представи система за
мониторинг Solarcheck
PV

IPS представи новата
версия на системата
Exeron
В рамките на изложението
българската компания Интернешенъл Пауър Съплай (IPS) представи за първи път усъвършенствата
модулна концепция на системата

бинацията си от добра цена, перфектни показатели и бърз монтаж.
Double Dome системата ("D-Dome") ориентирана в две противоположни
посоки, и Single Dome системата ("SDome") – ориентирана в една посока,
са предназначени за плоски покриви",
заявиха от Krannich Solar.
"Новата CrossHook 4S също привлече вниманието на посетителите
по време на изложението. Леката и
регулируема по височина покривна
планка може да бъде използвана за
регулиране на височината на покривната фотоволтаична система, поради което може да се използва при
стари покриви и различни условия",
допълниха изложителите.

K2 Double и Single Dome системи за
плоски покриви. "Тази лека и аеродинамична система, която не изисква
много компоненти, впечатлява с ком-

В представянето си на Intersolar
Phoenix Contact акцентира на системата за мониторинг на стринговете във фотоволтаични паркове
Solarcheck PV. „Системата повишава ефективността на PV централата, като предоставя точни данни
за нейното производство в реално
брой 4/2013
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1200-метрова RS-485 шина без допълнителни усилватели. Това означава, че с помощта на Solarcheck PV
може да се наблюдава почти 2000
фотоволтаични стринга в мрежа“,
поясниха производителите.

Power-One представи
нови инвертори и
системи за съхранение
на енергията
време и следи за евентуални повреди. Лесна е за интегриране в съществуващи комуникационни структури и дава възможност за незабавно
откриване на загуба на производителност, например, причинена от
замърсени или повредени панели,
както и за бързо прилагане на подходящи мерки за противодействие.
Цялата система дава възможност
за работа на до осем измервателни устройства на един комуникационен модул. Максималната дължина
на кабела е 500 m. Комуникационните модули са интегрирани като
Modbus подчинени устройства на
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Power-One представи нови инвертори от серията AURORA, както и
системата за съхранение на енергия REACT. „AURORA TRIO-5.8,
AURORA TRIO-7.5, и AURORA TRIO8.5 инверторите са подходящи за
приложение в жилищни сгради с
трифазно захранване. Предлагат се
с мощност от 5.8, 7.5 и 8.5 kW и
съответно ефективност до 98% в
широк диапазон на входното напрежение, както и възможности за
естествено охлаждане. С максимално тегло от 28 килограма трите
нови инвертори са оборудвани с
плъзгащ се преден панел за опростен монтаж и поддръжка, а графи-

чен дисплей позволява бърза настройка на параметрите и функционален контрол. Освен това устройствата предлагат интегрирано
управление на мощността и функционалността, мониторинг, включително и на околната среда, без да
изискват никакви външни компонен-
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ти. Системата може да се надгради с карта за DataLogger Ethernet,
която позволява наблюдение на параметрите както на местно ниво
(чрез интегриран уеб сървър), така
и дистанционно (чрез AURORA
VISION портал)“, заявиха от PowerOne.
Системата REACT се състои от
4.6 kW монофазен Power-One инвертор и литиево-йонна батерия, осигуряваща 2 kWh използваема енергия. Предвидена е и по-малка версия
с 3.6 kW инвертор. Новата система за съхранение на енергия ще бъде
налична през първото тримесечие
на 2014 г.

ция може да се забави поради временните антидъмпингови мита на
панелите внос от Китай, тъй като
пазарните цени на слънчевите панели вече са във възход. Въпреки че
продуктите на REC не са засегнати от антидъмпингови мерки на ЕС,
ние сме против вносните мита и
подкрепяме откритата и честна
конкуренция“, коментира Люк Граре,
старши вицепрезидент на направлението Соларни продажби и маркетинг в REC.

REC представи соларни
решения за пустинни
условия

В рамките на изложението
REFUsol показа новото си решение за
директно подгряване на битова вода
AE PV HeatingSolution. „Продуктът
превръща слънчевата енергия от
фотоволтаичните модули в електрическа с голяма ефективност и покрива до 60% от годишните изисквания за гореща вода на еднофамилно домакинство. Нагревателния елемент се захранва директно с посто-

На тазгодишния Intersolar Europe
REC представи цялостното си портфолиото от продукти, решения и
услуги в областта на фотоволтаиката. На щанда на компанията бяха
изложени последните модели фотоволтаични панели, като специално
внимание бе отделено на модулите,

произведени за пустинни условия.
„Въпреки свиването на европейския
пазар, Intersolar Europe все още е
един от най-важните търговски
панаири за REC. Европа ще остане
най-големият соларен пазар през т.
г. в световен мащаб, доказателство за което е появата на нови
бизнес модели, които не разчитат
на преференциални тарифи като автономните инсталации за търговска употреба, което показва, че
слънчевата енергия вече е конкурентна с други източници на електричество. Тази положителна тенден20

REFUsol представи
решение за директно
подгряване на вода с
фотоволтаици

янен ток, което значително опростява системата и снижава разходите за отопление до 4-7 евро цента/
кВтч. Освен самото устройство,
което се състои от нагревателен
елемент и система за контрол, са
необходими само 3-9 фотоволтаични модула. Модулите са с интегрирани MPP тракери и могат да бъдат
монтирани на покрив, гараж или
фасада. Системата е с безопасно
ниско ниво на напрежение <50 VDC и
опростена инсталация и поддръжка.
Потребителите могат да следят
дейността й в реално време с

REFUlog онлайн инструмент за мониторинг или безплатното приложение REFUlog“, заявиха от REFUsol.

Schueco демонстрира
цялостна система за
енергиен мениджмънт
Сред акцентите в представянето на Schuco на тазгодишното изложение бе системата Schueco
Energy Manager, която може да оптимизира потреблението на енергия в
домакинствата и самостоятелно да
вземе решение дали генерираното
от фотоволтаични модули електричество да захрани електроуредите
в дома, да бъде съхранено в батерии
или подадено към електроразпреде-

лителната мрежа. Решението е
част от цялостна PV концепция на
компанията, включваща още фотоволтаични модули и монтажни конструкции. На щанда на компанията
бяха представени най-новите серии
поли-и монокристални панели - PS 60
EA, PS 48, модулите MSE 210 Aero 2.0
и Aero Alpin за плоски покриви, както
и различни системи за монтаж в
зависимост от приложението.

SMA представи Sunny
Boy Smart Energy
инвертор
SMA Solar Technology представи
PV инвертор с вградена батерия
Sunny Boy Smart Energy, за който
получи награда за иновации от
Intersolar Europe. „Sunny Boy Smart
Energy е резултат от задълбочени
изследвания на SMA и развитие в областта на съхранението и управлението на енергията. Използваемият
капацитет на интегрираната литиброй 4/2013
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нително планиране и проектиране.
Sunny Boy Smart Energy се съчетава
безпроблемно в концепцията SMA
Smart Home и позволява интегриране в бъдещите модели на смарт грид
управление. Появата на Sunny Boy
Smart Energy е планирана за втората половина на 2013 година.

Steca представи нови
модели инвертори

ево-йонна батерия е около 2 кВтч,
което позволява икономична работа
в типични жилищни фотоволтаични
системи. Енергията е достатъчна,
за да достави на четиричленно домакинство около три часа електрически ток през нощта. Интегрираната литиево-йонна батерия е проектирана с експлоатационен живот
от 10 години и с дълбочина на разреждане до 90%. Благодарение на
компактния си дизайн Sunny Boy
Smart Energy е също толкова лесен
за инсталиране като типичния PV
инвертор и не се нуждае от допъл-
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Steca представи нови решения за
по-голяма енергийна ефективност и
оптимално управление на енергията.
Акцент бе премиерата на най-новото поколение на coolcept топологията, която помага на инверторите
да постигнат най-висока ефективност в своя клас. Решението се
базира на симетрични понижаващи
конвертори, разделящи входящото
напрежение на две нива с последващо DC-AC преобразуване. Новата
coolcept-х версия е с IP 65 защита
срещу прах и вода за приложения на
открито, а устройствата са оборудвани с Интернет комуникационен
модул. Модулът е оптимизиран за
системи, използващи производство-

то на електроенергия за собствено
потребление в еднофамилни къщи.
Изложителите представиха и
нови модели на зареждащия контролер Steca Tarom 4545 и Steca Tarom
MPPT 6000 с анимиран графичен дисплей, атрактивен дизайн и по-висока ефективност.
Посетителите на щанда имаха
възможност да се запознаят и с
новите трифазни инвертори
StecaGrid 20000 3ph и StecaGrid 23000
3ph, както и с богатата гама зареждащи контролери Steca TR A502 TT,
TR A501 T, TR A503 TTR, TF B001 и
B202 TF, TH B402 M.
Източник текст и снимки:
уеб-сайтовете на Intersolar Europe
и изброените фирми
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Използване
на елегаз в
електроенергийните
съоръжения
П

роблемът с надеждната работа и дългия експлоатационен срок на
прекъсвачите за високи напрежения
и големи токове датира още от тяхното създаване. Многобройни са начините за намаляване на електрическата дъга при отваряне на контактите и елиминиране на предизвикваните от нея неудобства. Сред особено
успешните решения е поставянето на
контактите в среда от елегаз.
Прекъсвачите и други електротехнически устройства се доставят заредени с елегаз и периодичната им
проверка в процеса на експлоатацията налага съобразяване с неговото
наличие. Това е още по-важно при
съхраняването на контейнерите с
елегаз и в случаите, когато се налага периодично допълване с него на
съоръженията поради неизбежното
изтичане на макар и малки количества. И не на последно място, след
края на експлоатационния срок на
устройствата техният елегаз не би
трябвало да се изхвърля, а да се рециклира за повторна употреба. Тези
фактори изискват при експлоатация
на съоръжения с елегаз добре да се
познават неговите свойства.

