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Dear readers,

В новия брой на сп. Енерджи ревю представяме найактуалните теми в сферата на енергетиката и ВЕИ. В
рубриката за PV системи може да прочетете за компонентите, принципа на работа и перспективите пред развитието на фотоволтаичните зарядни станции, които са от
значение за превръщането на електромобилите в напълно
екологичен и икономичен транспорт.

In the new issue of Energy Review magazine we present
the most current topics in the field of energy and renewable
energy sources. In the section for PV systems you can read about
the components, principles of operation and prospects of the
development of photovoltaic charging stations, which are crucial
for the conversion of electric vehicles in fully ecological and
economical transport.

Сред възобновяемите източници на енергия с висок
потенциал за развитие е и дървесната биомаса. На стр. 36
може да прочетете за значението на дървесината като
енергиен източник и обстоен анализ на необходимите
инвестиционни разходи в сравнение с други горива.

Among the renewable energy sources with high future
potential is also woody biomass. At page 36 you can read about
the importance of wood as an energy source and a detailed
analysis of the necessary investment costs compared
to other fuels.

Представяме и проекта на Топлофикация София за инсталация за модифицирано твърдо гориво (RDF), намаляващ
консумацията на природен газ с до 11% средно на година.

The issue presents the newest project of Toplofikacia Sofia modified RDF (Refuse Derived Fuel) incineration plant, which will
reduce utility natural gas consumption up to 11% per year.

Рубриката Топлоенергетика акцентира върху правотоковите парни котли, които намират широко приложение в
енергетиката.

The Thermal energy section focuses on the direct flow steam
boilers used to generate steam of any pressure, which are widely
used in power industry.

Принципите при управлението на отработеното ядрено
гориво и радиоактивните отпадъци в България са представени в секцията ни за атомна енергетика на стр. 28

Principles of spent nuclear fuel and radioactive waste
management in Bulgaria are presented in our section Nuclear
Energy at p. 28.

Не пропускайте и ексклузивното ни интервю с новия
председател на УС на Българската фотоволтаична
асоциация г-жа Меглена Русенова.
Екипът на сп. Енерджи ревю ви пожелава весели
празници и успешна нова 2014 година!
Приятно четене!
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Do not miss our exclusive interview with the new
Chairman of the Bulgarian Photovoltaic Association
Mrs. Meglena Russenova.
The team of the Energy Review magazine wishes you
happy holidays and a successful new 2014!
Enjoy reading!
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накратко
Siemens България представи „енергийно ефективно шоу на колела“
Между 10 и 16 октомври т. г. Siemens България представи „енергийно ефективно шоу на колела“ в рамките на инициативата Energy Efficiency Demo Truck
Road Show 2013. На 10 октомври камионът бе пред Електротехническия факултет на Техническия университет - София, на 14 октомври бе в Пловдив, пред
хотел „Санкт Петербург“, а на 16-ти – в Бизнес парк Варна, на входа на града.
Сред експонатите в камиона бяха системи за мониторинг и управление на
енергийното потребление, решения за идентифициране, оценка и реализация на
нови възможности за пестене на енергия, енергоспестяващи машини и апарати.
Посетителите имаха възможност да се запознаят и с нов енергиен клас
двигатели, които могат да се използват в различни индустриални производства; честотни регулатори, с които спестената енергия може да се връща
обратно в мрежата; софтуер, който позволява управление на енергийните
потоци в предприятия с цел постигане икономии при консумация на ток и
други източници на енергия (газ, пара и вода). В камиона можеше да бъде
видян и макет на помпена станция за питейна вода с три отделни помпи,
които могат да се задействат и изключват автоматично спрямо увеличаващата се или намаляваща в определени часове консумация от крайните потребители.

CCS-България представи новости от HORIBA и MRU
На 24 и 25 октомври т. г. в хотел Империал в Пловдив се проведе традиционния семинар на CCS-България за представяне на новостите в контролноизмервателната апаратура за имисионен и емисионен контрол на фирма HORIBA,
Япония. Двамата лектори от фирма Хориба – Максимилиян Грос и Вернер Брунер запознаха присъстващите с най-новите уреди за измерване на газови емисии
и на прах в околната среда. Представен бе и най-новият проект на фирма
Хориба в Европа за газов контрол на пет броя компресорни станции за пренос
на природен газ по пътя на газопреносната мрежа в Австрия.
Гост лектор на семинара бе и Тибериус Ворф, представител на фирма MRU,
Германия, който представи електрохимичните преносими уреди на фирмата за
контрол на горивните процеси и изнесе интересна лекция за съоръженията за
биогаз и газовия контрол при тях.
„Участници в семинара бяха експерти и специалисти от ИАОС към МОСВ
и от Регионалните Лаборатории към ИАОС от цялата страна, както и специалисти от различни предприятия в страната от областта на енергетиката,
металургията и нефтопреработването.
Интересът към тематиката и лекционния материал беше изключително
голям, имаше доста въпроси и дискусии по време на лекциите. В залата бе
изложена действаща апаратура, която също предизвика оживени технически
разговори, въпроси и коментари по време на демонстрациите“, коментираха
организаторите.

Про Еко Строй навлиза на румънския ВЕИ пазар
Българската фирма за изграждане на соларни паркове и малки фотоволтаични инсталации Про Еко Строй успешно се налага на румънския пазар на
възобновяеми енергийни източници, съобщиха за Енерджи ревю от компанията.
Про Еко Строй има 4 осъществени проекта - парковете Извоаларе (Izvoalare),
който е само частично осъществен от българския екип, Титу (Titu) с мощност
9,4 MW, Лучиянка (Lucianka) с мощност 7,5 MW и първи етап от проекта Хусасу
де Тинка (Husasau de Tinca) с мощност 1,25 MW. При всеки от тях Про Еко
Строй е извършила дейности по пилотонабиване, а при реализирането на Хусасу
де Тинка е участвала и в изграждането на конструкцията и модулите, както
и доставката на инверторите. Компанията е официален представител на
Danfoss за соларни инвертори за България. „Радващото е, че завършването на
четирите успешни соларни проекта в Румъния ни позиционира много добре на
пазара в тази страна, който се развива с бързи темпове. Про Еко Строй вече
е добре разпознаваема сред румънските предприемачи от сектора и очаквам
скоро да привлечем нови клиенти сред тях. Това, заедно с добрите ни позиции
в страни като Германия, ми позволява да съм оптимист за развитието на
компанията“, обяснява Николай Николов, основател и управител на Про Еко
Строй.
Фирмата вече има в портфолиото си няколко успешни соларни проекта в
чужбина, сред които са германските паркове в Унтерхайд (Unterhaid) с мощност
1,3 MWp и в Ютербог (Jueterbog) с мощност 2 MWp, както и соларният парк при
Грейт Глеман (Great Glemhan) във Великобритания с мощност 20 MWp.
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Мотто Инженеринг създаде нова дъщерна фирма
Мотто Инженеринг разширява дейността си чрез новата дъщерна фирма
Motto Relay Systems - проектиране, настройка и изпитване на релейни защити, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията.
„Motto Relay Systems изготвя проекти първична и вторична комутация и
изпитва и настройва релейни защити на изводи ниско, средно и високо
напрежение. Благодарение на използваните висококачествени и надеждни
прибори за изпитване и софтуер за симулация постига максимална оптимизация на настройките на релейните защити“, разказват от Мотто Инженеринг.
Фирмата работи с почти всички по-големи производители на цифрови
релейни защити, в това число Siemens, ABB, Areva, Alstom и др. Дейността
включва конфигуриране и изпитване на следните релейни защити - максималнотокова, минимално- и максималнонапреженова, посочна токова, дистанционна и диференциална защита.
Според Motto Relay Systems оптимално избраната и настроена релейна защита намалява общото време, през което е прекъснато електроснабдяването
на потребителите и ограничава пораженията върху отделните съоръжения,
причинени от възникналата авария.

Проведоха се срещи за ОВОС на 7 блок в АЕЦ Козлодуй
От 14 до 20 ноември т. г. се проведоха 5 срещи за обществено обсъждане
на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на
инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от найново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Срещите, организирани от
АЕЦ Козлодуй – Нови мощности, дъщерно дружество на АЕЦ Козлодуй, се
състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната
централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември),
Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).
По време на обществените обсъждания Ивайло Нинов, началник-отдел „Инвестиционно проектиране и инженеринг“ в АЕЦ Козлодуй – Нови мощности,
запозна присъстващите с компанията възложител и с проекта. Инвестиционното предложение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен
реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност от около
1200 MW.
Основното внимание в рамките на обществените обсъждания бе съсредоточено върху съдържанието и резултатите от Доклада за ОВОС и от
оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение. Те бяха
подробно разгледани от инж. Цветанка Димитрова и от проф. Румяна Мечева, представители на консорциума „Дикон-Аксиона Инж.“, на който през
ноември 2012 г. бе възложено изготвянето на Доклада за ОВОС с приложенията към него.
На срещите присъстваха представители на местната власт, жители на
съответните населени места, експерти от екипа, подготвил Доклада за ОВОС,
от АЕЦ Козлодуй – Нови мощности и от АЕЦ Козлодуй. По време на обсъжданията бяха представени всички постъпили до момента писмени становища и
въпроси, на които присъстващите експерти дадоха изчерпателни и компетентни отговори.
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Шнайдер Електрик проведе първа среща на производителите на табла
Първа среща на производителите на табла и КТП проведе Шнайдер Електрик
и КТП

на 16 и 17 октомври т. г. в хотел Акватоник, Велинград, съобщиха за Енерджи
ревю от компанията. Представителите на бранша имаха възможност да се
запознаят с най-новите тенденции при производството на табла: актуалните
стандарти по БДС EN, възможностите на интелигентните устройства, както
и перспективите за развитие пред таблотиерския бизнес в глобален план.
Лично приветствие отправи Кристоф Де-Лафарж, управител на Шнайдер
Електрик за България, Албания, Македония и Косово. Програмата включваше
още представяне на успешни практики в кредит-мениджмънта, придружено от
дискусия върху местния опит. „Имаме амбицията да превърнем тази среща в
ежегодна традиция, която да помогне на бранша да се развива все по-успешно“, споделиха от Шнайдер Електрик.

ЧЕЗ откри кабелната линия Гешов
ЧЕЗ тържествено откри новата 110 kV суха кабелна линия Гешов, която
свързва модернизираните подстанции Средец и Хиподрума в столицата. Проектът на стойност близо 8 млн. лева е първа крачка към цялостна промяна на
електроенергийната инфраструктура на града. На церемонията присъстваха
зам. кметът на Столична община Дончо Барбалов, районни кметове, посланикът на Република Чехия в България, представители на бизнеса, както и
мениджъри от компаниите от групата на ЧЕЗ. „Изключително съм признателен на всички наши служители и партньори за труда и усилията, които вложиха
в този важен за нас и за цяла София проект. Искам също да благодаря на
Столична община и лично на кмета - г-жа Йорданка Фандъкова, за тяхното
съдействие, както и на гражданите на София за търпението и разбирането,
които проявиха през последните два месеца. Реализацията на проекта ще
направи столицата един по-сигурен и уютен град за живеене“, каза Петър
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. С изграждането на кабелна
линия "Гешов" се осигурява трети източник на електрозахранване за два от
диагоналите на столичната електроенергийна инфраструктура. Тя се състои
от пръстен от 110 kV кабелни линии, диаметрално на който са прокарани
напречни връзки. Общата дължина на тези кабелни линии е 30 километра. До
момента напречните диагонали не бяха свързани един с друг и в резултат на
авария можеше да се прекъсне захранването до края на линията.
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накратко
250 енергийни инфраструктурни проекта одобрени от ЕК
Списък с 250 ключови проекта за енергийна инфраструктура бяха одобрени
от Европейската комисия. Тези проекти получават правото на ускорено лицензиране и по-добри регулаторни условия, както и достъп до финансови средства
по Механизма за свързване на Европа, който разполага с бюджет за трансевропейска енергийна инфраструктура от 5,85 млрд. eвро за следващия програмен период. „Проектите от общ интерес“ ще помогнат на държавите от ЕС
да интегрират енергийните си пазари, да разнообразят енергийните си източници. Проектите ще позволят също така преносната мрежа да поема все
повече енергия от възобновяеми източници и като резултат да се намалят
емисиите на CO2. В списъка влизат до 140 проекта в областта на преноса и
съхранението на електричество, около 100 проекта в областта на преноса и
съхранението на газ и втечнен газ, и няколко проекта в областта на петрола
и интелигентните мрежи. Включените в списъка проекти получават предимства, като сред тях са ускорени процедури за планиране и предоставяне на
разрешения; един-единствен национален компетентен орган ще обработва
всички процедури за издаване на разрешения.
Основно изискване при подбора на предложенията е била значителната полза
за поне две държави от ЕС, допринасянето за интеграцията на пазара и конкуренцията, засилването на сигурността на доставките и намаляването на
вредните емисии.

Инвестиции от над 15 млн. евро повишават енергийната ефективност
Реализирането на инвестиции на стойност повече от 15 млн. евро по пров България
грама Енергийна ефективност и възобновяема енергия в иновативни технологии ще повиши енергийната ефективност и ще намали емисиите парникови
газове. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката
Красин Димитров по време на встъпителната конференция за представяне на
програмата, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Програмата обхваща две основни области - Енергийна ефективност и Възобновяема енергия и ще се прилага до месец април 2017 г. Средствата по нея са
повече от 15 млн. евро, като 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ.
Целта е да се редуцират емисиите СО2 с 35 хил. тона, подчерта зам.-министър Димитров. По нея ще се финансират проекти за оползотворяване на
хидроенергийния потенциал, насърчаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия за отопление в
сгради и местни отоплителни централи. Насърчават се и проекти за производство на горива на основата на биомаса. Приоритет ще се даде на болници,
социални домове, сгради, предоставящи социални и административни услуги,
училища. Официален гост на конференцията бе и Н. Пр. г-жа Гюру Катрина
Викьор, посланик на Кралство Норвегия. Тя обяви, че това е една от найзначимите програми, които се финансират у нас от Норвегия и изрази увереност, че с нея се поставя началото на ползотворен двустранен диалог.

