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Уважаеми читатели, Dear readers,

В настоящия брой на българското техническо списание за

енергетика – Енерджи ревю, представяме ексклузивно

интервю с Димитър Гогов, изпълнителен директор на

Булгаргаз. На стр. 46 можете да прочетете за актуалните

проблеми в бранша, основните предизвикателства пред

компаниите от газовия сектор и стъпките към тяхното

преодоляване. Темата за газоснабдяването е развита и в

статията "Селищни газоснабдителни системи" на стр. 48.

Възобновяемите енергийни източници традиционно са

подробно застъпени в тематиката на броя. В рубриката за

PV системи представяме спецификите при проектирането

и инсталацията на фотоволтаични модули в сгради.

В областта на вятърната енергетика акцентираме върху

вятърните генератори с двойно захранване. На стр. 40

можете да прочетете за друга възможна алтернатива на

традиционно използваните енергийни ресурси - биогорива-

та от водорасли и спецификите на производствения

процес. В рубриката за хидроенергетика представяме

основните видове активни и реактивни водни турбини.

Електроенергетиката в настоящия брой се фокусира върху

видовете мощни кондензатори в зависимост от тяхната

структура и области на приложение, като е отделено

внимание и на кондензаторните батерии. Темата в секция-

та за топлоенергетиката е посветена на рекуперативните

топлообменни апарати. Многообразието от конструкции и

използвани материали, както и възможностите за работа с

различни работни среди, са част от причините, обуславящи

широкото им практическо приложение.

Приятно четене!

In this issue of the magazine of the Bulgarian power industry -

Energy Review, we present an exclusive interview

with Dimitar Gogov, CEO of Bulgargaz.

On p. 46 you can read about the problems of the

industry, the main challenges facing companies in the

gas sector and steps to overcome them. The topic of gas is

continued in the article „Natural gas distribution systems“

on page 48.

Renewable energy sources have traditionally been covered

in a number of topics. The heading for PV systems

presents specifics of the design and installation of

photovoltaic modules in buildings. In the field of wind energy

focus is on double fed induction generators.

On page 40 you can read about another possible

alternative to the traditionally used energy resources -

biofuels from algae and the specifics of the

production process. In hydropower section

we present the main types of active and reactive

water turbines.

Electrical power section in this issue

focuses on the types of power capacitors,

depending on their structure and areas of application.

Topic for heating power industry is devoted

to the recuperative heat exchangers. The variety of used

designs and materials, as well as opportunities

to work in different environments, are some

of the reasons underlying their wide practical

application.

Enjoy reading!

18 36 46 57
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Газоразпределителната мрежа в Горна Оряховица вече е 43 км
Газоразпределителната мрежа в Горна Оряховица достигна дължина

от 43 км, съобщават от Овергаз. Нови 500 метра тръбопроводи са присъе-

динени от началото на годината от екипите на компанията. „По-широ-

ката употреба на синьото гориво ще намали енергийния интензитет на

България, който е пет пъти по-висок от средния за Европейския съюз.

Това ще допринесе за подобряване на енергийната сигурност на страна-

та, като се редуцира необходимостта от първични енергийни източници

поради елиминиране на загубите от пренос и разпределение“, коменти-

рат от Овергаз. Досега инвестициите „на зелено“ в тръби за разпреде-

ление и в съоръжения възлизат на над 300 млн. лв. Проектите на Овергаз

предвиждат изграждане на над 9700 км.

Sputnik Engineering представи новата си стратегия за развитие
Фирма Sputnik Engineering (SolarMax) обяви, че ще извърши стратеги-

ческа преориентация на бизнеса си, която включва оптимизация на съще-

ствуващите дейности и ценови политики, както и по-силен фокус върху

пазарите в Европа и САЩ. Европейските пазари ще бъдат консолидирани

в международни центрове, които отговарят за няколко държави едновре-

менно, а екипите по продажби ще бъдат увеличени. По този начин ком-

панията ще се опита да увеличи допълнително качеството на поддръжка-

та и да достигне нови клиенти. Тя ще продължи да поддържа и разработ-

ва серията инвертори SolarMax.

ЧЕЗ стартира инвестиционен проект за 8 млн. лева в София
ЧЕЗ Разпределение България започна реализацията на мащабен проект

на стойност 8 млн. лева. Това е първият етап от създаването на нова

схема на електрозахранване в София. Проектът предвижда изграждане на

кабелна линия 110 kV и реконструкция на подстанции "Средец" и "Хиподру-

ма". "Целта е да гарантираме по-голяма сигурност на доставките за на-

шите клиенти, сред които са важни държавни и обществени институции

– Народно събрание, Президентство, министерства, агенции, здравни заве-

дения", заяви Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Проектът е част от дългосрочната стратегия на ЧЕЗ за модернизация на

критичната електроенергийна инфраструктура, която изисква през след-

ващите 10 години в столицата да бъдат инвестирани 130 млн. лева, допъ-

лниха от дружеството.
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През 2014 г. започва строителството на Горна Арда
Предвижда се строителството на каскада Горна Арда да стартира

след първата половина на 2014 г., обяви областният управител на Кърджали

Бисер Николов. 70% от мащабния проект са притежание на EVN, остана-

лите са собственост на Националната електрическа компания.

Проектът включва изграждането на три хидровъзела с обща инстали-

рана мощност 174,2 MW, които ще бъдат разположени в горния участък

на река Арда - язовирите Мадан, Ардино и Сърница, и ще произвеждат

средногодишно 4400 GWh. Предварително заложеният срок за изпълнени-

ето на каскадата е между три и половина и пет години.

Фотоволтаичните централи със стабилен ръст до 2020 г.
Соларните инсталации се радваха на значителен ръст от около 1,4 GW

през 2006 г. до 29 GW през 2011 г., но индустрията започва да се отда-

лечава от първоначалния пик, установи проучване на консултантската

компанията GlobalData. Въпреки това се очаква между 2014 г. и 2020 г.

броят на PV централите да расте всяка година. Според проучването

ръстът в пазара на инсталации от соларни PV модули през 2012 г. е

много по-малък от този през 2011 г. при инсталирани 30,25 GW. През 2013

г. се очаква и спад до 25,4 GW поради намалялата подкрепа от правител-

ствата в редица страни като Испания, Италия и Германия.

Германия е била най-големият потребител на соларни модули през 2012

г. с инсталации от 7,6 GW през годината, следвана от Китай с 5 GW.

Китай остава най-големият производител на модули в света с дял от 66%

през 2012 г. Според изследването на GlobalData цената на фотоволтаичните

модули е паднала драстично от 2006 г. насам, когато тя е била средно $ 3,8/

W. През 2012 г. средната цена на модул е била $ 0.91/W, като се очаква тя

да намалява и през следващите години, достигайки $ 0.25/W през 2020 г.

Австрийската Лукерг Реню придоби 4 вятърни парка у нас
Лукерг Реню придоби четири ветроенергийни парка на територията на

България след решение на Комисията за защита на конкуренцията, която

постанови незабавното му изпълнение. Компанията получи контрол на

Глобо Енерджи, Марк 1, Марк 2 и УП България 4. Австрийската Лукерг

Реню произвежда и продава на едро електрическа енергия чрез друже-

ства, които притежават и експлоатират вятърни генератори на тери-

торията на Каварна. От своя страна, придобиваните предприятия разпо-

лагат с вятърни турбогенератори в община Балчик.

"Сделката ще окаже въздействие на пазара на производство и продаж-

ба на едро на електрическа енергия, като новообразуваната група ще

разполага с незначителен дял от всички разполагаеми мощности в стра-

ната за производство на електрическа енергия в сектора на ВЕИ. Не са

установени отношения на вертикално свързани или съседни пазари, върху

които концентрацията да възпроизведе евентуални ефекти", посочва офи-

циалната информация на КЗК. "Според данни от извършен анализ на съот-

ветния пазар може да се заключи, че към настоящия момент конкуренция

между производителите и търговци на ел. енергия от ВЕИ е налице

единствено при сключването на сделки по свободно договорени цени,

каквито участниците в концентрацията понастоящем не осъществя-

ват", допълват от Комисията. На базата на извършените анализи Коми-

сията разрешава концентрацията, тъй като тя няма да доведе до уста-

новяване или засилване на господстващо положение, което значително би

попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.
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Подготвят териториите за изграждане на ВЕИ паркове край Обретеник
В края на м. август т. г. със свое решение Общинският съвет на

Борово даде предварително съгласие за промяна на предназначението на

земеделски земи – частна общинска собственост, за изграждането на

фотоволтаичен и ветроенергиен парк Обретеник, които ще се намират

в землището на едноименното село. В територията, определена за из-

граждането на двете ВЕИ съоръжения, влизат 26 имота, на които ще

бъде променена собствеността. Валидността на решението е за период

от три години от датата на приемането му. Промяната на предназна-

чението на земеделските земи за изграждане на фотоволтаичния и вет-

роенергийния парк в с. Обретеник ще се извърши от лицата, на които ще

се уредят право на строеж и сервитути върху общинските имоти без

търг или конкурс по силата на чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, за

тяхна сметка, уточняват от общинската администрация.

На 28 август т. г. официално бе даден старт на първия в България

проект за охлаждане чрез системата на централизираното топлоснаб-

дяване. Проектът се реализира от ЕVN България Топлофикация в една от

най-модерните административни сгради в Пловдив – районно кметство

Тракия. На официалната церемония по повод реализацията на проекта за

охлаждане присъстваха кметът на гр. Пловдив г-н Иван Тотев, кметът

на район Тракия г-н Костадин Димитров, и регионалният мениджър на EVN

България г-н Йорг Золфелнер, както и представители на бизнеса, специ-

ализирани фирми, висши технически училища и др.

Иван Тотев приветства инвестицията на EVN България Топлофикация

в иновативния проект за охлаждане, като отбеляза доброто сътрудниче-

ство на дружеството с публичните институции в града. "ЕVN е компания,

която с дейността си вдига нивото на Пловдив и допринася за конкурен-

тоспособността и атрактивността на града, неговата икономика и

екология", каза кметът Тотев. От своя страна г-н Димитров също от-

беляза професионалната работа на специалистите на община Пловдив

и EVN при реализирането на проекта, който вече осигурява комфорт на

посетителите и служителите в сградата.

EVN България Топлофикация работи по проекта за централизирано ох-

лаждане от 2011 г. За първи път в България топлинната енергия, предла-

гана от новата високоефективна когенерационна централа на дружество-

то, се преобразува в енергия за охлаждане през летните месеци. Проектът

се реализира на няколко етапа, включително и доставката на основни

съоръжения – през май т. г. беше монтирана водоохлаждаща кула, а в

началото на юли т.г. – абсорбционната машина. Посредством тези съоръ-

жения доставяната топлинна енергия по мрежата на EVN България Топло-

фикация се преобразува в енергия за охлаждане през летните месеци.

„ Проектът за охлаждане посредством централизираното топлоснаб-

дяване е приложим в сгради с изградени централни вътрешни климатични

инсталации за охлаждане, като най-подходящи за целта са администра-

тивни и бизнес сгради, търговски центрове, молове, хотели, болници и др.

В различни случаи е възможно същата вътрешносградна инсталация, която

се използва през зимата за централно отопление, да се използва през

лятото за централно охлаждане. Предварителните изчисления сочат, че

този начин на охлаждането се очаква да бъде между 20 и 30% по-евтин

спрямо съществуващите технологии. Важен положителен ефект е и на-

маляването на вредните емисии“, припомнят от EVN България Топлофи-

кация.

Административната сграда на oбщина Пловдив – район Тракия с
модерна система
за охлаждане чрез
централизирано
топлоснабдяване
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Намаляват размера на едрогабаритно оборудване в Машинна зала
на спрените блокове
в Козлодуй

Специалисти от Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци

(ДП РАО) извършва серия от дейности по монтаж на режещи машини за

организиране на зони за раздробяване на едрогабаритно демонтирано

оборудване в Машинна зала (МЗ) на спрените атомни блокове в АЕЦ

Козлодуй.

Новите инсталирани съоръжения дават възможност да се извършат

специализираните операции за намаляване размера на едрогабаритно де-

монтирано оборудване в МЗ.

С изпълнението на този проект управление Международни проекти на

дружеството успешно реализира седем договорни споразумения във връзка

с дейностите по извеждане от експлоатация за по-малко от една го-

дина.

Договорните споразумения включваха доставката на мобилни работни

подвижни платформи за работа на височина; вилични повдигачи; машина

за рязане с диамантено въже за демонтажните работи в Машинна зала;

оборудване за термично рязане и повдигателно оборудване; ръчни елект-

рически инструменти и консумативи.

През месец август беше разгледано и експертно становище за пред-

варително проучване на възможността за извеждане от експлоатация

на Дизел-генераторна станция – 1, нейното освобождаване от основно

и помощно оборудване и използването й за производство на стомано-

бетонни контейнери – опаковките, в които се запечатват обработени-

те радиоактивни отпадъци за безопасно съхранение и последващо по-

гребване.
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Елтрак България представи хибридна система за захранване на
телекомуникационни
станции

Наскоро Елтрак България представи на българския пазар нова хибрид-

на система за захранване на телекомуникационни станции на фирма

Olympian, съобщиха от компанията. "Технологията за осигуряване на

хибридно електрозахранване за клетките на телекомите е екологична

и пестяща гориво. Високата й ефективност е резултат от интегрира-

нето на акумулаторен шкаф, токоизправители, правотокова дистрибу-

ция към консуматорите, както и на контролер на телекомуникационна-

та станция, захранван само от дизелов генератор", поясниха от Елтрак

България.

"При хибридната система с дизелгенераторно зареждане на акумулато-

рите работата на генератора се ограничава до минимум и служи само

за зареждане на акумулаторния шкаф, след което преминава в режим на

резерва. Когато акумулаторният шкаф се разреди до зададеното най-

ниско ниво, генераторът се включва отново за подзаряд. Този цикъл на

заряд/разряд намалява работните часове на генератора до минимум в

сравнение с конвенционалния начин на електрозахранване само с генера-

тор. Предимствата на технологията на Olympian са по-ниските експло-

атационни разходи. Те се дължат на намалената консумация на гориво,

а оттам и на транспортните разходи за доставката му, както и на по-

евтината сервизна поддръжка на генератора в резултат на до 60% по-

малкото му отработени часове. Износването на двигателя също е мини-

мизирано, тъй като той функционира в оптимален режим", заявиха от

компанията.

"На разположение са различни опции на хибридното оборудване Olympian

в зависимост от изискванията на конкретния обект. Всеки стандартен

модел на системата е осигурен с метален шкаф за външен монтаж, в

който се намират системата за контрол и токоизправителите. Акуму-

латорните батерии са разположени в допълнителен шкаф, снабден като

опция с охлаждане, което е необходимо за постигането на оптимална

работна температура и за удължаването на експлоатационния им живот.

В случай че средната температура на околната среда не надвишава 25

°C, тази опция не е необходима. Наличен е и специален калкулатор, чрез

който може да се определи времето, през което системата може да

функционира, захранвана само от акумулаторните батерии, както и го-

дишните моточасове работа на генератора. Възможно е да се изчисли и

възвръщаемостта на инвестицията на база спестените средства от по-

ниската консумация на гориво и от намалените експлоатационни разходи.

Използването на тези инструменти гарантира правилния подбор на хиб-

ридната система в зависимост от работните условия на конкретния

обект", допълниха от Елтрак България.

Китайска компания ще произвежда дървени въглища в Златарица
Инвеститори от Китай ще построят завод за производство на дърве-

ни въглища в град Златица. Проектът на фирма Екоинвест 13 е на стой-

ност над 600 000 долара и ще разкрие до 50 работни места, съобщава

регионалният вестник „Янтра днес“.

Инвеститорите вече са закупили от общината три халета с обща

площ от 6222 кв. м в близост до железопътната гара, където ще бъде

изграден заводът.

Това е втората чуждестранна инвестиция в Златарица в областта на

ВЕИ след фотоволтаичната централа, изградена от корейски консорци-

ум.
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интервю

в реализирането на

ефективна и надежд-

на мълниезащита, га-

рантираща безпроб-

лемната работа на

тези съоръжения, го-

ляма част от тези

централи не са били

ефективно защите-

ни от последиците

от мълнии.

Кои са основните акценти в нея? Каква практическа

информация съдържа тя и с какво е полезна за специ-

алистите в бранша?

Настоящата книга разглежда редица аспекти, сред

които анализ на риска от попадение на мълнии, методи

и технологии за мълниезащита, предлагани на междуна-

родния пазар. Анализирани са критериите за проекти-

ране и изграждане на мълниезащита и заземяване на

фотоволтаични, вятърни и хибридни централи, крите-

риите за защита от пренапрежения на чувствително-

то оборудване, съдържащо се в тези системи. Отделе-

но е внимание и на изискванията за изграждане на ока-

беляването на електрически системи, динамичното

поведение на заземители и т. н. Книгата съдържа най-

актуалните критерии за мълниезащита, установени в

международните стандарти. Тя може да служи като

помагало в проектирането, изграждането и поддръжка-

та на мълниезащитни уредби за ВЕИ. Насочена е към

студенти, техници и инженери, работещи в областта

на ВЕИ, проектанти на системи за възобновяема енер-

гия, инвеститори и специалисти по електроенергети-

ка. Важно е да се отбележи, че това е първата книга по

темата мълниезащита, издадена в България. Сигурни

сме, че ще бъде незаменим помощник за инженерите и

проектантите в областта на ВЕИ.

