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ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ЗАМЯНАТА НА МАЗУТ
(ЛЕКО КОТЕЛНО ГОРИВО) С ПРИРОДЕН ГАЗ КАТО
РАЗПАЛВАЩО ГОРИВО В ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
Маг. инж. Никола Байкалов, Проф. д-р Бончо Бонев
ВЪВЕДЕНИЕ
Преминаването от един вид разпалващо гориво към друг вид е свързано с промяна на
съществуващи и изграждане на нови съоръжения, тръбопроводи и т.н., което пък от своя
страна води до значителни инвестиционни разходи. Освен екологичния ефект, от съществено
значение при такива модернизации е и икономическият ефект. В настоящия доклад е
обърнато внимание точно на този аспект от извършената модернизация на котлите в ТЕЦ
„Марица Изток 2“ ЕАД.
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА
НЕОБХОДИМОТО
КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА РАЗПАЛВАНЕ НА КОТЛИТЕ ТИП ПК-38-4 И
ЕП 670/140

изгарянето на мазут по време на
разпалването. Пресмятаме количеството
топлина, освободено от една мазутна
горелка при едночасова работа:

За пресмятане на количеството природен
газ, необходим за пуска на котли ПК-38-4 и
ЕП 670/140, се използват графиките за пуск
на
котлите
от
различни
топлинни
състояния [2], където са представени
промените на основните експлоатационни
параметри и броя на мазутните горелки,
използвани във всеки един момент от
пуска. Към графиките за пуск на двата вида
котли от студено състояние е добавено
количеството топлина - Qм, което е
отделено от изгарянето на мазут по време
на разпалването. Това е топлината,
необходима за пуска на КА и достигането
му до параметри, при които може да се
премине на основно гориво въглища пускане в работа на прахова горелка. При
замяната на мазута с природен газ трябва
да се запази топлоотделянето в ПК по
време на пуска, т.е. Qм е равно на QПГ
(количеството топлина, отделено в ПК при
изгарянето на природен газ по време на
разпалването на КА). След пресмятането
на Qм, която трябва да е равна на QПГ , по
обратен път получаваме количеството газ,
което е достатъчно, за да се отдели
същото количество топлина в ПК, както при

(1)
където:
Qмг – количеството топлина, освободена
от МГ за един час при изгарянето на мазут,
[kJ/h];
Вмг – разхода на мазут през МГ, [kg/h];
Qir (мазут) – топлината на изгаряне на
мазута, [kJ/kg].
При приемане на равни топлинни
мощности на мазутната и газовата горелка
(QM = QПГ), тогава използваме същата
зависимост и за определяне на разхода на
една газова горелка (ГГ):
(2)

(3)
където:
Qгг – кол. топлина, освободена от ГГ за
един час при изгарянето на природен газ,
[kJ/h];
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Вгг – разхода на природен газ през МГ,
[Nm3/h];
Qir (ПГ) – топлината на изгаряне на
природен газ, [kJ/Nm3].
След пресмятане, получените данни за
котли ПК-38-4 са представени в Табл.1.
Таблица 1.
В,
[kg/h],
[Nm3/h]

Qir,
[kJ/kg]

Р,
[kW]

Q,
[MJ/h]

Мазут

1 500

40 700

16 958

61 050

Природен
газ

1 820,7

33 530

16 958

61 050

Фигура 1. Количество топлина при пуск на блок
177 MW от студено състояние

Получените данни за котли ЕП 670/140 са
представени в табл.2.:
Фигура 2. Количество топлина при пуск на блок
232 MW от студено състояние

Таблица 2.
В,
[kg/h],
[Nm3/h]

Qir,
[kJ/kg]

Р,
[kW]

Q,
[MJ/h]