ВЕИ са решение за намаляване на вредните емисии според WWF
Новият доклад за вредните емисии през 2013 г. по Програмата на ООН за
околната среда (UNEP) подчертава необходимостта от намаляване на емисиите на CO2 преди 2020 г. Увеличаването на използване на възобновяеми източници в световен мащаб е един от начините за намаляване на последствията
от проблема според WWF. „Човечеството започва постепенно да осъзнава
вредата от изкопаемите горива за околната среда, а научните доказателства
още веднъж потвърждават мащаба на проблема и спешната нужда от предприемане на адекватни действия. Докладът на ООН показва, че сме на грешен
път, а емисиите се увеличават по-бързо от предвиденото. Ако продължим
замърсяването на атмосферата с CO2 със същите темпове, съвсем скоро ще
изпитаме наистина опасните последици от нестабилността на климата. Все
още може да променим курса и Програмата за околната среда ни съветва да
действаме сега, преди 2020 г.“, казва Саманта Смит, ръководител на глобалната инициатива на WWF за климат и енергия.
Към момента съществуват възможности за намаляване на емисиите, но политическата воля е длъжна да отключи механизмите за оползотворяването им.
Според WWF отлагането на мерките ще доведе не само до по-високи разходи,
но и до опасността те да не проработят когато се наложи. А чакането на ново
ефективно глобално споразумение след 2020 г. не е опция. „В следващия кръг от
преговорите за климата във Варшава правителствата трябва да се ангажират
с незабавни мерки за преход от изкопаемите горива към енергия от възобновяеми източници, както и с изясняване на дългосрочните цели, необходими за
постигане на глобално споразумение за климата“, казват от WWF.
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ИПО представи продуктите
на Cummins Power Generation
в шоурума си в София
Н

а 31 октомври т. г. фирма ИПО
организира Ден на отворените врати в шоурума си в София. Акцент в
събитието беше представянето на
водещия американски производител
на дизелови генератори Cummins
Power Generation (CPG). Мероприятието се проведе под мотото "Надежд-
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ни енергийни решения". Сред присъстващите бяха професионалисти
от различни сектори на индустрията, които имаха възможността да
видят най-новите продукти и решения в областта на генераторното
електрозахранване.
Гостите бяха приветствани от
инж. Георги Попов, зам. управител на
ИПО, и директора на Cummins инж.
Иван Димитров, които дадоха начало на програмата с кратко представяне на историята на фирмата и нейните приоритетни дейности.
Специални гости на събитието
бяха Фабрицио Мози, регионален генерален мениджър за Европа в
Cummins Power Generation, и Люк Ууд,
акаунт мениджър за България. Те
представиха производителя CPG и
поднесоха любопитна информация за
най-новите продукти и въведения
директно от производствената фабрика на CPG в Кент. Г-н Мози очерта
широкия спектър клиенти на компанията в различни области – индустриални сгради, болнични заведения,
дейта центрове, военни бази и други. Представяйки перспективите за
развитие на компанията, Фабрицио
Мози заяви плановете на Cummins за
конкретни разработки в областта на
хибридните генератори, като изрази надежда, че такива продукти ще
са факт в следващите 10 години.
Търговският мениджър за генераторите CPG в България Карел Райчев
и сервизният мениджър инж. Емил
Дойков разказаха подробно за богатата продуктова гама, като запознаха
гостите с предимствата на продуктите, техните основни приложения,
спецификации, сервиз и поддръжка.
CPG е единствената фирма, която предлага дизелгенератори, произведени изцяло от нея или от дъщерни фирми“, подчерта инж. Дойков.
"Така всеки генератор има пълна

гаранция за всички компоненти и
възли само и единствено от
Cummins", допълни той.
По време на демонстрацията Люк
Ууд представи на присъстващите
иновативната система за отдалечен мониторинг и сигнализация PC
500 GSM и нейните предимства при
дистанционна работа и поддръжка
на дизеловите генератори. "Посетителите имаха и възможността да се
запознаят с техническата база за
продуктите на CPG, като останаха
впечатлени от високото технологично ниво на богато оборудвания
сервизен център", споделиха организаторите.
След лекционната част в специално изградената демонстрационна
зона гостите станаха свидетели на
стартиране и работа с дизеловите
генератори. "Там те имаха възможността да се докоснат лично до
продуктите и да тестват и разучат
самостоятелно техните функции. В
демонстрацията се включиха и доброволци, които се убедиха в лекотата на работа с дизеловите генератори", разказаха от ИПО.
"Днешният ден беше много ползотворен както за нас, така и за нашите клиенти. Това беше чудесна
възможност да разберем в дълбочина реалните нужди и проблеми на
потребителите в сферата на енергийното захранване, за да продължаваме да подобряваме нашите услуги.
За присъстващите, от друга страна, техническото запознаване с продуктите даде възможност да бъдат
по-подготвени и информирани при
избор на подобно оборудване. Изключително сме щастливи, че бяхме посетени и от група студенти от Технически университет - София, специалност Електроенергетика", коментираха в заключение организаторите.
брой 6/2013
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Германска бизнес делегация
от сферата на енергийната
ефективност посети България

ГБИТК и международната консултантска фирма eclareon организираха посещение на германска бизнес
делегация от сферата на енергийната ефективност от 22 до 24 октомври т. г. в България. Основна цел
на инициативата беше създаването на бизнес-контакти, както и
задълбочаването на съществуващите търговски и партньорски отно-

шения с български предприятия в
този сектор.
На 22 октомври се проведе конференция на тема "Енергийната ефективност на сгради – германският
опит и възможностите за партньорство в България". В нея участваха
лектори от Германия и България,
които представиха актуалното
състояние на енергийната ефективност в двете страни.
Сред основните теми на германските лектори бяха принципите на
устойчивото строителство, интегрираният подход за постигане на
ефективност при сгради и други. От
българска страна бе отделено внимание на националната политика за
повишаване на енергийната ефективност, новите изисквания и норми в
областта, както и основните приоритети в енергийното обновяване на
сградния фонд за периода 2014-2020.

5 германски фирми - F. Willich
Isoliersysteme, INNO-CON Innovation &
Consulting, MULTIBETON, RAICO Bautechnik и TESTO, запознаха българските участници със своя опит в тази
област.
На 23 и 24 октомври се проведоха
индивидуални бизнес срещи-разговори между представители на германските фирми, участващи в посещението, и български фирми и организации, проявили интерес към евентуално партньорство.
„Проектът беше изпълнен по
поръчение на Бундестага и се съфинансира от Германското федерално
министерство на икономиката и
технологиите. Осъществяването
му беше възможно благодарение на
любезното съдействие на Българския съвет за устойчиво развитие
(BGBC)“, споделиха организаторите.

Проведе се конференция за
производство на енергия от биомаса

На 8 октомври т. г. в Гранд Хотел
София се проведе конференция, организирана съвместно от ГерманоБългарската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon.
Събитието бе посветено на използването на биоенергия – твърда
биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство. То бе част от организирано посещение на бизнес-делегация в рамките на експортната
12

инициатива "Възобновяеми енергии"
на Министерството на икономиката и технологиите на Германия.
В рамките на конференцията специалисти от Германия и България,
работещи в сферата на биоенергията, запознаха аудиторията с рамковите условия, възможностите за
финансиране, моментното състояние, развитието и потенциала на
сектора в двете страни. Експертите от Германия - Роберт Вагнер,
консултант към експортната инициатива Възобновяеми енергии на Германското федерално министерство
на икономиката и технологиите,
Томас Херинг от Държавната служба по селско стопанство, Тюрингия,
и Елена Ангелова от Германския
център за изследване на биомаса,
представиха утвърдили се в Германия успешни модели в сферата на
възобновяемите енергии. Експертите от България - Тома Недялков от
Българската асоциация за биомаса,

и Владислава Георгиева от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони, очертаха
възможностите за използване на
твърда биомаса и биогаз за топлои електропроизводство и възможностите за финансиране на подобни
проекти.
Гостуващите 6 германски фирми
представиха предлаганите от тях
технологии и инсталации за преработване на различни видове биомаса и получаването на биогаз, и
възможностите за производството
на топло- и електроенергия.
На 9 и 10 октомври се проведоха
индивидуални срещи при закрити
врати с представители на български фирми и други организации, по
време на които бяха обсъдени
възможности за партньорство.
Проектът е по поръчение на Бундестага и се съфинансира от Германското федерално министерство на
икономиката и технологиите.
брой 6/2013
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Прецизни измервания на
електрически величини в
съществуващи инсталации
Продуктова линия
RETROFIT
Системата Retrofit на Socomec служи
за постоянен мониторинг и оценка качеството на електрозахранване, както и на
разхода на електрическа енергия в съществуващи електрически инсталации
за ниско напрежение.
Системите Retrofit Line се състоят
от измерително устройство, токов
трансформатор с делимо ядро и софтуерен пакет за наблюдение. Те се инсталират безпроблемно в съществуващите
ел.табла НН без да е необходимо допълнително ел-окабеляване, т.е. без допълнителни инвестиции в инфраструктурата и без допълнителни строително-монтажни работи с произтичащите от тях
проблеми за ползвателите.

Цели и приложения
Продуктовата линия Retrofit се използва основно за мониторинг на качеството и разхода на електрическа енергия за
собствена оценка и калкулации независимо от нейния доставчик. Областите
на приложение са: Телекомуникации, Информационни технологии, Индустрия, Администрация, Банков сектор, Търговски
вериги и др.
Потребителите от всички споменати области могат да се възползват от
преимуществата на системата чрез инсталиране на свои вътрешни системи за
мониторинг на качеството на електрозахранване и осъществяване текущ контрол на консумацията на електрическа
енергия, което им дава възможност да
планират използването впоследствие на
eнерго-спестяващи технологии.
Системните наблюдения доказват, че
с инсталирането на Retrofit Line е възможно да се постигнат енергийни икономии в размер на 10-20% чрез оптимизиране на текущото потребление и допълнителни икономии в перспектива от
коректно планиране и инвестиции в енергоспестяващи технологии.
Retrofit Line използва измерителите от
продуктовата гама DIRIS за оценка качеството на електрозахранването и от
продуктовата гама COUNTIS за измер-
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ване и калкулиране разхода на електрическа енергия в системите за сградна
автоматизация на големи обекти като
бизнес центрове, търговски комплекси,
центрове за данни, затворени жилищни
комплекси и др.

Предимства
Сред основните предимства за клиента са: Лесна инсталация, която не
изисква специална подготовка на съществуващата инсталация; Печеливша инвестиция на фона на традиционните подходи за решаване на подобни инсталационни проблеми изискващи допълнително
електро-окабеляване; Енергоспестяване
в размер на 10-20% благодарение на точните измервания и свързаната с тях оптимизация на електропотреблението;
Възможност за контрол и на други енергийни и комунални услуги като например
газоснабдяване, отопление, водоснабдяване и др.; Централизиран мониторинг в
реално време за постигната енергийна
ефективност на вътрешносградните
процеси; Контролът върху получените/
измерените данни се осигурява от специализирания софтуер "Vertelis Vision",
"Vertelis Hyperview" или "WEB server
function" на Socomec. Софтуерът Vertelis
на Socomec е построен върху MS SQL база данни и позволява миграцията на събраната информация към други бази данни и управляващи ситеми, ако това се
наложи; Софтуерът "Vertelis Hyperview" на
Socomec позволява изграждането на система за мултифлуиден мониторинг и контрол на енергийната ефективност в съответствие с Европейските норми и
стандарти.
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Уверен съм
в бъдещия ни
растеж в България
Екехард Нойрайтер, Регионален мениджър
на ABB в България и Мениджър продукти НН
за Румъния, България и Молдова,
пред сп. Енерджи ревю
България, от м. април 2012 г. отговарям за продуктите ниско напрежение за Румъния, България и Молдова,
а от юни 2013 г. заемам и позицията
Регионален мениджър на ABB за
България.
Заставате начело на АББ в трудна
за България година, изпълнена с
несигурност и напрежение, като
имате нелеката задача да продължите възходящата тенденция
на развитие на компанията у нас.
Какво ви амбицира в това начинание и какви са плановете ви за
успешно развитие на АББ България
в близко бъдеще?

Уважаеми господин Нойрайтер,
макар че българският пазар ви познава добре от дългогодишната ви
работа в България, представете се
на читателите на сп. Енерджи
ревю в качеството си на нов регионален мениджър на АББ за България. Какво трябва да знаят българските специалисти в индустрията
и енергетиката за вас?

Преди всичко, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре
дошли в офиса на ABB в София. Станах част от екипа на ABB през 1992
г., след като завърших икономика и
инженерство в Техническия университет в Карлсруе. Между 1996 и 1998
г. участвах в изграждането на производството на ABB в Петрич. От
края на 1998 г. заемах различни управленски позиции. До 2012 г. бях
ръководител на международния отдел за бизнес с продукти за управление на енергия. Сега съм отново в
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България е едно от местата, на
които ABB смята да развива дейността си и занапред. Имаме натрупан отличен опит в Петрич и Раковски, стартирахме нови проекти в
Севлиево и още един в Раковски.
Прекрасно е, че имаме възможността да разрастваме местната си
организация. Това също е и сериозно
предизвикателство, тъй като правим значителни инвестиции и увеличаваме броя на служителите си с
почти 50%. В същото време сме
фокусирани и върху развитието на
търговската ни дейност и подобряване на позициите ни на местния
пазар, докато продължаваме успешното развитие на ABB в България.
През февруари т. г. АББ обяви сливането на две от корпоративните
си звена в България с цел централизиране и оптимизиране на управлението. Наблюдават ли се вече позитивни последствия от тази промяна и ако да, в кои аспекти?