Вероятно вече имате обратна връзка от свои клиенти

и партньори относно ползите от изданието. Какво

изтъкват те като негово основно качество в помощ

на ежедневната им работа?

До момента книгата се радва на голям интерес сред

електроинженери, проектанти и специалисти, работе-

щи в областта на възобновяемите източници. Всички,

които са си закупили изданието, споделят, че са много

доволни от предоставената информация по темата мъл-

ниезащита, както и от начина на поднасянето на й, кой-

то позволява да се чете и от неспециалисти. Дори някои

твърдят, че издаването на книгата запълва една праз-

нота в пазара на електротехническа литература в

България.

Голяма част от ВЕИ централите
не разполагат с добра мълниезащита

инж. Ернесто Нориега Стефанов, управител на
Парадайс Електрик Консулт, пред сп. Енерджи ревю

В рамките на последното издание на международния

форум за ЕЕ и ВЕ през м. май Парадайс Електрик Кон-

султ представи първата книга за мълниезащита на ВЕИ

централи у нас. Как дойде идеята за нейното създаване?

Идеята за публикуването на книгата е свързана с

липсата на специализирана техническа литература в

България по темата. Въпреки че това е тема от изклю-

чително значение в много страни по света, у нас, за

съжаление, тя все още не е много добре проучена. Трябва

да се има предвид, че в България има само една наредба

за мълниезащита (Наредба 4/22.12.2010 г. за мълниезащи-

та на сгради, външни съоръжения и открити простран-

ства), която е много обща и не обхваща специфичните

приложения на мълниезащитата на различните видове

инсталации, каквито са системите за възобновяема енер-

гия, газопроводите, телекомуникационните системи и др.

През последните години както в световен мащаб, така

и у нас, се наблюдава растеж на употребата на елект-

рическа енергия от възобновяеми източници. Поради фак-

та, че много от проектантите не са разполагали със спе-

циализирана литература по темата, която да им помага

Eng. Ernesto Noriega Stefanov, General
Manager of Paradise Electric Consult:
Most RES plants do not have good lightning protection

Голяма част от ВЕИ централите
не разполагат с добра мълниезащита
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От месец август т. г. Ритбул е

официален дистрибутор на ETI

Elektroelement у нас, информираха за

сп. Енерджи ревю от фирмата. „Сло-

венската фирма е производител на

електроапаратура и един от лиде-

рите в производството на стопяе-

ми предпазители. Компанията пред-

лага богата гама от апаратура НН

за защита, контрол и управление на

сградни и промишлени инсталации на

конкуренти цени и с доказано каче-

ство“, поясниха от Ритбул.

„Всички продукти на ETI са меж-

дународно признати и сертифицира-

ни. Компанията инвестира значи-

телно в научноизследователска и

иновационна дейност. Производ-

ството е съсредоточено изцяло в

Европа, което спомага за по-бързи

Ритбул вече е официален дистрибутор
на ETI Elektroelement у нас

срокове за доставка и възможност

за своевременна техническа помощ

и консултации“, разказаха още от

компанията.

От Ритбул информираха още, че

основните групи клиенти на издели-

ята на компанията са производите-

ли на ел. табла, инсталатори, стро-

ителни компании, производствени

предприятия и всеки, който държи на

качеството и безопасността на

електрическата инсталация. С про-

дуктовата гама на ETI Ритбул може

да предложи на своите клиенти как-

то решения за битови приложения,

така и за индустриални инсталации,

електроразпределение, защита за

полупроводникови прибори и фотовол-

таични инсталации“, разказаха от

компанията.

Ритбул е търговска фирма, зани-

маваща се с внос и дистрибуция на

продукти от водещи европейски про-

изводители. Компанията предлага

софтуер за електропроектиране

(EPLAN), конектори и мрежови компо-

ненти (Harting), специализирани маши-

ни (ALFRA), ръчни инструменти

(KNIPEX, WERA, RENNSTEIG ), измер-

вателни прибори (TESTBOY), индуст-

риални мрежови решения (WESTER-

MO), LED осветление (ULTRALUX).

Ритбул вече е официален дистрибутор
на ETI Elektroelement у нас

Rittbul became official distributor of ETI Elektroelement
in Bulgaria
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В момента тече преместване-

то на завода за биодизел на

Булмаркет ДМ от Австрия у

нас. На какъв етап е то? Кога

се очаква да заработи заводът?

Към настоящия момент преме-

стването е завършено на 65%. Всич-

ки демонтажни действия в Австрия

приключиха успешно, там бе прена-

правена част от MCC частта с ог-

лед на оставащото оборудване и

бъдещо разширение на резервоарния

парк там. Оборудването е преместе-

но в България и е разположено на скла-

дова площадка от 25 000 кв. м. Също-

то се почиства преди монтажа още

веднъж и се сглобява на по-големи

възли и детайли с оглед по-бърз мон-

таж и скъсяване сроковете на мон-

тажа.

Съгласно договора, който имаме с

фирмата изпълнител на премества-

нето, хидравлични проби на монтира-

ното оборудване трябва да бъдат

извършени през 45-та календарна

седмица, като след това ще после-

дват и парни, вакуумни и други проби

преди пристъпване към тестове за

пуск и наладка. Очакваме заводът да

заработи до края на годината.

Какво наложи това ваше реше-

ние?

Решението по преместването на

завода се взе по няколко причини.

Първо, заводът е проектиран да

работи предимно с местна сурови-

на, добивана от фермерите в Авст-

рия и малки маслобойни в района. По-

късно снабдяването със суровина е

поето от завода на Некерман в Хале,

Германия, като до затварянето му е

разчитал изключително на местна

суровина и доставки. След като го

купихме през 2010 г., ние организи-

рахме доставка на растителни мас-

ла по р. Дунав и създадохме устой-

чива логистика за ритмично снабдя-

ване със суровина, като успяхме да

натоварим мощностите на 100%.

Второ, наличието на ограничен

ресурс на растителни масла в Авст-

рия е другата причина за премества-

нето. В тази държава хората основ-

но ползват рапично масло за храни-

телни цели. За тях слънчогледовото

масло е по-непознато, но това е

нормално, тъй като там не се от-

глежда слънчоглед. Ползвайки голе-

ми количества рапично масло за хра-

нителната индустрия, остават

малко количества за биодизел.

Другата основна причина е, че

страни като Германия, Чехия и Пол-

ша дотират производството на

биодизел, с което конкурентността

не е реална.

Независимо от доставките на

масло от България и оптимизациите,

които направихме в Австрия, разче-

тите не бяха в полза на оставане на

производството на австрийска те-

ритория. Пък и източникът на суро-

вини е тук.

Бихте ли споделили някои от

най-интересните моменти и

предизвикателства от целия

процес? Какви бяха основните

специфики, с които се наложи

да се съобразите?

Най-интересно бе намирането на

фирми-подизпълнители за формиране

на качествен екип, с оглед добра

организация на преместването. Пре-

дизвикателство за нас бе намиране-

Заводът за биодизел
в Русе ще заработи
до края на годината

инж. Димитър Баев,
заместник-управител

на Булмаркет ДМ,
пред сп. Енерджи ревю

Заводът за биодизел
в Русе ще заработи
до края на годината

Dimitar Baev, Deputy Manager of Bulmarket DM:
The biodiesel plant in Ruse to open by the end of the year
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то на подходящ терен на територията на бившия КТМ

в Русе, тъй като на тази площадка се намира и новият

ни завод за маслодобив, който се явява и захранващ със

суровина това производство.

Най-специфичното в това мероприятие бе да се за-

познаем в изключително кратки срокове с дейностите

по изграждането на завода и да намерим най-бързия начин

за неговото разглобяване (не нарязване). Друга специ-

фика бе да разделим оборудването по транспортни

съоръжения с цел избягване на извънгабаритни превози

през половин Европа. Но най-важното бе да съхраним

„сърцата“ на двете инсталации – метанолова дести-

лационна колона и глицеринова вакуум колона.

Също от голямо значение бе и прекрасната докумен-

тация и проектиране от страна на немската фирма.

Удоволствие е да се работи с такава документация, тъй

като всичко е изпипано в най-малки детайли.

Как се осъществи транспортирането на основни-

те съоръжения? Какви трудности срещнахте?

Транспортирането бе извършено с помощта на 4

открити баржи на наши партньори – БРП, Рубишипс и

ТТС. Допълнително 25 камиона пренесоха по-малки и

чувствителни детайли като ел.табла, PLC, лаборатор-

но оборудване, специални инструменти, електрооборуд-

ване и обзавеждане.

Основната трудност, която имахме, бе да си разто-

варим баржите на нашето пристанище в Русе – Порт

Булмаркет, км 485 на р. Дунав. На това пристанище, което

от чисто заводско, ние превърнахме в оперативно търгов-

ско, разполагаме с 3 крана, но за съжаление и трите са

с различни характеристики, тъй като са купувани в раз-

лични периоди от време. Това бе и основната пречка при

разтоварване на големите 25-30-метрови съдове и съоръ-

жения, тъй като те трябваше да бъдат вдигани от бар-

жите на камионите с 2 крана едновременно. Използвахме

услугите на колегите от Пристанище Русе Изток и това

наложи затваряне на пътя около Дунав мост 16 пъти за

преминаване на извънгабаритните товари.

Какви са основните технологични решения, зало-

жени в производствената мощност?

Решенията, използвани в този завод, са най-добрите

за времето 2006-2007 г. По това време бе и бумът на

такива инсталации и същите се проектираха от изклю-

чително добри екипи, като не се жалеха ресурси.

Заводът е автоматизиран на 100%, което го прави

изключително рентабилен. Ремонтопригоден е, тъй като

са използвани и най-добрите доставчици на съоръжения

и оборудване и лесно се намират резервни части за

профилактика и ремонти.

Налагат ли се някакви промени в производствени-

те процеси с оглед преместването на завода?

Към момента ние няма да правим основни изменения

на технологията на завода, а ще се обърнем към спома-

гателни дейности и странични продукти от завода. Така

например този завод е проектиран да изхвърля готовия

соапщок към утилизираща компания, докато ние пред-

виждаме малка инсталация за неговото оползотворява-

не на място и получаване на странични продукти. Също

така смятаме да увеличим и съхранението на фарма

глицерин, тъй като пазарът е сезонен и в търсенето

има голяма периодика.

По-нататък ще мислим и върху подобряването на други

процеси и извличането на максимална полза.
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Цялостни решения за хибридно
и автономно електрозахранване
Цялостни решения за хибридно
и автономно електрозахранване

Нарастващата несигурност на

енергийния пазар, липсата на дъл-

госрочна перспектива за запазване

на текущите цени на електричес-

твото, желанието за независимост

от енергийните монополи, висока-

та първоначална инвестиция за при-

съединяване към електроразпреде-

лителната мрежа в отдалечени ра-

йони със слабо развита енергийна

инфраструктура и нуждата от не-

прекъсваемо електрозахранване са

само част от факторите, каращи

все повече частни лица и компании

да насочат вниманието си към хиб-

ридни или напълно автономни солар-

ни системи за електрозахранване.

Фотоволтаичната инсталация за

собствена консумация е решение,

което не само може да регулира раз-

ходите за електроенергия, но пред-

ставлява и дългосрочна инвестиция

със сигурна и стабилна възвръщае-

мост на вложените средства. Въз-

можностите за безвъзмездно фи-

нансиране на част от инвестиция-

та, които се предлагат по различ-

ни европейски програми, правят то-

ва решение още по-привлекателно.

Благодарение на огромния техноло-

гичен напредък на фотоволтаична-

та индустрия, през последните ня-

колко години се наблюдава значи-

телно понижение на цената на ос-

новните компоненти, нужни за из-

граждането на соларна инсталация,

като това води до по-ниска цена за

киловат час произведена енергия и

до по-кратки срокове за възвръща-

не на първоначалната инвестиция.

В съответствие с политиката си

за постоянно развитие на продукто-

вото портфолио на компанията с ино-

вативни и висококачествени продук-

ти и услуги, ФИЛКАБ АД отговаря на

повишеното търсене на компоненти

и цялостни системи чрез разширява-

не на инвестициите си в областта.

Оборудването, с което работим, е

произведено от европейските компа-

нии   лидери в областта. Необходи-

мо е всички компоненти в една сис-

тема да бъдат подбрани така от про-

ектантите, че да работят заедно

максимално ефективно.

Успешното партньорство с воде-

щи европейски производители на фо-

товолтаични модули (Hanwha Q Cells,

Германия), соларни инвертори (SMA

Solar Technology AG, Германия, Kostal

Solar Electric GmbH, Германия) и сис-

теми за енергиен мениджмънт и съх-

ранение на енергия ни позволяват да

поддържаме значителни складови на-

личности и отлични ценови равнища,

с което активно подпомагаме наши-

те клиенти, партньори и дистрибу-

тори. Соларните модули в една фо-

товолтаична система имат решава-

що предимство за нейната произво-

дителност и дълготрайност. Пора-

ди тази причина наш партньор е най-

иновативната немска компания за

производство на соларни панели

Hanwha-Q Cells GmbH, Германия. С из-

ползването на новото поколение на

системата за плоски покриви Q. Flat-

G3 се оползотворява над 82% от сво-

бодното покривно пространство

чрез двустранно ориентиране на мо-

дулите и 10°-ов наклон. По този на-

чин се минимизира засенчването

между модулите, което позволява

увеличение на плътността на покри-

тие до 134Wp/m2   двойно повече в

сравнение със стандартна инстала-

ция с 30°-ов наклон на модулите. Ми-

нималното статично натоварване и

монтаж без пробиване на покрива

правят системата идеално решение

за всеки плосък покрив. Лесната ин-

сталация без използване на специал-

ни инструменти и ниското тегло на

конструкцията намаляват времето

и разходите за монтаж.

ФИЛКАБ АД може успешно да парт-

нира на инсталаторски фирми в из-

граждането на инсталации, които се

отличават с високо качество на вло-

жените материали и оборудване, дъ-

лъг експлоатационен живот и висо-

ки средни добиви от единица инста-

лирана мощност. В същото време,

значителният инженерингов опит

при изграждането на on-grid, off-grid

и хибридни системи, както и под-

държането на големи складови налич-

ности са предпоставка за къси сро-

кове за изпълнение на проекта и от-

лично гаранционно и извънгаранцион-

но обслужване, което превръща ком-

панията в сигурен бизнес партньор

и логичен избор при изпълнението на

Вашия фотоволтаичен проект.

4004 Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 92

тел.: (032) 277 171; факс: (032) 671 133

e-mail: res@filkab.com

www.filkab.com
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       нсталирането на PV сис-

теми в сгради отговаря на крите-

риите за нискоенергийно и еколо-

гично строителство и може да

бъде изгодна инвестиция за соб-

ствениците. Фотоволтаичните

модули могат да бъдат базов еле-

мент от архитектурната концеп-

ция на сградата или да се инста-

лират върху покрива, в прозорци в

покривното пространство, в сен-

ници, парапети на балкони, покрив-

ни конструкции на паркинги и мно-

го други. Генерираната електри-

ческа енергия може да се използва

за захранване на разнообразни

сградни приложения.

Инсталационен проект
Проектът на PV инсталацията

може да определи целия й жизнен

цикъл, затова трябва да бъде из-

пълнен внимателно, като се вземат

предвид всички възможности за по-

стигане на най-добри работни пока-

затели. Добрият проект включва

правилен избор и съвместимост на

компонентите (PV модули, инверто-

ри и друго оборудване), избягване на

загуби на енергия, където е възмож-

но, и минимизирането им, където е

неизбежно. Проектантът трябва да

вземе под внимание ефективността

и средната цена за 1 Wp на различ-

ните технологии PV клетки, а също

и всички електрически параметри,

цени за инсталация и поддръжка.

Също така трябва да се изчисли

очакваното производство на енергия

(взимайки предвид слънчевия потен-

циал, загубите, дължащи се на ори-

ентацията, наклона и засенчването)

и да се определи типът на система-

та за съхранение. Ако PV инстала-

цията е инсталирана върху покрива,

трябва да се обърне специално вни-

мание на стабилността и устойчи-

востта на покрива, за да е сигурно,

че той ще може да понесе теглото

на PV модулите. Надеждната носе-

ща конструкция също играе съще-

ствена роля в ефективната експло-

атация на системата. Сред основ-

ните изисквания към нея са осигуря-

ването на оптимален ъгъл на пане-

лите, гарантиращ максимална про-

Специфики при
инсталацията на
фотоволтаични
модули в сгради

Специфики при
инсталацията на
фотоволтаични
модули в сгради

И
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изводителност и експлоатационен

срок не по-малък от живота на со-

ларните модули. Конструкциите

трябва да са изпълнени от надежд-

ни материали, да предлагат лесен

монтаж и да имат минимални разхо-

ди по поддръжката. Не на последно

място, всяко крепежно съоръжение е

необходимо да бъде проектирано

съобразно особеностите на конк-

ретния покрив и съответните стан-

дарти за натоварване от сняг и

устойчивост на вятър.

След като са избрани подходящи-

те елементи на PV системата е

важно те да бъдат инсталирани в

съответствие с препоръките на

производителя, особено по отноше-

ние на изискванията за закрепване,

вентилация, калибриране, нивата на

работната температура и на сигур-

ността. Инсталационната фаза

трябва да удовлетворява проектни-

те изисквания и да отговаря на дей-

стващата нормативна база. Неспаз-

ването на правилните работни ус-

ловия може да доведе до понижава-

не на производителността, съкра-

щаване на живота на елементите и

дори до срив в системата.