Малко история
Елегаз е популярното наименование на неорганичното химично съединение серен шестхлорид SF6, синтезиран в лабораторни условия през

1900 г. В следващите 3 десетилетия
са изследвани подробно неговите
химични и физични (включително
диелектрични) свойства. Първите
практически приложения като изолатор в електрически съоръжения датират от 1937 г., но масовото му
използване започва десетилетие покъсно, съпътствано с производството му в промишлени мащаби. Найнапред се е използвал като изолатор
в трансформатори, а от средата на
50-те години на миналия век започват приложенията му вместо
сгъстен въздух първоначално в прекъсвачи високо напрежение, а след
това и в прекъсвачи средно напрежение. Днес годишното му производство е около 8000 тона, от които
75% се използват като изолатор.
През 2010 г. само в прекъсвачите,
използвани в ЕС, е имало около 6000
тона елегаз, а през всяка от следващите няколко години нуждите от
него за електротехнически съоръжения ще са около 1000 т. Общата
стойност на електрическите съоръжения в Европейския съюз, ползващи
елегаз, е около 20 милиарда евро.

Химически свойства
Те са важни не само за поведението на елегаза като изолатор. Той
представлява инертен и безцветен
газ, който е без миризма, когато е
химически чист. Използваният в
електрическите съоръжения и найвече в прекъсвачите неизбежно

Sulfur Hexafluoride (SF6) use in HV and MV electrical
power systems
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съдържа примеси, които определят
неприятната му миризма на развалени яйца, усещана в затворени помещения дори при концентрации от
няколко ppm. Вдишването му предизвиква гадене, сънливост и затруднено дишане, като може да се получат
и поражения на дихателната система. Той е един от най-тежките газове, като плътността му е 5 пъти
по-голяма от тази на въздуха, не се
разтваря във вода и запазва свойствата си до температура от 500 °С.
Освен това не гори, не е химически
активен, нито токсичен, не е канцерогенен и не може да предизвиква
мутации, но при големи концентрации
изтласква кислорода от въздуха.
Типичният работен температурен обхват на елегаза е от -25 до
+50 °С и в него електрическите му
свойства остават практически неизменни. Същевременно, в сравнение
с масово използваното като изолатор трансформаторно масло, той не
създава никакъв риск от взрив или
възникване на пожар.
Както при всяко химично производство, полученият продукт не е идеално чист, а съдържа нежелани примеси. Според стандарта IEC 376 на
Международната електротехническа
комисия максимално допустимите
примеси в произвеждания елегаз са,
както следва: 500 ppm на газовете
кислород, азот и CF4, 15 ppm на водни пари и 0,3 ppm на флуороводород
HF. Например в 1 m3 елегаз, чието
тегло при налягане 1 атмосфера е
6,14 kg, не трябва да има повече от
15.10-6 x 6,14 kg = 92 mg водни пари.
Практическото определяне на колиброй 4/2013
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чеството водни пари се прави чрез
измерване на точката на втечняване (Dewpoint) Td на елегаза, която
представлява температурата на
началото на втечняването му (на
появата на първите капчици). За електрически съоръжения се препоръчва
нейните стойности да са между -22
и -45 °С при атмосферно налягане на
газа, на които съответства относително количество влага 810-70 ppm
и Td от -3 °С и -29 °С при налягане 0,5
MPa. При това Td е толкова по-ниска,
колкото по-малко е влагата, а типичната й стойност, осигурявана от производителите, е -60 °С.
От всички примеси най-опасен е
флуороводородът, тъй като е силно
токсичен и води до бърза корозия на
метални части. Особено съществено за експлоатацията на прекъсвачи
е, че възникващата електрическа
дъга между отварящите се контакти разлага малка част от елегаза в
сяра и флуор, които след прекратяването й отново се съединяват в елегаз, докато примесите на влага пречат на този процес и водят до образуването на флуороводород. Неговото количество може да надхвърли
споменатите норми при токове на
прекъсвача над максимално допустимите и особено при често възникване на къси съединения в комутируемите вериги. Освен флуороводород
поради електрическата дъга се появяват още десетина други химични
съединения, някои от които също са
токсични. Подобно на флуороводоро-
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да те също са в много малки количества, но независимо от това и добрите уплътнения срещу изтичането
на газ, тяхното съществуване е нежелано, най-малкото защото също
могат да променят свойствата на
елегаза. Това е основната причина да
се предпочита използването на
прекъсвачи с вградени абсорбиращи
вещества (например активиран двуалуминиев триокис), чието действие
бързо и ефективно отстранява не
само примесите по време на производството, но и газовете от електрическа дъга.

a

Физически свойства
Няколко са физическите свойства
на елегаза, имащи значение за използването му в електрически съоръжения. При дадена плътност (в определен обем е вкарано фиксирано количество газ) налягането му нараства
по линеен закон с температурата,
което трябва да се има предвид при
проектирането и експлоатацията на
уплътнителните елементи на съоръженията. Същевременно това означава, че при повишаване на температурата на дадена апаратура опасността от нежелано изтичане на елегаз нараства. Например при плътност
0,1 kg/l и промяна на температурата
от -5 на +130 °С налягането се удвоява. Тази зависимост е толкова посилна, колкото по-голяма е плътността. От друга страна за промяна на
температурата на елегаза в определени граници му е необходима 3,7 пъти

б

Фиг. 1.

повече топлинна енергия в сравнение
с въздуха, т. е. повишаването на температурата на елегаза става потрудно от това на въздуха. Резултатът от това е по-лесното "преминаване" на топлината през елегаза и следователно по-добрата му
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способност в сравнение с въздуха да
охлажда нагрети тела или обеми,
която е съизмерима с тази на водорода и хелия. Топлинната проводимост на елегаза става най-голяма при
температури между 1800 и 2200 °С,
когато той най-лесно отвежда топлината от нагрято място. Това свойство се използва за ефективно гасене на електрическата дъга, възникваща при отварянето на силови контакти – мястото на възникване на
дъгата бързо се охлажда и тя изгасва. Гасенето е много успешно и над
100 пъти по-бързо в сравнение с
въздуха. При това дъгата разлага
много малка част от газа, което
позволява неговото количество в
затворен обем да се запазва за дълго
време практически неизменно.

Електрически свойства
Те са най-съществените за използване на елегаза в прекъсвачи и други електрически съоръжения. Молекулите му имат свойството да улавят
свободни електрони, с което се превръщат в тежки йони. В резултат на
това количеството на тези елект-
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рони в газа намалява и характеристиките му като изолатор се оказват
много добри. Сравнение на пробивното напрежение на елегаза с това на
въздуха и трансформаторното масло е показано на фиг. 1а, като по абсцисата налягането е в bar, а по
ординатата - пробивното напрежение UBR в kV за фиксирано разстояние
между изолираните части. Вижда се,
че UBR е около 2,5 пъти по-голямо в
сравнение с въздуха, а при налягане
над около 3 bar надхвърля и това на
трансформаторното масло. Сравнението на пробивното напрежение на
елегаз и на азот е дадено на фиг. 1б,
като по абсцисата е налягането им
в МРа, а по ординатата - напрежението в kV при разстояние 1 mm между
изолираните части. Двете фигури показват, че пробивното напрежение
расте с налягането, поради което е
желателно в прекъсвачите за високо
напрежение то да е по-голямо в сравнение с по-нисковолтовите.

Експлоатационни
особености
Независимо от всички положител-

ни качества на елегаза, през последното десетилетие в някои страни
са били обсъждани законодателни
мерки за забраната на използването
му, но нито една от тях не е била
приета. Същевременно въпросът за
намаляването на неговите емисии в
атмосферата е част от Европейската програма за изменения в климата
(ЕССР) от 2001 г., в рамките на която е разработен комплекс от мерки
поотделно за производителите на
електрически съоръжения с елегаз и
ползвателите им. Частта му за производителите е добре да се познава
и от ползвателите, за да се има
предвид при избора на съоръжение за
дадено приложение. Тя включва:
n постоянно подобряване на конструкцията с цел намаляване на емисиите по време на експлоатацията и улесняване на поддръжката;
n намаляване на емисиите по време
на производството;
n използване на херметизирани конструкции, особено за по-малките
съоръжения;
n улеснено извеждане от експлоатация и рециклиране.
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Частта за ползвателите, от своя страна, съдържа
изисквания за:
n подобряване на процедурите за допълване на съоръженията с елегаз;
n подобряване на сервизното обслужване на съоръженията за много големи токове;
n ползване на херметизирани съоръжения винаги, когато това е възможно;
n максимално бърза замяна или ремонт на съоръжения
с установено наличие на изтичане на газ;
n внимателно извеждане от експлоатация и рециклиране на елегаза за повторно използване.
Съвременните екологични проблеми налагат оценка
на влиянието върху околната среда на намиращия се в
атмосферата елегаз. Установено е, че той не намалява съдържанието на озон, а приносът му към емисиите
от вредни газове е твърде малък – за страните от ЕС
през 2002 г. той е бил 0,2%. Независимо от това елегазът е включен в протокола от Киото от 2005 г. като
един от 6-те газа, чиито емисии трябва да бъдат
намалявани. Причината е, че той влияе на глобалното
затопляне близо 22 000 пъти повече от СО2 и наличното му количество в атмосферата се разлага за 3600
години (това време за СО2 е 100 години). Всичко това
налага ползвателите на съоръжения с елегаз да вземат съответните мерки при експлоатацията им, за да
не се допуска изтичане. От друга страна, елегазът има
косвеното предимство, че осигуряваният от него подълъг експлоатационен срок означава намаляване на

производството на нови електрически съоръжения и,
съответно, по-малко необходими енергия и материали. Друго косвено, но не маловажно предимство на
елегаза, е, че намаляваните чрез използването му размери на електрическите съоръжения позволяват създаване на по-малки трансформаторни уредби и съответно монтирането им в непосредствена близост до консуматорите. Това намалява загубите от преноса на
електроенергия, т. е. на излишно произвежданата енергия (около 7% от общата) и съответно на емисиите
на СО2. Според някои оценки благодарение на използването на елегаз в електрическите съоръжения страните от ЕС само през 2003 г. са намалили тези емисии
с 1,7 млн. тона.
Полезно е да се има предвид, че подробности за боравенето с елегаз и за потенциалния ефект върху здравето от изтичането му са дадени в стандарта IEC634,
Annex С на Международната електротехническа комисия. Съществуват норми за максимално допустимото
му количество във въздуха на работните места в електрически съоръжения с елегаз. При 8-часов работен ден
и 5-дневна работна седмица концентрацията му не
трябва да надхвърля 6 g/m3. Също такива ограничения
се налагат и за споменатите токсични химични вещества, както следва: до 9 mg/m3 за SOF2, до 30 mg/m3 за
SO2F2 и до 0,06 mg/m3 за S2F10.