В работата си постоянно се стараем да хармонизираме и консолидираме процесите, за да бъдат те

възможно най-ползотворни и ефективни, като не забравяме да действаме съобразно особеностите на
местния пазар в ежедневните си
оперативни бизнес задачи. Сред найдобрите примери за това е по-нататъшното развитие на Счетоводния ни център в страната. Разработихме и местно звено за Човешки
ресурси, което поддържа и работи по
процеси на обща база като платежна система, кандидатстване за работа и наемане на хора или кариерно развитие.
Как се развиват отделните бизнес
направления на АВВ у нас? В кои
сектори ще бъдат основните ви
пазарни приоритети?

Дейността на АВВ е структурирана в 5 дивизии. В България сме
представени чрез следните направления: Продукти за енергетиката,
Системи за енергетиката, Продукти ниско напрежение и Автоматизация и дискретни процеси.
В областта на продуктите НН
намеренията ни са да продължим
успешната си дейност в Раковски и
Петрич. Планираме да пуснем в експлоатация допълнителни производствени линии в новата ни фабрика,
която също се намира в Раковски.
Продуктовата гама, която предлагаме на клиентите си, е изключително широка, което е едно основните
ни предимства. Според мен, налице
са отлични шансове за развитие и
растеж в области, в които АББ
България досега не е била активна.
В областта на Продуктите за
енергетиката разполагаме с висококвалифициран търговски екип от
професионалисти в областта на
релейните защити, контролните и
брой 6/2013
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комуникационни системи, както и
оборудването средно и високо напрежение, който обслужва клиентите ни
в комуналния сектор и индустрията.
Основната ни цел е да сме по-близо
до клиентите, за да можем не само
да отговаряме на ежедневните им
нужди, но и да сме в състояние да
следваме техните изисквания в развитие.
Нашият инженерингов екип в София за Системи за енергетиката
доставя на клиентите ни модерни и
ефективни решения. Вярваме, че
ключът към успеха са навременната
комуникация с клиентите и задълбоченото познаване на технологиите на
ABB. Имаме отлични референции,
компанията традиционно е предпочитан партньор на компаниите в областта на комуналните услуги и на
големите промишлени предприятия,
основен партньор е на редица проекти в областта на ВЕИ (вятърни и
фотоволтаични). Управлявайки целия
инженерингов процес, нашият екип
професионалисти в областта на
енергийните системи способства за
успешното внедряване на най-модерните и надеждни решения на българския пазар. Нашата стратегия е да
продължим да бъдем близо до нуждите на българския енергиен пазар и да
осигуряваме точните технически
решения за тяхното задоволяване.
Декларирате, че ВЕИ пазарът ще
продължи да бъде важен път за
развитие на компанията. Как оценявате пазарната ситуация във
ВЕИ сферата към момента и какви
са очакванията ви за бъдещето?

Възбновяемата енергия е на фокус
в цял свят – тя е бъдещето. Швейцария например заяви намерението
си до 2017 г. да ползва 100% енергия
от ВЕИ. ЕС също силно подчертава
значимостта на възобновяемите източници в енергийния сектор. България също подкрепя интегрирането на
ВЕИ в енергийния сектор. Въпреки че,
по мое мнение, този процес не беше
управляван по най-добрия възможен
начин. Това създаде негативна нагласа дори в основните медии в страната. Независимо от всичко, възобновяемите източници на енергия са
бъдещето!
Ние в ABB ще продължим да бъдем
фокусирани върху този сектор. Разполагаме с най-добрите референции
за проекти във вятърната и соларна енергетика. Предлагаме модерни
и конкурентни решения, покриващи
голямата част от този тип проекти. Компетентният екип на ABB e в
състояние да управлява пълния
спектър ВЕИ проекти и ефективно
да обслужва тази група клиенти. В
София открихме PV Контролен
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център, отговарящ за наблюдението и управлението на фотоволтаични паркове с обща инсталирана мощност 85 MWp. Готови сме да интегрираме и още клиенти с фотоволтаични централи, които имат нужда от
професионална експлоатация и поддръжка на проектите си.

От миналата година сте Мениджър
продукти ниско напрежение за
Румъния, България и Молдова. Как
бихте сравнили пазарите в тези
страни? Как оценявате дистрибуторската ви мрежа в България и
какви са плановете ви за развитие
на продажбите у нас?

Вие сте учредител на производствената база на АББ в Петрич.
Какви са спомените ви за далечната 1996 г., когато стартира дейността на АББ Контрол ЕООД?
Какво е съвременното състояние
на производството в Петрич и
какво планирате за бъдещото му
развитие?

И на трите пазара икономическият ръст е на ниско ниво. Конкуренцията в България и Румъния е доста
силна. Разбира се, населението на
Румъния е три пъти по-многочислено, индустрията е по-развита, особено секторът на автомобилната
промишленост. В страната са базирани производствата на множество
големи международни ОЕМ компании.
Що се отнася до дистрибуторската мрежа, налице е сериозен потенциал за развитие. Моето мнение
е, че има множество области, в които все още не сме достатъчно
активни. Планираме да развиваме
присъствието си в някои стратегически области в бъдеще, в които да
постигнем
много
по-силно
присъствие и популярност. Сигурен
съм, че българските клиенти също
предпочитат висококачествените и
иновативни продукти на ABB, произведени на място в България. Затова
и съм уверен в бъдещия ни растеж
на българския пазар.

Имам много хубави спомени от
времето, в което работех в Петрич:
силно ангажиран и сплотен екип,
впечатляващо гостоприемство,
множество културни събития и найважното – отличните резултати,
които постигнахме и отпразнувахме заедно. Освен това имахме пълната подкрепа от страна на местната власт. От друга страна, това
бяха изключително трудни времена
за страната и хората.
Преди 2 години започнахме стъпка
по стъпка да извършваме преустройства, които все още са в ход. Това
е в резултат на сериозните ни намерения да запазим и развиваме производствените си мощности в Петрич. За щастие, имаме стабилен
бизнес с партньорите си и основен
акцент в дейността ни ще бъде
достигането на цялостна оптимизация на оперативната дейност,
увеличаване на производителността, ефективно развитие на кадрите
при осигуряване на безопасни условия на труд и интеграция.
Как оценявате като цяло инвестициите в производствени структури на АББ в България? Как се развива изграждането на новия завод
на компанията в Раковски? Какви
са плановете на компанията за
развитие на производството в
България?

Размерът на цялостната инвестиция е показателен за нейната
значимост. Внедряваме иновативни
технологии, създаваме много нови
работни места за дълъг период от
време. Отново искам да подчертая,
че направените инвестиции от АББ
са доказателство за значимостта
на България като база за ефективно
производство. Проектът в Раковски се развива с изключително добри
темпове и по график. Паралелно с
това ще продължим преустройствата на дейността ни в Севлиево. Ще
развиваме този завод като водещ
производител на компоненти за KРУ
с газова изолация.

Оглавявате компанията АББ България, в която към момента работят над 1300 служители в страната. Как оценявате екипа си в България? Какво е значението на това
да продължите пътя редом с опитни и надеждни мениджъри? Какви
са плановете ви за развитие на специалистите в производството и
продажбите?

Наистина съм щастлив да работя с високоангажиран и мотивиран
екип с професионално отношение към
ABB. Във всички наши клонове разполагаме с висококвалифицирани и
опитни специалисти и ще продължим
да инвестираме в тяхното бъдещо
развитие. Разбира се, да имам в
екипа си опитни мениджъри е от
ключово значение. Те са отговорни
за критично важните процеси и за
резултатите от ежедневната работа и са фокусирани върху постоянното развитие на компетентността на хората си във всички аспекти,
като същевременно отделят голямо
внимание на ключовите приоритети
на ABB, интеграцията и осигуряването на безопасни условия на труд.
Сред целите ни е да продължим да
осигуряваме обучение на хората си и
да поддържаме и разширяваме връзките си с местните университети, тъй
като считаме своите служители за
нашия най-голям актив.
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Капацитетът на българските
ВЕИ специалисти беше
разпилян в последната година
Меглена Русенова, председател на УС на БФА,
пред сп. Енерджи ревю
Какви инициативи сте планирали
или вече реализирате, за да защитавате правата на членовете на БФА?

Г-жо Русенова, отскоро сте председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация (БФА). Какви са приоритетите ви и в каква
посока сте насочили усилията си?

БФА в последните месеци се утвърди като една от сериозните браншови организации. Насочили сме усилията си към това да защитаваме
интересите си на инвеститорите в
областта на фотоволтаиката. Приемаме, че това е важно и от гледна
точка на защита на интересите на
страната като добро и стабилно
място за инвестиране. Привилегирована съм да ръководя браншовата
организация на бизнес, който е сред
най-иновативните, бързо развиващите се, бранш, който е инвестирал
през последните няколко години в
България над 1,5 млрд. евро. БФА към
момента обединява над 270 фирми,
които съставляват около 340 MW от
общото инсталираните 1000 MW
мощност. Членове на БФА са много
различни производители с малки,
средни и големи фотоволтаични
инсталации. Представени са голямата част от българските инвеститори, както и значителен брой чужди
компании. Легитимността на представлявания от нас интерес е сериозен и това ни дава по-голямо самочувствие, когато водим разговори с
институциите.
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След добрата първоначална регулация, която създаде условията много български и чуждестранни инвеститори да работят на местния пазар, за съжаление, през септември
2012 г. се получи обрат в държавната политика. Бяхме подложени на
безпрецедентна мярка от 40% цена
за достъп върху приходите. Това
нанесе много тежък удар не само
върху ВЕИ сектора, а и върху доверието, което инвеститорите имат
към България. Още тогава предупредихме, че тази мярка е незаконна.
Сега, година по-късно, решенията на
ВАС, с които официално се обявява
цената за достъп за противоречаща на българското законодателство
са факт, но щетите за нашия сектор, а и за икономиката, също са
налице. Съвсем естествено е, когато има подобни сериозни проблеми,
дейността на Асоциацията да бъде
насочена към защита на бизнес интересите на своите членове.
Важна част от работата ни е
достъпът на българските граждани
до знанието за това, че те могат,
инсталирайки един слънчев панел,
реално да станат част от енергийната система на страната. Така
всеки български гражданин ще може
да усети предимствата на зелената енергия не само като екологичен
ефект, но и като ефект върху сметката си, да помогне за по-добрата
екология, както и да помогне на
държавата да диверсифицира източниците за производство и доставка
на електрическа енергия.
Как изглежда фотоволтаичният
бизнес в България към момента?

В момента този пазар на практика е спрял, за съжаление. Казвам, за
съжаление, защото само за година
потенциалът, който се създаде не
само като инвестиционен интерес,
но и като експертиза от български
специалисти и компании, беше пропилян. Българските компании, които
проектираха, изграждаха централи и

произвеждаха компоненти, сега се
реализират в съседните страни.
В тази връзка мисля, че е много
важно решението на парламента от
м. август да възложи изработването на стратегия за развитието на
българската енергетика и се надявам тя наистина да отразява новите тенденции. От сектора разчитаме тя да стъпва на положителните
практики в държави с модернизирана енергетика. Според нас без експертна помощ от авторитетна
международна финасова институция
(Световната банка и ЕБВР) българската администрация няма капацитет за подобно предизвикателство.
Важно е да се заложи на принципите
на либерализирания пазар и европейските приоритети в областта на
климата и енергетиката.
Какви са перспективите за развитие пред сектора у нас?

По официални данни на ЕСО през
2012 г., в общото производство на
електрическа енергия, делът на фотоволтаичната е едва 1,6%, очакванията ни са през т. г. е той да стигне до 3%. Общият дял на произведената електроенергия от ВЕИ е 11%.
Поетите ангажименти от България
са до 2020 г. той да достигне 20,8%,
за което е необходима стабилна регулаторна и законова среда. Вярвам
в мъдростта на българските институции и в това, че ще взимат решения, които са в интерес на гражданите. В момента всички се сблъскваме с огромния проблем на ниските
доходи. Той може да се реши само и
единствено, ако икономиката ни бъде
конкурентоспособна. За да се влеят
в нея свежи инвестиции обаче, страната трябва да излъчва постоянни
стабилни сигнали към потенциалните инвеститори. В този смисъл се
надявам, че разчитайки именно на ВЕИ
сектора като най-големия частен инвестиционен сектор в най-новата история на България, ще се взимат едни
проевропейски решения, които да
доведат до най-добро използване на
обществения ресурс в интерес на
държавата.
брой 6/2013
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Фотоволтаични
зарядни станции
за електромобили
В

съвременния динамичен свят
значителна част от живота на хората преминава "на колела". Големите транспортни разстояния, гъстата мрежа от светофарни уредби, неизбежните задръствания в големия
град създават силно замърсена и
вредна среда както за автомобилистите, така и за цялото население.
Световният опит доказва, че
развитието на електромобилите
без вредни емисии е глобална тенденция, която няма алтернатива за
решаване на екологичните проблеми. Но масовото навлизане на електромобилите в градските условия
зависи в значителна степен от необходимата инфраструктура за зареждането им с електроенергия.
Понастоящем в ключови градски
зони се поставят зарядни колони,
които черпят електроенергия от
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наличната градска мрежа. Често
пъти опонентите на електромобилизма твърдят, че тази енергия е
добита в топлоцентрали, които
също замърсяват околната среда,

т. е. екологичният ефект от движението на електромобилите е
твърде спорен.
Практична и ефективна тяхна
алтернатива са зарядните екостан-

17

PV системи
ции за електромобили със слънчева енергия. Те са автономни съоръжения, които не консумират ток от електроразпределителната мрежа, а от собствена фотоволтаична инсталация. Не се нуждаят от инфраструктура
– трафопост, кабелно захранване, ел. табло и други и
могат да функционират самостоятелно където и да е
– в градската среда или по магистралите. Освен това
фотоволтаичните зарядни станции за електромобили
осигуряват директно използване на добитата от слънчевата радиация електроенергия, без загуби от пренос по
разпределителната електромрежа. Така се затваря
цикълът за зареждане на електромобилите като екологичен и икономичен градски транспорт.