Разположение и
ориентация на PV
системата

Засенчването е един от потенци-

алните проблеми в експлоатацията

на системата, който трябва да се

проучи още на проектна фаза чрез

внимателен подбор на място и раз-

положение на модулите. То може да

бъде временно или постоянно и да е

предизвикано от клони на близки

дървета, покриви на съседни къщи,

антени или други предмети, които

хвърлят сянка върху панелите през

определена част от деня. Засенчва-

нето оказва голямо влияние върху

ефективността на PV системата,

като степента на влияние зависи от

броя засенчени модули, клетки и

bypass диоди, посоката на засенчва-

не, вътрешното свързване на моду-

ла, дизайна на инвертора и др.

Температура на модула
Увеличението на температурата

на модула води до понижение на не-

говата производителност (напр.

0.5% на 1 °C над стандартните ус-

ловия за измерване за кристален

модул). Поради тази причина трябва

да се предвиди достатъчно разсто-

яние за вентилация и охлаждане

(обикновено минимум 25 мм).

За система, интегрирана в сгра-

да, това обикновено се постига с

осигуряването на вентилирано сво-

бодно пространство зад модулите.

При обикновените скатни покриви

вентилацията се постига чрез допъ-

лнителни летви над покривната

мушама и чрез вентилация от стре-

хите и билото.

Вентилация на
инвертора

Инверторите също отделят топ-

лина и трябва да са достатъчно

добре вентилирани. Свободното

разстояние, определено от произво-

дителя, трябва да бъде спазвано.

Неизпълнението на това изискване

може да доведе до загуби в работа-

та на системата, както и до изключ-

ване на инвертора при достигане на

максималната производствена тем-

пература.

Оразмеряване на кабели
и вериги

Според нормативната уредба за

PV инсталация, оразмеряването на

кабелите трябва да се извършва

съобразно два основни фактора: пада

на напрежението, съгласно нацио-

налните нормативни документи и

тоководещ капацитет на кабела,

измерен по два параметъра - ток при

късо съединение и операционна тем-

пература, базирана на конфигураци-

ята на кабелите в инсталацията и

излагането на открито. При разпо-

лагането на кабелите стремежът е

към минимизиране на дължината им

и надеждно осигуряване на всички

връзки.

Защита от мълнии и
пренапрежения

Всички чувствителни елементи

във фотоволтаичната система

трябва да се предпазят от атмос-

ферни и комутационни пренапреже-

ния. При защитата на инвертора от

пренапрежение от двете му страни

(откъм постояннотоковата част и

от тази на променливотоковата) се

монтират защитни устройства.

Изборът на тип защитно устрой-

ство зависи от: наличието на

външна мълниезащитна уредба; вида

й (изолирана или неизолирана); раз-

стоянието между главното разпре-
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делително табло и инвертора; раз-

стоянието между фотоволтаичните

панели и инвертора. Така например

при фотоволтаични системи без

външна мълниезащитна уредба е

необходимо да се монтират два ком-

плекта защитни устройства - един

след инвертора и друг – в разпреде-

лителното табло, ако разстоянието

между главното разпределително

табло (АC) или панелите и инверто-

ра е по-голямо от 10 м. В случай че

конструкцията се изгражда на мяс-

то със съществуваща външна мълни-

езащитна уредба, фотоволтаичната

система се инсталира в нейната

защитна зона, за да се осигури за-

щитата й от директно попадение на

мълния. Модулите, поставени на

покриви или върху свързани със сгра-

дата стълбове, не трябва да са

разположени по-високо от най-висо-

ката част на сградата. Металната

рамка на модула, поставен над пос-

ледното ниво на сградата, може да

работи като мълниеприемник.

В райони с чести бури или при

системи с повече от два модула е

добре да се инсталира двуполюсен

прекъсвач/ разединител между фото-

волтаичната група и контролера за

зареждане, така че фотоволтаична-

та група да може да се изолира от

останалата част от системата,

когато има риск от попадение на

мълния. Ако съществуващата мълни-

езащита не може да предпазва фо-

товолтаичната централа, се доба-

вя допълнителна мълниезащитна

система, която в последствие се

свързва с първата. При всички поло-

жения е добре да се направи предва-

рителна оценка на риска и резулта-

тите да се вземат предвид при про-

ектирането на системата.

Експлоатация и
превантивна поддръжка
на системите

Ако всички проектни изисквания са

изпълнени при инсталирането, PV

системата би трябвало да има доб-

ра ефективност в началото на екс-

плоатацията. Важно е обаче тя да

бъде поддържана през целия експло-

атационен период на системата. В

тази връзка специалистите съвет-

ват редовно инспектиране и оглед на

общото състояние на оборудването:

модули, кабели, разпределителни

Installation specifics for building integrated
photovoltaic modules

кутии, инвертори и заземителни

електроди; поява на ново засенчва-

не; състояние на носещите конст-

рукции и др.

Препоръчителен е и постоянен

мониторинг на работата на фото-

волтаичната система, който подпо-

мага постигането на оптимална

ефективност на централата и нама-

лява времето за откриване на евен-

туални повреди и тяхното отстра-

няване. На пазара се предлагат раз-

лични модели системи за дистанци-

онен мониторинг на фотоволтаични

централи, във възможностите на

които са заложени отчитането и

визуализацията на данни за каче-

ствените и количествени характе-

ристики на генерираната енергия, за

наличие на повредени стрингове и

тяхното локализиране, за наличие на

утечки или къси съединения в провод-

ниците на стринговете, за загуби на

енергия, предизвикани от засенчва-

не. Системите са в състояние да

открият възникнали проблеми в ця-

лата верига - от панелите до инвер-

тора, включително замърсени или

повредени панели, предпазители,

изключени прекъсвачи и други, и да

предоставят навременна и наглед-

на информация за вида и местополо-

жението на възникналите техничес-

ки проблеми.

Те предлагат графична визуализа-

ция не само на измерените данни за

моментното състояние на мрежата

и панелите или добива за деня, но и

показват стойностите на слънчева-

та радиация, спестените емисии

CO2 и загубите от засенчване. Со-

фтуерът автоматично извлича ин-

формация от всички модули, включе-

ни в системата, на базата на която

се правят различни справки. Също

така може да извежда диаграми на

моментните мощности на входове-

те, изчислени на базата на измере-

ното входно напрежение на избран

модул и тока на съответния вход,

диаграми на генерираната енергия в

kWh, отчетена от един или няколко

избрани модула по дни или по месе-

ци, сигнализация за стрингове, гене-

риращи по-малко енергия от остана-

лите и др.

Източник: Rutronik
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       ощните кондензатори (Po-

wer Capacitor) натрупват голямо ко-

личество енергия и я отдават за

кратко време върху свързан към тях

товар, през който съответно про-

тичат големи токове. Големи са и

токовете им при свързване в промен-

ливотокови вериги. Развитието на

тези кондензатори през последните

години е в посока на увеличаване на

капацитета и работното напреже-

ние, разширяване на използването им

в класическите области на приложе-

ние и навлизането в нови сфери на

Мощни
кондензатори
и кондензаторни
батерии

Мощни
кондензатори
и кондензаторни
батерии

електроапаратурата, енергетика-

та и телекомуникациите. Статия-

та е посветена на видовете мощни

кондензатори в зависимост от тях-

ната структура и области на при-

ложение, като е отделено внимание

и на кондензаторните батерии.

Особености на мощните
кондензатори

Подробно описание на парамет-

рите им може да бъде намерено в

бр. 8/2007 г. на списание Инженеринг

ревю (стр. 128-144). Максималната

натрупвана в кондензаторите елек-

трическа енергия WN=0,5CN(UN)
2 (WN

е в J или еквивалентната мерна

единица Ws, CN е във F и UN – във V)

с наименование номинална енергия

вече достига няколко десетки kJ при

номинален капацитет (Rated Ca-

pacitance) CN няколко хиляди µF и

номинално напрежение (Rated

Voltage) UN, приближаващо 100 kV.

При отделянето й за време t върху

съпротивителен товар тя опреде-

Power capacitors and capacitor batteries

М
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ля мощност P=W/t. Например енер-

гията върху кондензатор 2000 µF/

2kV е 4 kJ и при разреждането му за

1 s върху товара се отделя мощност

4 kW. Не трябва да се забравя, че WN

между 10 и 50 J крие опасност от

токов удар при докосване на заре-

ден кондензатор, а по-голяма енер-

гия може да доведе до летален из-

ход. Мощните кондензатори могат

да доставят на товарите си по-

голяма енергия за кратко време в

сравнение с галваничните батерии

и акумулаторите, което предим-

ство е съществено в множество

области на електрическите маши-

ни и апарати и на енергетиката. Не

по-малко важно е бързото натруп-

ване на енергия по време на зареж-

дането.

Най-голямата допустима скорост

на изменение на напрежението върху

кондензатор (Rate of Voltage Rise)

представлява параметърът (du/

dt)max и тя се получава при започване

на зареждането от 0 през съпротив-

ление към напрежение UN, както и при

разреждане също през съпротивле-

ние на зареден до UN кондензатор. В

каталозите (du/dt)max практически

винаги се дава във V/ms и като се

отбележи с Ud минимално допусти-

мото съпротивление на съпротиви-

телен товар на мощен кондензатор

е: Rmin[Ω] = t[µs]/{CN[µF]lnUN[V] / (UN[V]-

-Ud[V/µs])}.

Например при CN=1µF и Ud=1kV/µs

се получава Rmin=4,48 Ω.

Наличието върху кондензатор CN

на променливо напрежение със сред-

ноквадратична стойност Urms обус-

лавя през него на ток Irms=2πfCNUrms,

чиято максимална стойност Imax е

сред съществените параметри. От

друга страна, независимо че конден-

заторите са реактивни елементи,

върху тях се отделят две активни

мощности, които ги нагряват с

всички последици от това, включи-

телно и необходимостта от охлаж-

дането им в някои случаи. Едната е

Pt=(Irms)
2xESR, където ESR е пара-

метърът последователно омично

съпротивление (Equivalent Series Re-

sistance), а втората Pd=2πfCNU
2xtgδ

е поради диелектричните загуби и

зависи от ъгъла на загуби tgδ на

кондензатора, като най-често из-

ползваният диелектрик полипропи-

лен има tgδ=0,0002. В някои катало-

зи като параметър се дава стойно-

стта на Pd за всеки kVAR реактив-

на мощност на кондензатора с из-

мерение W/kVAR. Познаването на

двете мощности позволява да се

определи температурата във

вътрешността на кондензатора,

(Hot Spot Temperature), θhs = θc +

(Pt+Pd)RthCA. В израза θс е темпера-

турата на корпуса на кондензато-

ра и RthCA е топлинното му съпро-

тивление корпус-околна среда. На-

пример върху кондензатор с CN=500

µF, ESR = 1 mΩ и споменатия tgδ е

приложено номиналното мрежово

напрежение, при което се получава

Pt=1,19 W и Pd=1,52 W. При RthCA=5 °C/

W най-горещата точка ще е с 13,6

°C по-висока температура от окол-

ната.

Увеличаването на работната че-

стота и намаляването на амплиту-

дата на нежеланите преходни про-

цеси във веригите с мощни конден-

затори все по-често налага използ-

ването на модели с намалена соб-

ствена индуктивност (Parasitic In-

ductance, Equivalent Series Inductance)

ESL.

За осигуряване на безопасна рабо-

та на кондензаторите съществуват

множество специфични конструк-

тивни решения, както и изисквания

към тяхната експлоатация, които са

описани в документацията. При про-

изводството на много кондензато-

ри се прави 100%-ова проверка (спо-

ред изискванията на IEC 61071) на

издръжливостта им при прилагане за

10 s на напрежение Utt между изводи-

те и на напрежение Utc между тях при

свързването им накъсо и металния

корпус (като двете напрежения

трябва да са дадени в техническа-

та документация). Освен това кор-

пусът задължително трябва да се

замаси при въвеждане на конденза-

тора в експлоатация.
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Видове кондензатори
в зависимост от
структурата им

Кондензатори с едностранен

електрод. Тяхната конструкция пред-

ставлява изолационна лента, от ед-

ната страна на която има тънък

метален електрод, като за получава-

не на кондензатор са необходими две

ленти. Старият тип такива конден-

затори с едностранно метализирана

хартия (Metallized Paper - MP Capacitor)

вече се използва твърде рядко за

мощни кондензатори, основната при-

чина за което е сравнително малко-

то UN. Масово разпространени са

филм-кондензаторите (Film Capacitor),

известни и като полипропиленови

кондензатори (Metallized Polypropylene

- PPM Capacitor), върху едната стра-

на на чийто диелектрик от полипро-

пилен или полиетилен с дебелина ня-

колко mm е нанесен слой от Al, Zn или

сплав от двата метала с дебелина

около 10 nm. Във фирмените катало-

зи се използват и множество други

съкращения, например МКР, МРН, РСС,

РРВ, РНС. Метализираната лента се

навива на руло за реализация на ци-

линдрични кондензатори, но все по-

голяма популярност имат плоските

кондензатори (Flat Capacitor), при

които навиването се прави по такъв

начин, че се получава малко напречно

сечение. За осигуряване на стабил-

ност на капацитета във времето и

дълъг експлоатационен срок преди по-

ставяне на рулото в най-често изпол-

звания метален корпус въздухът и

замърсяванията се изтеглят чрез

вакуумиране, в някои модели рулото

допълнително се залива със смола или

подходящо масло (Oil Impregnated Ca-

pacitor) и корпусът се херметизира.

Основно предимство на тези кон-

дензатори е самовъзстановяването

(Self-Healing) – при електрически

пробив поради недопустимо голямо

напрежение или ток не се получава

късо съединение поради това, че

електродите им представляват

съвкупност от много голям брой

(понякога няколко милиона) клетки,

всяка със собствен предпазител. При

късо съединение последният изгаря,

клетката престава да участва в

общия капацитет и той леко нама-

лява. Когато след множество проби-

ви относителното намаление ста-

не 2-3%, кондензаторът се счита за

Източник: Kemet
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повреден. Други предимства на тези

мощни кондензатори са сравнител-

но малките стойности на споме-

натите ESR и ESL, като малкото

ESR и, съответно, слабото нагрява-

не са предпоставка за малки проме-

ни на капацитета при повишена окол-

на температура. За практиката е

полезно да се знае, че максимална-

та средноквадратична стойност Imax

на променливия ток на кондензато-

ра не трябва да нагрява корпуса му

с повече от 15 °С над околната

температура (прието е последната

да се измерва на 10 cm от вертикал-

но монтиран кондензатор и на 2/3 от

височината му).

Типичните капацитети на филм-

кондензаторите са между 500 pF и

няколко хиляди µF, постоянното UN

е от 100 V до 3 kV (средноквадратич-

ните стойности на променливите

напрежения са 2 до 4 пъти по-малки),

а средноквадратичната стойност

на Imax е между няколко А и няколко

стотици А. Съпротивлението ESR

рядко надхвърля 20 mΩ при долна

граница няколко десети от mΩ и (du/

dt)max е от няколко десетки V/µs и до

около 1000 V/µs. Освен това макси-

малният импулсен ток може да е до

няколко стотици пъти по-голям от

Imax и достига няколко десетки kA.

Типичният експлоатационен срок на

кондензаторите е около 100 000 часа

и се определя при намаляване на

капацитета им с 2-3% (в зависимост

от производителя).

Сравнително нова разновидност

са високоволтовите кондензатори

със синтетичен диелектрик (хидро-

карбонати или полимери) с постоян-

но UN=1-100 kV, означавани като

Synthetic High Voltage Capacitor и про-

извеждани с капацитет между някол-

ко nF и 10 000 µF. Аналогични са и

параметрите на по-рядко използва-

ните кондензатори с диелектрик от

слюда (Mica).

През тази година на пазара се

появиха филм-кондензатори с диелек-

трик от полимер, които имат рабо-

тен температурен обхват от -55 до

+150 °С при капацитет между някол-

ко µF и няколко стотици µF и UN от

300 V до 1,2 kV.

С подобна на описаната структу-

ра са кондензаторите с алуминиева

лента вместо метализация (Foil

Capacitor), които допускат по-голе-

ми токове и имат по-малко ESR.

Недостатъци са липсата на са-

мовъзстановяване и по-малката на-

трупвана енергия. Съществува ком-

бинация на двете структури (Hybrid

Capacitor), най-външните слоеве на

която са алуминиева лента, а

вътрешните са с метализация, кои-

то съчетават самовъзстановяване-

то с по-големите токове.

Разновидност са средномощните

филм-кондензатори (Medium Power

Film Capacitor) с по-голямо произве-

дение на средноквадратичните

стойности на напрежението и тока,

което се означава с Qmax, има типич-

ни стойности няколко стотици kVAR

и не винаги се дава в каталозите.

Например кондензатор 660 nF има

Irms=600 A, Vrms=500 V и, съответно,

Qmax=300 kVAR.

Непрекъснато нарастват изиск-

ванията за компактна конструкция

и минимални размери на електричес-
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ките модули и съоръжения. Успехите в тази насока чрез

използването на мощни полупроводникови прибори логич-

но изискват намаляване на размерите и на останалите

елементи. Такива са многослойните кондензатори, пред-

ставляващи множество едностранно метализирани с Al

или Zn ленти от полипропилен или полиестер (често под-

силени със стъкловлакна), поставени една върху друга

подобно на сандвич (Stacked Structure).