Мазут

2 300

40 700

26 003

93 610

Природен
газ

2 791,78

33 530

26 003

93 610

От графиките се забелязва, че при едно и
също количество отделена топлина QM =
QПГ, разходите на мазут и газ са различни.
По-големият разход на газ се дължи на пониската му калоричност - Qir, като за
мазута тя е 40,7 MJ/kg, а за природния газ
е 33,5 MJ/Nm3/h. По проект, разходът на
газова горелка не може да бъде повече от
1800 Nm3/h за котли ПК-38-4, от гледна
точка на въздушните кутии на газовите
горелки, които могат да доставят въздух
(при α=1,2) необходим за пълното изгаряне
на указаното по-горе количество природен
газ. Същите котли са оборудвани с 6 бр.
газови горелки. Теоретично, тези горелки
задоволяват нуждите за пуска на котлите.
За инсталираните 8 газови горелки на
котли ЕП 670/140, проектния разход на
една ГГ е 2300 Nm3/h. Този разход се
различава съществено от изчислителния 2792 Nm3/h. От Фиг.2. се вижда, че при
пуска на котела от студено състояние се
използват 4 МГ, което в случая със
замяната с газ означава, че са необходими
повече от 4 ГГ. Това от своя страна ще
промени и пусковата диаграма на ЕП
670/140.

Тук Р, [kW] е топлинната мощност на
горелката.
От данните в таблицата и след
заместването им в пусковите диаграми на
котлите в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД се
създават нови графики. На следващите
фиг. 1. и фиг. 2. са показани тези нови
пускови графики, на които са представени
количествата топлина отделена по време
на пуск с мазут и с природен газ, и разбира
се – въглища. Представен е и самия
разход на мазут и на природен газ.
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Газорегулаторния блок (ГРБ) на газовата
инсталация за котли ЕП 670/140 осигурява
регулиране на разхода на газ към ГГ в
съотношение 1:4, или представено като
разход на газ - в диапазона 575÷2300
Nm3/h. Регулацията се осъществява
едновременно за всички работещи ГГ, т.е.
не е за всяка ГГ по отделно. От тук се
пораждат
различни
възможности
за
отрегулиране на броя горелки и разхода на
гориво през тях така, че да се запази
топлоотделянето. В табл. 3 са представени
два от възможните варианти.

Фигура 3. Количество топлина при пуск на блок
232 MW от студено състояние – Вариант 1

Таблица 3.
Вариант 1

Вариант 2

ГГ, брой

8

6

ГГ, Nm3/h

11 200

11 200

За по-обстоен преглед са изградени
пускови диаграми за двата варианта,
представени на фиг. 3 и фиг. 4. Графиките
на фиг. 3 и фиг. 4 изглеждат като графиката на фиг. 2, но всъщност броят на ГГ
и разхода през всяка една горелка е
различен. До пускът на шестте ГГ и двете
графики на фиг. 3 и фиг. 4 са еднакви – за
всяка МГ се пускат едновременно две ГГ с
разход 1400 Nm3/h, като разходът на газ
към този момент (6 ГГ) е 8400 Nm3/h. При
„Вариант 1“ на фиг. 3 се продължава с пуск
на още две ГГ без да се променя
стойността на регулатора, а при „Вариант
2“ на фиг. 4 остават 6 ГГ, но се увеличава
разхода през регулатора. И на двете
графики са отбелязано броя на МГ и ГГ,
както и техния разход.

Фигура 4. Количество топлина при пуск на блок
232 MW от студено състояние – Вариант 2

Трябва да се вземе под внимание, че при
доставката на природен газ от доставчика
по договор, на база решение на КЕВР
№124 от 19.08.2013г. „Правила за
управление и технически правила на
газопреносните мрежи“, съдържанието на
СН4 не може да е по-малко от 70%, а
направените изчисления са за съдържание
на метан - 97% , от които около 3% етан и
1% пропан-бутан. Съдържанието им е
много малко и няма да окаже съществена
промяна в сметките, и за това се приемат
за равностойни на метана. В табл.4. са
показани някои от нормите, определени с
решението на КЕВР.
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Таблица 4.

и пуск на котел (при работещ един котел с
турбина). Разликата в разхода на
разпалващо гориво мазут е около два пъти.
В табл. 6 са показани разходите на
природен газ при различните случаи на
пуск от студено състояние.