Основни компоненти на PV зарядните
станции
Фотоволтаичните зарядни станции за електромобили
осигуряват енергиен капацитет, достатъчен за зареждане на два електромобила. Енергията се добива от
дневната светлина с помощта на фотоволтаични модули и се съхранява в акумулаторна батерия. Акумулираната енергия може да се ползва при необходимост и
за битово потребление, например за офисно оборудване.
Станцията се състои от:
Фотоволтаични панели, които са закрепени към лека
алуминиева конструкция със съответни болтови връзки
за носещите греди. Всеки панел има клемна кутия с
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указания за поляритета на изходите и е свързан към
терминала със специални DC конектори (конектори за
постоянен ток). При натрупване на снежна покривка над
10 см е желателно почистване на фотоволтаичния покрив, за да може системата да продължи да работи в
нормален режим и да произвежда нужната електроенергия от слънчевото греене.
DC терминал, който е връзката на фотоволтаичните панели с контролера на зареждането. В него са
разположени предпазители с капацитет 16 А за защита на фотоволтаичните панели и за прекъсване на захранването към контролера на заряда.
Контролер на заряда, който автоматично регулира нивото на заряда от фотоволтаичните панели към
акумулаторната батерия. Той предпазва батерията
както от презареждане, така и от дълбок разряд. За
целта в него е вградена защита от късо съединение и
защита от обратен ток през тъмната част на денонощието.
Синусоидален инвертор, който трансформира съхранената електроенергия от акумулаторните батерии в
енергия, подходяща за зареждане на ЕМ. В апарата са
предвидени функция за включване към мрежата и при
необходимост включване на външен генератор. Освен
това е снабден и с изход за дистанционно управление и
контрол.
Акумулаторна батерия, в която се съхранява енергията, произведена от фотоволтаичните модули. Корпусът й е капсулован и не изисква специално обслужване. Защитена е от дълбок разряд и презареждане. Тя е
монтирана в метален шкаф и е защитена от пряко атмосферно въздействие. Капацитетът на батерията е
предвиден за зареждане на два електромобила.
Зарядна колона, която служи за контролирано зареждане на електромобили с вградени бордови изправители
за контрол на заряда. Тя осигурява ток с напрежение 220
V, честота 50 Hz и сила 16 А. Управлението й е посредством безконтактна карта за достъп. Има разработени варианти за зареждане с монетен апарат, разплащателна карта или със заплащане на услугата чрез SMS.
Зарядната колона има вградена защита за прекъсване на захранването при липса на консуматор и след края
брой 6/2013
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станция ползването й е безопасно,
ако се спазват стриктно обикновените правила за работа с електрически уреди. Лицата, обслужващи
станцията, трябва да са преминали
обучение за безопасна работа и да
притежават съответната квалификационна група за работа с електрически съоръжения.

Перспективи за
развитието на
зарядните екостанции

на пълното зареждане. Автоматична система контролира включването и изключването на осветлението в тъмната част на деня. При
необходимост може да бъде изпращано съобщение до абоната при
завършване на заряда.

Принцип на работа
Фотоволтаичната зарядна станция е автономна и работи в автоматичен режим. При зареждане на
електромобили е необходимо да се
свърже контактът на автомобила
с контакта на станцията посредством удължителен проводник с
подходящи конектори, сечение и изолация. На дисплея на зарядната колона се редуват свободните контакти за присъединяване. Включването на заряда се извършва посредством безконтактната карта. При
включен заряд на колоната се изписва „CHARGING“ в комбинация с избрания порт за зареждане. На дисплея периодично се изписва изразходваната енергия за конкретното
зареждане. Захранването се
прекъсва автоматично при
прекъсване на връзката между електромобила и зарядната колона или
при достигане на пълно (100%) зареждане на батерията на превозното средство. При токов удар зареждането прекъсва автоматично.
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След разпад на връзката повторното включване на зареждането става пак посредством безконтактната карта.
За една година станцията осигурява зареждането със зелена енергия на 1440 електромобила и 3800
електрически скутера. При пробег за
едно дозареждане от 50 км се получава средногодишна икономия на
вредни емисии от порядъка на 10,5
т/год. Към този екологичен ефект
трябва да се прибави вторичният
ефект от намаление на вредните
емисии в резултат на добива на електроенергия от слънчевата радиация
в размер на 3800 kWh/год.
Макар на пръв поглед фотоволтаичната зарядна станция да изглежда елементарна по отношение на
съставните си части и да работи
в автоматичен режим, тя е потенциално опасна система, защото постоянно е под напрежение. Фотоволтаичният модул е под напрежение дори в тъмната част на деня, а
напрежението в инвертора е 220 V
– точно толкова, колкото е нормалното ел. напрежение в бита и техниката. В акумулиращата батерия
винаги има заряд, който може да
предизвика дъга при неправилна
експлоатация и да доведе до изключително сериозни наранявания.
За потребителите на зарядната

Развитието на зарядните екостанции зависи преди всичко от наличието на електромобили. Засега
има твърде малко подобни превозни средства в движение, за да се
състави програма за тяхното зареждане в столичния град. Друг
проблем е липсата на обща стандартизационна система както за някои
компоненти на зарядните станции,
така и за конекторите на електромобилите. Очаква се в бъдеще масовото изграждане на зарядни станции и обслужването на различни
марки автомобили да бъде унифицирано.
Прототипна зарядна екостанция
бе изградена в кв. Дървеница през
2011 г., а първата градска екостанция работи пред Интер Експо
Център в София от лятото на 2012
г. Изпълнители на екостанцията са
Консорциум Зелена Енергия – БИЕС
и фирмите А1 Лимитед, гр. Исперих,
Инженерно конструкторско бюро
Рангелов консулт - София, Стримона строй - Петрич и Фарко – София.
В бъдеще зарядни екостанции
могат да бъдат изградени на входящите магистрали на столичния град;
буферните подземни и надземни паркинги; централната ж. п. гара; централната автогара; спортните зали
и стадионите; моловете и хипермаркетите и др. Собствениците на
електромобили могат да ги зареждат през времето, когато са ангажирани с посещения на тези публични места.
проф. инж. Росен Малчев,
Бюро за икономия на енергия в
строителството (БИЕС)
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Мощни кондензатори
и кондензаторни
батерии - част 2
В
брой 5/2013 на сп. Енерджи
ревю стартирахме темата за мощните кондензатори (Power Capacitor)
с представяне на видовете им според структурата. В този брой ще
бъдат разгледани особеностите на
мощните кондензатори в зависимост от областите на приложение,
като бъде отделено внимание и на
кондензаторните батерии.

Видове кондензатори
в зависимост от
приложенията
Първите приложения на мощните
кондензатори са от 20-те години на
миналия век в мощните радиопредаватели (които приложения продължават и до днес), но към тях вече се
прибавиха множество нови и твърде
разнообразни. При това всеки от
разгледаните видове може да се
използва за едно или няколко прило-
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жения, като не трябва да се забравя, че в немалка част от тях съществено значение има издръжливостта на кондензаторите на удари и
вибрации.
Филтриращи кондензатори (DC
Filtering Capacitor). Свързват се на
изхода на еднофазни (практически
винаги мостови) и трифазни токоизправители с цел намаляване на
пулсациите в изходното им постоянно напрежение до желана ефективна стойност (Ripple Voltage) Ur. При
ток Irms на товара и честота f на
пулсациите капацитетът трябва да
е C≥0,159 Irms/(Ur f), като при инвертори f обикновено е 10 - 20 kHz. Специфичен параметър е работното напрежение UW, което е амплитудната стойност на изходното напрежение и трябва да е поне с 5% по-малко
от UN. Често в каталозите се дава
графикът на зависимостта на очаквания експлоатационен срок от
отношението UW/UN при различниθhs

– с намаляване на отношението и на
θhs експлоатационният срок нараства. Например за даден кондензатор той може да е 100 000 часа при
UW/UN = 1 и 200 000 часа при UW/UN =
0,95. Типичните капацитети са между няколко µF и няколко хиляди µF, а
UN е до няколко десетки kV. Съществена особеност е, че повтарящото
се импулсно напрежение Up може да
е над 1000 пъти по-голямо от UN –
например кондензатор с U N=1,2 kV
има Up=1,7 MV.
Натрупващи кондензатори (DCLink Capacitor). Основното им предназначение е за бързо натрупване и
отдаване на енергия на изхода на
инвертори на променливо в постоянно напрежение, използвани главно в
електротранспорта, при електродвигатели и заваръчни токоизточници. Същността на действието им е
да намаляват пулсациите на захранващото напрежение на устройствата, подобно на филтриращите кон-
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дензатори, поради което изискванията към параметрите им за двата
вида приложения са твърде близки.
Разликата е, че капацитетът на
някои модели натрупващи кондензатори достига десетки хиляди µF, а
максималната амплитуда на пулсациите Urmax да е над 50% от U N –
например кондензатор 3900 µF има
UN = 1800 V и Urmax = 1150 V.
Еднофазни кондензатори (Single
Phase Capacitor). Практически винаги те са филм-кондензатори с едностранен Al електрод, като основното им предназначение е работа в
индустриални системи със значителни мощности. Специфична особеност е вграденият паралелен резистор за саморазреждане след изключване на напрежението (в каталожната информация е отбелязано необходимото за това време, например
10 минути) поради големите стойности на WN (между няколко десетки и няколко хиляди kVAR). Също така
кондензаторите трябва да имат
малко ESR (желателно е под 1 mΩ),
а от някои се изисква температурата на най-горещата точка да е с не
повече от 10 °С над околната.
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Трифазни кондензатори (Three
Phase Capacitor). Подобни са на еднофазните, като свързването им задължително е в триъгълник (Delta
Connection), тъй като „звездата“
крие потенциална опасност не само
за самите кондензатори, но и за
свързаните към тях товари. В някои
модели диелектрикът е порцелан, а
част от тези с полипропилен са
импрегнирани за подобряване на параметрите. В каталозите се отбелязва дали са предвидени за работа
в помещения, на открито или и двете, като трябва да се има предвид,
че често максималната работна
температура не е висока, например
50 °С, средната стойност е 40 °С за
24 часа и 30 °С за една година. Корпусът обикновено е алуминиев, UN
типично е между 220 V и 20 kV и
стойността на WN – от 1 kVAR до
няколко стотици kVAR. Приложенията са подобни на еднофазните кондензатори, към които се прибавя
използването във вятърни турбини.
За някои модели и от двата вида в
каталога се дава максималната надморска височина, до която могат да
се използват.

Кондензатори за електродвигатели. Първото приложение е за улесняване на стартирането на монофазни асинхронни електродвигатели,
най-често с мощност докъм 10 kW,
чрез свързване на кондензатора последователно на пусковата намотка.
Неговата енергия увеличава около 3
пъти въртящия момент и съответно намалява времето за достигане
на номиналните обороти. Типичният
капацитет на кондензаторите е
между няколко десетки и няколко
стотици µF, а UN е равно на 250 V
или 330 V. Второто приложение е при
постоянна работа на електродвигателите (Motor Run Capacitor) с цел
намаляване на загубите на енергия
при спирането им, когато тя се
превръща в топлина. Вместо последното енергията се натрупва в кондензатор и се използва при последващото увеличаване на оборотите.
Използва се за задвижване на помпи,
компресори и особено на елеватори,
където чрез кондензатори загубите
на енергия намаляват с около 30%.
Капацитетите са между няколко
десети от µF и няколко стотици µF,
напрежението UN е 250-660 V и ра-
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ботният температурен обхват
трябва да бъде съобразен с този на
електродвигателя.
Кондензатори за подобряване на
cos ϕ (Power Factor Correction
Capacitors). Осигуряването на cosϕ
близък до 1 е важно за всякакви индуктивни товари на електрическата мрежа – не само електродвигатели, но и флуоресцентни лампи,
зарядни устройства за акумулатори,
токоизточници за електродъгово
заваряване, пещи за индукционно
нагряване и мощни токоизправители. Използват се еднофазни и трифазни филм-кондензатори с Al корпус,
които обикновено се свързват последователно с товара и имат като
допълнителна функция намаляването
на амплитудата на хармониците.
Освен необходимото UN (типично
между 230 и 690 V) основен параметър е тяхната реактивна мощност Pr със стойности най-често от
няколко kVAR до няколко десетки
kVAR. За осигуряване на желан cosϕ
на електродвигател с активна мощност Ра е необходимо кондензаторът
да има Pr = k x Pa, като за стойността на k в много каталози на кондензатори се дават таблици в зависимост от cosϕ и cosϕM на електродвигателя.
Например при cosϕM = 0,7 за получаване на cosϕ = 0,95 е необходим k
= 0,691, което при двигател с Pa = 10
kW означава поставяне на кондензатор с Pr = 6,91 kVAR. От каталози се
избира кондензатор с капацитет
(типични стойности между няколко
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десетки и няколко стотици µF), осигуряващ тази P r и с U N, равно на
работното напрежение на електродвигателя. Трябва да се прибави, че
неправилният избор на кондензатор
може да предизвика отскоци на напрежението на електродвигателя и
нежелани промени на въртящия му
момент. Поради това много производители дават други таблици за
избор на Pr на кондензатора на даден тип електродвигател в зависимост от неговата Pa и оборотите
му. Съществена особеност е, че
кондензаторът трябва да бъде максимално близко до товара, за да не
протичат токовете между тях през
останалата част от мрежата, което би усложнило нейната структура и би увеличило нагряването на
проводниците й. Това разположение
на успоредно свързания на товара
кондензатор определя наименованието му Shunt Capacitor.
Кондензатори за осветителни
тела (Lighting Capacitor). Поради естеството на осветителните тела
тези мощни кондензатори имат значително по-малки UN и WN в сравнение с предните видове. Едно от големите им приложения е като баласт
на газоразрядни лампи (High-Intensity
Discharge - HID Lamp) с капацитет 1
– 75 µF при производствен толеранс
±3%, стойности на UN до 660 V и експлоатационен срок не по-малък от
60 000 часа. Поради приложенията на
лампите и за външно осветление е
желателно кондензаторите да работят в температурен обхват от -40