Всяка от лентите има определен капацитет, а чрез

успоредното свързване на всички се създават конденза-

тори с голям капацитет (типични стойности 100 – 10

000 µF). Тази конструкция е известна като MKK Technology

(M от Metal, K от Kunstoff и Kompakt) и MPM (от Metallized

Polymer Multilayer), докато самите кондензатори са тип

РСС (от Power Capacitor Compact или Power Capacitor Chip).

Към последното може да се прибавя LP (от Low Power) за

кондензатори с WN до около 1000 J и НР (от High Power)

при WN=500-4000 J. Формата на кондензаторите е плосък

паралелепипед без корпус ("Bared" Winding Module) или с

корпус от пластмаса или неръждаема стомана, като раз-

мерите са съобразени с тези на съвместно ползваните

полупроводникови прибори (най-често IGBT). Други пре-

димства са малката ESL (между няколко nH и няколко

десетки nH), която позволява използването им в съвре-

менни инвертори и други високочестотни устройства, и

типичният експлоатационен срок от 100 000 часа. Кон-

струкцията на кондензаторите позволява лесното мон-

тиране на радиатор върху тях за осигуряване на есте-

ствено въздушно охлаждане (Convection Air Cooling) или

такова с вентилатор (Forced Air Cooling).

Стойностите на постоянното UN при кондензатори-

те LP са типично 100-600 V, докато при НР са от 900 V

до 6 kV. И в двата вида Imax е до около 300 А, а импулсните

му стойности достигат 100 kA при LP и 200 kA при НР.

Кондензатори с двустранни електроди (Double-Sided

Metallized Polypropylen Film Capacitor). Подобни са на пред-

ния вид, но алуминиевият слой е нанесен от двете страни

на лентата от полипропилен или полиестер. При навива-

нето изолацията се осигурява от допълнителна лента

от полипропилен. Предлаганите на пазара кондензато-

ри са значително по-малко от тези с едностранен елек-

трод, имат капацитет между 1 nF и няколко mF, посто-

янно UN от 250 V до 2 kV (средноквадратичната стой-

ност на променливите е 1,5 до 3 пъти по-малка), типич-

на ESL под 10 nH и сравнително малки размери (от 13x9x4

mm до 33x32x18 mm). Специфични предимства са експ-

лоатационният срок над 300 000 часа и работата при

околна температура между -55 °С и +100 °С.

Високочестотни мощни кондензатори (Power RF

Capacitor). Предназначени са за работа във високочестот-

ни мощни апаратури, което определя сравнително мал-

ките стойности на капацитета им. Първата разновид-

ност са керамичните кондензатори (Ceramic RF Power

Capacitor), към която спадат и тези с диелектрик от

порцелан. Те се разделят, в известна степен условно, на

такива за класическия мегахерцов обхват (0,1 – 30 MHz)

и за гигахерцовия обхват (0,03 – 100 GHz). Първите са с

капацитет между няколко десетки pF и няколко десетки

nF и постоянно UN до няколко десетки kV. Частта от тях

за големи мощности (типично няколко kVAR) и Imax (сред-

ноквадратична стойност няколко стотици А) са с водно

охлаждане, обикновено с дебит няколко l/min. При ползва-

нето им трябва да се имат предвид специфичните осо-

бености на монтажа и охлаждането, давани в каталога,

например вертикално монтиране, температура на вли-

защата вода до 30 °С и увеличаване на дебита й с не по-

малко от 20% при прибавяне в нея на антифриз. Конден-

заторите за гигахерцовия обхват са с капацитет между

няколко pF и десетина nF и подобни UN.

Добре известно е, че вакуумът е най-добрият диелек-

трик и затова, независимо от по-сложната конструк-

ция, съществуват кондензатори с вакуум между двата

електрода (Vacuum Capacitor). Капацитетът им е по-

малък (между десетина pF и няколко nF), а постоянното

UN е от 5 kV до 70 kV.

Разновидност за работа при честоти до няколко MHz

са газонапълнените кондензатори (Gas-Filled Capacitor),

монтирани в херметизиран алуминиев корпус и имащи ка-

пацитет до няколко десетки nF при постоянно UN добли-

жаващо 100 kV. Освен за целите на радиоразпръскване-

то се използват в индустрията при оборудване за индук-

ционно нагряване, тъй като има модели с ток до 400 А.

Част от кондензаторите са с водно охлаждане.

Продължава в следващия брой
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  екуперативните топлообменници са едни от най-

често използваните в практиката. Намират широко

приложение в редица индустриални области. Традици-

онно използвани са в енергетиката, химическата, хра-

нително-вкусовата промишленост и други. Многообра-

зието от конструкции и използвани материали, както

и възможностите за работа с различни работни среди,

са част от причините, обуславящи широкото им прак-

тическо приложение. Характерна тяхна особеност е

липсата на контакт между двете среди, между които

се извършва топлообмен, като те са разделени от не-

проницаеми прегради. За изработването на топлообмен-

ниците се използват различни материали, сред които

освен метали приложение намират и материали като

стъкло, керамика и други, отговарящи на изискванията

при експлоатация.

Рекуперативните топлообменни апарати се предла-

гат в разнообразие от конструкции.

Видове конструкции топлообменници
от листов материал

Сред най-широко използваните са пластинчатите

топлообменници. Конструктивно те представляват

редуващи се пластини, между които се формират про-

цепи за преминаване на двата потока. Често, с оглед

на постигане на по-добър топлообмен, пластините се

профилират. За изработването на пластините се изпол-

зват различни материали като алуминий, стомана и

други. Сред условията, на които е необходимо да отго-

варят използваните материали, е да са с висок коефи-

циент на толопроводимост.

Характерно за пластинчатите топлообменници е, че

в повечето случаи при тях не се наблюдава наличието

на утечки между двата потока или те са много малки.

Друга разновидност са пластинчато-ребрестите

топлообменни апарати. Характерно за тях е наличието

на допълнителна нагъната повърхнина между две плас-

тини. Добре е да се има предвид, че в този случай по-

стигането на ефективна работа на допълнителните

повърхнини е в пряка зависимост от осигуряването на

добър топлинен контакт между основните и допълни-

телните пластини. Целта на допълнителните пласти-

ни е турболизиране на потока и увеличаване на топло-

обменната повърхност. В зависимост от дебитите на

работните среди и техните свойства разстоянията

между пластините в един и същи пакет могат да бъдат

различни.

Recuperative Heat Exchangers

Рекуперативни
топлообменни
апарати

Рекуперативни
топлообменни
апарати

Р
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Друго все по-широко използвано конструктивно ре-

шение са спиралните топлообменници. При тях топло-

обменната повърхност е оформена от навити метални

листове, образуващи спирални канали. Могат да се из-

ползват като нагреватели и като охладители, както и

като изпарители и кондензатори. Считат се за много

подходящи за загряване и охлаждане на гъсти течнос-

ти. От друга страна, използването им за предаване на

топлина между газове не се счита за особено подходя-

що поради малкото напречно сечение на канала. Като

предимства на спиралните топлообменници могат да

се посочат тяхната компактност и възможността да

бъдат изработени от различен листов материал, посто-

янното напречно сечение и липсата на резки изменения

на направлението, което допринася за по-малкото замъ-

рсяване на повърхностите. Недостатъците им са

свързани с трудния, а понякога и невъзможен, ремонт,

трудното им изработване и уплътняване и други.

Разновидност на топлообменниците от листов ма-

териал са топлообменните апарати с риза от листов

материал. Тези топлообменници се използват предим-

но за загряване или охлаждане на течности в съдове и

поддържане на зададен температурен режим. Работят

предимно с топлоносител пара. Топлообменът между

топлоносителя и нагряваната среда протича в ризата,

която се явява топлообменният елемент от съда. Риза-

та може да се състои от няколко секции в случаите, при

които съдовете са предназначени за протичането на

повече от един процес.

Използвани конструкции тръбни
топлообменници

Тръбните топлообменници се считат за много под-

ходящи за работа в агресивни среди. Те са лесни за

почистване и могат да работят при високи темпера-

тури. В практиката по-широко приложение намират

няколко вида тръбни топлообменници, сред които кожу-

хотръбни, елементни (секционни), тип „тръба в тръба“,

тип „потопена спирала“ и други.

Кожухотръбните топлообменници са едни от най-раз-

пространените топлообменни апарати, намиращи прило-

жение в много индустриални области. Често използвани

са в качеството им на кондензатори, изпарители, под-

греватели. Конструктивно представляват цилиндричен

кожух, в който е разположен сноп от топлообменни тръби,

захванати в тръбни решетки. В краищата си кожухът се

затваря с капаци, които в зависимост от конструкция-

та на апарата са снабдени с прегради за обръщане на

посоката на флуида, преминаващ през тръбите.

За подобряване на топлообмена често междутръбно-

то пространство в тези апарати е разделено с прегра-

ди за обособяването на няколко хода. Отличителна ха-

рактеристика на този тип топлообменници е голяма-

та топлообменна повърхност. Тъй като кожухът и

тръбите на апаратите често се изпълняват от различни

материали и, съответно, при работа те се нагряват до

различна температура, обикновено се предвиждат мер-

ки за компенсация на температурните разширения.
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Секционните топлообменни апа-

рати се състоят от няколко после-

дователно присъединени елементи,

включващи сравнително малък брой

тръби. Този тип топлообменници се

счита за подходящ за работа с теч-

ности, непроменящи агрегатното си

състояние, движещи се със съизме-

рими скорости. Все пак се допуска

единият от потоците да променя аг-

регатното си състояние. Могат да

се използват и за работа при висо-

ки работни налягания.

Предимствата на топлообменни-

ците тип „тръба в тръба“ са преди

всичко простата им конструкция и,

съответно, лесната им изработка и

монтаж. Характеризират се с висок

коефициент на топлопреминаване и

дават възможност за нагряване и

охлаждане на среди с високо работ-

но налягане.

Топлообменни апарати с потопе-

на спирала включват тръбна или

плоска спирала, потопена в съд с

течна работна среда. Те се харак-

теризират със сравнително ниска

ефективност поради ниския коефи-

циент на топлоотдаване от външна-

та страна на спиралата.

Характеристики на
използваните
топлоносители

Рекуперативните топлообменни-

ци могат да работят с различни

топлоносители, сред които вода,

пара, въздух, димни газове, минерал-

ни масла и други. Условията, на ко-

ито е необходимо да отговарят, е

да не са токсични, корозионно агре-

сивни, да имат добри топлофизич-

ни свойства, да се взриво- и пожа-

робезопасни и други. Сред намира-

щите най-широко приложение топ-

лоносители в практиката е водата.

Използва се както за промишлени,

така и за битови цели. Подходяща

е употребата й и като охлаждаща

среда. Характеризира се висок кое-

фициент на топлопредаване, срав-

нително ниска корозионна актив-

ност, голям специфичен топлинен

капацитет, както и със сравнител-

но постоянен вискозитет. Друг

широко използван топлоносител е

парата. Рекуперативните топлооб-

менници могат да работят с наси-

тена и с прегрята водна пара. На-

ситената водна пара е с близки до

водата топлофизични качества.

Характерно за нея е постоянната

температура при кондензация. Тя е

безвредна, има много висок коефи-

циент на топлопредаване, постоян-

на температура при постоянно

налягане, голямо количество скрита

топлина при изпарение. Недостатъ-

ците на водната пара са свързани

с необходимостта от високо наля-

гане при високи температури и,

съответно, по-голяма дебелина на

стените на топлообменника и по-

голямо термично съпротивление.

Също така е необходимо да се сле-

ди наличието на некондензирали

газове, като въздух например, и тях-

ното непрекъснато отвеждане. С

по-ограничено приложение е прегря-

тата пара. Използва се предимно в

случай на необходимост от високи

температура на нагряване. От га-

зообразните топлоносители едни

от най-често използваните в про-

мишлеността са димните газове.

Използват се основно за загряване

на въздух за различни промишлени

съоръжения. Използването на мине-

рални масла е сравнително ограни-

чено поради някои техни недо-

статъци като нисък коефициент на

топлопредаване, голям вискозитет,

малък специфичен топлинен капаци-

тет, пожароопасност, необходимо-

стта от използването на топлооб-

менни апарати с подходяща конст-

рукция. В по-специфични приложения

се използват и високотемператур-

ни топлоносители.

Разнообразието от приложения на

различните конструкции топлооб-

менни апарати определя редица изис-

квания, на които е необходимо те да

отговарят. Сред тях са: осигурява-

не на интензивен топлообмен меж-

ду двете топлообменни среди, висо-

ка експлоатационна надеждност и

стабилна работа при изменение на

параметрите на работните среди,

устойчивост на химични въздей-

ствия. Също така е добре топлооб-

менникът да позволява проверка на

състоянието и да има възможност

за почистване, да е устойчив на

влиянието на температурните раз-

ширения и други.
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Господин Генов, в края на годи-

ната в АЕЦ „Козлодуй“ предстои

партньорска проверка на WANO.

Бихте ли представили накрат-

ко Световната асоциация на

ядрените оператори и ролята й

в ядрения сектор?

Ядрената енергетика е индуст-

рия, чието развитие наложи като

приоритет обмяната на опит и на-

трупани познания между компаниите

в тази сфера. Едно от средствата

за това е професионално обединение,

което за нас, атомните енергети-

ци, е Световната асоциация на яд-

рените оператори. Учредителната

асамблея на WANO бе проведена на

15 май 1989 г. в Москва. Още тогава

в организацията се включват пред-

ставители на индустрията от цял

свят. На учредителната асамблея

към WANO официално се присъединя-

ват 144 компании, като една от тях

е АЕЦ „Козлодуй“. Понастоящем чле-

нове на Световната асоциация са

128 компании от 35 държави с 210

ядрени централи, 441 енергоблока в

експлоатация и 65 блока на етап

строителство – т. е. всяка органи-

зация в света, която експлоатира

АЕЦ, е член на WANO.

Веднага след създаването на асо-

циацията започват визити между

отделни атомни централи от раз-

личните центрове, което засилва

обмяната на опит и добри практи-

ки. В рамките на WANO всички

оператори на атомни централи мо-

АЕЦ "Козлодуй" е сред
водещите централи
по отношение
критериите за
безопасна експлоатация

Ivan Genov, CEO of Kozloduy NPP, for Energy Review
Magazine:
Kozloduy NPP is among the leading plants regarding safe operation criteria

Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй",
пред сп. Енерджи ревю

АЕЦ "Козлодуй" е сред
водещите централи
по отношение
критериите за
безопасна експлоатация



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2013 37

ядрена енергетика

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2013 37

гат да се обръщат един към друг и

да споделят информация в атмосфе-

ра на сътрудничество и откритост.

Членството в WANO се осъществя-

ва чрез някой от четирите регионал-

ни центъра, разположени в Атланта,

Москва, Париж и Токио. Работата на

тези центрове се координира от

централен офис в Лондон. Изхождай-

ки от използваната технология и

географско положение, АЕЦ „Козло-

дуй“ е член на Московския център на

WANO.

Тук е мястото да отбележа, че

атмосферата на откритост позво-

лява на всеки оператор да извлича

уроци и полза от чуждия опит, от

проблемите и от добрите практики

на своите колеги, за да постигне

крайната цел – повишаване на безо-

пасността на АЕЦ. Дейността на

WANO е насочена към тези, които

директно носят отговорност за

безопасната експлоатация на атом-

ните централи – експлоатиращите

организации. Именно затова WANO

се явява независима, наднационална

асоциация на операторите на АЕЦ.

WANO не е търговско дружество и

не търси материална изгода. Тя не

е регулиращ орган, не дава консулта-

ции по проектни въпроси, не е финан-



38 брой 5/2013  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

сова организация. Иначе казано, WANO няма други инте-

реси освен осигуряването на ядрената безопасност.

Мисията на Световната асоциация на ядрените опе-

ратори е именно тази: „Максимално да се повиши безо-

пасността и надеждността на АЕЦ в целия свят, по-

средством прилагането на съвместни усилия за оценка,

сравнения на най-добрите постижения и усъвършенства-

не на експлоатацията чрез взаимна поддръжка, обмен

на информация и използване на положителния опит.“ Това

се осъществява чрез четири основни програми – „Екс-

плоатационен опит“, „Партньорски проверки“, „Профе-

сионално и техническо развитие“ и „Техническа под-

дръжка и обмен“. Партньорските проверки подпомагат

членовете на WANO да сравнят нивото на експлоата-

ционна безопасност със световните стандарти и доб-

рите практики чрез задълбочен и обективен преглед от

независим екип експерти от други централи.

В рамките на колко време се провежда подобна

проверка? Какви са основните й цели?

От началото на 2013 г. партньорските проверки са

с продължителност 12 работни дни. Всяка партньорска

проверка се извършва от екип, който прави критическа

оценка за работата на АЕЦ в следните области: “Орга-

низация и администрация“; „Партньорски проверки“; „Ек-

сплоатация“; „Ремонт“; „Инженерна поддръжка“; „Ради-

ационна защита“; „Експлоатационен опит“; „Химия“;

„Обучение и подготовка на персонала“; „Пожарна безо-

пасност“ и „Аварийна готовност“.

Програмата за партньорски проверки на WANO е

доброволна. Екипът проверяващи идва в централата по

покана на експлоатиращата организация без натиск

отвън или изискване от официалните власти на държа-

вата. Съгласно изискванията на организацията, приети

през 2012 г., партньорските проверки вече ще се про-

веждат регулярно – веднъж на четири години, и в тях

ще участват двадесет и двама експерти.

От 1992 до края на 2012 г. екипи на WANO са извършили

538 партньорски проверки в 31 държави. Към днешна дата

в АЕЦ „Козлодуй“ са проведени три партньорски проверки

на Асоциацията.