Транспортиране и съхраняване
Извършва се в затворени метални съдове при спазване на всички изисквания за пренасяне на газове под
налягане. Препоръчва се външно съхраняване на съдовете, а когато за целта се използват складови помещения, те задължително трябва да са с вентилация, без
открити нагреватели, огън и инсталации, създаващи
електрически искри при работата си и в тях да се не
пуши. При регистриране на изтичане на газ персоналът
в помещението трябва да бъде евакуиран. За извършването на каквито и да е профилактични дейности на
съоръжения с елегаз трябва да се работи със защитни
облекла, ръкавици, предпазни чорапи на обувките и да
носи кислороден апарат. Подробности за съхраняването и транспортирането на елегаза са дадени в глава
10.6 на стандарта IEC 60480 на Международната електротехническа комисия.

Рециклиране или унищожаване
Елегазът е скъпо струващ материал със стабилни във
времето параметри, поради което е желателно след
изтичане на експлоатационния срок на съоръжението
газът да бъде изтеглен от него за пречистване и повторно използване. Процедурата за това е описана в
стандарта IEC 60480. Процесът на пречистване е подобен на този на производство и затова е най-добре се
извършва от производителя. Когато по една или друга
причина това не е възможно, се препоръчва от него да
се изиска списък на центрове за рециклиране. При решение за унищожаване на газа това се прави в пещи за
изпичане на тухли, където се нагрява до висока температура в присъствието на варовик. Резултатът е получаване на безопасните минерали гипс и флуорит.
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SCP продукти на SOCOMEC и
електрооборудване TERASAKI ELECTRIC
От началото на 2013г. Цифрови преносни системи (DTS) е ексклузивен дистрибутор за България на японския производител на електрооборудване
TERASAKI ELECTRIC.
TERASAKI ELECTRIC развива производствена гама в три основни направления - автоматични прекъсвачи от вида ACB (въздушни), MCB (миниатюрни)
и MCCB (модулни), както и индустриални електрически системи за контрол и измерване. Паралелно с новото
партньорство DTS разшири и гамата
предлагани продукти, за българския пазар на дългогодишния си партньор
SOCOMEC, Франция в частта за компоненти за изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фотоволтаични конструкции.
"От началото на тази година работим за налагането на тези сравнително нови за нас продуктови направления, с намерението те да заемат аналогичен пазарен дял като този на UPS
системите, с които сме добре познати на нашия пазар", коментира инж.
Иван Попов, управител на DTS.
Разединителите от фамилията
SIRCO и SIDERMAT, ръчните и байпасни превключватели от фамилиите
COMO и SIRCOVER, ABP от фамилията ATyS, измерителните DIRIS и
COUNTIS, мрежовите анализатори
DIRIS N, токовите трансформатори,
предпазителите и защитите от
свръхнапрежение на SOCOMEC са вече добре познати и търсени продукти
на българския пазар. За момента се
наблюдава спад в сегмента на фотоволтаичните системи, ето защо акцент в продуктовите оферти ще бъдат малките покривни и фасадни фотоволтаични инсталации за крайни
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потребители, както и мобилните контейнерни конфигурации с модулно надграждане за корпоративни клиенти.
"От тази година, в качеството си
на ексклузивен дистрибутор на
SOCOMEC за територията на България, работим и за налагането на новата концепция Smart PowerPort за енергийно обезпечаване на мобилни центрове за данни или на такива, в които
няма разполагаемо пространство за
хардуерен ъпгрейд особено в частта
за автономно електрозахранване.", допълни г-н Попов.
На практика Smart PowerPort е контейнерен вариант на мощна UPS система за автономно електрозахранване с висока енергийна плътност и възможност за лесно транспортиране и
модулно надграждане. Smart PowerPort
има висока степен на автономност и
защита, съчетана с възможно най-ниско електропотребление, както и ниски нива на въглеродни емисии. Контейнерът има две конфигурационни решения - 20-инчов контейнер с инсталирани от 100kW до 450kW и 40-инчов контейнер с инсталирани до 800 kW с
възможност за паралелно свързване на три
контейнера с обща
мощност 2400 kW. Smart
PowerPort включва високоефективна "green
power" UPS система,
електросъхранение (батерии и/или маховик),
разпределителен панел
за вход и изход, систе-

ма за охлаждане, противопожарна защита, мониторинг на батериите и
контрол на достъпа. С помощта на
контейнера Smart PowerPort в момента се захранват три военни кораба на
българската армия в база Атиа в Созопол. Това е следствие от изпълнения
от Цифрови преносни системи договор
към Министерството на отбраната
от 2011г. за четири 12-инчови контейнера с инсталирани в тях UPS-и от
500kVA, в режим на конвертори за преминаване от брегово захранване по европейски стандарт към корабно захранване по американски стандарт.
DTS предлага и аналогична напълно автономна контейнерна фотоволтаична
станция на SOCOMEC с мощност 1
MWp и възможност за модулно надграждане в паралелни конфигурации.
Световният лидер в маркетинговите проучвания, американската компания Frost&Sullivan връчи наградата за
качество, иновации и приложимост в
областта на UPS за 2013 г. на френската компания SOCOMEC.

Цифрови преносни системи ООД София,
Бизнес Център Сердика
бул. Акад. Иван Гешов 2E Сграда 1, ет.1,
офиси 109 и 110
тел./факс: 02/ 931 03 97; 831 56 78
e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.com
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Сеизмични проектни основи
на АЕЦ Козлодуй и тяхната
преоценка
Безопасността на ядрените централи е въпрос от особена важност,
затова изискванията за осигуряване
стабилността им на външни въздействия са определени от Наредба за
осигуряване на безопасността на
ядрените централи. В документа се
съдържат редица изисквания, сред
които и тези проектите за АЕЦ да
отчитат следните външни събития
и опасности, характерни за площадката, като: екстремни климатични
условия, земетресения, външни наводнения, падане на въздухоплавателно
средство, индустриални дейности и
транспорт в близост до площадката
и т. н. Според строго специфичните
изисквания на нормативния документ,
касаещи земетресенията, за района
на дадена ядрена централа и нейната площадка се изпълняват инженерни проучвания, изследвания на процеси, явления и фактори от естествен
произход, които биха могли да повлияят върху безопасността на съоръжението.
Тектоничната активност е определена от следните характеристики: местоположение на възможните
земетръсни зони спрямо площадката с ясно посочване на ориентацията и границите им; амплитуди,
скорости и градиенти на последните движения на земната кора и параметри на евентуални премествания; характеристики на активните
разседни зони с данни за последно
активиране.
Освен това се взема под внимание
опасността от свлачищни премествания на склоновете с отчитане
на условията на земните пластове и
сеизмичните колебания, както и при
отчитане на влиянието на подземни
води, тектонични нарушения, съвременни геодинамични процеси. Има се
предвид евентуалното наличие на
специфични земни пластове, които
биха оказали влияние върху слягането

под ядреното съоръжение или върху
наклона на реакторните отделения
при земетресение. Реакцията на дадено съоръжение и ефективността на
превантивните мерки при екстремни ситуации се изследват и доказват
на базата на регулярно провеждани
стрес тестове.

Стрес тестове в АЕЦ
Козлодуй
Съоръженията, обект на стрес
тестове на площадката АЕЦ Козлодуй, са проектирани и строени в периода 1973 – 1992 г. За този период
са се променили както самата сеизмичност, така и нормативните документи за нейното определяне. В
АЕЦ Козлодуй всички тези промени са
отчетени адекватно, като извършени необходимите допълнителни изледвания. Определени са нови сеизмични
характеристики на площадката и за
тях са обезпечени важните за безопасността съоръжения.

Първоначални сеизмични
проектни основи на АЕЦ
Козлодуй
Съгласно проекта на 1-ви и 2-ри
блок на ядрената централа в Козлодуй сеизмичната активност в района е оценена под VI степен според
скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64), поради което при проектирането не са били взети специални мерки за повишаване на сеизмичната устойчивост. След 1977 г. и
земетресението с епицентър Вранча е направена сеизмична преоценка
на площадката и е прието ново ниво
на проектно земетресение. При проектирането на 3-ти и 4-ти блок от
атомната централа са заложени повисоки критерии по отношение на устойчивостта на сеизмични въздействия. Същото се случва и с първоначалните сеизмични проектни основи на блокове 5 и 6.

Kozloduy NPP’s design basis and their revaluation
28

Настоящи сеизмични
основи на АЕЦ Козлодуй
Действащите към момента сеизмични характеристики са определени 1990 – 1992 г. и важат за всички
съоръжения на територията на площадката. Те са базирани и на допълнителни анализи на влиянията на
местните земетресения и други специфични параметри. Посредством
различни методи са дефинирани сеизмичните нива за период на повтаряемост съответно 100 и 10 000 години на базата на тектонски, геоложки, сеизмични и други данни. По препоръка на МААЕ допълнително е изследвано въздействието от локално
земетресение. Определени са спектър на реагиране за свободна повърхност от локални земетресения и
съответните трикомпонентни акселерограми. Сеизмичните характеристики като сеизмични нива, обвивен
проектен спектър на реагиране за
свободна повърхност и съответните
трикомпонентни акселерограми също
са били разгледани и потвърдени от
експертите на МААЕ в периода 1992
– 2008 г.Определено е и т. нар. проверочно земетресение (Review Level
Earthquake – RLE).
За преоценката на сеизмичните
характеристики на площадката на
АЕЦ Козлодуй, извършена по Проект
на МААЕ BUL в периода 1990-1994 г.
са прилагани насоките на актуалните тогава документи на МААЕ. Двете стандартни нива за максимално
ускорение с период на повтаряемост
съответно 100 (сеизмично ниво - 1)
и 10 000 години (сеизмично ниво - 2)
са определени въз основа на тектонски, геоложки, геоморфоложки, сеизмични и геофизични данни чрез вероятностни и детерминистични методи. RLE е определено по правилата
за дефиниране на сеизмично ниво - 2.
Сеизмотектонските характеристики на регионалната и локална област
на АЕЦ Козлодуй, са определени на базата на комплексни геоложки, геофизични, геодезични, геоморфоложки,
брой 4/2013
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сеизмични, сеизмоложки и други изследвания.