до +105 °С. Тези с метален корпус
имат импрегнирана разновидност
(Oil-Filled Capacitor), докато кондензаторите с пластмасов корпус са
само сухи.
Кондензатори за автомобили.
Предназначени са за инверторите на
хибридни и електрически автомобили и по принцип действието им е
като на натрупващите кондензатори. Тъй като кондензаторите в инверторите заемат около 1/3 от
обема и около 1/4 от тяхното тегло, правилният им подбор има съществено значение. Типичният им капацитет е в границите 400 – 1300
µF при UN = 600 – 1000 V и Irms = 200
– 300 A. Към това трябва да се прибави изискването за малки ESR (до
3 mΩ) и ESL (не повече от 25 nH),
което обуславя малки отскоци на
напрежението при рязка смяна на
стойността му. Необходимо е и
малко топлинно съпротивление поради значителните температури в
автомобилите, възникващи в редица случаи. Не по-малко съществено
е, че при типичен ток на електродвигателя около 100 А при потегляне
на автомобила той може да достигне импулсни стойности от 2 kA,
които са напълно допустими за филмкондензаторите. Типични примери за
приложение са в IGBT инверторите
за управление на 20-киловатови електродвигатели в хибридни автомобили и 90-киловатови в електромобили. Друг пример е вграждането на
кондензатори в стартера на автомобилите.
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Кондензатори за фотоволтаични системи. Поради факта, че около 95% от консуматорите са променливотокови, постоянното напрежение от фотоволтаичните панели
трябва чрез инвертор да се преобразува в синхронизирано с мрежата
променливо напрежение с необходимите параметри. Едно от изискванията към мощните кондензатори,
използвани в инверторите за PV
системи, е да са съобразени с техния експлоатационен срок от около
200 000 часа (25 години). Първото им
приложение е като натрупващ кондензатор (специфично наименование
Bus Capacitor), поставен между фотоволтаичния панел и инвертора,
който да намали пулсациите на напрежението на панела, предизвикани от работата на IGBT в инвертора. Тяхното наличие предизвиква
непрекъсната промяна на работния
режим на панела вместо той да е
фиксиран за осигуряване на максимален к. п. д. Резултатът е намаляване на получената от панела електрическа енергия, което е по-малко
при наличие на кондензатор. Необходимият капацитет на натрупващия
кондензатор е между няколко десетки и няколко хиляди µF, а неговото UN
е от 600 V до 1,3 kV в зависимост
от инвертора. Второто приложение
на мощните кондензатори е като
филтриращи (еднофазни или трифазни) между изхода на инвертора и
неговия товар. Най-често използваните стойности на техния C N са
между няколко µF и няколко стотици µF, а UN е от 250 до 600 V.

Кондензаторни батерии
Наименованието им (англ.
Capacitor Bank) показва, че представ-
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ляват съвкупност
от множество
подходящо свързани кондензатори с
основно предназначение осигуряването на големи
реактивни мощности за подобряване на cosϕ в енергийните системи.
Поради свързването им успоредно
на всяка от фазите често използвано наименование
е Shunt Capacitor Bank (SCB). Една
кондензаторна батерия се състои
от кондензаторни блокове (Capacitor
Unit), идея за чиято структура е
показана на фиг. 1а. Всеки от капацитивните елементи e филм-кондензатор, като при големи мощности е
с Al фолио. Броят им в една група от
елементи, както и броят на групите, зависи от работното напрежение на блока (типично 230 V – 25 kV,
но има кондензаторни батерии с
напрежение до 150 kV) и неговата WN
(от няколко kVAR до около 1 MVAR).
Конструкцията на изводите зависи
от UN, а времето на разреждане на
изключения блок през разрядния резистор варира (например за намаляване на U N от 240 V на 50 V за 1
минута). Според стандарта IEEE Std
18-1992 блоковете трябва да работят до 110% от напрежението на
мрежата, към която са свързани, и
при нормални напрежение и честота
реално да осигуряват реактивна
мощност между 100% и 115% от
зададената им като параметър.
Наличието на предпазители в кондензаторните блокове е задължително, като те могат да са външни

б
a

Фиг. 1.

(Externally Fused), свързани последователно с блока, или вградени
(Internally Fused) в него последователно на всеки елемент.
Всяка от фазите на кондензаторната батерия представлява последователно съединени групи от по
няколко паралелно свързани блокове.
Това се вижда от фиг.1б, където
всеки от символите за кондензатор
представлява един кондензаторен
блок. Самото свързване на фазите
по-често се прави в звезда или две
успоредно свързани звезди, тъй като
чрез токови трансформатори може
да се следи токът във всяка от
фазите за оценка на нежелано разбалансиране, както и на прекъсването на тока поради повреда. Стойностите на енергията на кондензаторните батерии е в твърде широки
граници – на тези в подстанциите
средно и високо напрежение е от
няколко десетки MVAR до няколко
GVAR, докато при тези с ниско напрежение (от 200 до 600 V в различните страни) е от няколко kVAR до
около 1 MVAR. Особеност на последните е, че понякога трите фази на
кондензаторните батерии са
свързват в триъгълник.
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Принципи при
управлението
на отработеното
ядрено гориво
и радиоактивните
отпадъци в България
Д

ействащата Стратегия за
управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. в България представлява основен национален документ, който формулира политиката и принципите за безопасното
управление на дейностите в областта. Той включва стратегически
план за осъществяване на всички
задачи, мерки и цели по управлението на радиоактивни отпадъци
(РАО) и отработено ядрено гориво
(ОЯГ). Освен собствената си политика обаче като държава-членка на
ЕС България следва да е в синхрон
с основните принципи, разработени от Международната агенция по
атомна енергия (МААЕ). Те представляват международно и национално приети факти, които
съдържащи достатъчни условия,
формулирани в законови норми, чието изпълнение е задължително.
Принципите представляват неразделна част от националната регулаторна система.
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Принцип 1. Управлението на ОЯГ
и РАО трябва да се осъществява по
начин, който осигурява приемливо
ниво на защита на здравето на човека от облъчване с йонизиращи
лъчения посредством прилагане на
концепцията на обосноваване, оптимизация и ограничаване на дозите.
Изпълнението на този принцип осигурява радиационната защита на
човека в съоръженията за управление на РАО и ОЯГ чрез прилагане на
мерки за: непревишаване на дозовите граници; изключване на необосновано облъчване чрез контрол на
възможните пътища на облъчване;
намаляване и подържане на дозите
на облъчване до възможно минимално равнище.
Принцип 2. Управлението на ОЯР
и на РАО следва да се осъществява
по такъв начин, че да се осигури
приемливо равнище на опазване на
околната среда, чрез ограничаване
до минимално възможното равнище
на изхвърлянето в околната среда на
радионуклиди от различните етапи
на тяхното управление. Този принцип
е свързан с поддържане на най-висо-

ките стандарти за опазване на околната среда и се реализира в рамките на 3 концепции: минимизиране на
количеството РАО при всички технологични процеси и етапи от предприятията, които генерират РАО и
ОЯГ и ограничаване до минимално
разумно достижимо ниво, на негативните последствия за околната
среда от погребването на радиоактивните отпадъци; устойчиво развитие, което определя, че икономическото и социалното развитие
може да бъде „устойчиво“ само в
случай, че околната среда е защитена; прилагане на предпазната концепция т. е. при оценяването на безопасността на дейностите по управление на РАО и ОЯГ, се приема консервативен подход.
Принцип 3. Управлението на радиоактивните РАО и ОЯГ се осъществява по такъв начин, че се отчитат възможните последствия за
здравето на човека и за околната
среда извън пределите на националните граници. Този принцип е в основата на международните договори, по които България е страна. Те

брой 6/2013

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика
формират националните задължения
за изпълнение на принципа, което
води до прилагане на концепциите за
компенсации, съответствие на мерките и обмен на информация между
държавите.
Принцип 4. Управлението на РАО
и на ОЯГ следва да се осъществява
така, че да не налага прекалено бреме за бъдещите поколения, т.е. без
да се превишават равнищата на
последствия, които са приемливи в
наши дни. Реализацията на принципа се основава на един от подходите за прилагане на концепцията за
устойчиво развитие, като се
насърчава днешното поколение да
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направи всичко възможно, за да се
гарантира трайно сигурността и
безопасността на дейностите и
съоръженията за управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво, без да изключи избора на варианти за бъдещите поколения.
Принцип 5. Управлението на радиоактивните отпадъци и ОЯГ следва да се осъществява в рамките на
съществуващата национална правна инфраструктура, която предвижда ясно разпределение на отговорностите и осигуряване на независими
регулаторни функции. Функциите на
държавното управление, на регулира-

нето на ядрената безопасност и
радиационната защита на оператора на съоръженията следва да бъдат
разделени.
Принцип 6. Генерирането на РАО
да се поддържа на минималното
възможно равнище по активност и
по обем чрез съответстващи проектни решения и практики по експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения. Генерирането на отпадъци следва да се
минимизира чрез: сегрегиране на
различните видове отпадъци и материали за оптимизиране на тяхното
управление; прилагане на съвременни технологии, практики и експлоа-
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тационни процедури, които осигуряват минимизиране на радиоактивните отпадъци, в това число и на
вторичните РАО; предотвратяване
и/или съкращаване, доколкото това
е възможно, на генерирането на РАО
при проектиране на ядрените съоръжения, при тяхната експлоатация и
при извеждането им от експлоатация.
Принцип 7. Взаимозависимост
между генерирането на РАО и управлението им. Този принцип води до необходимостта всички принципи да се
разглеждат в пакет, тъй като разглеждането им поотделно води до изкривяването на всеки един от тях.
Принцип 8. Национална отговорност, включително прилагане на
принципа за носене на основната отговорност за безопасността и сигурността на ядрена инсталация и
радиационната защита от притежателя на лиценза, контролиран от националния регулаторен орган по ядрена безопасност и радиационна
защита. Изпълнението на този принцип включва: безопасността и сигурността имат абсолютен приоритет
при избора на обекти и при проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация
на инсталацията; генераторите на
радиоактивни отпадъци са задължени да се регистрират по законово
определения ред пред съответния
регулиращ орган. Те са отговорни за
безопасното управление отпадъци-
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те до предаването им за съхраняване и погребване на държавата, като
осигуряват финансови ресурси за
тази дейност; крайната отговорност за управлението на РАО и ОЯГ
се носи от държавата. На Държавното предприятие “Радиоактивни
отпадъци“ (ДП РАО) е възложено
централизираното управление на
радиоактивните отпадъци, предадени на държавата. Радиоактивните
отпадъци, чийто собственик не е
известен, и радиоактивните отпадъци, внесени на територията на
България и които не могат да бъдат
върнати обратно, са отговорност
на държавата.
Принцип 9. Развитие на международно сътрудничество при управлението на РАО и ОЯГ Този принцип е
базиран на факта, че опазването на
околната среда изисква съгласувани
на международно ниво действия,
включително за: отношението към
безопасността на населението и
опазването на околната среда при
потенциално трансгранично въздействие и обмена на информация за
повишаване на безопасността в
глобален мащаб; заплахата от терористични актове и заплахите, предизвикани от незаконния трафик на
ядрени материали и устройства са
признати като изискващи висока
степен на международно сътрудничество; хармонизацията на националното законодателство с правото на ЕС, гарантираща еквивален-

тно ниво на безопасност при управлението на РАО и ОЯГ в цялата
Общност; участието в международното техническо сътрудничество за
прилагане на най добрите методи за
управление на РАО и ОЯГ.
Принцип 10. Обществена приемливост на дейностите по управление на радиоактивните отпадъци и
отработеното ядрено гориво. Това
представлява демократичен принцип
на управление, изискващ спазване на
условията за прозрачност, информираност и участие на обществеността при вземане на решения за дейностите по управление на радиоактивните отпадъци и отработеното
ядрено гориво. В този смисъл през
последните години се изпълняват
мерки за повишаване на взаимодействието чрез директни комуникации
с представителите на гражданското общество, формиращи общественото мнение, както и провеждане на
обществени обсъждания на докладите по ОВОС.
Гореизброените принципи гарантират добра основа за разработването на адекватна политика по безопасното управление на ОЯГ и РАО
в унисон с националното и европейското законодателство. Този въпрос
представлява неразделна част от
националната ядрена програма за
граждански цели, гарантиращ устойчиво развитие на страната, нейната енергийна сигурност и опазването на околната среда.
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Подмяна на електроразпределителни
шкафове в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
По време на плановия годишен ремонт
в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД беше стартиран
мащабен международен проект за подмяна на силови захранващи шкафове 0,4 kV,
заменящи сборки тип РТЗО от системи
за безопасност на 5 и 6 енергоблок. Проектът се реализира от ПАО НПП "Радий",
Украйна с главен подизпълнител "Аден
Груп" ООД и подизпълнители "Риск Инженеринг" ООД, "Енемона" АД, "Енемона
старт" АД от българската страна.
Шкафове тип РТЗО са предназначени
за захранване на електрически консуматори, принадлежащи към различни технологични схеми и изпълнителни механизми
в атомната електроцентрала. От въвеждането на енергоблоковете в експлоатация, шкафовете РТЗО не са били модернизирани или реконструирани, и са морално и физически остарели.
През месец октомври 2013 година по
време на провеждане на плановия годишен
ремонт (ПГР) на 6 енергоблок беше извършено въвеждане в експлоатация на нови
захранващи шкафове на 2-ра система за
безопасност.
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Монтажът и изпитанията са реализирани в рамките на десет дни, като за този период се демонтира изцяло старото
оборудване и на негово място се монтираха 84 броя шкафове.
Такъв голям обем монтажни работи в
кратък срок е изпълнен благодарение на
добре координираната и подготвена работа между специалисти на цех СКУ, монтажници и технически ръководители от
украинска и българска страна.
Новото оборудване е разработено в съответствие с последните препоръки на
МААЕ, има клас по безопасност 2, категория по сеизмоустойчивост - I. Използваната в шкафовете апаратура е на утвърден
в енергетиката производител на електрически апарати "Шнайдер Електрик".
Шкафовете нямат открити тоководещи
части, което повишава безопасността
при обслужване. Апаратурата е монтирана на "hot plug-in" модули, осигурена е взаимозаменяемост на апаратура от един и
същи типоразмер (гама), което повишава