По каква методология се провеждат проверките?

Каква е тежестта на резултатите от подобна

инициатива?

Партньорските проверки се извършват въз основа на

документ, издаден от WANO, наречен „Производствени

задачи и критерии за изпълнението“, който е съобразен

със световните стандарти и добрите практики в ядре-

ната индустрия. Това е документът, който поставя

основните критерии за проверяващите и проверяваните.

В седем от дните във всяка от областите работи екип

от двама експерти. Те проверяват документацията и

състоянието на оборудването и съоръженията в цент-

ралата и провеждат интервюта с персонала на центра-

лата. След това се оформя предварителен отчет с на-

блюденията и се определят области за подобрения.

След приключването на проверката заключенията на

експертите за всички области се отразяват в отчет,

включващ силните страни в работата на централата,

информацията за които може да е полезна за другите

централи, а също така и области от производствена-

та дейност, които изискват подобрения с цел повиша-

ване на безопасността и надеждността на централа-

та. Отчетът се предоставя само на проверяваната

централа и експлоатиращата организация. Ние в АЕЦ

„Козлодуй“ винаги сме използвали отправените към нас

препоръки по време на партньорските проверки, за да

подобрим дейността си. Колкото и добър да е човек в

работата си, винаги има какво да научи и какво да усъ-

вършенства, и именно това убеждение бе в основата за

нашата покана за поредна партньорска проверка на 1000-

мегаватовите блокове.

Въпреки че използваме термина проверка, при съвме-

стната работа на екипа експерти и персонала на при-

емащата централа водещи са доброволността и коле-

гиалните взаимоотношения. Така се създава атмосфе-

ра на откритост и взаимно разбирателство. И точно

това прави толкова полезни този тип проверки. Защо-

то, по мое лично мнение, сътрудничеството, открито-

стта и споделянето на добрия опит, като едни от ос-

новните принципи на WANO, са вярната формула за ус-

пешно развитие на ядрената индустрия.
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Какви са очакванията Ви по

отношение на резултатите от

предстоящата проверка?

Всички ние от АЕЦ „Козлодуй“

работим последователно, за да

може предстоящата партньорска

проверка да потвърди добрите ре-

зултати, постигнати по време на

мисията OSART, проведена от

Международна агенция за атомна

енергия в края на 2012 г. Така още

веднъж чрез независима външна

оценка ще бъде потвърдено, че

българската атомна централа е

сред водещите в ядрената индус-

трия по достигане на високо ниво

на безопасност.

Какви други форми на контрол

на безопасността на съоръже-

нията на територията на АЕЦ

„Козлодуй“ се правят?

Освен проверките от страна на

WANO, АЕЦ „Козлодуй“ е обект на

периодични проверки от страна на

държавния регулаторен орган – Аген-

цията за ядрено регулиране (АЯР).

Броят на проверките от страна на

АЯР по различни области варира от

10 до 20 и повече годишно. АЕЦ „Коз-

лодуй“ е обект на контрол и от дру-

ги държавни регулаторни агенции и

организации – Министерство на

околната среда и водите и Регионал-

на инспекция за околна среда и води,

Главна инспекция по труда, Държав-

на агенция за метрологичен и тех-

нически надзор и др.

От страна на международните

организации, по покана на държава-

та чрез АЯР, централата е посто-

янен обект на проверка от МААЕ,

като за периода след 1991 г. са осъ-

ществени повече от десет провер-

ки на различни аспекти на безопас-

ността в АЕЦ „Козлодуй“. Често

подчертаваме, без преувеличение, че

ние сме една от най-проверяваните

централи по света, но едновремен-

но с това сме и сред водещите по

отношение критериите за безопас-

на експлоатация.
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       роизводството на биогори-

ва от водорасли е една от възмож-

ните алтернативи за производство

на екологично чисто гориво, което

да замени традиционно използвани-

те горива. Въпреки че все още тех-

нологията за добив на биогориво от

водорасли търпи развитие и

продължава провеждането на науч-

но-изследователски проучвания, тя

се счита за особено перспективна.

Твърди се, че полученият от водорас-

лите добив, използван за производ-

ството на биогориво, е между 7 и

31% по-висок от този на отглежда-

ните с тази цел растения. Като

допълнително предимство на водо-

раслите, освен високата производи-

телност, се посочва и тяхната спо-

собност да абсорбират въглероден

диоксид от въздуха, като при това

произвеждат кислород. Също така

остатъчният материал може да се

използва за производството на фу-

раж за животните, лекарства и хра-

нителни добавки.

Микроводораслите
Микроводораслите са разнородна

група от едноклетъчни микроорга-

низми, притежаващи удивителна

способност за адаптиране към усло-

вията на околната среда. Широко

разпространени са и се срещат по-

чти навсякъде. Те са ефективен

преобразувател на слънчевата енер-

гия, като трансформират видимата

светлина и въглеродния диоксид

(CO2) в химичната енергия на въгле-

хидратите и освобождават кислород

(О2).

Считат се за подходящи за про-

изводство на широк кръг от биого-

рива. Като техни предимства в срав-

нение с други суровини се посочват

бързият им растеж, възможността

за получаване на добив почти цело-

годишно, фактът, че могат да се

развиват както в сладка, така и в

солена вода. За тяхното култивира-

не могат да се използват райони,

неподходящи за отглеждане на сел-

скостопански култури. Възможнос-

тите за производство на биогорива

се основават на факта, че синтези-

раните от микроводораслите въгле-

водороди имат същите свойства и

структури, както тези от минера-

лен произход.

Начини на отглеждане
За култивирането на водорасли-

те могат се използват отворени и

затворени системи. Откритите

включват различни водни басейни,

като най-често това са плитки,

изкуствено създадени езера под раз-

лична форма. Това е сравнително

евтин и лесен за реализиране начин.

Често басейните са под формата на

канали, разположени едни до друг с

дълбочина до около 30 см, с оглед

осигуряването на достатъчно

слънчева светлина. Обикновено се

осигурява и постоянно разбъркване,

което благоприятства постъпване-

то на достатъчно количество

въглероден двуокис и хранителни ве-

щества, което рефлектира, съот-

ветно, и във високи скорости на ра-

стеж на водораслите. По цялата

дължина на водоема се разполагат

и устройства за барбутиране на

СО2.

Основен недостатък на този вид

отглеждане е високата чувствител-

ност към различни външни въздей-

ствия като изменения в състава и

концентрациите на хранителните

вещества, температурата, светли-

ната и др. Необходима е и непрекъ-

сната борба с изпаряването на во-

дата, възможни замърсявания с бак-

терии и други водорасли, загуби на

СО2 и т.н., което води до по-ниски

добиви.

Производство
на биогорива
от водорасли

Biofuels from algae

Производство
на биогорива
от водорасли

П
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Основните предимства на затворените системи са

свързани именно с възможността за прецизно регулира-

не на растежните условия. Техен основен недостатък

е необходимостта от сравнително голямата инвести-

ция, но тенденцията е към намаляване. Към затворени-

те системи се включват различни конструкции фото-

биореактори. Това са специално конструирани апарати,

които се различават по дизайн, подвижност, начини на

култивиране (периодично или непрекъснато) и т. н.

Фотобиореактори
Използването на фотобиореактори позволява по-добър

контрол на влиянието на обкръжаващата среда и пости-

гането на по-високи добиви на масло. Обикновено тава

са затворени системи от прозрачни тръби, плоскости

и други. Като фотобиореактор може да се разглежда и

водоем, над който е построена оранжерия. Всичко необ-

ходимо за растежа на водораслите се внася отвън.

Използваните тръби обикновено са с размер от 3 до

10 cm в диаметър, което позволява достатъчно количе-

ство светлина да достигне до центъра на тръбата.

Дължината им обикновено варира от 25 до около 100 m.

С фотобиореакторите се постига по-добра защита

от въздействието на факторите на околната среда,

което води и до по-високи добиви. Култивираните водо-

расли са защитени от замърсяване и виреят при по-добър

температурен контрол. Добре е да се има предвид оба-

че, че вертикално разположените фотобиореактори е

необходимо да бъдат разположени на достатъчно раз-

стояние един от друг така, че да се избегне засенчва-

нето им.

Сред основните проблеми на фотобиореакторите е

повърхностното замърсяване, дължащо се на бактерии

и на други организми и произтичащите от това опера-

тивни и конструкционни проблеми.

Въпреки по-високите инвестиционни и оперативни

разходи, фотобиореакоторите са предпочитани пред

отворените системи поради по-високите добиви.

Фотобиореакторите могат да бъдат системи с

непрекъснат растеж на водораслите или системи с

периодично събиране на водораслите. При системите с

периодично действие фотобиореакторът се зарежда с

хранителни вещества и зародиши на водорасли, които

се оставят да растат. Порасналата култура се събира

след определен период от време. При фотобиореакто-

рите с непрекъснато действие събирането е непрекъ-

снато.

Фактори, влияещи върху растежа на
водораслите

Известно е, че многобройните стресови фактори,

като резките промени на солевите концентрации, тем-

пературата, рН, светлинната интензивност и т. н.,
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оказват негативно влияние върху

растежа на водораслите. До извес-

тна степен тези фактори могат да

бъдат контролирани в зависимост

от използваните методи за отглеж-

дане. Едно от важните условия за

осигуряване на нормален растеж на

водораслите е интензивността на

светлинния поток. Голяма част во-

дораслите не могат да се развиват

нормално през целия ден поради

стреса, предизвикан от силна свет-

лина. Върху скоростта на растеж

оказват негативно влияние и различ-

ни генетични фактори и физиологич-

ни особености. Например акумулира-

нето на липиди предизвиква забавя-

не на клетъчните деления, тъй като

изисква допълнителен разход на

енергия. Ето защо някои бедни на

липиди видове се размножават зна-

чително по-бързо от щамове с висо-

ко липидно съдържание.

Биомасата, получена от водорас-

ли, може да се използва за производ-

ството на различни продукти, включ-

ващи течни и газообразни биогори-

ва като биодизел, биоетанол, биогаз,

синтезен газ, водород, самолетно го-

риво и други. Производството на

биоетанол към момента се основа-

ва предимно на процеса фермента-

ция, при които биомасата се разла-

га с помощта на бактерии и ензими.

Под тяхното въздействие съдържа-

щите се в биомасата захари се пре-

връщат в алкохол. Производството

на биогаз е предимно чрез анаероб-

но разлагане.

Самият процес включва използва-

нето на определени бактерии за

разграждане на водораслите до ме-

тан и въглероден диоксид в среда без

кислород. Водораслите могат да

бъдат преработени и посредством

газификация за получаването на син-

тезен газ, посредством пиролиза и

други.

Производство на
биодизел

Едно от най-честите приложения

на водораслите е използването им

за производство на биодизел. Тра-

диционна суровина за производство-

то на биодизел са маслодайните

култури като рапица, слънчоглед и

т. н. Отглеждането и използване-

то им за производство на биодизел

създава някои проблеми, свързани с

противопоставянето им с култури,

отглеждани за хранителни цели.

Като например по отношение на

заемани площи и, съответно, по-

ниски добиви, както и с факта, че

традиционните маслодайни култу-

ри не се явяват най-добрите източ-

ници за производство на растител-

но масло.

Данните сочат, че микроводорас-

лите превъзхождат от 8 до 25 пъти

енергетичния потенциал, получен

от палмовото масло, и от 40 до 120

пъти от рапичното. Сред посочва-

ните предимства на производство-

то на биодизел от водорасли са ви-

соката скорост на растеж и висо-

кият добив от единица (акр) площ,

както и фактът, че полученото от

водорасли биогориво не съдържа

сяра, не е токсично и е биоразгра-

димо.

За производството на биодизел

от водорасли се използва процесът

трансестерификацията, основаващ

се на превръщане на триглицериди-

те в алкилни естери на мастните

киселини в присъствието на алко-

холи (метилов или етилов) и ката-

лизатор, например киселини или ос-

нови, с получаване на глицерол като

страничен продукт. Това е добре

познат метод, използван и за про-

изводство на биодизел и от масло-

дайни култури. Полученият продукт

е нетоксичен, биоразградим и отде-

ля значително по-малко парникови

газове в сравнение със стандарт-

ното дизелово гориво.

Процесът на производство може

да бъде непрекъснат или на парти-

ди.
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Конференция и бизнес срещи с
германски фирми на тема биомаса
и биогаз от 8 до 10 октомври 2013 г.

Конференция и бизнес срещи с
германски фирми на тема биомаса
и биогаз от 8 до 10 октомври 2013 г.

Германо-Българската индустриал-

но-търговска камара (ГБИТК) и меж-

дународната консултантска фирма

eclareon GmbH организират в рамки-

те на експортната инициатива "Въ-

зобновяеми Енергии" на Министерст-

вото на икономиката и технологиите

на Германия посещение на германски

фирми в България от 7 до 10 октомв-

ри 2013 г. на тема "Използване на би-

оенергия - твърда биомаса и биогаз за

топло- и електропроизводство". Гер-

манските фирми, представители на

малкия и среден бизнес на Федерална-

та република, предлагат цялостни ре-

шения, а също и отделни компоненти

за инсталации за биомаса и биогаз.

На 8 октомври 2013 г. в Гранд Хо-

тел София ще се проведе еднодневна

конференция, на която германски и бъл-

гарски лектори ще запознаят аудито-

рията с рамковите условия, възмож-

ностите за финансиране, моментно-

то състояние, развитието и потен-

циала на сектора в Германия и Бълга-

рия. Целта е да се направи обща кар-

тина на бранша за всяка една от две-

те страни, както и да се представи

богатият опит на Германия в това от-

ношение, където към момента има над

5000 инсталации, работещи с биома-

са и/или биогаз, които осигуряват ра-

ботни места за над 130 хил. човека.

Във втората част на конференцията

гостуващите германски фирми ще

представят своите технологии и ин-

сталации за преработване на различ-

ни видове биомаса респективно улавя-

не на биогаз и производството на топ-

ло- и електроенергия от тях. И тази

част на форума ще бъде съпроводена

от панел за въпроси и дискусия. По вре-

ме на конференцията ще бъде осигу-

рен симултанен превод от и на българ-

ски и немски език.

По време на следващите два дни

- 9 и 10 октомври, ще се проведат

индивидуални бизнес срещи между

фирмите от Германия и заинтересо-

вани фирми, организации и институ-

ции от България, като целевата гру-

па от българска страна е изключи-

телно широка: държавни и частни ин-

ституции и организации, работещи

в сферата на възобновяемите енер-

гийни източници и енергийния сек-

тор, проектанти и фирми, занимава-

щи се с изграждането и пускането

в експлоатация на инсталации за би-

омаса и биогаз, фирми, желаещи да

предлагат такива инсталации на

българския пазар, собственици на

животински ферми, по-големите аг-

ропроизводители, собственици на

фабрики от хранително-вкусовата и

дървообработващата индустрии,

представители на общинската

власт, отговарящи за екологията и

управлението на отпадъците и др.

Предвижда се разговорите да бъ-

дат на място в съответната фир-

ма/организация/институция, а при

невъзможност за това - в ГБИТК

(сградата на Посолството на Герма-

ния в град София на ул. Фредерик Жо-

лио Кюри 25 А). За всяка от герман-

ските фирми ще бъде осигурен пре-

водач с немски език, който ще прид-

ружава представителя на съответ-

ната фирма по време на неговите

бизнес срещи в България.

Участието както в конференция-

та, така и в бизнес срещите е на-

пълно безплатно и с предварително

записване.

Илия Тодоров
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Представете накратко ролята

на Булгаргаз в газовия сектор

на България.

Булгаргаз притежава лицензия за

обществена доставка на природен

газ и съгласно Закона за енергети-

ката предоставя услуга от обще-

ствен интерес в условията на либе-

рализиран енергиен пазар. Друже-

ството ни осъществява около 90%

от доставката на природен газ за

страната. На този етап тези коли-

чества се осигуряват от един

външен доставчик и от местен до-

бив. Цената, на която Булгаргаз

реализира продажбата на природен

газ, се регулира всяко тримесечие от

ДКЕВР. До началото на 2013 г. дру-

жеството ни беше единственият

доставчик на българския пазар на

природен газ, като от т. г. вече има

и друг търговец, който осигурява

доставките за нуждите на газораз-

пределителните дружества.

Какви са актуалните пробле-

ми пред сектора? С какво са

свързани те и какви са стъпки-

те към тяхното разрешаване?

Финансово-икономическата кри-

за доведе да стагнация в сектора

- намалени обеми на продаваните

количества природен газ, свиване

на пазара, трудности при събира-

не на вземанията за доставен и не-

заплатен природен газ от потре-

бителите, нарушени парични пото-

ци. От друга страна, ценовата ре-

гулация, благодарение на която за

един продължителен период бе

задържана цената на природния газ,

въпреки трайната тенденция за по-

качване цените на горивата на све-

товните пазари. Всичко това се

правеше с цел да няма финансови

сътресения за българския бизнес,

но това се отрази крайно негатив-

но върху дружеството ни, което

последните няколко години работи

на загуба от дейността доставка

на природен газ. Стъпките, които

биха могли да се предприемат за

подобряване на условията, при ко-

ито работим, са преди всичко за-

конодателни мерки, свързани с по-

добряване на икономическата сре-

да, както и облекчен ред за съби-

ране на възникналите задължения

за доставен и незаплатен природен

газ.

Кои според Вас са водещите

предизвикателства пред компа-

ниите от газовия сектор?