Основни заключения
Според проведените изследвания
данните са обобщени и са направени следните заключения:
n в изследваната зона отсъстват
крупни разломни структури с висок енергиен потенциал;
n площадката на първата българска ядрена централа е разположене в относително най-стабилната част на Мизийската платформа. Този извод се потвърждава и
от натрупаната база данни от
действащата локална сеизмологична мрежа около площадката.
Използваният каталог на земетресенията обхваща периода от 375 до
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1990 година, като данните са унифицирани и стандартизирани според
изискванията. Интензивността на
земетресенията е оценена по скалата MSK-64, а техният общ брой е 812.
По-голямата част от наблюдаваните
събития са свързани със следните
области: Софийска, Маришка, Горнооряховска, Кресненска, НеготинскаКрайна и Кампулинг-Вранча и локална.
Чрез анализ на регистрирани акселерограми за средни почвени условия са
определени законите за затихване за
всяка от тях. Определени са и характеристиките на проектните сеизмични нива – проектен обвивен
спектър на реагиране за свободна
повърхност и съответните трикомпонентни акселерограми, отчитайки
геоложките условия на площадката.

Максималните ускорения са значително по-ниски от тези, определени
от сеизмичния хазарт (1.35 – 1.7
пъти). Ефектите от локални земетресения М=4.5 под площадката на
дълбочина 5 км и М=5 на 5 км разстояние и 5 км дълбочина върху конструкциите и оборудването са изследвани
отделно.
Всички аспекти и етапи на преоценката на сеизмичните характеристики са обсъждани на множество
мисии с участието на експерти от
МААЕ и водещи специалисти в областта. Според експерти оценките в
заключителните доклади от мисиите на МААЕ могат да се приемат
като достатъчен атестат за адекватността на сеизмичните проектни основи.
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Експлоатация и
безопасна работа
на парни котли
О

сновните принципи на организация и експлоатация на котела се
състоят в надеждната, икономична
и безопасна работа на котела. За
тази цел е необходимо обслужващият персонал да е обучен и квалифициран за работа с котела и да е
запознат с "производствени инструкции за котелно оборудване и поддръжка" и други служебни норми. Необходимо е също осъществяването
на планиран постоянен контрол върху
котелната система и оборудването
и от техническото ръководство.
Върху работата на котела влияние
оказва и правилна експлоатация на
оборудването в най-икономичен режим на работа, поддържане на термоизолацията, предпазване на горивото, топлината и електроенергията. Сред изискванията е и съставянето на годишен график за планови
ремонти и профилактика на цялото

оборудване на котела и котелната
система. Важен елемент и е непрекъснатият контрол на изправността
на оперативното оборудване и
същевременно отстраняване на
възникнали неизправности.

единствено ако той не работи и
налягането в него е нулево. В котелното помещение не се допускат
външни лица. Сред изискванията е в
котелното помещение да има часовник и телефон.

Обслужване на котела

Подготовка за запалване

За обслужване на котела могат да
бъдат допуснати лица, преминали
обучение и притежаващи нужната
квалификация. Операторът на котела е длъжен да бъде добре запознат
със: структурата и начина на функциониране на котела и допълнителното оборудване, което трябва да се
обслужва; газопроводната схема (мазутопровод), ако котелът се захранва с газ; конструкция на горелките и
граници на регулиране; правилата за
безопасна експлоатация на котела и
допълнителното оборудване. Не се
допуска работещият котел да бъде
оставен без надзор. Допуска се котелът да бъде оставен без надзор

Преди запалването на котела е
необходимо операторът щателно да
провери: оказаното време за запалване, температурата на водата, да
бъде запознат с котела и продължителността на запалване; изправността на горивната камера, подаването на газ, спирателни и регулиращи устройства; изправността на
контролно измервателните прибори,
клапани, фитинги, захранващи устройства, аспиратора и вентилаторите; изправността на оборудването за изгаряне на газообразно гориво; запълването на котела с вода и
изпускане на излишния въздух; поддържането на нивото на захранващата вода в котела – пропускане
през люкове, фланци и фитинги; щуцерите преди и след клапаните за

Steam boilers service and safety
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безопасност на паро- и газопроводите, изпускателните и продувъчни линии; отсъствието на хора или някакви предмети в горивната камера; наличие на необходимото налягане на горивото за нормална работа на газовата горелка и дюзите за мазут.
Преди запалване на котела е нужна щателна проверка на горивната камера и димоотводите. Преди включването на вентилацията на котела, когато котелът
работи на газообразно гориво, е необходимо да се провери дали роторите не докосват корпусите на вентилатора – проверява се ръчно.
Преди запалване, когато котелът работи на газ, е
необходимо: да се провери изправността на газопровода и неговите клапани; прочистването на газопровода
чрез продувъчни свещи, като постепенно се отваря
клапана от газопровода към котела и след приключване
клапаните се затварят; че няма изтичане на газ от
газопроводите или от друго място на газовата инсталация; проверяване за отсъствие на налягане на газа и
въздуха, подавани към горелката чрез манометър; регулиране на тягата при разпалване на котела, установява се минимално разпалване на върха на горивната камера равно на 1 - 1,5 mm H2O стълб.
Преди запалване на котела с течно гориво, температурата на горивото е необходимо да бъде равна на
указаната предварително. Парната линия до инжекторите трябва да се затопли.
Запалването на котела е процес, протичащ във време, определено предварително при слаб огън, умерена
тяга, затворен парен вентил и отворен предпазен клапан и отворен вентил за подаване на въздух. По време
на запалване котелът е необходимо равномерно нагряване на загряваните елементи. Ако в долната част на
барабана има нагревател, той може да бъде включен.
В случай че по време на запалването запалителното
устройство или горелката угасне, подаването на газ към
горелката е необходимо незабавно да се спре и да се
проветри. Проветряването отнема около 10 – 15 минути. След проветряването може да се направи повторно
запалване.
При повече от една горелки в котела те се запалват
последователно като изискването е да не се получават
отклонения в пещта.
Ако по време на запалване, част от горелките угаснат газоподаването към тях се спира и се прави проветряване в рамките на 10 – 15 минути. След това може
да се направи повторно запалване.

Пускането на котела в системата трябва да бъде
постепенно и плавно след подгряване и прочистване на
колектора. По време на загряване е необходимо дренажът
за изтичане на кондензат да бъде отворен. Главният
парен спирателен клапан се отваря плавно до не по вече
от 50%. Когато паропроводът е загрят напълно, клапанът се отваря нацяло.
По време на загряването се следи за изправност на
колектора - равномерното му разширение. При поява на
вибрации и резки удари е необходимо да се прекрати
загряването докато не се отстрани проблема.
При пускане на котела в действие и работещ парен
колектор, налягането е необходимо да бъде равно на това
в паропровода или с 0,5 кg/cm2 по - малко. В случай на
възникване на вибрации или хидравлични удари е необходимо спиране на котела и продължаване на продувките
на колектора.
Изисква се изправността на цялата котелна система да се следи непрекъснато. При възникване на неизправност незабавно се предприемат мерки за нейното
отстраняване, за да се осигури безопасност на работа
както на персонала, така и на съоръженията.
Необходимо е особено внимание да се обърне на:
n поддържане на нормалното количество на захранваща вода към котела и равномерното му захранване.
Не бива да се допускат ниски или високи нива на захранващата вода.
n поддържане на нормалното работно налягане и температура на парата произведена от котела. Повиша-

Пускане в експлоатация
Преди пускането на котела в експлоатация е необходимо да се направи: проверка за неизправности на предпазните клапани, водопоказателните прибори, манометри и захранващи устройства; проверка и включване на
автоматичната система за безопасност, регулиране и
сигнализация; прочистване на котела.
Не се допуска пускане на котела, ако се установят
неизправни клапани, захранващи устройства, автоматичните системи за безопасност, защити против претоварване и сигнализация.
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ване на налягането и температурата извън определените граници е строго недопустимо.
n поддържане на необходимата температура на захранващата вода след икономайзeра.
n нормална работа на горелката.
Необходимо е също следене на уредите за контрол на
нормалната и безопасна работа на системата.
Поне веднъж на смяна се проверяват: изправността
на манометъра с триходов кран и спирателния вентил,
който го замества; предпазните клапани, създаващи
нормалното работно налягане - до 24 кg/cm2; водопоказателните уреди, използвани за продувка на котела с
налягане до 24 кg/cm2. Проверката на изправността на
захранващата помпа, работеща с налягане до 24 кg/cm2
е в интервал посочен в производствените инструкции.
При увеличаване на натоварването на котела, работещ с природен газ, първо се регулира подаването на
газ към него, след което се регулира подаването на
въздух, за да се установи нормалната му работа.
При котел, работещ с течно гориво (мазут), при
повишаване на натоварването първо се намалява подаването на въздух към котела, след което се намалява
подаването на гориво и така докато се достигне нормалният режим на работа.

Периодична продувка на котела
Периодичната продувка (почистване) на котела се
осъществява през определен интервал от време и служи за премахване на натрупали се налепи и утайки от

барабана и колектора.
Продувката е краткотрайна и премахва всички отлагания и налепи върху разширителните и охладителите
предназначени за охлаждане на котела. Охлаждането се
осъществява с хладна вода до температура 60 -70 °С,
която може да се изхвърли в канализацията.
Периодичната продувка не е нужно да се извършва поне
веднъж на смяна. При лоши показатели на захранващата
вода може да се направи повторна продувка. Продължителността и последователността са посочени в документацията на котела. При провеждане на продувките
се уведомява целият работещ персонал. Продувката на
сепараторният съд, намиращ се в близост до котела, може
да се извърши от един оператор, но ако има сепараторни
съдове от двете страни на котела са нужни двама оператори. Продувката на сепараторният съд обикновено се
извършва в следната последователност:
n Проверка на изправността на продувъчните линии. До
първият вентил тръбата трябва да е топла, а след
него – хладна. Проверка на вентилите.
n Проверка на изправността на захранващата помпа и
количеството захранваща вода.
n Проверка на водоизмервателните прибори.
n Запълване на котела до горната допустима граница
с вода - приблизително 3/4 от обема.
n Намаляване на горенето в камерата.
n На линията, която ще се продува, първо внимателно
се отваря клапанът към линията, след което се отваря продувъчният клапан. Вторият оператор в същото време е длъжен да наблюдава нивото на водата и
налягането в котела. В случай че се появи хидравличен удар по време на продувка, вибрации по тръбопровода или друга неизправност, продувката се прекратява незабавно.
n При понижаване на захранващата вода до стойност
по-ниска от работната, постепенно се затварят близките до котела продувъчни вентили – първо първият,
след това вторият.
n Нивото на водата се наблюдава във всички линии.
n След приключване на продувката на котела е нужно
операторите да се убедят, че продувъчните клапани
са напълно затворени и котелът е преминал към
нормален режим на работа.
n В журнала се записва началото и края на продувката.
n След 30 минути се проверява отново дали продувъчните клапани са затворени. Ако клапаните продължават да изпускат вода, е необходимо да се следи нивото на водата в котела.