ефективността и съкращава времето при
извършване на ремонти. Голямо предимство на новото оборудване е, че притежава система за самодиагностика и контрол на състоянието, система за наблюдение в реално време, броя на циклите за
включване и изключване на изпълнителните механизми, натоварване на електродвигателите, контрол на състоянието на
крайни изключватели и изключватели на
въртящ момент.
Този проект е продължение на реализираните вече от ПАО НПП Радий на 5 и
6 енергоблок проекти по внедряване на
програмно-технически комплекс управляващи системи за безопасност (ПТК-УСБ),
базирани на най-съвременни инженерни и
технически решения. Подмяната на оборудването на РТЗО с новите електроразпределителни шкафове е една от стъпките към продължаване на ресурса на
централата, респективно експлоатационният период на 5 и 6 енергийни блокове на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.
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Правотокови
парни котли
В

зависимост от конструкцията си котлите основно се разделят
на пламъчнотръбни и водотръбни.
Пламъчнотръбните котли се използват предимно за затопляне на
вода в отоплителни инсталации и
имат сравнително ниска първоначална цена. Подходящи са за приложения, където не се изисква твърде
висока работна температура, обикновено до около 95 °С. Устройството им включва кръгла горивна камера, потопена в загрявания работен
флуид. Горещите газове от горивната камера се насочват през сноп
тръби с малък диаметър, познати
като пламъчни тръби, след което се
отвеждат в атмосферата през димоход. Конструкцията е затворена
в стоманен кожух.
В зависимост от вида на приложението си пламъчнотръбните котли могат да са разположени хоризонтално или вертикално.
Разновидност на пламъчнотръбните котли са тези с двуходово
движение на газовете. Те са с висока ефективност, тъй като горещите отработени газове преминават
два пъти по дължината на котела,
като по този начин отдават и двойно по-голямо количество топлина на
работния флуид.
При водотръбните котли местата на водата и горещите отработени газове са разменени. В горивната камера на котела са разположени множество чугунени тръби с
малък диаметър, по които протича
работният флуид. Той се загрява от
32

Фиг. 1. Легенда: 1 - изпускателен кран; 2 - горен тройник; 3 - свързващ изход; 4 – водопоказателно стъкло; 5 - манометър; 6 - кран; 7 - хидравличен жалуз; 8 - въздушен клапан; 9 – паросъбирател; 10 - кран за продухване; 11 - циркулационна тръба; 12 - запорен кран; 13 - питателен
тръбопровод; 14 - котел; 15 - питателен вентил; 16 - кондензосъбирател; 17 - помпа; 18 обратен клапан.

пламъка на горелката, изгарящ директно в горивната камера. Тръбите се оставят да се движат свободно, за да са независими от температурното разширение при загряване. Входът и изходът на тръбите са свързани към паросъбиратели, в които се събира образувалата
се в тръбите пара. По този начин
се постига значително повишаване
на работната температура на инсталацията - до 300 °С, без опасност от прегряване както на работ-

ния флуид, така и на тръбите. Това
е причината за големи котелни инсталации и такива, работещи под
налягане, да се предпочитат водотръбни котли.
Съществуват и още един вид
котли - безкамерни, които не могат
да се причислят към нито една от
посочените по-горе групи. Причината е, че в устройството им няма
тръби, а работният флуид (водата)
преминава проточно около горивната камера. Принципната схема на
брой 6/2013

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика
чугунен парен котел е показана на
фиг. 1.

Характеристики
на правотоковите
котли
Правотоковият котел се характеризира с последователно включване и еднократно преминаване на
работната среда през цялата нагревна повърхност. Водата, постъпваща в икономайзера, преминава правотоково през цялата
повърхност и димните екрани, изпарява се напълно, прегрява се в паропрегревателя, след което по паропровод се отправя към турбината. В тази конструкция на котела
отсъства рязкото разделение на
икономайзер, парообразуваща и паропрегряваща повърхност, от където следва, че при променливи режими на работа се изменя положението на границите между тях. Това
влияе на изходните параметри на
парата и най-вече на нейната температура.
Поддържането на параметрите
на парата се осигурява с постоян-
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ното съотношение на разхода на
гориво и дебита на водата. Във
връзка с това правотоковият котел
изисква използването на по-съвършена бързодействаща система за автоматично регулиране на разхода на
гориво и вода.
При движението на водата и парата възниква хидравлично съпротивление, което се преодолява от
питателната помпа. Приблизителното пълно хидравлично съпротивление на работния тракт на правотоковия котел е ∆Pk = (0,2÷0,25)Pп.п, в
това число съпротивлението на
тракта на паропрегревателя 0,1 Pп.п
и икономайзера (0,02÷0,03) Pп.п. Тук
Pп.п е налягането на прегрятата
пара. При налягане P п.п = 25,5MPa
налягането на питателната вода на
входа в котела (в икономайзера)
представлява Pек = 1,22 Pп.п = 1,22 x
25,5 = 31,1 MPa.
Принципна схема на правотоков
парен котел е показана на фиг. 2.
Повърхността на икономайзера в
конвективната шахта осигурява
топлина, постъпваща от питателната вода с температура близка до

температурата на насищане при
работно налягане на водата. След
преминаване през повърхността на
икономайзера питателната вода
постъпва в долните колектори на
димогарните екрани. Окончателното нагряване на водата до кипене
и изпарение става в димогарния екран. Пълното екраниране на стените на горивната камера се постига посредством съединяването на
няколко самостоятелни тръбни панела, по които става последователното движение на работната среда. По височина горивната камера
се разделя на две или три части (в
случая на две), като потокът в колекторите се смесва за изравняване на температурното поле. Във
всяка от частите конструкцията
на екраниращите панели може да
бъде различна.
В правотоковия котел освен панелите от паропрегревателните
тръби се екранират също и страничните стени от хоризонталния газоход, въртящата се камера и таванното покритие на котела. Парата
постъпва първо в полурадиационна-
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Фиг. 2. Легенда: 1 - долна радиационна част; 2 - горна радиационна част; 3 - ширмов полурадиационен паропрегревател; 4 - конвективен паропрегревател; 5 - топлинна изолация; 6 економайзер; 7 - тръбен въздухоподгревател; 8 - вихрова горелка; 9 - топлинна изолация.

та ширмова повърхност, разположена в хоризонталния газоход, преминава през изходната конвективна
повърхност, откъдето прегрята
парата постъпва в турбината.
Отсъствието на процеса "отделяне" на парата от водата в работния тракт позволява използването
на котела не само при докритично,
но и при свръхкритично налягане на
работната среда. Във връзка с това
правотоковите котли се явяват универсални и се използват за производство на пара с всякакво налягане и
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намират широко приложение в енергетиката.

Питателната вода
Питателната вода, постъпваща
в котела с температура от порядъка на 230 – 270 °С, съдържа неголямо
остатъчно количество разтворени
вещества. В правотоковия котел с
докритично налягане паросъдържанието на потока, движещ се в тръбите на пещните екрани, се увеличава, като по този начин се повишава
и концентрацията на примесите,

оставащи във водата до насищането, в резултат на което започва
отделяне на накип от метални оксиди и варовик. Това води до значителни термични съпротивления, които
влошават топлообмена от стената
към водата и при интензивно нагряване на тръбите е възможно тяхното прегряване. Под действие на
вътрешното налягане това може да
доведе до разрушаване на тръбите.
Най-голямото количество отлагания се концентрира в областта на
завършване на процеса на изпарение.
Нагревната повърхност, включваща
този стадий на процеса (край на
изпарението-начало на прегряването), е позната като преходна зона.
Имайки предвид гореизложеното,
в правоточните котли се изисква
висока степен на очистване на питателната вода. В този случай преходната зона от водата към парата (зоната на фазов преход) остава
в горивната камера, но се извършва
при относително ниски топлинни
потоци.
В котлите с естествена и принудителна циркулация при сравнително малки парообразувания, отлагания
по стените на тръбите практически не се допускат. Натрупването на
примеси в котелната вода се избягва освен чрез вкарването на малки
количества по-замърсена вода от
барабана (непрекъснато продухване)
и от долните барабани и колектори
(периодично продухване).
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Топлофикация София
изгражда инсталация
за изгаряне на модифицирано гориво RDF
Т
оплофикация София е в процес на
изграждане на нова инсталация за
оползотворяване на модифицирано
твърдо гориво (RDF - Refuse Derived
Fuel), съобщиха от дружеството.
Така в летните месеци топлата
вода в центъра на София ще бъде
обезпечена изцяло от новото съоръжение, а в отоплителния сезон ще се
работи комбинирано с използване на
природен газ. „По този начин

компанията ще намали
консумацията на
природен газ с до 11%
средно на година, което пък ще позволи цените за отопление в София
да останат без промяна в бъдеще“,
коментираха от Топлофикация София.
Предвидено е инсталацията да
бъде изградена на площадката на
ТЕЦ София. „По този начин в максимална степен се използва наличната
инфраструктура на компанията и се
намаляват разходите за проекта.
Именно тази площадка е избрана за
изграждане на RDF инсталацията от
7 варианта“, категорични са от
дружеството.
Горивото, получено след сепариране и третиране на битовите отпадъци на столицата, ще бъде използвано за производство на приблизително 19,5 MW електрическа и 58 MW
топлинна енергия.
„Строежът на инсталацията е
пряко свързан с проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС),
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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изпълняван от Столична община“,
информираха те. В рамките му се
предвижда изграждане на завод за
рециклиране и компостиране, механично биологично третиране (МБТ) и

производство на
модифицирано твърдо
гориво (RDF)
с капацитет 180 000 тона модифицирано твърдо гориво на година. Към
момента Топлофикация София е приключила с дейностите по първия етап
от проекта, сред които са изборът
на консултант, идейният проект на
съоръжението, изборът на технологията, определянето на площадката
за изграждането й и подготовката на
задание за изготвяне на Оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). Подготвят се и документите за кандидатстване за финансиране на проекта по европейски
програми и други източници за финансиране. Вторият етап, който предстои, е самото изграждане на инсталацията. По предварителни изчисления общата стойност на проекта ще
бъде приблизително 130 млн. евро.
„В момента се работи върху монтирането на

две нови турбини на
територията на ТЕЦ
София
като първата от тях ще бъде пусната още в края на тази година, а
втората ще заработи през 2014 г.
За изграждането им са вложени собствени средства на компанията в
размер на близо 45 млн. лв. Само чрез

инвестиции в нови съоръжения и
модернизация на съществуващите
можем да повишим ефективността
на компанията и да намалим технологичните загуби. Така ще изпълним
и изискванията на европейските
директиви за високоефективно комбинирано производство на енергия в
определения срок до 2014 г.“, сподели Стоян Цветанов, изпълнителен
директор на Топлофикация София.
"Двете турбини в ТЕЦ София ще повишат нейната производителност с
близо 5%. Новите мощности в съчетание с RDF инсталацията ще
превърнат централата в най-модерния топлоизточник на Балканския
полуостров", прогнозира той.
За реализацията на първия етап
от проекта за изграждане на RDF
инсталация Топлофикация София е
получила финансова помощ от Международен фонд Козлодуй, чийто администратор е ЕБВР, в размер на 1,5
млн. евро. След осигуреното финансиране компанията е провела процедура за избор на консултант за оказване на техническа помощ при проектирането на инсталация за оползотворяване на RDF.
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Потенциал на
дървесната
биомаса за
производство на
енергия
Анализ на значението на дървесината като енергиен
източник

В

последните 1-2 години се наблюдава бързо нарастване на потреблението на дърва, енергийни
трески и пелети както в България,
така и в съседните държави. С основание може да се счита, че тази
тенденция ще се запази и в бъдеще,
с оглед високия потенциал на биогоривата на дървесна основа в сравнение с всички възобновяеми източници на енергия.
Разходите за енергия през последните години нарастват непрекъснато както по абсолютна стойност,
така и като относителен дял в общите разходи. Успоредно с това
ниската енергийна ефективност на
производството в сферата на услугите и бита у нас прави българската икономика неефективна и неконкурентоспособна като цяло. От дру36

га страна, приетите от държавата
международни ангажименти налагат
увеличаване на дeла на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ),
които по правило не са по-евтини от
традиционните.

Енергия за отопление и
охлаждане
Основната част от потреблението на енергия у нас е за отопление и охлаждане (табл.1). Количеството на тази енергия е над 90 000
MWh. Там е и най-големият потен-

циал за използване на горивата на
основата на дървесна биомаса под
формата на дърва, пелети и енергийни трески.
Специфичното потребление на
енергия или т. нар. енергиен интензитет на българската икономика e
най-високият в ЕС, при това в пъти
по-висок от средния (таблица 2).
Този показател отчита потреблението на енергия за единица произведен брутен вътрешен продукт
(БВП), като косвено отразява и потреблението на енергия в домакин-

Таблица 1. Общо потребление на енергия в България в ktoe1/ (2010 г.).
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биогорива
Таблица 2. Енергиен интензитет на икономиката.

поставя в неконкурентоспособна
позиция дори спрямо съседните ни
държави, в т.ч. и Македония, които
ни изпреварват значително по този
показател. Цената на енергията
при крайния потребител се формира от цена на първичната енергия
в горивата, респективно енергоносителите, която отразява и цената на инвестицията за производството им и цената на съоръженията за изгаряне, респективно тяхната ефективност.

Биомасата е
с най-ниски
инвестиционни разходи

Таблица 3. Инвестиционни разходи за производство на електрическа енергия от различни източници.

Таблица 4. Инвестиционни разходи за производство на топлоенергия от различни източници.