Краткият отговор на този въпрос

е: диверсификацията на доставките

на природен газ, развитието на га-

Dimitar Gogov, CEO of Bulgargaz:
Diversification is the only way to develop the gas sector

Диверсификацията
е единственият
път за развитие
пред газовия
сектор
Димитър Гогов, изпълнителен директор на Булгаргаз,
пред сп. Енерджи ревю

Диверсификацията
е единственият
път за развитие
пред газовия
сектор
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зовия пазар и конкуренцията на па-

зара.

Видимо от всичко казано по-горе,

дружеството упражнява лицензион-

ната дейност в една конкурентна

среда, за което допринасят и други

търговци на газ, реализиращи коли-

чества на същия пазар. Бъдещите

проекти за диверсификация на паза-

ра на природен газ ще променят зна-

чително както източниците му,

така и трасетата, по които ще се

извършва неговият пренос. Всички

тези действия ще способстват как-

то за развитие на пазара, така и за

повишаване степента на сигурност

на доставките на газ. Тези две пред-

поставки ще способстват и за по-

вишаване на конкуренцията на паза-

ра.

Кои са актуалните технологич-

ни тенденции в бранша?

Предвид рязкото намаляване на

запасите от въглеродни горива в

световен мащаб през последните

десетилетия и свързания с това по-

труден добив, браншът се изправя

пред задачата да постигне сигур-

ност на доставките в новите усло-

вия.

Логичният път за развитие в тези

нови условия е диверсификацията,

която през последните години търпи

бързо развитие в две направления:

диверсификация на източниците и на

трасетата за доставка. Тези два

подхода взаимно се допълват, като

всяко от тях е сериозно предизвика-

телство, изискващо нови специфич-

ни действия.

Диверсификацията на източници-

те предполага повишена активност

на търговските взаимоотношения с

нетрадиционни за съответния ре-

гион производители и разнообразя-

ване на формите за доставка на газ,

а именно популяризиране на CNG и

LNG, които намират своето прило-

жение за широк спектър потреби-

тели.

Диверсификацията на трасетата

преди всичко се проявява в иниции-

рането на ред международни проек-

ти за изграждане на нови, включи-

телно трансконтинентални и меж-

дусистемни газопроводи за свързва-

не на газопроводните мрежи на

съседни страни.

Такива примери, имащи отноше-

ние към развитието на инфраструк-

турата на нашия регион, са Северен

поток, NABBUCO, TAP, TANAP, Южен

поток, както и проектите за свърза-

ност на българската газопреносна

мрежа с тези на Румъния, Гърция,

Турция и Сърбия.

Каква е актуалната действаща

законова рамка в страната? До-

колко тя улеснява работата

Ви?

Закон за енергетиката и действа-

щата към него подзаконова рамка,

която в момента се адаптира към

Закона. Тези норми поставят точна

рамка и регламентират ясно и про-

зрачно дейността на дружеството.

Нормите са адаптирани към европей-

ското законодателство, като силно

се надявам това да позволи развити-

ето и разширението на пазара, как-

то и да насърчи конкуренцията в

този бранш.

Какви са основните приорите-

ти за развитие на Булгаргаз?

Съвсем накратко това са: дивер-

сификацията на източниците на за-

купувания от дружеството природен

газ, включване на дружеството в

проекти, насочени към търсенето и

добива на природен газ в страната и

чужбина. Така посочените приорите-

ти ще способстват за продължава-

не по-нататъшната либерализация на

пазара на природен газ и повишаване

на конкуренцията между отделните

търговци. За нас е много важно и

полагаме сериозни усилия да излезем

на външния пазар и да доставяме

регулярно газ на клиенти извън стра-

ната. Това ще спомогне за разнооб-

разяване на търговското ни портфо-

лио и минимизиране на "риска" от из-

вършването само на лицензионната

дейност "Обществена доставка на

природен газ".
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  азоразпределителните станции

са връзката между магистралната

газотранспортна система и нейната

подсистема - селищна, промишлена и

т. н. Съвременните селищни газо-

снабдителни системи, наричани още

разпределителни, за разлика от

вътрешните (сградните) газови ин-

сталации, представляват сложен

комплекс от газопроводи, съоръжения,

устройства, контролно-измервател-

ни прибори и автоматика (КИП и А),

газопроводни мрежи с ниско, средно

и високо налягане, газорегулиращи и

контролно-регулиращи пунктове и

уредби (ГРП, КРП, ГРУ), арматури и др.

В тези станции, пунктове и уред-

би налягането на газа се понижава до

необходимата степен за съответна-

та мрежа и автоматически се под-

държа в определените граници по

време на експлоатацията. Оборудва-

ни са с автоматични предпазни уст-

ройства, изключващи възможността

от опасно повишаване на налягането.

Притежават и системи за свръзка,

телемеханизация и телеуправление.

Основни изисквания към
селищните газо-
снабдителни системи

Основно изискване към селищната

газоснабдителна система е да оси-

гурява непрекъснато (безотказно)

подаване на газ към различните по-

требители, т. е. да притежава висо-

ка надеждност. Освен това е необ-

ходимо тя да е безопасна в експлоа-

тационно отношение, проста и удоб-

на за обслужване, като осигурява

добра възможност за изключване на

отделни нейни елементи или по-круп-

ни звена при аварийни ситуации. Това

са изисквания, които е добре разра-

ботващите проекти за газоснабдява-

не на селища, промишлени предприя-

тия и др. да имат предвид. Възприе-

тият оптимален вариант в идейна

фаза на проектиране е необходимо да

предвижда поетапно въвеждане в

експлоатация на отделните им ком-

поненти и подобекти. Всички съоръ-

жения, оборудването, възлите, арма-

турите и др. е добре да са еднотип-

ни, обуславящи ефикасно поддържане

и бърза и лесна подмяна при аварии.

Главен елемент на селищните

газоснабдителни системи са газо-

проводните им мрежи. Те се класи-

фицират съобразно предназначение-

то им и налягането на газа в тях. В

зависимост от максималното им

работно налягане те се подразделят

на три групи:

n газопроводи с ниско налягане (до

5kPa) на газа, които, от своя стра-

на, в зависимост от характера на

използваемия газ, се подразделят

също на три групи: при втечнени-

те въглеводородни газове до 4kPa,

при обикновен природен газ до 3kPa

и при изкуствени газове до 2 kPa;

n газопроводи със средно налягане

(от 5 kPa до 0,3 МРа);

n газопроводи с високо налягане (от

0,3 до 1,2 МРа).

Селищните газопроводи с високо

налягане са основните артерии, зах-

ранващи останалите газопроводни

мрежи на селището. Те се изпълня-

ват в сключена, лъчеобразна и ком-

бинирана схема. От тях газът по-

стъпва (чрез ГРП и ГРУ) в мрежите

средно или ниско налягане, както и

към по-големи промишлени обекти,

чиито технологични процеси изиск-

ват налягане по-голямо 0,6 МРа.

Снабдяването с газ на жилищни,

обществени и промишлени потреби-

тели, както и на парокотелни инста-

лации от мрежи средно и високо на-

лягане, се осъществява чрез ГРП

(ГРУ). Връзката между газопроводи

с различни налягания също е само

чрез ГРП.

Характеристики на
мрежата високо
налягане

Мрежата високо налягане по пра-

вило е необходимо да бъде с по-висо-

ка надеждност, т. е. да се изгражда

предимно сключена и по изключение

разклонена за по-малки селища. По

такъв начин се получава възможност

за резервируемост или дублируемост

със задължителна проверка на пропус-

кната способност на най-натоваре-

ните пръстени (контури) при най-на-

прегнат хидравличен режим. Мрежа-

та с високо налягане е свързана хид-

равлично с подчинената й останала

част от системата чрез реryлатори

на налягането след тях, комплекто-Natural gas distribution systems

Селищни
газоснабдителни
системи

Селищни
газоснабдителни
системи
Същност, елементи, класификация, устройство и схеми
на селищни газоснабдителни системи

Г
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вани с предпазни устройства, автоматически предотв-

ратяващи всяка опасност от повишаването му. С преми-

наването на най-долното ниво (ниското налягане) наля-

гането на газа пак се редуцира с подобни автоматични

реryлиращи клапани, поддържащи го постоянно.

Според броя на степените на налягане, използвани в

съвременните газоснабдителни системи, те се подраз-

делят на: двустепенни, състоящи се от мрежи ниско и

средно, или ниско и високо (до 0,6 МРа) налягане; трис-

тепенни, включващи газопроводи с ниско, средно и ви-

соко (до 0,6 МРа) налягане; многостепенни, в които освен

ниското и средното са налице и две захранващи мрежи

с високо (до 0,6 и 1,2 МРа) налягане.

Освен главното изискване за подчиненост в постро-

ението на схемата, съвместното използване на някол-

ко степени на налягане на газа в селищата се обяснява

още и с:

n в селището има потребители на газ, изискващи раз-

лично налягане. Така например в жилищни и обществе-

ни сгради, културни, развлекателни и др. обекти се

разрешава само ниско налягане, докато в повечето

промишлени предприятия средно и високо;

n необходимостта от средно или високо налягане

възниква и вследствие на голямата дължина на град-

ските газопроводи, пренасящи значителни газови

потоци;

n в централните райони на градовете със старо зас-

трояване, ширината на улиците и кръстовищата е

малка и полагането на газопроводи с високо налягане

(по-големи диаметри) може да се окаже неизпълнимо.

Освен това при висока гъстота на застрояване (и

населеност), като се изходи от условието за безо-

пасност и удобство при експлоатацията, полагане-

то на газопроводи с високо налягане е нежелателно;

n преносимите ГРП, устройвани в ниши в стените на

сградите и другите обекти (подобно на противопо-

жарните кранове), е разрешено да се свързват само

към газопроводи със средно (до 0,3МРа) налягане;

n наличието на няколко степени на налягане на газа се

обяснява още с факта, че газоснабдителните систе-

ми на големите градове са строени, разширявани, ре-

конструирани в течение на много години и газопро-

водите в централните им градски части са били про-

ектирани и изпълнявани според старите нормативи

с по-ниски от сега действащите налягания.

Особености при проектиране на
селищни газоснабдителни системи

При проектирането на селищните газоснабдителни

системи се разработват възможните, технически из-

държани и конкурентоспособни варианти, остойностя-

ват се в идейна фаза и им се прави технико-икономичес-

ко сравнение. Най-изгодният от тях се приема за про-

ектиране в технологическа или технолого-работна фаза.

Като най-добре изучени, разработени и разпростра-

нени са дву-, три- и многостепенните селищни систе-

ми с газореryлиращи пунктове, разположени в отделни

отопляеми сгради и съоръжения.

За средно големи селища и неголеми градове най-често

се приема двустепенна система от газопроводи с висо-

ко (до 0,6 МРа) и ниско налягане. Ако в централната част

на града полагането на газопроводи високо налягане е

невъзможно, се приема тристепенна система: високо (до

0,6 МРа), средно и ниско налягане, или пък двустепенна:

средно и ниско налягане. В първия случай високото на-

лягане се заменя със средно само частично: в централ-

ната, най-пълно застроена и най-гъсто населена част

на града. Изборът на един или друг вариант се определя

пак с технико-икономически сравнения.

Многостепенни газоснабдителни системи с газопро-

води с високо налягане се приемат само за големи (ми-

лионни) градове.

За големи и средни градове мрежите се проектират

сключени, а за по-малки селища от градски тип както

високата степен на налягане, така и ниската, може да

бъдат разклонени. Диаметрите на разпределителните

газопроводи най-често са в граници от допустимия ми-

нимален 50 mm до 400 mm.

Газорегулиращите пунктове, устроени в отделни

отопляеми и вентилирани сгради и помещения, са удобни

за експлоатация и поддръжка. Те се разполагат в центъ-

ра на зоната (с кръгова форма), която ще обслужват. Оп-

тималният им брой се определя с технико-икономическо-

то оразмеряване. В идейна фаза броят им се определя по

приблизителната формула nГРП = Ас/2R
2 , nГРП = Vh

c/ Vh
ГРП,

където Аc е общата площ на селището (района, кварта-

ла) без улиците, m2; R - радиусът на кръговата зона, об-

служвана от един ГРП, R= (400 ÷ 800) m; Vh
c, Vh

ГРП - часов

разход на газ в селището (района), съответно в m3/h.
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Числото 2 в знаменателя (а не π

т.е. 3,14) предполага малко застъп-

ване на кръговите зони, обслужвани

от съседни ГРП.

Оптималният радиус на захранва-

не се определя с израза Ropt = 6,5

[(c0,388∆pn,l
0,143 )/(ϕ l

0,245(me)0,143)] (2),

където C е цената на един ГРП; ∆pn,l

- нормативният пад на налягане в

мрежата с ниско налягане, приеман

1000 МРа; ϕl = 0,0075 + 0,009m/1000,

където m - гъстотата на населени-

ето в жит/h; e - относителен часов

разход на газ в мрежата ниско наля-

гане - m3/h/жит.

Оптималният брой на ГРП съот-

ветно ще се получи от израза nГРП
opt

= Ас/2Ropt
2, а оптималното натовар-

ване на 1 ГРП от Vopt
ГРП = mcRopt

2  /5000.

Пропускателната способност на

ГРП обикновено е в граници от 1000

до 3000 m2/h, а диаметрите на

тръбите, довеждащи до тях газа от

мрежите със средно или високо на-

лягане, са 100 ÷ 150 mm.

Трасетата на газопроводните

участъци и клонове се проектират

по осите на улиците и кръстовища-

та по най-късия път, т.е. спазва се

изискването за минимална дължина

на мрежата. Точките на срещане-

то на газовите потоци следва да се

получат на границата на зоните,

подхранвани от два съседни ГРП.

Мрежата с ниско налягане е най-

често комбинирана и се състои от

основни пръстени с разклонени уча-

стъци (клонове) и по-къси или по-

дълги абонатни отклонения. Основ-

ните разпределителни газопроводи

(пръстени и разклонени участъци) се

проектират в идейно технологична

фаза, а отклоненията - в работна

фаза. Гъстотата на основните га-

зопроводи се проектира така, че

дължината на абонатните отклоне-

ния да се получи в граници от 50 до

100 m

В селища в планински и хълмисти

местности, т. е. с голяма геодези-

ческа денивелация на уличните плат-

на, при трасирането на газопрово-

дите и определяне на местата на

ГРП трябва да се отчита хидроста-

тичното налягане на газа. Ако той

е по-лек от въздуха, основните га-

зопроводи и ГРП трябва да се пола-

гат между кръстовищата с най-

малки разлики в котите.

Жилищните и обществените сгра-

ди, малки предприятия и заведения от

обслужващата сфера се присъединя-

ват непосредствено към разпредели-

телната мрежа ниско налягане, пора-

ди което на абонатните отклонения

се монтират само спирателни крано-

ве. Липсата на ГРП е преимущество

на подобно решение, тъй като експ-

лоатацията на голям брой работещи

ГРП е доста сложна и скъпа.

Монтаж на спирателни
кранове

С цел изключване на цели пръсте-

ни и отделни разклонени участъци

мрежата ниско налягане при аварий-

ни ситуации се монтират спирател-

ни кранове. Такива се устройват и

към мрежите средно и високо наля-

гане за изключване на отделни уча-

стъци от работа. Спирателни кра-

нове се монтират и в началото, а при

по-голяма дължина и в края на або-

натните отклонения към обектите,

преди и след ГРП и ГРУ, при дюкери,

при пресичане на ж. п. и трамвайни

линии, автопътища и други препят-

ствия. Броят на изключващите ус-

тройства трябва да бъде точно

обоснован, минимално необходим за

добра възможност за оперативно

управление при аварийни ситуации,

реконструкции, разширения на от-

делни елементи от газопроводната

мрежа.

Всяко изключващо устройство,

освен че увеличава стойността на

мрежата, притежава и определена

вероятност на отказ, усложнявайки

и понижавайки надеждността на ця-

лата система. Оптималният им брой

обаче позволява при аварийни ситу-

ации да се изключват по-малко по-

требители, което пък повишава

тази надеждност.

Примерна принципна схема на три-

степенна селищна (на голям град с

промишлена зона) газоснабдителна

система е показана на фиг. 1. От

магистралния газопровод газът по-

стъпва чрез отклонение 1 към ГРС

2. Големите градове имат минимум

2 ГРС, което повишава надеждност-

та в газоподaването. Оптималният

брой ГРС се определя с технико-ико-

номическо пресмятане. От ГРС

газът постъпва в мрежата високо
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налягане (1,2 МРа). От нея чрез ГРП 3 газът с редуци-

рано налягане (до 0,4 МРа) постъпва в мрежата средно

налягане. От нея чрез ГРП 4 газът, редуциран на още по

ниско налягане (2 - 3 kРа), постъпва в съответната

мрежа - последната степен. С позиция 5 е посочена

мрежата (високо или средно налягане), обслужваща про-

мишлената зона извън градската територия. На чертежа

за по-голяма прегледност и разбираемост различните

степени газопроводи са разположени последователно.

В действителност по едни и същи улици и кръстовища

те са положени паралелно, което е обусловено от изис-

кването за плътно обхващане на цялата газифицируема

територия от мрежата ниско налягане.

Тези мрежи са максимално развити и покриват плътно

цялата захранвана от тях територия. Ако ГРП се мон-

тират във всяка сграда, жилищен блок или група сгради,

мрежата ниско налягане ще бъде с минимална дължина

и ще се състои от къси външни (улични) и вътрешно-

сградни газопроводи.