Означение

Описание

Едци

Не помалко

Не
повече

CH4

Метан

%
mole

70

CO2

Въглероден
диоксид

%
mole

N2

Азот

%
mole

10

O2

Кислород

%
mole

0,2

ПК-38-4
(блок)

H2S

Сероводород

mg/
m3

6,5

5

Таблица 6.
Мазут, t

Тази таблица се отнася и за био газовете,
където съдържанието на метан е по-ниско.
За природния газ от Русия, тази стойност е
над 90%. От тук следва разхода на цялото
количество природен газ, необходимо за
разпалването на ПК-38-4 (котел-турбина) и
ЕП 670/140 от студено състояние да се
завиши с около 11% при доставка на
природен газ със съдържание на метан
90%. Стойностите са показани в табл. 5:

Природен
газ – 97%
CH4,
Nm 3/h.103

Природен
газ – 90%
CH4,
Nm 3/h.103

ПК-38-4

50

61

68

ЕП
670/140

60

73

81

Природен
газ – 90%
CH4,
Nm 3/h.103

50

60,7

67,5

ПК-38-4
(котел)

22

26,7

29,7

ЕП
670/140

60

72,8

81

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ЗАМЯНАТА ЗА ЕДИНИЧЕН ПУСК И ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД
Ценовата стойност на всеки пуск е
представена в табл. 7. Единичната цена на
разпалващо гориво мазут е 742,52лв/тон
без акциз и ДДС, а тази на природния газ е
479лв/Нм3 без акциз и ДДС.

Таблица 5.
Мазут, t

Природен
газ – 97%
CH4,
Nm 3/h.103

Таблица 7.
Пуск от студено състояние

Пусковете на котлите са сложни, не
стационарни режими на работа, при които
всеки път могат да възникват различни
обстоятелства, които от своя страна могат
да увеличат периода на пуск и респективно
разхода на разпалващо гориво. Поради
това разхода на мазут, а от там и на
природен газ, е изчисления от пусковите
диаграми. При котли ПК-38-4 има също
съществена разлика между пуск от студено
състояние – пуск на блок (котел и турбина)

ПК-38-4

ПК-38-4
(блок)

ЕП
670/140

Мазут,
лева

16 335,5

37 126

44 551.2

Природен
газ, лева

12 789.3

29 075.3

34 871.2

Наблюдава се съществена разлика в
цената за пуск на котлите при използване
на природен газ като разпалващо гориво.
Разходите при използване на мазут са
почти с 28% по- големи от тези при
използване на природен газ.
За да се направи икономическа оценка на
замяната, за едногодишен период се
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определя броя на пусковете на котлите за
няколко години (2011÷2017) и то за всеки
котел. Взема се средната стойност и се
залага като необходим брой пускове за
всеки отделен котел през годината, а от тук
и количеството газ което да се заяви на
доставчика на природен газ за една година.

и горещо състояние, като пусковете от
второто състояние са средно 3 броя за
осемте котела през годината. Пуск на блок
с котли ПК-38-4 (котел и турбина) от
горещо състояние се случва рядко (найвече при проблем с турбина, генератор и
т.н.) и за това няма да се взема в предвид.
Данните са представени в следващата
табл. 8:
Таблица 8.
Брой пускове на Котлите
в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Брой
пускове
на
блок
(един
КА и
ТА)

Брой
пускове
само
на
котел
(само
за КА1 до
КА-8)

Колич.
мазут
за
2018г.
,t

Колич.
природен газ
за
2018г.
(97%
СН4),
Nm3.103

Количество
природен газ
за 2018
г. (90%
СН4),
Nm3 .103

КА
1÷8

1

7

204.00

247.62

275.35

КА
9÷10

8

-

480.00

582,63

647,89

3552.0

4311.48

4794.37

Фигура 5. Брой пускове на котли ПК-38-4

На фиг. 5 са показани броя на пусковете на
всеки котел ПК-38-4 по години, за периода
от 2011 до 2017. Пусковете през годините
са почти еднакви, с изключение на 2013г.
Средно един котел е пускан 8 пъти за
година.

Общо
за
2018

Данните в табл. 8 дават информация за
количествата на природен газ за нуждите
по пусковите процедури на котлите в ТЕЦ
„Марица Изток 2“ ЕАД. Както се вижда, при
различното съдържание на метан в
природния газ се получават различни
стойности.
При
нормални
условия
(съдържание на СН4=97% ), количеството
на природен газ е 4 311 480 Nm 3/год. При
използване на разпалващо гориво мазут,
количеството е 3552 тона/год. Към момента
само КА-5, 6 и 11 са присъединени към
газопреносната мрежа, а останалите ще се
присъединяват постепенно в следващите
години. Количеството на природния газ за
КА-5,6 и 11 за 2018 година при нормални
усовия следва да бъде 1 077 780 Nm 3/год.