ствата. Той е основен измерител
на енергоемкостта на икономиката и общата й енергийна ефективност. Отчита се потреблението
на пет вида енергоносители: въглища, електричество, нефт, природен газ и възобновяеми енергийни
източници.
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От данните в таблицата се вижда, че българската икономика е високоенергоемка с 671,1 kgoe/1000
ЕUR за 2010 г. при среден показател
за ЕС (27) 152,08. Това показва, че
нашата икономика е с над четири
пъти по-ниска енергийна ефективност от средната за ЕС. Това ни

Пазарните цени на енергията и
горивата зависят от цената на
изходната суровина и от разходите
за тяхното производство. Цените на
суровината, доколкото търсенето
на горива е със силно изразен сезонен характер, се колебаят в сравнително широки граници.
От съществено значение за цената на енергията и горивата са разходите за тяхното производство,
съществено влияние върху които
оказва размерът на инвестиционните разходи. В табл. 3 са представени данни за размера на инвестициите за единица мощност при различните съоръжения за производство на
електроенергия, а в табл. 4 – размерът на инвестициите за производство на топлоенергия.
Само до преди 4-5 години инвестиционните разходи за фотоволтаичните централи надхвърляха 7000
EUR/kW, сега, в резултат на усвоените нови иновационни технологии
за тяхното производство, цената им
е значително по-ниска. Най-ниски са
инвестиционните разходи за ветрогенератори, но за тях са необходими места с достатъчни по сила и
времетраене въздушни течения, каквито в България са малко на брой.
Производството на енергия от биомаса е оправдано само при когенерация, т.е. производство на електрическа енергия с оползотворяване на
топлинната енергия. Инсталацията
се оскъпява с 15 до 40 %, но КПД се
увеличава повече от 3 пъти и общо
е до 0,9.
брой 6/2013
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Таблица 5. Цена на енергията в някои видове горива без ДДС.

различни екстри като дистанционно управление, програмиране, автоматично почистване на димоходните тръби, изнасяне на пепелта и т.
н.

Избор на гориво

Фиг. 1. Съдържание на енергия в 1 пространствен m3 дърва в зависимост от дървесния вид.

Най-ниски са инвестиционните
разходи за единица мощност топлинна енергия при използването на
биомаса. Това е и най-често срещаното приложение в бита и производството. Най-високи са разходите за
закупуване на котел за чипс, който
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е с по-голяма горивна камера, повисоки изисквания към шнековете за
подаване на чипса и т. н. В значителни граници се колебаят и цените в зависимост от производителя например турски, италиански или
немски и от окомплектоването с

За да се отдаде предпочитание на
един или друг вид гориво или енергоизточник, обикновено се взема под
внимание както цената на горивото,
така и цената и разходите за монтаж на съоръжението за изгаряне и
цената на обслужване.
Цената на енергията в някои предлагани на пазара в момента у нас
горива е посочена в табл. 5 (по цени
на горивата към 15. 11. 2012 г.).
От данните в табл. 5 се вижда,
че най-евтина е енергията, която се
съдържа в треските (чипса), въглищата и дървата. Дървесният вид
влияе в значителна степен върху
калоричността и съответно цената
на енергията, доколкото дървата се
продават на пространствен m3. Във
фиг. 1 са представени данни за
съдържанието на енергия в един
пространствен куб.м. дърва от различни дървесни видове. Вижда се, че
акацията е почти два пъти по-калорична от тополата.
Енергийните трески или чипсът
се продават най-често на тон и
тяхната калоричност в най-голяма
степен зависи от влажността им.
Много по-лесно е обаче при достав-
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биогорива
Таблица 6. Разходи за отопление с различни видове горива.

Таблица 7. Процентен дял на разходите за производство на топлоенергия в крайната цена.

Фиг. 2. Пазарен дял на горивата на дървесна основа в Австрия в PJ (1 PJ е равен на 277 000 MWh)

ката, както и при дървата, да се
контролира обемът. Тогава дървесният вид придобива важно значение,
както и големината на фракцията.
Най-често чипсът се предлага на
европейските пазари като ситен
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(G30) и среден (G50), т. е. който
преминава при раздробяването през
сито с отвори 30 и 50 mm и с влажност под 30 %. Енергийното
съдържание на един насипен m3 чипс
с влажност под 30% от фината фрак-

ция (G30) за някои дървесни видове
е: смърч/ела – 750 kWh; бял и черен
бор – kWh; бук/дъб – kWh.
Крайната цена на енергията при
потребителя зависи, разбира се, и от
цената на използваните за изгаряне съоръжения, разходите за обслужване и поддръжка, отстраняване на
пепелта и т. н. В табл. 6 са съпоставени разходите за закупуване и експлоатация на един среден по мощност котел за отопление – 50 kW.
При продължителност на работа от
около 1400 часа на година и около 70%
натоварване един такъв котел може
да произведе около 50-55 MWh топлинна енергия, която е достатъчна
за отопление на 3 жилища с площ по
около 100 m2.
Най-ниски са разходите за закупуване на гориво при използване на
енергийни трески (чипс). И въпреки
че инвестициите и разходите за
поддръжка на котел за изгаряне на
чипс са и най-високи, отоплението
с такава система излиза най-евтино. На второ място е отоплението
с дърва, независимо от значителните разходи за труд за зареждане на
котела с дърва. Значително по-високи са разходите за отопление с пелети и особено с нафта и газ.
Горният извод обяснява и предпочитаното използуване на дърва, а
напоследък и чипс, за отопление
както от населението, така и в
публичния сектор. Това е особено
характерно за страни с висока степен на залесеност и неголеми разстояния между мястото на потребление и мястото на добиване на
горивата, каквато е и България. С
подобни условия е например Австрия, където основният дял от горивата на дървесна основа – средно
90%, се пада на дървата и чипса
(фиг. 2).
Основното перо в цената на енергията се пада на горивото. Изключение правят дървата и чипса, при
които инвестиционните и експлоатационни разходи преобладават
(табл. 7).
Д-р инж. Калин Симеонов,
д-р Цветелина Симеонова
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Новите ценности в
глобалната енергийна система
Енергийната индустрия е един
от най-динамично развиващите
се отрасли с ключова роля в глобалната икономика. Европа е бедна на изкопаеми енергийни източници, което предопредели и бума
на разработването на технологии
за усвояване на енергията от вятъра, слънцето, отпадъците, водата и др. Германия, Швеция,
Швейцария, Дания, Холандия и Австрия са сред страните пример
за прилагане на устойчивия модел
на енергийната система.
Югоизточна Европа следва тази посока - тя има голям потенциал за реализиране на целите, свързани с намаляване на въглеродния
отпечатък, надеждност и диверсификация на енергийния микс.
Дали ще успеят държавите от
региона да се възползват от предимствата на добрите практики
чрез политическа воля, инвестиции,
промяна на мисленето и поведението на крайните потребители?
Според доклад на Световния
енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема незавидното
108-мо място по отношение на
енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена на електроенергията.
В отговор на многобройните
предизвикателства от 5-ти до 7ми март в София ще се проведе 10тото издание на Изложбата и форума за енергийна ефективност и
възобновяема енергия с фокус Югоизточна Европа. Организаторите
от Виа Експо целят да провокират
един нов поглед върху възможностите за трансформиране на енергетиката чрез екотехнологии, които са носители на несъмнени ползи за бизнеса и обществото като
цяло. Форматът на изявата през
2014 г. е обогатен чрез включване
на тематичносвързаните инициативи: "Smart Cities" (интелигентни
градове), "LiftBalkans" (асансьори и
ескалатори) и "Save the Planet" (управление на отпадъци).
Изложбатата ще представи нововъведенията на водещи международни и български компании в областта на енергийната ефективЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ност, био-, хидро-, соларна, геотермална и вятърна енергия, енергия от
отпадъци, електромобилност и др.
В продължение на десетилетия
Австрия развива своята екоиндустрия, която генерира годишни приходи от 10,6 милиарда евро и осигурява работа на 87 000 души. Австрийското ноу-хау и опит ще бъдат показани на традиционния австрийски павилион по време на изложението. Значителният воден
ресурс на Югоизточна Европа обуславя интереса на чуждестранни
компании към региона. Сред участниците е Global Hydro Energy, фирма с 80 годишен опит и продажби
по целия свят в областта на хидроенергийните
технологии.
Polytechnik е доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации, които намират приложение за
локално и централизирано топлоснабдяване и в енергоснабдителните предприятия за производство на
електричество.
Costruzioni Nazzareno е италианска компания, която планира да разшири своя пазар в България, Хърватия и Сърбия. Тя проектира и изгражда съоръжения за превръщане
на дървесни отпадъци в твърдо гориво и е специализирана най-вече
в изграждането на съоръжения "до
ключ" за сушене, смилане и за производство на пелети и брикети.
Индивидуални проекти и консултации по инвестиционни проекти
в сферата на оползотворяване на
ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци предлага К.А.Технолоджи, която е
изключителен представител на
фирмите от групата Каал, Шмелцер и Каблиц.
Друг изложител е чешката фирма CINK Hydro - Energy k.s. Тя ще демонстрира своята продуктова гама от турбини тип Пелтон, Каплан и Францис и оборудване за малки водноелектрически централи.
Landis+Gyr е световен лидер в
производството на интегрирани
решения за енергиен мениджмънт,
който има намерение да стъпи на
българския пазар.
Наскоро Елпром Трафо разрабо-

ти енергийно ефективния трансформатор 100 kVA 20 / 0.4.
Той се характеризира с по-ниска консумация на първичния енергоносител, по-ниско тегло и по-малко количество вложени материали.
Елпром Трафо ще вземе участие в
изложението за 4-та поредна година и предлага пълна гама трифазни
маслени трансформатори, монофазни, заземителни, за ветрогенератори и трансформатори със стъпални регулатори под напрежение.
Портфолиото на Интернешънъл
Пауър Съплай съдържа над 33 различни продукта. Топ иновация на
компанията е модулната хибридна
система Exeron, която получи признание на международните пазари.
Тя комбинира и управлява добитото електричество от източниците - слънце, вятър, дизел генератор, батерия и електрическа мрежа. Exeron намира широко приложение в захранването на помпи за вадене на вода, на самостоятелни къщи и сайтове на мобилни телеком
оператори, на цели жилищни квартали. Модулният принцип позволява постоянно усъвършенстване на
системата - нейният капацитет
по отношение на мощностите се
увеличава от 2 kW до зашеметяващите 65 MW.
В конферентната програма ще
вземат участие лектори от
Euroheat & Power (Белгия), Европейска федерация за ВЕИ (Белгия),
Danfoss (Дания), Институт по енергийните характеристики на сградите Европа (Великобритания) и др.
Делегатите ще обсъдят комбинираното производство на топлинна и
електроенергия, сгради с нулево
потребление на енергия, съхранение на енергия, сградно-интегрирани фотоволтаици, биоенергия и др.

За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com
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вятърна енергетика

Дълбоководни
вятърни турбини
И

зползването на офшорните
ветрове като енергиен източник е
все по-често срещана индустриална практика в крайбрежните зони. И
макар мощността на инсталациите
от такъв тип да е едва 5 GW в края
на 2012, до 2020 г. тя може да нарасне осем пъти, достигайки 40 GW и
задоволявайки 4% от енергийните
нужди на Европа. Прогнозите за бъдещето са още по-смели – очаква се
капацитетът на офшорните вятърни турбини да достигне 150 GW до
2030 г., като по този начин само чрез
офшорна вятърна енергия ще се добива повече от една шеста от цялото електричество, нужно на ЕС.
За да се случи това обаче, е необходимо установяването на адекватна
правна рамка в областта. Друго
условие за осъществяването на подобен план е проектирането на турбини, подходящи за по-дълбоки води,
за да стане възможно оползотворяването на огромния потенциал на
Атлантическо и Средиземно море и
по-дълбоките зони на Северно море.
Разработката, тестването и инсталацията на технологии за дълбоководни вятърни паркове са дейности, които все по-често се намират
във фокуса на световното внимание,
не само заради принципната важност на въпроса за възобновяемите
енергийни източници, но и защото са
доказателство, че европейските
страни все повече се доближават до
търсените мащаби на търговско
развитие в тази сфера. Европейските практики водят след себе си
последователи от американски и
азиатски компании, решени да внедрят технологията на своите местни пазари. И въпреки лидерските
позиции на компаниите от Стария
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континент в тази сфера, те са в
постоянно съревнование с колегите
си от САЩ и Япония.

Съвременни видове
дълбоководни турбини
В съвременните офшорни вятърни
паркове се използват три основни
типа дълбоководни платформи или
носещи структури, адаптирани от
офшорната петролна и газова индустрия:
Стълбообразен буй (Spar Buoy).
При този тип структура голям цилиндричен буй стабилизира вятърната турбина посредством баласт.
Така центърът на тежестта е много по-ниско във водата от точката
на плаваемост. Обикновено долната
част на платформата е тежка, а
горната е изградена от кухи елементи, които се разполагат близо до
повърхността и изместват центъра на плаваемост нагоре.
Платформа с прикрепящи въжета (Tension Leg Platform). При нея се
залага на структура с висока степен на плаваемост, която е наполовина потопена във водата. Обтягащи въжета са привързани към платформата и закотвени на морското
дъно, за да осигурят баланс между
плаваемост и стабилност.
Полупотопяема структура
(Semi-submersible). В изпълнението
на тази платформа са комбинирани
основните принципи от предишните
два дизайна, като е добавена полупотопяема структура, която да осигури необходимата стабилност.