Газоснабдителната система, показана на фиг. 1, е не

само високонадеждна, но и доста гъвкава в експлоата-

ционно отношение. Заложеният при нейното изгражда-

не принцип на многостранно захранване на всички видо-

ве градски газопроводни мрежи, както и сключването на

основните линии, осигуряват тези два изключително

важни показателя. Предвидено е също и изравняване на

денонощния график и известно покритие на неравномер-

ността на газопотреблението с помощта на потреби-

тели регулатори в промишлената зона (позиция 5) и

използване на крайните участъци на магистралния га-

зопровод в качеството на акумулиращи мощности.

На фиг. 2 е показана примерна схема на двустепенна

селищна газоснабдителна система за средно голям град

с няколко концентрирани консуматори (промишлени пред-

приятия, парокотелни и др.) и три жилищни района (ком-

плекса).

В съвременните градски газоснабдителни системи

газопроводите с ниско налягане не представляват един-

на градска мрежа, а са обособени по отделни райони,

микрорайони (комплекси), квартали. Подобен принцип на

изграждане произтича от факта, че е нецелесъобразно

пресичането на тези газопроводи с естествени и изку-

ствени препятствия като реки, ж. п. и трамвайни ли-

нии, междуградски автомобилни пътища.

При разпределянето на газовия поток по мрежите

средно налягане следва да се определят главните (ос-

новните) линии и по тях да се насочат големите тран-

зитни разходи. Подобно решение е по-икономично, тъй

като в случая общият газов поток се дели на по-малък

брой основни потоци (в схемата на фиг. 2 - 2 броя), без

да се разпределя равномерно по всички газопроводи. Оп-

тималното потокоразпределяне на газа по двете пара-

лелни линии съответства на случая, когато целият по-

ток идва от ГРС само по една къса линия.

Ако потокът бъде разпределен равномерно по всички

паралелни линии, ще се получи преоскъпяване на мрежа-

та. Същият извод е валиден и за няколко паралелни линии.

Освен че открояването на главните (основните) линии

от общата мрежа е по-добро технологично решение, то

е по-удобно и за експлоатацията, тъй като те, състав-

лявайки сключения скелет на цялата газоснабдителна

система с цел повишаване надеждността на газоснаб-

дяването, могат да бъдат подлагани на по-ефикасен

контрол и управление.

Второстепенните разклонени (глухи, задънени) газо-

проводи, изхождащи от сключените контури, имат ме-

стен характер и прекъсването на газоподаването по тях

при аварийни ситуации ще засегне по-малък брой потре-

бители. Неизбежните peмонтно-възстановителни дей-

ности в случая може да бъдат извършени за достатъч-

но кратко време.

Фиг. 1. Схема на тристепенна селищна газоснабдителна система
1 – отклонение от МГ; 2 – газоразпределителна станция; 3 – ГРП от
високо към средно налягане; 4 – ГРП от средно към ниско налягане;
5 – мрежа за промишлени нужди

Фиг. 2. Схема на двустепенна селищна газоснабдителна систе-
ма: 1 – отклонение от МГ; 2 – главна ГРС; 3 – газопровод средно
налягане; 4 – ГРП от средно към ниско налягане; 5 – ГРУ за кон-
центрирани (промишлени и други) потребители; 6 – мрежа с
ниско налягане; 7 – преминаване под ж.п. линия; 8 – преминаване
с дюкер под река; 9 – газопроводи, обслужващи концентрирани-
те (промишлени и други) потребители; 10 – преминаване по мост
над река; 11 – преминаване под автомобилен път
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хидроенергетика

        съвременната хидроенерге-

тика намират приложение различни

видове водни турбини, които рабо-

тят с геодезични напори от няколко

метра до няколко хиляди. Най-разпро-

странената им класификация се под-

чинява на принципа на действие, спо-

ред който се разделят на две основ-

ни групи – активни и реактивни.

Работният процес при активните

водни турбини се характеризира с

преобразуване само на кинетична

енергия, докато реактивните преоб-

разуват предимно потенциалната

енергия на водата.

Активни водни турбини
От активните турбини в съвре-

менните ВЕЦ най-често се използва

пелтоновата водна турбина. Пелто-

новите турбини се използват при

високи падове (обикновено Н> 500 m),

но при по-малка мощност се конст-

руират и за по-ниски (Н=200-500 m).

Характеризират се със сравнител-

но проста конструкция, висока ма-

невреност и работят с висок КПД

(максимална стойност до 92%) при

режими, значително различаващи се

от оптималния. В България пелтоно-

ви турбини са инсталирани в много

ВЕЦ-ове, сред които Сестримо, Бел-

мекен, Батак, Пещера и др.

Проточната част на пелтонова-

та турбина се състои от няколко

последователно свързани елемента

– разпределително устройство (ко-

лектор), направляващо устройство,

работно колело и работна камера

(кожух). По напорния тръбопровод во-

дата се довежда до направляващо-

то устройство, в което енергията

й се преобразува изцяло в кинетич-

на. Направляващото устройство

формира струя, която атакува ло-

патките на работното колело и уп-

ражнява динамичен натиск върху

него. Този натиск създава въртящия

момент на вала на турбината. След

като отдаде енергията си на водно-

то колело, водата пада в шахта,

откъдето се отвежда в долния ба-

сейн. Регулирането на мощността

на турбината се извършва с иглата

на направляващото устройство.

Задвижването й се осъществява от

електромеханична или хидромеханич-

на система. Направляващото уст-

ройство се конструира с една до

шест дюзи в зависимост от големи-

ната на дебита. При три и повече

дюзи турбината обикновено се из-

пълнява с хоризонтален вал. Ако

валът е хоризонтален, се налага да

бъдат монтирани две работни коле-

ла.

Турбина Мичел-Банки
Друг тип активна турбина е дву-

кратната водна турбина, известна

още като турбина Мичел-Банки.

Използва се за падове от 2 до 200

метра, но мощността й е ограниче-

на обикновено до 1000 kW поради

сравнително ниските стойности на

КПД (максимум до 85%). В отделни

случаи мощността на турбините от

този тип достига 2000 kW. Двукрат-

ната турбина обаче има редица пре-

димства от гледна точка на специ-

фичните изисквания към водните

турбини с малка мощност. Сред тях

са изключително простата и техно-

логична конструкция, работата в

широк диапазон от режими, възмож-

ностите за ръчно и автоматично

управление и ниската себестойност.

У нас такива турбини са инсталира-

ни във ВЕЦ Севлиево, Шумата, Гаш-

ня, Б. Вир и други.

Проточната част на този тип

турбини се състои от направляващо

устройство, работно колело, работ-

на камера и изпускателна тръба.

Водата постъпва от напорния

тръбопровод в направляващото ус-

тройство (дюза), което преобразу-

ва енергията на водата изцяло в

кинетична. След дюзата водната

струя атакува лопатките на работ-

ното колело, преминава през

вътрешността му и отново атаку-

ва работните лопатки (двукратно

действие). При това преминаване наActive and reactive water turbines

Активни
и реактивни
водни турбини

Активни
и реактивни
водни турбини

В
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водата между работните лопатки се

изменя посоката и големината на

скоростта, резултат на което е

въртящият момент върху вала на

работното колело. След като напус-

не работното колело, водата попа-

да в работната камера.

Турго турбина
Турго турбините са известни още

като наклонно-струйни турбини.

Характерно за този тип активни

турбини е, че водната струя атаку-

ва лопатките на работното колело

не тангенциално (както при пелто-

новата турбина), а под известен

ъгъл. Подходящи са за напор от 30 -

250 м, имат мощност от 100 до 10

000 kW и максимална стойност на

КПД 86%.

Основните елементи на тази

турбина напълно отговарят по наи-

менование и предназначение на дру-

гите активни турбини (направляващ

апарат, работно колело, работна

камера). Особеното при нея е, че

формата на работните лопатки е

значително по-опростена в сравне-

ние с тази при пелтоновата турби-

на, което позволява да бъдат изра-

ботвани чрез щамповане. Освен

това тя е с по-висока бързоходност,

което означава, че при едни и същи

стойности на дебита и напора, тя

ще има по-малки габарити и маса.

Направляващият апарат е като при

пелтоновата турбина. Той формира

струя, която атакува лопатките на

работното колело под ъгъл, чиято

стойност обикновено е 20 - 22°. В

лопатките струята се извива в

междулопатъчните канали, от кое-

то възниква сила, респективно

въртящ момент. Процесът на енер-

гопреобразуване се характеризира с

относително по-големи загуби от

тези в пелтоновата турбина. Глав-

но поради тази причина наклонно-

струйната турбина не може да кон-

курира успешно пелтоновата при

средни и големи мощности. Тя нами-

ра приложение предимно в инстала-

ции с по-малката мощност поради

по-ниската си стойност.

Реактивни водни
турбини

В зависимост от посоката на

движение на водата в работното

колело реактивните турбини биват

радиално-осови (тип Францис), осо-

ви и диагонални. Францисовите тур-

бини са реактивни водни турбини,

които покриват много широко поле

от дебити и напори. Работният им

процес се отличава с много висока

ефективност (измерени са стойно-

сти до 95%). В нашата страна фран-

цисови турбини са инсталирани във

ВЕЦ Момина клисура, Студен кладе-

нец, Алеко, Девин, Кричим и други.

В работното колело на францисо-

вата турбина водата се движи от

радиална посока (на входа) в осова

(след изхода). Според разположени-

ето на вала францисовите турбини

биват хоризонтални и вертикални.

Както при всяка друга реактивна

турбина, проточната част на фран-

цисовата турбина се състои от

турбинна камера, направляващ апа-

рат, работно колело и дифузор.

Осови турбини
Осовите турбини са реактивни

водни турбини, които се използват

при големи дебити и сравнително

ниски напори – от 2 до 80-90 м. В

работното колело на тези турбини

водата се движи в осова посока как-

то в зоната на входа, така и в зона-

та на изхода. В сравнение с остана-

лите водни турбини те притежават

най-голяма пропускателна способ-

ност и бързоходност. По принцип

осовите турбини биват с неподвиж-

ни (тип пропелер) и с подвижни (тип

Каплан) лопатки. Следва да се отбе-

лежи, че обикновено осовите турби-

ни се изпълняват като капланови,

което позволява да се осигурят ви-

соки стойности на средноексплоата-

ционния КПД при изменение на нато-

варването и напора на турбината.

От гледна точка на стойността на
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напора, осовите турбини биват нис-

конапорни (Н<15 м), среднонапорни

(15 - 35 м) и високонапорни (Н>35 м).

Нисконапорните се изпълняват най-

често с хоризонтален вал като хо-

ризонтални, капсулни, правотокови,

шахтови и по-рядко с вертикален вал.

Среднонапорните обикновено се кон-

струират с вертикално разположен

вал. Високонапорните по правило са

с вертикален вал.

Проточната част на осовите

турбини е съставена от същите

елементи по наименование и пред-

назначение като при францисовите

турбини. Различията са в конструк-

цията на някои от тези елементи.

При вертикалните осови турбини

обикновено се използват спирални

камери и само за много ниски напори

- правоъгълни. За напори до 40 м

спиралните камери най-често са с

шестоъгълно сечение, ъгъл на разви-

тие 180° - 270° и се изработват от

стоманобетон (при по-високи напо-

ри се прави метална обшивка). В

конструкциите на високонапорните

осови турбини се използват и метал-

ни спирални камери с кръгли сечения.

В изходящата част на камерата са

разположени статорните колони,

които най-често са с постоянна

височина. В по-старите конструкции

на спирали с кръгли сечения се сре-

щат и статори с променлива висо-

чина. Турбинните камери на хоризон-

талните осови турбини обикновено

са правотокови с пръстеновидни

сечения. Статорните колони

свързват вътрешното тяло (капсу-

ла, обтекател) с външния пръстен на

камерата. През статора се осигуря-

ва достъп до генератора, който е

разположен в капсулата.

Във вертикалните осови турбини

се използва цилиндричен направляващ

апарат. Направляващите лопатки по-

често са със симетричен профил и се

задвижват от лостова система.

Функциите и изискванията към този

вид направляващ апарат са като при

францисовите турбини. При хоризон-

талните осови турбини се използва

конусен и по-рядко радиален направ-

ляващ апарат. Срещат се конструк-

ции на осови турбини с неподвижни

направляващи лопатки (турбини с

малка мощност и незначителни коле-

бания на напора). В този случай екс-

плоатацията на турбината се огра-

ничава до режими, близки до номинал-

ния. Такива турбини сe наричат То-

ман-Каплан или полу-Каплан.

Работното колело се състои от

главина и работни лопатки. При про-

пелерните осови турбини работни-

те лопатки са неподвижни спрямо

главината, докато при каплановите

те могат да се завъртат около

осите си по време на работа. Меха-

низмът за завъртане на работните

лопатки е разположен в корпуса и се

състои от силов цилиндър (сервомо-

тор) и лостова система.

Диагонални водни
турбини

По отношение на основните пара-

метри (дебит и напор) тези турби-

ни заемат междинно положение меж-

ду осовите и францисовите. В съвре-

менната хидроенергетика намират

приложение диагоналните турбини с

подвижни лопатки. В зависимост от

големината на напора ъгълът на

лопатките спрямо оста на работно-

то колело се изменя в границите от

30 до 60о. По правило се конструират

с вертикално разположен вал.

При диагоналните турбини се

използват спирални камери с кръгли

сечения и пълен ъгъл на обхват и

цилиндричен направляващ апарат.

Работното им колело е разположе-

но в зона от проточната част на

турбината, където водата се дви-

жи по диагонала между радиалното

и осовото направление. Обикновено

се използва колянов дифузор, но съще-

ствуват и проекти за хоризонтал-

ни диагонални капсулни турбини, в

схемата на които е предвиден прав

конусен дифузор.

По материали на В. С. Обретенов
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       роизведената от вятърните

централи електрическа енергия е с

променлива честота, зависеща от

скоростта на въртене на ротора.

Преди да се подаде към мрежата,

честотата на произведената елек-

троенергия се преобразува до мре-

жовата. Използват се различни кон-

фигурации, базирани на синхронни или

асинхронни генератори. Сред техно-

логиите, намерили широко приложе-

ние в практиката, са системите с

двойно захранен асинхронен генера-

тор (doubly fed induction generator). DFI

генераторите предлагат почти

всички предимства на задвижвания-

та с променлива скорост, но при тях

мощностният инверторен блок пре-

работва само 20-30% от цялата

произведена енергия. Загубите в

силовите електронни инвертори са

значително по-малки в сравнение със

системите, в които пълната мощ-

ност се отдава в електроенергий-

ната система през инвертора. Ос-

вен това разходите за производ-

ството на инвертора са много по-

малки. Двойно захраненият асинхро-

нен генератор има по-ограничен

скоростен диапазон, но той е дос-

Вятърни
генератори с
двойно захранване

татъчен, за да покрие изброените

предимства. Сред фирмите, които

произвеждат вятърни турбини със

система DFIG, са DeWind, GE Energy,

Nordex, Vestas и др.

Принцип на действие на
DFIG система

DFIG системата се състои от

вятърна турбина за променлива ско-

рост с двойно захранен асинхронен

генератор. При този тип машини

статорът е директно свързан към

мрежата, а роторната намотка е

свързана чрез плъзгащи контактни

пръстени към инверторен блок.

Инверторният блок се състои от

два инвертора обърнати "гръб с

гръб". Условно, инверторите се раз-

делят на "инвертор от страна на

генератора" и "инвертор от страна

на мрежата". Променливотоковите

им страни са свързани съответно

към генератора и към мрежата, а по-

стояннотоковите им вериги се

свързват една към друга. Между

инверторите се монтира конденза-

торна батерия, в която се запасява

енергия за изглаждане на пулсации-

те на напрежението. С инвертора

от страна на генератора може да

се управлява въртящият момент,

скоростта на ротора, факторът на

мощността на изводите на статор-

ните намотки. Основната задача на

инвертора от страната на мрежа-

та е да зарежда кондензаторната

батерия.

Ограничаване на
магнитните загуби на
генератора

При ниски стойности на скорос-

тта на вятъра е възможно да се

намали магнитният поток, което

води до намаляване на магнитните

загуби и, съответно, до по-добра

ефективност. В DFIG системите

статорът е свързан с електрораз-

пределителната мрежа и, съответ-

но, стойността на магнитния по-

ток зависи от напрежението на

статора. Разработени са два основ-

ни метода за намаляване на магнит-

ните загуби във ветрогенератори-

те със системи DFIG. При първия от

тях при ниски скорости на вятъра

статорната верига се свързва на

късо и цялата произведена мощност

от турбината преминава през ин-

верторния блок. Този метод е по-

знат като „късо съединена DFIG си-

стема“. При втория метод при ви-

соки скорости на вятъра статор-

ната верига се свързва в триъгъл-

ник, а при ниски скорости – се

свързва в звезда. Той е познат като

Вятърни
генератори с
двойно захранване

П

Doubly fed induction generators
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„свързване звезда-триъгълник на

DFIG система“. Целта на двата

метода е да се повиши ефективно-

стта на системата. Превключване-

то на статорните намотки от

звезда в триъгълник (или обратно-

то) се осъществява от устрой-

ство, монтирано в статорната

верига. След затварянето на ключа

машината се синхронизира с мрежа-

та. Синхронизацията на асинхрон-

ния генератор с мрежата зависи от

производствената мощност на

машината. Ветрогенераторите с

малка мощност РН ≤ 250 kW, UН =

0.4 kV се включват директно към

електроразпределителната систе-

ма. Синхронизацията се осъществя-

ва, като машината се стартира в

двигателен режим и след достига-

не на определени обороти премина-

ва в генераторен режим. В други

машини от същия клас се използва

синхронизиращо реле. Неговата на-

стройка позволява да се синхрони-

зира с грешка до ±1-2%, което е в

границите на допустимото. Съвре-

менните ветрогенератори с мощ-

ност от няколко мегавата също се

стартират в двигателен режим, но

за ограничаване на пусковите то-

кове се използва софтстартер.