Спиране на котелната система
При спиране на котела обикновено се следва следната последователност:
n понижаване на натоварването на котела поетапно
(100%, 75%, 50%, 30%) и постепенно охлаждане на котела и горивната камера;
n изключване на газовата горелка - затваряне на "работния" и "контролен" кран, отваряне на вентилационни кранове;
n затваряне на газопроводния вентил и отваряне на
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клапаните за изхвърляне на газовете от колектора;
n изключване на котела от общокотелния паров колектор;
n ако налягането надхвърли допустимото, то се освобождава в атмосферата от предпазния клапан;
n необходимо е поддържането на
нивото на водата в границите
между максималното и минималното;
n през интервал от 10-15 минути се
включва вентилаторът и абсорбаторът, останалата част от пещта се охлажда по естествен начин. Повторно изкуствено охлаждане може да се провежда през 6
- 8 часа;
Охлаждането на котела е необходимо да бъде бавно чрез естествено охлаждане: врати люкове, шахти
и др. Бързото охлаждане на котела
може да доведе до промяна в геометричната форма на котела. Изпускането на вода от котела е с цел да
се снижи налягането в него до нула,
намаляване на температурата до 70
- 80 °С и бавно охлаждане на стените. Изпускането се прави бавно с
отворени изпускателни клапани.
След източването на парата,
захранващата вода, изпускане на
водата от сепараторният съд, котела е изключен и отделен от останалата част от системата. След
изключването и отделянето на котела може да се проведат ремонтни дейности.
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Категорично се забранява включването на празен котел в система,
тъй като в него може да навлезе
пара. Навлизането на пара може да
доведе до напукване на шевове и
заварки, също може да се предизвика изкривяване (деформиране) на
стените на котела.

Аварийна система
Котелът незабавно спира работа
при сработване на защитата или от
персонала в случаите, предвидени в
производствения процес. Аварийната система се следи стриктно спрямо посочения ред в производствените инструкции.
При аварийно спиране на котела е
необходимо: прекратяване на подаване на гориво, въздух и рязко намаляване на налягането; след угасяването на пламъка отдушникът за дим се
отваря за известно време; котелът
се изключва от главния парен колектор; ако се налага, парата се изпуска чрез отваряне на предпазния клапан - в случай на натоварване на котела над допустимите стойности и
прекратяване на захранването с вода.
По отношение на противопожарна безопасност е добре да се има
предвид необходимостта техническите процеси да са в съответствие
с регламентите, правилата за техническа експлоатация и всички други установени нормативно технически експлоатационни документации. Противопожарното оборудване

трябва да използва вещества и материали, съответстващи на конструктивната документация.
Във взривоопасни и пожароопасни
участъци и помещения се използват
уреди, които не произвеждат искри
или уреди, които са в нормите за
безопасност.
Помещения с контролно-измервателни прибори и устройства се
отделят от газоразпределителни и
газорегулиращи помещения с газонепроницаеми стени, в които няма
пукнатини и дупки. Допуска се преминаването на комуникационни
съоръжения през стената единствено ако са много добре уплътнени и
изолирани.
При отказ на системата за вентилация ГРП (ГРУ) се вземат мерки за
предотвратяване на взривоопасни
концентрации на газ в помещенията.
Работа, монтаж или ремонт на газово оборудване в помещенията без
работеща вентилация не се допуска.
Контрол върху количеството и
концентрацията на газ в помещенията ГРП и котела се извършва от
стационарна мрежа или чрез преносим уред най-малко веднъж на смяна.
Ако се открие по-висока концентрация на газ се проветрява и се
установява мястото на теча.
Котелните помещения се оборудват с противопожарна система, а
електрооборудването е необходимо
да отговаря на противопожарните
изисквания.
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Когенерация с
биогорива
Е

фективността на когенерацията като технология е доказана във
времето и намира широко приложение в индустрията. Сред основните
й предимства, освен повишаването
на енергийната ефективност, са и
по-ниските разходи за първични енергийни ресурси и намаляване на изхвърляните вредни емисии в атмосферата. Допълнително предимство
е възможността като гориво да се
използва и биогаз, например. Все почестото прилагане на когенерационните технологии в последните години се дължи и на възможността когенерацията да се прилага при големи промишлени обекти, така и в
сравнително малки такива, включително и в жилищни сгради, благодарение на предлаганите когенераторни модули с малка единична мощност.

Когенерационни
инсталации
Известно е, че когенераторите са
мотор-генераторни групи, включващи основно двигател, електрогенератор, топлообменник за утилизация

Cogeneration with biofuels
34

на отделената топлина и система
за контрол и управление. Като двигател най-често се използват двигатели с вътрешно горене, парни и
газови турбини и по-рядко микротурбни, двигатели на Стърлинг или водородни горивни клетки. Използваните двигатели с вътрешно горене
обикновено са с искрово запалване
или със запалване чрез компресия.
Парните турбини, които намират
приложение в когенерационните инсталации, в зависимост от конструкцията им могат да бъдат класифицирани като турбини с противоналягане или с пароотнемане.
От генераторите могат да
бъдат използвани синхронни и асинхронни генератори. Предпочитани са
синхронните поради възможностите
им да работят както в автономен,
така и в паралелен с мрежата режим.
Ролята на топлообменника в когенерационните инсталации е охлаждане на отработените горещи газове
от двигателя на електрогенератора и използването на тази топлина
за загряване на топлоносителя, който може да бъде вода, гликол и други. Често с оглед на постигане на по-

добра производителност към топлообменника може да се добави и икономайзер.
В практиката намират приложение и когенераторни системи с комбиниран цикъл. Те се изграждат на
базата на индустриална газова турбина, като потокът от изходящи
газове от турбината се използва за
производството на пара за подаване към парна турбина. Подобни решения се използват предимно в приложения с високи изисквания към количеството генерирана електроенергия. Когенерацията се реализира чрез
отвеждане на част от топлината
от парната турбина.

Използвани горива
Стандартно в електро- и топлоцентралите производството на
енергия е на база изгаряне на изкопаеми горива като въглища, нефт,
природен газ. Основен недостатък
на тези горива е фактът, че залежите намаляват, а енергийните потребности нарастват. Също така
се създават и известни енергийни
зависимости. Сериозен проблем са
и отделяните при изгарянето на изкопаеми горива вредни емисии в атмосферата, което създава и екологични проблеми. Това са част от
брой 4/2013
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причините да се търсят възможни
подходящи алтернативи на изкопаемите горива. Една от тях е използването на биомаса и производството на т. нар. биогорива. Възможността те да бъдат произведени от
отпадна биомаса и добрите им екологични характеристики са сред
причините да се търсят все повече възможности за производство и
използване в практиката. Тази област търпи бързо развитие, като в
последно време в зависимост от
използваната суровина биогоривата
се подразделят на биогорива първо,
второ, трето и четвърто поколение.
Биогоривата могат да бъдат в
течно, твърдо и газообразно състояние. От течните биогорива към
момента по-широко прилагани в
практиката са биодизелът и биоетанолът. От газообразните - биогазът и синтезният газ. Към
твърдите биогорива могат да се
отнесат отпадната биомаса от
селското и горското стопанство и
получените чрез пресоването й
пелети и екобрикети, както и пелетите и бикетите, получени от специално отгледани за целта дървесни видове.

Когенерационни
инсталации
на биогаз
В когенерационните инсталации
към момента по-широко приложение
намира биогазът и отпадната биомаса.
Биогазът е горим газ много близък
по химичен състав до природния газ.
Той е сред най-често използваните
биогорива за когенерационни инсталации. Биогазът намира приложение
предимно при когенерационните инсталации, работещи с газови турбинни и бутални двигатели. Газовите турбини са предпочитани за ко36

генерационни инсталации с голяма
мощност, докато в когенерационните инсталации с малка мощност
предпочитани са буталните двигатели.
От буталните двигатели биогазът се счита за подходящо гориво
предимно за двигателите с искрово
запалване. Тези двигатели намират
по-широко приложение и при автономното производство на електроенергия. Биогазът се счита за подходящ и като гориво за когенерационни инсталации, базирани на микротурбини.

Когенерация
с изгаряне
на биомаса
За производството на топлинна
и електроенергия чрез изгарянето
на биомаса се реализира на базата
на парни турбини, парни двигатели,
когенерация с цикъл на Ранкин, а
също така с двигатели на Стърлинг.
За производство на енергия чрез
изгаряне на биомаса парните турбини са доказала се технология.
Широкото им използване се
дължи от една страна на достъпността на парата, а от друга - на
лесната им експлоатация и поддръжка. Принципът им на работа се
основава на термодинамичния цикъл
на Ранкин (Rankine cycle). Характерна тяхна особеност е, че произведената електроенергия е страничен продукт от производството на
топлина (пара). Също така преобразуването на горивото в енергия
не се случва директно в турбината.
За производството на пара с високо налягане се използва котел. Именно разделянето на функциите позволява използването на отпадъчна
биомаса.
Когенерацонните системи с парни турбини са сред най-често прилаганите в индустрията. Считат се

за много подходящи в приложения,
където са налице големи количества
дървесни отпадъци и отпадна биомаса, които могат да бъдат използвани като гориво, като в целулознохартиената промишленост например.