Технически и
инфраструктурни
предизвикателства
Дълбоководните структури са
иновация, която трябва да премине
през различни стадии на развитие

преди да навлезе на пазара. Съвременните подводни платформи са създадени за дълбочини в рамките на 4050 м, а дълбоководната офшорна среда започва при дълбочина от над 50
м. В този смисъл технологията е все
още на ранен етап от развитието си
и за да се осъществи търговското й
разрастване и приложение в по-сериозен мащаб, секторът трябва да
открие решения на редица технически, икономически и политически
въпроси. Ако това се случи, първите
дълбоководни офшорни вятърни ферми могат да заработят до 2017.
При иновативен дизайн от такъв
тип основното предизвикателство
е свързано с проектирането. Експериментални плаващи структури и
цели прототипи ще са необходими за
утвърждаването на нови цифрови
софтуерни инструменти, чието приложение е свързано със симулиране
на поведението на различни концепции за плаващи структури.
Все още не са утвърдени моделиращи инструменти, които да
пресъздават комбинация от поведението на дадена турбина и условията, в които функционира една подводна структура. За да осигури успешно
проектиране, софтуерът трябва да
е способен да анализира едновременно взаимодействието между аеродинамиката, структурното поведение
на платформата (заедно с придържащите въжета) и турбината.
Допълнително предизвикателство е подсигуряването на достатъчно добре развит модел. За да стане възможно подобряването на дизайна, е необходимо да се разработят и утвърдят моделиращи инструменти и цифрови кодове, които да
симулират поведението на цялостната структура. В това се състои
и първата стъпка към успешното
брой 6/2013
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развитие на технологията за дълбоководните вятърни паркове.
Внедряването на вятърни турбини и дълбоководни офшорни платформи като цялостни суперструктури е
друг важен технически въпрос, който значително влияе върху цената
на проекта и количеството произведена енергия. Възможна първа стъпка
е монтирането на конвенционална
офшорна турбина върху плаваща
платформа, но това не е единственото решение. За да се подобрят
проектите за дълбоководни офшорни турбини в икономически план, от
съществена важност е да се разработи технология, която да оптимизира системната архитектура.
Дизайнът на конвенционалните
вятърни турбини трябва да бъде
осъвременен, така че те да станат
приложими и върху плаващи подводни структури. Ако ефективно се
оптимизира цялата система „вятърна турбина - платформа“, приложението на дълбоководните технологии ще става все по-конкурентно на
останалите практики в бранша.
Важна роля в процеса на оптимизация има размерът на турбината,
така че той трябва да бъде внимателно обмислен.
За сравнение, през 2012 средният
капацитет на офшорните турбини,
новоприсъединени към мрежата,
нараства на 4 MW, в сравнение с 3,6
MW от предишната година. Само
четвърт (9) от представените в
последствие проекти са за турбини,
по-малки от 5 MW. Останалите 29
(или 76%) предлагат концепции за помощни съоръжения и на практика
това е тенденцията, към която ще
трябва да се придържат и разработчиците в сферата на дълбоководните офшорни технологии. С оглед
осигуряването на по-висока приложимост на дизайните е препоръчително да се използват по-мощни турбини и да се разработват нови материали. В допълнение, трябва да се
подходи с особено внимание към
типологията – комбинация от мястото и специфичните технологични
променливи (напр. вода, дълбочина,
размер на турбината), тъй като
това е основният параметър, на
чиято база се създава всяка концепция за дизайн и локация. Изборът на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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подводна платформа също е тясно
свързан с работата на вятърната
турбина. Обикновено нейният тип се
определя от това как турбината
трябва да бъде контролирана.
Контролираните движения и начинът, по който те влияят върху
функционирането на системата и
стратегиите за контрол на ротора,
са пряко свързани с динамичния отговор на плаващата структура. Тази
взаимовръзка налага някои ограничения при разработване на цялостния
дизайн. Например полупотопяемите
платформи и платформите с обтягащи въжета може да са наглед поскъпо решение, но да осигуряват постабилни условия на функциониране
на системата, близки до наземните.
Налагането на ефективен контрол
върху турбината подобрява стабилността на цялостната система и
само по себе си може да доведе както до значително намаляване на разходите, така и до по-добра ефективност. Специално внимание изисква и

разработката на завършени и адекватни системи за контрол, които да
съдействат за стабилността на
структурата и да подобряват производителността на енергия, като
свеждат до минимум претоварването и загубите.

Свързване с мрежата
Предизвикателствата пред плаващите офшорни вятърни паркове и
тяхното свързване с мрежата от
подстанцията до брега не се различават по същество от тези, пред
които са изправени и системите с
фиксирани платформи. Основна потенциална пречка отново е разстоянието до брега, а заедно с това и
достъпът до мрежи на мястото на
свързване. Когато става въпрос за
кабелна технология, важен въпрос е
динамичната секция на кабелите
(онази, която физически се движи).
Движението, индуцирано от турбината и подвижната платформа, може
да подложи кабелите на допълнител43
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но натоварване. При дълбочини, поголеми от 100 м, разположението на
кабела също може да причини технически проблеми. За да бъде потопен
на повече от 50 м или положен на
дъното, ще е необходим по-дълъг
кабел, който обаче и по-лесно ще се
движи. В този смисъл е необходимо
все по-задълбочено да се изучава
динамиката на кабелите, както и да
се прави системна оценка на ефективните решения, понижаващи разходите.
И тъй като системите за прикрепяне и закотвяне също изискват
задълбочено проучване, секторът на
дълбоководните технологии за производство на енергия от офшорни
ветрове може много да научи от
опита на петролния и газовия сектор, където тези системи се използват от много години. Интензивната обмяна на опит и сътрудничеството с тези сектори значително
ще подобри ефективността на
дълбоководните вятърни технологии
44

и ще способства за по-бързото им
развитие.

Инсталация, функциониране и поддръжка
Изискванията за захранваща верига и пристанищна инфраструктура са
сходни при всички типове офшорни
вятърни съоръжения. Подобно на
структурите с фиксирани платформи, изграждането на силна захранваща верига остава водещ приоритет
и при дълбоководните офшорни системи. Необходимо условие е пристанищата да позволяват по-висока производителност и да осигуряват достатъчно пространство за инсталация и съхранение на компонентите.
Изискванията за турбината и пристанищна инфраструктура може и да
са подобни на тези при фиксираните
системи, но дълбоководните проекти
се различават значително в икономически план по разходите за инсталация, функциониране и поддръжка.
Офшорните вятърни системи

изискват интензивни инвестиции и
в този смисъл разходите по инсталацията им не са за пренебрегване.
Не такъв е случаят с повечето
дълбоководни офшорни инсталации,
които могат да бъдат сглобени наземно и след това да бъдат изтеглени във водата. Тази практика снижава нуждата от използването на
плавателни съдове за транспортиране, което значително редуцира
разходите по инсталирането. Допълнително предимство е намаляването и на времетраенето на самата
инсталация, тъй като дълбоководните офшорни турбини са по-малко
зависими от времето и морските
условия. Индустрията прави постоянни опити да занижи размера на
разходите за инсталация, ето защо
е необходима по-нататъшна разработка на проекти за самоинсталиращи се и наземносглобяеми системи. Най-голямото предизвикателство в този аспект най-вероятно се
крие в инсталацията и боравенето
с обтягащи въжета и котви, тъй
като е от особена важност какво
оборудване се използва в процеса,
както и дали въжетата и котвите
са проектирани така, че да осигуряват надеждност на системата по
време на експлоатацията й. Именно
закачането на осигурителни въжета
към плаващата платформа е една от
най-трудните фази на процеса по
инсталация. За намаляването на
рисковете при осигуряването на
плаващите структури с въжета
отново се черпи полезен опит от
петролния и газовия сектор.
По въпросите, свързани с функционалността и поддръжката, движението на дълбоководната офшорна
турбина отново е предизвикателство, а инспектирането на осигурителните въжета и котвите коства
доста усилия и разходи. И все пак, да
не забравяме, че повечето дълбоководни офшорни системи могат да
бъдат сглобени на брега и транспортирани до желаната локация. Така в
случай на авария цялата структура
може да бъде транспортирана до
брега за ремонт с влекач. А това
отново спестява разходи, елиминирайки нуждата от използване на
скъпи плавателни съдове като самоиздигащите се шлепове.
брой 6/2013
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PV клетка с рекордна
ефективност от 44.7%
У

чени от няколко немски изследователски института (Fraunhofer
Institute for Solar Energy Systems ISE,
Soitec, CEA-Leti и Helmholtz Center
Berlin) обявиха, че са постигнали нов
световен рекорд в преобразуването
на слънчева енергия в електричество
със създаването на фотоволтаична
клетка с 44.7% ефективност.
Така учените правят поредна крачка към намаляването на цената на
соларната енергия и към крайната си
цел – да създадат слънчева клетка с
50% ефективност. Новото постижение надминава резултатите на немско-френския екип, който през май
т. г. успя да създаде фотоволтаична
клетка с ефективност от 43.6%.
„ Новата клетка ще се използва в
концентриращи фотоволтаици
(CPV) – технология, която е над два
пъти по-ефективна от конвенционалните фотоволтаични инсталации, разположени в силно огрети от
слънцето области. Наземното инсталиране на т. нар. III-V multi-junction
соларни клетки, които са заимствани от космическите технологии,
води до реализиране на най-висока
ефективност при преобразуването
на слънчева енергия в електричество
досега“, твърдят учените.
„Изключително се гордеем с екипа си, който усилено работи по този
проект през последните три години“, заяви Франк Димрот, ръководител на проекта и началник на департамента, разработващ фотоволтаични клетки във Fraunhofer ISE. „Фотоволтаичната клетка, съставена
от четири подкомпонента, съдържа
синтезиран опита от дългогодишната ни работа в областта. Освен
подобрените материали и оптимизацията на структурата, новата
технология на свързване тип „ wafer
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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bonding“ играе централна роля в проектирането на клетката-рекордьор.
С помощта на тази технология сме
в състояние да свържем два полупроводникови кристала, които не могат
да функционират с високо качество
един върху друг при различни условия.
По този начин можем да получим
оптимална комбинация от полупроводници за постигане на максимална ефективност на слънчевите елементи“, допълва той.
„Световният рекорд, увеличаващ
ефективността ни с повече от един
процент за по-малко от четири месеца, демонстрира изключителния
потенциал на проекта за четирикомпонентна соларна клетка, който
разчита на опита и технологиите за
свързване на Soitec. Много се гордеем с това постижение, което е доказателство за успешното сътрудничество в екипа. То е и свидетелство за ускореното ни придвижване
по пътя към по-високи ефективности, което е ключов фактор за конкурентоспособността на нашите
собствени концентраторни фото-

волтаични системи (CPV)“, споделя
Андре-Жак Обертон Ерве, председател и изпълнителен директор на
Soitec.
„Този нов рекорд засилва доверието към преките подходи за свързване на полупроводници, които разработваме в рамките на колаборацията ни със Soitec и Fraunhofer ISE. Това
е поредно доказателство за наличието на големи възможности пред IIIV полупроводниците в соларните
технологии“, заяви Лоран Малие,
изпълнителен директор на Leti.
Концентраторните модули се
произвеждат от Soitec (организацията стартира дейността си през
2005 г. под името Concentrix Solar
като подразделение на Fraunhofer
ISE). Тази особено ефективна технология е имплементирана във фотоволтаични инсталации, разположени
в силно огрети от слънцето области с висок процент на директно
облъчване. В момента Soitec има CPV
инсталации в 18 различни страни и
региони, включително Италия, Франция, Южна Африка и Калифорния.
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Плаваща атомна
електрическа
централа

Руснаци изграждат първата в
света плаваща атомна електрическа централа (ПАЕЦ) по поръчка на
руския концерн Росенергоатом. Централата има за задача да реши проблема със снабдяването с електричество и топлинна енергия в отдалечени райони, където построяването на големи електроцентрали е
затруднено или неоправдано скъпо.
Също така е подходяща за приложение в усвояването на арктическите
залежи на нефт и природен газ. На
борда може да се пречиства и около
240 000 м 3 морска вода на ден,
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твърдят разработчиците. Строежът на ПАЕЦ, носеща името „Академик Ломоносов“ в чест на 300годишнината от раждането на учения, се извършва в Балтийския завод
в Санкт Петербург. Финансирането
на обща стойност 9,1 млрд. рубли е
осигурено от Росенергоатом, който
планира флотилия от общо 7 подобни кораба. Първата ПАЕЦ, която се
очаква да бъде пусната на вода до
2016 г., ще бъде разположена до военния град Велючинск в Камчатка.
Плаващата електроцентрала ще
бъде с общо тегло 21 500 тона и ще
се обслужва от 69 човека екипаж.
ПАЕЦ „Академик Ломоносов„ се
състои от: плаващ енергоблок с 2 реактора, предназначени за предоставяне на електрическа и топлинна
енергия; съоръжения, изолиращи
енергоблока от природни, технически или физически фактори; допълнителни брегови и специални устройства, спомагащи за подаването на
енергията до брега. Енергоблокът е
несамоходен. Състои се от 2 отделни блока: ядрен (основен) и неядрен
(спомагателен). В ядрения се помещават 2 реактора с топлинна мощност 150 MW всеки и 2 турбогенератора с електрическа мощност по
35 MW, които работят независимо.
Спомагателният блок включва 4
резервни дизелови генератора, с
мощност за всеки един от тях от
800 kWh, а така също и 4 аварийни
дизелови генератора с мощност 200
kWh поотделно.
На борда се помещава и хранилище за отработено ядрено гориво,

както и хранилище за бъдеща употреба, което ще позволи на електроцентралата да работи 12 години без
нужда от зареждане чрез плаващи
бази. След това на нейното място
ще пристигне нова централа, а предишната ще бъде изтеглена на буксир за презареждането й в специален завод.
За нуждите на проекта е изграден
и специален учебен център с тренажорна зала за подготовка на бъдещия персонал.
Основна роля за безопасността на
плавателния съд, включително и на
енергоблоковете, играе плавателната способност и свойствата на конструкцията, определящи издръжливостта и непотопяемостта му.
Според данните от проекта, безопасността на обекта е гарантирана при скорост на вятъра до 25 м/
сек., земетресение до 7-8 степен по
скалата на Рихтер, падане върху него
на лек летателен апарат от типа
на ЯК-40, удар от мълния или евентуален взрив на чуждо тяло в близост. Предвидена е и евентуална
терористична заплаха. Плаващата
централа ще има технически средства за защита, които ще могат
навреме да открият заплахата и да
дадат сигнал за тревога. Освен това
има и въоръжена охрана.
Росенергоатом вече са получили
поръчки за изграждането на подобни съоръжения от държави в Африка, Азия, Латинска Америка. Там руските централи не само ще произвеждат ток, но и ще пречистват и обезсоляват морската вода.
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