След синхронизация софтстар-

терът се шунтира.

Съществува вариант на DFIG,

който използва контролируеми

външни роторни съпротивления, но

при този метод енергията се разсей-

ва в областта на външните ротор-

ни съпротивления и не е възможно да

се контролира реактивната мощ-

ност.

Управление на DFIG
Управлението на индукционните

генератори с двойно захранване

може да се осъществи чрез промен-

ливите на статора или на ротора.

Контролируемите променливи на

статора са броят на полюсите,

напрежението и честотата. Про-

менливите на ротора могат да

бъдат проектното съпротивление,

проектното реактивно съпротивле-

ние и оборотите. Управлението на

роторните ток и напрежение позво-

лява на генератора да остане в син-

хрон с мрежата независимо от про-

мените на скоростта на въртене на

лопатките. По този начин по-ефек-

тивно се оползотворяват промени-

те в скоростта на вятъра, а работ-

ният диапазон от 30%, в който това

е възможно, се оказва доста прием-

лив.

Децентрализирани
приложения

При децентрализираните прило-

жения нуждите на индукционните

генератори от реактивна мощ-

ност не могат да бъдат покрити

от мрежата и трябва да се изпол-

зват други източници. Един от

възможните източници е паралел-

но свързан с генератора трифазен

кондензатор, който му позволява да

работи самовъзбудимо. Друг източ-

ник може да бъде кондензатор,

свързан към DC шината на инвер-

тор. Тази разстановка ще може да

стартира генератора, стига да

има начално напрежение в конден-

затора. По-надежден начин за

стартиране се явява използването

на акумулатор на DC шината, кой-

то може да подава напрежение,

докато бъде генерирано достатъ-
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чно напрежение от генератора, за

да се захрани DC шината.

След като генераторът започне

да отдава напрежение, има няколко

начина за използване на генерирана-

та от него мощност. Така напри-

мер, директно към клемите може да

бъде свързан АС товар, но не тряб-

ва да се забравя, че напрежението

и честотата на електрическата

енергия на клемите зависят от

оборотите. Към DC шината на ин-

вертора може да бъде свързан DC

товар, но трябва да се използва

контролер, който да регулира напре-

жението на DC шината. Ако напре-

жението на DC шината падне пре-

калено много, напрежението, което

се подава от машината, ще се сри-

не и повече няма да може да подава

мощност към консуматорите.

Освен че трябва да поддържа

напрежението на шината постоян-

но, генераторът захранва както AC,

така и DC консуматори. За да зах-

рани АС консуматор с енергия, кон-

тролерът регулира напрежението на

клемите на машината. Контролерът

се опитва да поддържа напрежение-

то на DC шината постоянно, но също

така се опитва да регулира и напре-

жението на клемите на машината,

за да захрани АС консуматора с по-

стоянно напрежение. Напрежението

на АС шината може да се контроли-

ра индиректно чрез програмирането

на потока на статора на машината.

Напрежението на клемите е про-

порционално на оборотите на рото-

ра, умножено по потока. За да се

поддържа напрежението на клемите

постоянно, произведението на обо-

ротите и потока трябва да остане

константа.

Предимства и
приложения

Устройствата с двойно захранва-

не не бяха много популярни в минало-

то поради необходимата поддръжка

на контактните пръстени. Наскоро,

с развитието на материалите, мощ-

ните цифрови контролери и силова-

та електроника индукционният гене-

ратор с двойно захранване стана

подходящо решение при генериране-

то на мощности от ветроенергий-

ни съоръжения. В сравнение със син-

хронните генератори с постоянни

магнити (PMSG), асинхронните гене-

ратори с двойно захранване имат

почти същите енергийни характери-

стики, но тяхното основно предим-

ство е по-ниската им себестойност

и по-висока надеждност. Освен това

осигуряват по-голяма стабилност на

електроразпределителната мрежа и

подпомагат нейното възстановява-

не след напреженови пулсации. Сис-

темите DFIG намират широко при-

ложение не само във ветроенергети-

ката. Те успешно се използват и в

дизелгенераторите, помпените ин-

сталации за съхраняване на енергия

и др.
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Учени от Фраунхоферовия инсти-

тут представиха прототип на бо-

бина за безжичен пренос на енергия

между стационарна зарядна стан-

ция и електрически превозни сред-

ства. Безжичното предаване на

енергия към акумулатора на авто-

мобила се извършва с помощта на

електромагнитно поле между две

серпентини: едната, инсталирана в

колата и втора, неподвижна боби-

на, интегрирана в улицата или на мя-

стото за паркиране. Тази конфигу-

рация елиминира кабела, свързващ

зарядната станция и електрическо-

то превозно средство.

Първите прототипи на безжична-

та система за зареждане показват

висока ефективност: 97,4% за индук-

тивна мощност на излъчване на

бобината на разстояние от 13 см.

Предаваната мощност достига до

22 кВт.

Цялата необходима силова елек-

троника за безжичен пренос на енер-

гия, намотката и технологията за

контрол са разработени и произве-

дени във Fraunhofer ISE в рамките на

проекта „Съвместно използване на

електронна мобилност: превозни

средства, данни и инфраструкту-

ра“, или GEMO за кратко на немски

език. Освен всичко друго, учените

във Фрайбург са разработили резо-

нансен преобразувател на енергия.

С резонансната верига и неподвиж-

ната бобина това устройство

създава високочестотно магнитно

поле, което предава енергията към

мобилната намотка в електричес-

ките превозни средства. Друг кон-

вертор преобразува честотата на

бобината в постоянен ток за зареж-

дане на батерията.

„Чрез използването на нови полу-

проводникови елементи, направени

от силициев карбид (SiC), ефектив-

ността на различните силови пре-

образуватели, използвани в систе-

мата за зареждане, може да се уве-

личи значително. Характеристики-

те на SiC транзисторите правят

механичната конструкция много

компактна и по-лека в сравнение с

конвенционалните устройства.

След като оптимизираме бобината

и резонансната верига, ще успеем

да сведем загубите на електроенер-

гия до минимум“, заявиха изследова-

телите.

Безжични зарядни устройства
за електромобили

Wireless charger system for electric vehicles

„С новата система е възможно

да се зареждат конвенционални

електрически батерии на автомо-

били до 80% от номиналната мощ-

ност за по-малко от час. Безжично-

то зареждане на електрически пре-

возни средства увеличава не само

удобството за потребителя, но

също така дава възможност за

ефективен интерфейс между пре-

возното средство и мрежата без

намесата на потребителя“, комен-

тира Стефан Райхарт, ръководител

на екипа във Fraunhofer ISE.

Източник текст и снимки: Fraunhofer ISE

Безжични зарядни устройства
за електромобили
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Австралийска компания предста-

ви разработка на технология, която

предлага различен вид употреба на

енергията от морските вълни. Вме-

сто да произвежда само електричес-

ка енергия в морето и да я изпраща

към брега, CETO обработва водата

и я прави годна за пиене. Система-

та е част от първия 2-мегаватов пи-

лотен проект в света за преработ-

ка на морска вода с автономно зах-

ранване, разположен близо до авст-

ралийския град Пърт.

„Системата CETO се различава от

останалите устройства за генерира-

не на енергия от морските вълни. Тя

оперира под вода и е закотвена за

дъното на океана. Задвижването се

осъществява от няколко изцяло пото-

пени шамандури, свързани към помпе-

ни агрегати на морското дъно. Пом-

пите изтласкват морската вода под

Нова технология произвежда енергия
и питейна вода от морските вълни

Нов проект на инженери от уни-

верситета Вашингтон може да пре-

махне необходимостта от захранва-

не с батерии на някои безжични ус-

тройства. Според учените тези

устройства могат да използват за

работата си радиовълните, излъчва-

ни от мобилните телефони и теле-

визионните кули.

„За да се възползваме напълно от

предстоящия „Internet of Things“, ще

са ни необходими много сензори и

микрокомпютри, които ще имат

нужда от безжично захранване. Това,

разбира се, е лесно постижимо с

батерии, но рано или късно те се

нуждаят от подмяна, презареждане

или рециклиране.

Нашата разработка се базира на

т. нар. обкръжаващи обратно раз-

сеяни електрони (ambient back-

scatter), които ще позволят на уст-

налягане до брега,

където тя задвижва

водноелектрически

турбини, генериращи

електроенергия с ну-

леви емисии. След

това водата се обез-

солява и пречиства

чрез обратна осмоза.

Системата е макси-

мално безопасна за

околната среда.

Фактът, че е пото-

пена под водата,

създава минимално визуално въздей-

ствие и я предпазва от бури или по-

силни вълни. Няколко модула могат да

бъдат свързани в единен масив, кое-

то улеснява инсталацията и прави си-

стемата подходяща за всеки про-

ект“, коментират разработчиците

на системата.

Безжични устройства и сензори
използват радиовълни, вместо батерии

ройствата да от-

разяват радиосиг-

налите от клетъч-

ни и телевизионни

емисии и да получа-

ват и изпращат

собствени данни,

без да се нуждаят

от батерия или

друг източник на

захранване“, заявя-

ват учените.

„При тестове в

реална среда устройствата кому-

никират безпроблемно дори на 10,5

км от телевизионната кула. Тех-

нологията би могла да има множе-

ство приложения. Така например

може да се вгради в клетъчни

телефони и да даде възможност за

изпращане на текстови съобще-

ния, дори и при отпадане на захран-

ването от батерията. Също така

може да се използва при изгражда-

нето на видеонаблюдение в град-

ската инфраструктура като мос-

тове, тунели, подлези и други

труднодостъпни места, където

инсталацията и подмяната на

батерии е затруднена“, допълни-

ха изследователите.

Според компанията CETO систе-

мата е „най-екологичният и икономи-

чески ефективен начин за обезсоля-

ване на питейна вода от енергията

на вълните“, тъй като не изисква

допълнителни разходи за оборудване

и поддръжка и не генерира вредни

емисии.

Нова технология произвежда енергия
и питейна вода от морските вълни

Безжични устройства и сензори
използват радиовълни, вместо батерии
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Предстоящи изложения, конференции, събития
СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ 2013

Upcoming exhibitions, conferences & events
SEPTEMBER - NOVEMBER 2013

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

European Photovoltaic Solar Energy Exhibition, 1 - 3
October 2013
Venue: France, Paris
Organizer: WIP-Renewable Energies
Type: Exhibition and conference for the entire PV value chain.

EНЕРГЕТИКА

Energetics, 1 October - 4 October 2013
Venue: Croatia, Zagreb
Organizer: Zagrebacki holding
Type: Potentials of the energy sector in Croatia and investment
possibilities as well as dealing with current topics: energy
generation, management, distribution and supply, by emphasizing
energy efficiency and rational energy management.

EНЕРГЕТИКА

International Energy Fair ENERGETIKA, 8 - 11 October 2013
Venue: Serbia, Belgrade
Organizer: BEOGRADSKI SAJAM
Type: Electric power industry, coal, gas and oil, renewable
energy sources, energy efficiency.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Energy Solutions, 9 October - 10 October 2013
Venue: UK, London, London Olympia
Organizer: UBM plc
Type: Focusing on energy management, onsite renewables,
energy efficiency and procurement, the event attracts a unique visitor
demographic of energy managers, buyers and industry
professionals, across a range of industries and market sectors.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Clean Energy Building Expo Budapest, 9 - 10 October 2013
Venue: Hungary, Budapest
Organizer: Reeco
Type: The entire spectrum of renewable energy, as well as
energy efficient building and renovation can be found at CEB Clean
Energy Building EXPO. Here you can experience and feel energy
efficiency and passive house.

EНЕРГЕТИКА

Smart Energy Expo, 9 October - 11 October 2013
Venue: Italy, Verona
Organizer: Verona Fiere
Type: Smart Energy Expo tackles the energy efficiency topic through
the two main levers ensuring it can be achieved: reduce transformation
and final consumption dissipation and produce more energy in a
widespread manner with increasing efficiency and focusing on
renewable energy sources. The scope of the event ranges from
electricity, heat and water monitoring and intelligent management
systems to plant generating energy from renewable sources, insulation
for buildings and co-generation, biomasses and electric cars.

EНЕРГЕТИКА

TEHNOMA, 15 October - 19 October 2013
Venue: Macedonia, Skopje
Organizer: Skopje Fair
Type: International Fair of Metallurgy, Electronics, Energy, Non-
Metals and Civil Engineering, Security and Protection

EНЕРГЕТИКА

EEE EXPO, 16 October 2013 - 19 October 2013
Venue: Romania, Bucharest
Organizer: Romexpo
Type: International fair for renewable energy, conventional
energy, equipment and technologies for oil and natural gas.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO Poland, 16 October 2013 - 17 October 2013
Venue: Poland, Warsaw, EXPO XXI Center
Organizer: REECO
Type: The event focuses on some of the main renewable energy
sources of the country: photovoltaic, biogas, hydropower, heat
pumps and wood energy.

СЕПТЕМВРИ 2013
EНЕРГЕТИКА

ENERGOexpo, 24 September - 26 September 2013
Venue: Debrecen, Hungary
Organizer: V-Trade
Type: International Exhibition and Conference for energy.

EНЕРГЕТИКА

Power Expo, 24 September - 26 September 2013
Venue: Spain, Saragossa
Organizer: Fiera De Zaragoza, InfoEnviro
Type: International exhibition on efficient and sustainable
energy.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO, 26 September - 29 September 2013
Venue: Germany, Augsburg
Organizer: REECO
Type: RENEXPO covers the entire spectrum of renewable
energy generation, intelligent energy distribution and efficient use
of energy. It is a meeting place for decision makers and presents
energy supply and energy use of today and tomorrow.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Wind Power Expo, 27 September - 29 September 2013
Venue: Spain, Saragossa
Organizer: Fiera De Zaragoza, InfoEnviro
Type: International exhibition on wind energy.

EНЕРГЕТИКА

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР, 30 September
- 5 October 2013
Venue: България, Пловдив
Organizer: Международен панаир - Пловдив
Type: На Международния технически панаир се предста-
вят последните постижения на световните лидери в обла-
стите машиностроене, автомобили, транспорт, информа-
ционни технологии, софтуер, електроника и електротехни-
ка, строителство, химия, енергетика, екология и други.

EНЕРГЕТИКА

ЕНЕКО, 30 September - 5 October 2013
Venue: България, Пловдив
Organizer: Международен панаир - Пловдив
Type: ЕНЕКО утвърждава световните новости в енер-
гетиката и екологията.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Battery+Storage, 30 September - 2 October 2013
Venue: Germany, Stuttgart
Organizer: Messe Stuttgart
Type: The trade fair features exhibitions by suppliers and
manufacturers of modern battery systems and their service
providers, as well as developers and manufacturers of new and
alternative storage solutions.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

European Photovoltaic Solar Energy Conference, 30
September - 4 October 2013
Venue: France, Paris
Organizer: WIP-Renewable Energies
Type: Exhibition and conference for the entire PV value chain.

ОКТОМВРИ 2013
ГАЗИФИКАЦИЯ

Global Gas Opportunities Summit, 1 - 3 October 2013
Venue: Turkey, Istanbul
Organizer: Fleming Europe
Type: The Global Gas Opportunities Summit is dedicated to
gas networks operational excellence, get to know the regulatory
complying strategies, understanding how to get your project
financed and explore how to build an innovative gas storage and\or
ways of its alternative usage.
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НОЕМВРИ 2013
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГЕТИКА

Geo-T Expo, 12 November - 14 November 2013
Venue: Germany, Essen
Organizer: Messe Essen
Type: The GEO-T Expo is presenting technologies, services
and products all relating to geothermal energy at Messe Essen.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

EWEA OFFSHORE 2013, 19 November - 21 November 2013
Venue: Germany, Frankfurt
Organizer: EWEA
Type: EWEA OFFSHORE is the world’s largest offshore wind
conference and exhibition, and the 2013 edition will build on the
success of the 2011 edition, which attracted more than 480
exhibitors and over 8,200 participants from the entire offshore wind
energy supply chain.

EНЕРГЕТИКА

For Energo, 19 November - 21 November 2013
Venue: Czech Republic, Praha
Organizer: ABF
Type: International Trade Fair of Electricity Generation and
Distribution.

EНЕРГЕТИКА

Energija13, 20 November - 21 November 2013
Venue: Slovenia, Portoroz
Organizer: PR plus
Type: 9th international Conference on T&D and electricity
market.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE, 20 November - 22
November 2013
Venue: Romania, Bucharest, Palace Hall Bucharest
Organizer: REECO
Type: The RENEXPO (Renewable ENergy EXPOsition) SOUTH-
EAST EUROPE is not only Romania’s largest and most significant
event on renewable energies but also creates THE energy platform
for the South-Eastern European region.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

14th Forum Solarpraxis, 21 - 22 November 2013
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis
Type: Europe’s leading industry conference offers relevant and
applicable talks on the current non-technical issues facing the
photovoltaic and the solar thermal sector.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO Austria, 28 November - 30 November 2013
Venue: Austria, Salzburg
Organizer: REECO
Type: The trade fairs RENEXPO HYDRO and RENEXPO PV take
place under the umbrella of the renewable energy fair RENEXPO
Austria.

предстоящо/events
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