Реализирани проекти
в България
В последните години в България
бяха реализирани няколко проекта за
когенерационни инсталации, работещи с биогорива. Една от тях 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. Инсталираната електрическа
мощност е 834 kW. Предвижда се в
бъдеще разширяване на инсталацията с монтирането на още един
модул. Предстои и разширяване на
настоящия проект в посока на оползотворяване и на получената топлинна енергия за отопление на общински и други обекти.
Друга инсталация, работеща на
биогаз, е когенерационната инсталация на пречиствателна станция
Кубратово. Инсталацията работи с
отделящия се при обработката на
утайките биогаз. Съоръжението на
станцията се състои от три когенератора. Общата им мощност е
малко над шест мегавата, което е
достатъчно за удовлетворяване на
нуждите на станцията. Предвидена
е и възможност за разширение на
съоръженията. Всеки двигател има
дневен разход на биогаз от 8000 куб.
м. Схемата на работа на двигателите е два работни и един резервен
с възможност за едновременна работа на всички машини, ако това е
необходимо.
брой 4/2013

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

хидроенергетика

Преобразуватели
на енергията от
морските вълни
Т

ехнологиите за добив на енергия от морските вълни все още са
в начален етап на развитието си,
но много енергийни компании по целия свят инвестират в тяхното усъвършенстване. Като основни причини инвеститорите посочват огромните мащаби на ВЕИ ресурса и прогнозируемия капацитет за производство на екологично чиста енергия, които му осигуряват предим-

ство пред по-популярните в момента нисковъглеродни източници слънцето и вятъра. Като фактори
за забавеното развитие на сектора специалистите изтъкват трудностите при инсталацията на
съоръженията в открито море, повишените изисквания към устойчивост на солената морска вода и
неблагоприятни климатични условия, сложната поддръжка и скъпия
транспорт на генерираната енергия.

Wave power conversion systems for electrical energy
generation
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Видове
преобразуватели
Преобразувателите на енергия
от морските вълни биват различни
видове и се класифицират спрямо
множество критерии. Според разположението си спрямо брега се разделят на построени на самият бряг;
близо до брега (на дълбочина 10-20
м); отдалечени от брега; разположени в зони с морски течения. Според
ориентацията им спрямо вълновия
фронт биват атенуатори (разполагат се на регулируем ъгъл спрямо
фронта на вълната и я „обработват“ при преминаването й), терминатори или точкови абсорбатори
(преобразувателят има различна
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форма и приема енергия при различни посоки на вълната). Най-често
проектираните преобразуватели са
терминаторите. Тяхното протежение е успоредно ориентирано на
вълновия фронт, като по този начин
представляват бариера и трябва да
бъдат стабилно конструирани. Терминаторите образуват редица от
много единични модули, от които се
очаква висок добив на енергия. Подходящи са за относително спокойни води.
В зависимост от технологията
преобразувателите се разделят на
осцилиращи преобразуватели, използващи разликите в нивата на водите или използващи хидростатичния натиск. Осцилиращите преобразуватели са свързани с брега, което прави поставянето и поддържането им безпроблемно. Не е необходимо закотвяне на съоръжението на
големи дълбочини или транспорт на
енергията до брега. От друга страна, близо до брега енергията на морската вълна е по-слаба и те генерират по-малко електроенергия.
Технологията на преобразувателите, използващи разликите в нивата
на водите, изисква построяването
на канал или басейн, в който водата се влива и натрупаната кинетична енергия във вълната води до издигането й над морското равнище.
При изпускане на водата се задвижва водна турбина и чрез генератор
се произвежда електроенергия.
Друг възможен вариант за произвеждане на енергия от вълните е
използването на хидростатичния
натиск. Чрез издигане на водната
повърхност се усилва хидростатичният натиск в една точка под
повърхността на водата. Съответно, тя потъва при вълнова вдлъбнатина.
Построените на самия бряг преобразуватели на енергия от вълни-
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те са подходящи при големи вълни и
приливно-отливни зони. Предимството им се състои в безпроблемното
им изграждане и поддържане, в опростеното енергийно транспортиране и възможността за комбинация с
противоерозийните съоръжения.
Основен недостатък на този вид
вълнови конвертори е, че те работят с намалена енергия на вълната.
Освен турбини в бреговите технологии се прилагат и хидравлични
помпи, най-често възвратно-постъпателни. Налягането, получено
след помпите, се отдава в хидромотори, които завъртат електрогенераторите на централите. Хидропомпите се монтират както на брегови, така и на офшорни вълнови електростанции.
Според принципа си на действие
преобразувателите биват активни
и пасивни. Под активен преобразувател на енергията на вълните се
разбира система, която чрез подходящи конструктивни решения превръща движенията на вълните в
транслационни, респективно ротационни движения или предизвиква
движения на флуиди. Тези движения
по-късно се използват от генератори с въздушни или водни турбини.
Основна особеност на този вид конвертори е съществуването на тяло,
което да изпълнява движение спрямо водата, като то трябва да бъде
свързано по някакъв начин с дъното.
Пасивните преобразуватели на
енергията на морските вълни са
неподвижни спрямо водата, т. е.
структурата им не извършва никакви движения. Те не изискват активни части за трансформация на вълновата енергия, независимо от движението. Въздушното налягане, предизвикано от движението на вълните,
задвижва турбина, а оттам генератор и по този начин се произвежда
електрическа енергия. Пасивните

конструкции трябва да съответстват на определени нормативни
стандарти и не могат да се разполагат на места, където съществува вероятност от сблъсък с морски
съдове.
Изборът на най-подходяща технология за преобразуване на енергията
на морските вълни изисква

оценка на енергийните
запаси
на ветровото вълнение по дадено
крайбрежие. Анализите включват
средностатистически данни за
вятъра (разпределение, посока, скорост и сезонна продължителност);
информация за особеностите на
морските вълни в региона; резултати от математическо описание на
вълновите процеси на база на линейната теория на вълната, които дават яснота за количеството енергия и за натоварването на преобразувателите.
При описание на особеностите на
морските вълни в региона се конкретизира типът вълни според формата и начина на пренасяната маса:
вълни със значително придвижване
на маси по посока на разпространението (транслаторни вълни) или
осцилаторни вълни, при които няма
или почти няма придвижване на маси,
водните частици се движат в затворени или почти затворени орбити.
Към тях спадат породените от
вятъра вълни, както и генерираните
от движението на морско технически обекти по повърхността. Основен
интерес представляват породените
от вятъра вълни.
Ако движението на съседните
повърхностни участъци е фазодефазирано, то се наблюдават вълнови
хребети и падини, които се движат
с т. нар. фазова скорост в напредващата посока. Ако не се променя вълновият контур по време на процеса на
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разгъване, то вълната се нарича
стационарна. Ако амплитудата може
да се опише чрез синусова или косинусова функция, то се говори за хармонична напредваща вълна. Ако движението на съседните повърхностни частици е дефазирано, екстремалните стойности и лежащите между
тях възли на вълновия контур остават неподвижни. При такива стоящи
вълни водните частици се колебаят
по права траектория нагоре-надолу.
Безспорно база за оценка на ресурсите на морските вълни се явяват и
основните характеристики и особеностите на съответния морски басейн. В условията на България единственият такъв е Черно море.
Черно море покрива, без Азовско
море, площ от 420 000 км2. Максималната и средната му дълбочина
са съответно 2245 м и 1240 м, найголямата ширина и дължина – съответно 610 км и 1167 км. Поради
обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3 на хиляда), отколкото в Средиземно море и в световния океан, които имат соленост
около 36 на хиляда. Вливащите се в
него реки Дунав, Днепър, Днестър,
Дон и Кубан (чрез Азовско море) и
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други осигуряват средногодишно
около 360 км3 сладка вода. Освен
солеността на морската вода, имаща значение при изграждането на
технически съоръжения, друга особеност е относително високото
съдържание на сероводород - 10 мг/
л при дълбочини под 150-200 м. Значението на този факт, макар и
неединичен в рамките на световния
океан (аналогии има край бреговете на Канада, Венецуела и др.), се
подсилва особено от наблюдаващата се тенденция в последните години за "издигане" нивото на сероводорода, т. е. на по-малка дълбочина. Едновременно с това трябва да
се отчитат макар и неголемите
концентрации на метали, които се
съдържат във водните басейни на
световния океан.
Поради малките му размери в
Черно море се образуват незначителни приливи и отливи (3 - 8 cm).
При буря ветровете предизвикват
значително по-големи колебания на
морското равнище (10 - 20 cm). Обикновено скоростта на вятъра по време на щорма не е постоянна – нарастваща и намаляваща (след максималната си стойност) с флуктуационни изменения във времето и посо-

ката. При оценката трябва да се
отчитат най-подходящите за дадените условия модели за описание и
енергиен ресурс на вълните, както
и непостоянството на щурмовите
условия. Определяща се явява, в крайна сметка, нормираната на един
линеен метър от вълновия формат
мощност на морските вълни в дълбоководните зони. По експертни данни стойността на този показател
в участъците от крайбрежието на
САЩ и Япония е около 40 kW/m, по
западното крайбрежие на Англия – до
60 kW/m, а за черноморското крайбрежие (България) – до 1215 kW/m.
В България има над 10 метеорологични станции, като от тези разположени по черноморското крайбрежие станция Калиакра дава най-добра информация за ветровите ресурси в открито море, тъй като нос
Калиакра е най-вдадената в морето
точка на наша територия. Срочните наблюдения се извършват през
три часа.

Иновативни
разработки
Научни институти и частни компании по целия свят се стремят да
усъвършенстват технологиите за
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извличане на енергия от морските
вълни като един перспективен ВЕИ
източник. Усилията им се подкрепят
и от нормативната рамка в областта, която предвижда като цел за
страните от ЕС 3.6 GW енергия от
морските вълни към 2020 г. и 188 GW
- към 2050 г.
Сред традиционните иноватори
са учените от Института Фраунхофер, които предлагат концепция
за система, инсталирана на борда
на кораб. Тя се състои от шамандури, прикрепени с шарнирни механизми към стените на 50-метров кораб,
чието движение по вълните задвижва мотовилков механизъм и механичната енергия се преобразува в електрическа. Генерираната енергия се
акумулира в клетките за съхранение
на борда на кораба, които имат капацитет 20 мегаватчаса. Тъй като
корабната инсталация е мобилна,
при приближаване на буря шамандурите се изваждат от водата и корабът се закотвя в близост до брега. Системата не изисква кабели и
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може да се премества на места,
където има достатъчно вълни.
Австралийска компания предлага
система, която събира енергия,
като имитира движенията на морските водорасли келп (сборно название на група от няколко вида големи кафяви морски водорасли, които
растат по дъното на океана). Характерно за тях е, че те непрекъснато се движат под въздействието на
морските вълни и течения. Системата наподобява комплект от три
свързани големи шамандури с височина от 25 метра, които са прикрепени към платформа за дъното. В
основата на конструкцията е разположена подвижна ос, която позволява на шамандурите да се накланят
напред-назад под въздействието на
вълните. Генерираната по този
начин кинетична енергия се преобразува в електричество с помощта
на генератор и след това се пренася по кабел към брега. В случай на
тайфун или цунами шамадурите се
пълнят с вода и цялата конструкция

ляга на дъното, което я предпазва
от разрушаване.
Специалисти от британска компания наскоро представиха прототип на друго подводно съоръжение.
То представлява дълга каучукова
тръба, пълна с вода, затворена в
двата си края. При успешни резултати от изпитанията на прототипа, компанията възнамерява да
създаде модул с дължина около 200
метра и диаметър 7, който ще генерира 1 мегават електроенергия
на стойност от около 18 стотинки
на kWh. Съоръжението, изработено
от каучук, в единия си край е прикрепено към дъното, а другият плува хоризонтално точно под
повърхността на водата. Когато
насрещните вълни достигат челно
тръбата, се образува деформация,
която се движи по протежението й
със същата скорост, с която се
движат вълните. Деформацията
става все по-голяма с приближаването към турбината и я задвижва с
максимална мощност.
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Решения
за съхранение
на енергията
от вятърни
генератори
И

нтегрирането на големи количества електроенергия от вятърни централи в разпределителната
мрежа е предизвикателство, пред което вече са изправени много европейски страни. Добивът на енергия
от вятърните генератори е зависим
от въздушните течения и в голяма
степен е трудно прогнозиреум. Обикновено максимумът на генерираната енергия не съвпада с максимума
на електропотреблението. Това
поставя на преден план въпросът за
устойчивостта на електроенергийната система и компенсацията на
колебанията в генерираните и консумираните мощности. Възможен
вариант за повишаване на ефективността на мрежата и оптималното
използване на вятърните ресурси е
разработването на системи за
съхранение на електроенергията.
Чрез тях могат да се изравняват денонощните и седмични товарови
графици в електроенергийната система и да се повиши качеството на
електроенергията.

Видове системи
за съхранение
на енергията
Важна характеристика на системите за съхранение е времето за
отдаване на запасената енергия. В
зависимост от този показател се
различават системи с краткотрайно действие (до 1 минута), които
служат за захранване на консуматори, чувствителни към смущаващи
въздействия и за стабилизиране на
енергийната система. С капацитет
за отдаване на енергия до няколко
часа са системите, използвани за
управление на генерираната енергия от ВЕИ, товарът на потребителите и др. Последният вид са системите с продължително действие (от няколко часа до няколко
денонощия), които се използват за
управление на товаровите графици
в енергийната система. За този вид
системи традиционно се смята, че
помпено-акумулиращите водноелектрически централи и системите за
компресиране на въздух са най-добри за съхраняване на вятърна енергия.

Wind power storage solutions
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Към настоящия момент помпеноакумулиращите водноелектрически
централи (ПАВЕЦ) са по-широко разпространеният метод за съхранение
на енергия от възобновяеми източници. Технологията представлява изпомпване на водата от долно водохранилище (долен изравнител) към
горен изравнител, в който тя се
съхранява. За целта се използва електроенергия на ниска цена през периоди на минимално потребление. Когато потреблението на електричество
е голямо, съхранената вода се използва чрез турбините за производство
на електроенергия. Макар загубите
от процеса на изпомпване да превръщат като цяло електроцентралата в нетен потребител на електроенергия, системата увеличава прихода си като продава повече електроенергия през периоди на върхово потребление, когато цените на електроенергия са най-високи. ПАВЕЦ играе
значителна роля за интегрирането на
непостоянното производство от
вятърните генератори в електроенергийната система. В България работят три помпено-акумулиращи водноелектрически централи - „Орфей“,
„Белмекен“ и „Чаира“, с обща генерираща мощност 1,4 GW.
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Съхранение на енергия с
въздушна компресия
Съхранението на енергия чрез
сгъстен въздух може да се реализира по два начина - чрез изотермично
и адиабатно сгъстяване на въздуха.
При изотермичното съхранение на
електрическа енергия топлината,
която се получава при нагнетяване
на атмосферния въздух, не се оползотворява, а се изхвърля в околното
пространство. Съхраненият сгъстен въздух се използва за производство на електрическа енергия със
значително по-малък разход на гориво. Електрическата машина е обратима и в зависимост от режима на
работа се включва съответно като
електродвигател или генератор. За
разлика от изотермичния, при адиабатния цикъл за съхранение на електрическа енергия със сгъстен въздух
отпада необходимостта от изгаряне на гориво за подгряване на сгъстения въздух. Това се дължи на съхранената топлинна енергия в специални устройства през време на компресирането на атмосферния
въздух, т. е. сгъстяването на въздуха се реализира без да се отдава
топлина в околната среда. Компресирането на въздуха се извършва,
когато енергийната система не е
натоварена, обикновено през нощта.
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Тези системи не произвеждат и не
изхвърлят никакви вредни емисии в
атмосферата поради липсата на
горивни процеси. Първата промишлена инсталация за съхранение на електроенергия с въздушна компресия е
290 MW блок, построен в Хундорф,
Германия, през 1978 г. За целта се
използват две подземни кухини с
дълбочина над 600 м. Въпреки че
инсталацията функционира успешно
и до днес, в световен мащаб има
изградени едва няколко системи от
подобен тип. Основен проблем при
реализацията им е намирането на
подходящи геологически структури.

Акумулаторни батерии
Сред утвърдените технологии за
съхранение на енергията от ветроенергийни централи са и акумулаторните батерии. Приложение намират
конвенционалните оловно-киселинни
батерии; съвременни оловно-киселинни акумулатори (Advanced LeadAcid Batteries) с използване на въглеродни добавки; никел-кадмиевите
акумулаторни батерии; литий-йонните акумулаторни батерии; натрийсерни акумулаторни батерии; поточните акумулаторни батерии.
През последните години производството на литий-йонните батерии се
усъвършенства непрекъснато. Тър-

сят се начини за подобряване устойчивостта на акумулаторните батерии срещу възпламеняване при висока температура или удар, чрез използване на заместители на кобалтовия
оксид като литий-железен фосфат в
комбинация на минимални количества
с други метали. Технологията на производство и подходящите характеристики дават основание за приложение в големи мощности за съхранение
на електрическа енергия, произведена от вятърни електроцентрали.
Сред по-съвременните постижения в
акумулаторните технологии са натрий-серните и натрий-металхлоридните батерии. Натрият, подобно на
лития, има висок електрохимичен
потенциал и ниска атомна маса, което е основната причина да се използва като отрицателен електрод в
акумулаторните батерии. Освен
това натрият е широко разпространен в природата и има ниска цена. Сярата, която е най-подходяща за положителен електрод, също е леснодостъпна и струва евтино. Тази двойка елементи е много подходяща за
създаване на акумулаторни батерии
с твърд електролит, който не се
разрушава под въздействието на
натрия и сярата, но е чувствителен
към механични и топлинни удари.
Положителните страни на натрийсярната акумулаторна батерия са
високата специфична енергия (пет
пъти по-голяма от тази на оловните
акумулаторни батерии) и ниската
цена. Натрий-металхлоридните акумулаторни батерии по конструкция
са подобни на натриево-серните,
като положителният серен електрод
е заменен от никелов хлорид или комбинация от никелов хлорид и железен
хлорид. Отрицателният електрод и
електролитът са същите както при
натрий-серните акумулаторни батерии. С цел да се осигури по-добър
йонен контакт между положителния
електрод и електролита, последният
представлява натриев хлоралуминат.
Сравнително нова технология за
съхранение на енергията от вятърни генератори са поточните или
ванадиеви батерии (Vanadium redox
flow batteries – VRFB). Според някои
специалисти този тип батерии
съчетават свойствата на акумулатор с тези на горивната клетка.
брой 4/2013
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Характеризират се с висока ефективност, дълъг експлоатационен
срок и добри характеристики за зареждане и разреждане. За разлика от
конвенционалните батерии, които
съхраняват своите реактивни материали в клетките, тези батерии
съхраняват електролитите в резервоари, един положителен и един
отрицателен. Когато е необходима
енергия, тези батерии имат тънка
мембрана, където протича химична
реакция, която произвежда електричество. В VRFB електролитът е
ванадий и в положителния, и в отрицателния резервоар, което не позволява кръстосано замърсяване чрез
дифузия на йони през мембраната.

Системи за съхранение
на енергията с маховици
Маховиците имат способността
да акумулират или освобождават
голямо количество енергия за кратък
период от време. При тях електрическата енергия се преобразува в кинетична и се запасява във въртящ се
маховик. За намаляване загубите от
въздушното съпротивление въртене-
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то на ротора се осъществява във
вакуумна среда. Това, от своя страна, изисква въртенето на ротора да
става на магнитни лагери. Така конструктивно разработените системи
имат много ниски ротационни загуби, което позволява системата да
достигне ефективност от 80-90%.
Повечето маховици имат голяма
продължителност на работа и високи стойности на плътността на
съхранената енергия - около 130 Wh/
kg, както и голяма максимална изходна мощност. Друго тяхно предимство
е, че измерването на оборотите
може да покаже съвсем точно колко
енергия е запасена. Изискванията за
безопасност ограничават единичната мощност на системите за съхранение на енергията с маховик и налагат използването на защитни обвивки, което допълнително повишава
цената им. Въпреки това те намират
все по-широко приложение.

Системи със
свръхпроводящи магнити
Свръхпроводящите магнити са
системи за съхранение на енергия, в

които тя се запазва в магнитно поле
с помощта на охладена свръхпроводяща намотка. Енергията може да се
съхранява за неопределено време.
Свръхпроводящата намотка се изработва от ниобий-титанови сплави и
се охлажда с помощта на втечнен
хелий или азот. Тези системи нямат
никакви загуби на енергия поради
липса на вътрешно съпротивление
и съхранената енергия не се разсейва в топлина. Имат неограничен
срок на експлоатация поради липсата на движещи се части и ефективност над 95%. Към недостатъците
на свръхпроводящите магнити могат да се отнесат високата себестойност и големите енергийни
изисквания за охлаждане на системата. Освен това трябва да се
посочи отрицателното въздействие на огромните магнитни полета, което по някакъв начин трябва да бъде отстранено. Възможностите за развитие на този тип
системи включват използването на
нови материали, достигащи свръхпроводящо състояние при високи
температури.
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Зарядни станции
за електромобили
Европейски практики и перспективи пред развитието
на сектора у нас

Е

вропейският съюз прие редица стратегически документи, които определят пътя за нисковъглеродно развитие в средносрочен и
дългосрочен план. Съществено място сред тях заема Европейската
стратегия за незамърсяващи и
енергийно ефективни превозни
средства, с която се определя водещата им роля за развитие на автомобилната индустрия и европейската промишленост и за гарантиране на общата й конкурентоспособност, едновременно с намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други замърсители и поетапното преминаване към енергийно ефективна и устойчива
транспортна система. Стратегията има ключово значение за изпълнение на приоритетите за интелигентен и устойчив растеж,
съдържащи се в стратегията „Европа 2020“, както и на една от водещите й инициативи за ефективно използване на ресурсите.
Някои държави, както и значителен брой местни органи на управлението на европейски столици и
по-големи градове в Европа, приеха

специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на електрически превозни средства (ЕПС).
Тези програми включват, освен
данъчни стимули, и специални улеснения и бонуси за движение и паркиране на ЕПС, както и такива за
изграждане на обслужващата зарядна инфраструктура. Очаква се
интересът на потребителите към
новите превозни средства да се
засили паралелно с процеса на повишаване на европейските изисквания за ограничаване на вредните
емисии в атмосферата. Като примери за добри практики могат да
се посочат:
n Португалия – налице са планове за
изграждане на национална мрежа
от зарядни станции и споразумение между правителството и
Renault-Nissan за ускорено предлагане на електрически автомобили на пазара.
n Франция – най-голямата национална електрическа компания EdF разработва съвместно с Toyota мрежа от зарядни станции на територията на цялата страна.
n Полша – мрежи от станции за зареждане се изграждат в градовете Гданск, Катовице, Краков,

Electric cars charger stations
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Милек и Варшава, като се използват средства от ЕС.
Обединено кралство – през 2008
г. правителството обяви планове
за „зелена революция“ при автомобилите. Към 2020 г. всяка продавана нова кола ще бъде електрическа или хибридна, с отделяне
на емисии на СО2 по-малко от 100
г/км. През 2011 г. кметът на Лондон обяви планове за изграждане
на 25 хил. зарядни станции до 2015
г. и цел от 100 хил. електромобила по улиците на града. Над 1000
автомобила собственост на Лондонската община ще бъдат конверсирани в електрически автомобили.
Швеция – правителството обяви най-амбициозната стратегия,
включваща всички автомобили в
страната към 2030 г. да са независими от въглищата и петрола.
Китай – обявено бе намерение да
се увеличи производството на
електрически и хибридни превозни средства - от 2100 автомобила през 2008 г. до 500 хиляди към
края на 2011 г.
Израел – сключено е споразумение
между правителството, компанията Better Place и консорциума
Renault-Nissan за създаване на национална мрежа за зареждане на
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електрически автомобили, която
се очаква да бъде първата по рода
си в света. Плановете включват
изграждането на 500 хил. зарядни
станции и на 200 – за смяна на
изтощени акумулатори.

Къде е България?
България е една от деветте страни, които подкрепиха със Съвместна декларация електрическата мобилност в Европа. С този акт електромобилите бяха поставени в центъра на вниманието и перспективите за развитие и конкурентоспособност, интегрирайки индустриалното
развитие с принципите и насоките
на устойчивото нисковъглеродно
развитие.
Поставените стратегически
цели в тези документи на ЕС от една
страна и от друга – целите и приоритетите на провежданата национална политика за устойчиво икономическо развитие и за опазване на
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околната среда, формираха и общите цели на приетия през октомври
2012 г. първи План за действие за
насърчаване навлизането и развитието на устойчив автомобилен
транспорт, в т. ч. на електрическата мобилност у нас за периода 20122014 г., както и на очакваните ползи
от тяхното реализиране, а именно:
Стимулиране производството на
електрически и други екологични
превозни средства в България, включително на окомплектоващи изделия
и части за тях. Производството им
е относително нова индустрия, която предстои да се развива. Така се
разкриват нови пазарни ниши, с което се създават предпоставки за
включването на нови субекти на
пазара. От друга страна то се базира на иновативни технологии, които носят по-висока добавена стойност на икономиката ни. Същевременно развитието на този сектор
на автомобилостроенето ще даде

ускорение в развитието на други
иновативни сектори, каквито са
информационните и комуникационните технологии, интелигентните
електрически мрежи, както и сектора на услугите. Като част от "умните" мрежи те ще подпомагат
енергийната система чрез изглаждане на пиковете в консумацията на
електроенергия и компенсиране на
неравномерността в работата на
някои възобновяеми енергийни технологии. При добро управление развитието на електрическата мобилност може да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на
заетост и растеж на промишлеността през следващия период.
Стимулиране на научноизследователската и развойна дейност за
развитие на екологичните превозни средства и системи за зареждане. Целта е да се осигури финансова подкрепа за насърчаване на изследванията в нови технологии и
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иновации
материали, свързани с развитието
на устойчива мобилност.
Стимулиране на потреблението/
търсенето на новите екологични
превозни средства. България се нуждае от срочно обновяване на автомобилния парк, състоянието на който е крайно незадоволително. Понастоящем над 50% от автомобилите у нас са на възраст над 15 години. Освен че се ангажира значителен финансов ресурс за горива, смазочни материали и сервиз, остарелият парк води и до чувствително
замърсяване на околната среда и до
рискове за човешкото здраве. Следвайки европейската политика в
тази насока, а именно стимулиране
закупуването на стоки и услуги с повисока пазарна и "обществена стойност" от гледна точка опазване на
околната среда и насърчаване на
нови иновационни решения за нисковъглеродно развитие, България е
заинтересована от предприемане
на решителни стъпки за екологизиране на парка и подобряване състоянието на атмосферния въздух, особено в по-големите населени места
на този етап. От друга страна, мерките за насърчаване на потреблението ще стимулират инвестициите и развитието на пазара у нас,
както и постигането на целите в
областта на възобновяемите енергийни източници, а именно до 2020
г. да повишим до 16% дела им в крайното енергийно потребление, а в
транспорта – до 10%.
Ускорено изграждане на зарядна
инфраструктура за ЕПС и ХПС. Изграждането на зарядната инфраструктура е мощен фактор за ускоряване навлизането на електрическите и хибридните (захранвани от
мрежата) превозни средства. Този
процес следва да бъде стимулиран,
особено на началния етап на развитие.
Повишаване на осведомеността и
капацитета на заинтересованите
страни и населението за същността,
целите и ползите от развитието на
устойчива мобилност. При нейното
осъществяване е важно да се повиши
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информираността на страните за
ползите от избора на екологични превозни средства, при което се акцентира върху разходите за целия жизнен
цикъл на тези продукти. Важно е също
да се стимулира закупуването на
стоки и услуги с по-висока пазарна и
"обществена стойност" от гледна
точка опазване на околната среда и
насърчаване на нови иновационни решения за нисковъглеродно развитие.
Насърчаване развитието на устойчива градска мобилност. Чрез
улеснения за гражданите и градско
планиране ще се стимулира развитието на електрическата мобилност
в градовете. От друга страна, с
въвеждането на нисковъглеродни
иновационни и енергийно ефективни
технологии и системи за управление
от страна на местните власти, се
осигурява устойчиво бъдеще на обществения транспорт. Намалява се
неговата зависимост от изкопаемите горива, в резултат на което ще
се осигури чувствително намаляване на емисиите на парникови газове
и други замърсители. Така ще се
осигури постигането на новите цели
в областта на климата, както и почиста заобикаляща среда за настоящите и бъдещите поколения.

Действията на
българския бизнес
Индустриален клъстер "Електромобили" работи повече от три години за навлизането на електрическата мобилност в България. Клъстерът участва в изработването на
"Национален план за действие за
насърчаване навлизането и развитието на устойчив автомобилен
транспорт, включително на електрическа мобилност в Република
България за периода 2012-2014 г."
Клъстерът е инициатор да се
създаде "Експертен съвет за електрическа мобилност" към Министeрството на икономиката и енергетиката, който да координира разработването и изпълнението на
програма за държавна подкрепа –
"Национална програма за електрическа мобилност - България 2025".

България има редкия шанс да се
наложи като фактор в региона в
една нова индустрия - "Индустрията на електрическата мобилност".
За целта Правителството трябва
публично да се ангажира и да приеме действия в подкрепа на електромобилността, за да може процесите в бизнеса, научно-развойната
дейност, образованието и обучението да се развиват синхронизирано. Необходимо е също така да се
подпомагат и развиват приоритетно иновациите в производството и
услугите, свързани с електромобилността; да се насърчават и подпомагат индустриалните клъстери
като форма на хоризонтално
сътрудничество с продуктов фокус;
да се изграждат цялостни маркетингови модели за електрическа
мобилност с подчертана обществена полза и устойчивост; насърчаването на вертикални и хоризонтални партньорства.
ИКЕМ произведе и сертифицира
българска зарядна колонка от висок
клас, която работи в мрежата на
мобилен оператор. Колонката дава
възможност да се зарежда с една
карта от колонки в цялата страна.
В мрежата могат да се включат
фирми, които да станат част от
националната мрежа за отделните
населени места.
Клъстерът изгражда и мрежа за
продажба и техническа поддръжка на
електромобили.
България е на старта и за разлика
от много други сфери на иновации
демонстрира амбиция да развива
електомобилността във всичките й
аспекти и то в крак с развитите
европейски икономики. Всичко, постигнато дотук, е само благодарение
на бизнеса. Засега то е малко, но при
адекватна подкрепа би могло да се
развива с много по-бързи темпове.
Ред е на политиците и законодателите да материализират позитивната си позиция в адекватни стимулиращи и/или улесняващи планови документи и нормативни актове.
По материали на ИКЕМ
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