Фигура 6. Брой пускове на котли ЕП 670/140

На фиг. 6. са показани броя на пусковете
на всеки котел ЕП 670/140 по години, за
периода от 2011 до 2017. Средно
пусковете през годините са почти еднакви,
като един котел е пускан 8 пъти за година.
Особеното е при пусковете за ПК-38-4,
където се залагат по един пуск от студено
състояние на котел с турбина и по седем
пуска само на котел - от студено състояние
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Таблица 9.
Количество,
тона/год,
Nm 3/год

Цена, лева/год

Мазут

3 552

2 637 431

Природен
газ

4 311 480

2 065 198

„Марица Изток 2“ ЕАД за една календарна
година,
разликата
в
цената
на
разпалващото гориво е 572 233лв. в полза
на природния газ. Това гарантира
възвръщане
на
инвестицията
за
изграждане на Газоразпалваща Инсталация. Тук трябва да се обърне внимание и
на това, че по време на пуск на мазут,
праховите частици в димните газове
оказват неблагоприятно влияние върху
работното колело на димния вентилатор
(ДВ), като водят до неговото по-бързо
износване. Подмяната на работно колело
на ДВ е трудоемко и скъпо, обвързано със
спиране на котлите и загуби от не
произведена електрическа енергия. Замяната на мазута с природен газ води до
намаляване на абразивното износване на
лопатките на работното колело на ДВ, увеличава неговия експлоатационен период и
намалява разходите от преждевременна
подмяна. Теоретично, при работещи ЕФ,
износването е в пренебрежимо малки граници.

В табл. 9 е показана цената на горивото,
необходимо за пусковете на котлите в ТЕЦ
„Марица Изток 2“ ЕАД. Разликата в
годишните разходи за разпалващо гориво е
572 233 лв. в полза на природния газ.
Инвестицията за преминаване на газ като
разпалващо
гориво
е
икономически
обоснована и ще възвърне вложения
капитал в нея.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построени са „Топлинни (мощностни)
пускови диаграми“ за котлите ПК-38-4 и ЕП
670/140 в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, които
представят промяната на „количеството
топлина“, отделяно в пещната камера по
време на стартирането на котлите при
новото разпалващо гориво – природен газ,
текущото разпалващото гориво (мазут) и
основното гориво (въглища). Водещо в
случая е запазване на топлоотделянето
при промяната на пусковото гориво, с което
се гарантира плавно повишаване на
температурите на метала (3,5° ÷ 5°С/мин)
на
дебелостенните
елементи
–
тръбопроводи, колектори и барабани.
Отразена е промяната на разходите на ГГ
в следствие от необходимостта от
повишаване на топлинната мощност.
Проектните разходи на ГГ за котли ПК-38-4
отговарят на нуждите за пуск без да се
променя техния брой и със запазване на
пусковата диаграма. При ЕП 670/140 се
налага промяна на броя на ГГ спрямо МГ, в
следствие на което са създадени два
варианта на нови пускови диаграми.

Не на последно място трябва да се
отбележи, че при изгарянето на природен
газ е невъзможно образуването на т.н.
„мазутен шлак“. Механизмът му на
образуване все още не е изяснен изцяло,
като по скоро има няколко теории върху
които се работи, както при пускови
операции, така и при нормална работа на
котела. По време на пуск, може би найправдоподобна е теорията, при която в
началото на пуска, при ниските температури в пещта и при стартов режим на
работа на горелката първоначално, част от
мазута се стича от горелката по екраните
на ПК. След повишаване на температурите
в ПК се пускат и ППС, като част от
въглищния прах полепва върху мазута на
екраните, където в следствие на постоянно
повишаващите се температури тази смес
се запалва и изгаря. Отделената топлина
стопява минералния остатък от въглищата
и се получава шлак. Той се превръща в
ядро, върху което продължава да се отлага
минералния остатък на въглищата.

Направения икономически анализ показва,
че при средна стойност от осем на брой
пускове, на всеки от котлите в ТЕЦ

7

ЛИТЕРАТУРА
[1] Байкалов Н. Бонев Б., Анализ на пусковите
режими на котлите в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД,
НК „Енергиен Форум 2016“,, Варна 2016
[2] Байкалов Н. Бонев Б., Особености на пусковите
процедури и диаграми за енергийни блокове с
котли ПК-38-4 и ЕП 670/140, НК „XXI Научна
конференция с международно участие ЕМФ 2016“,
Созопол 2016
[3]
http://www.novinda.com/files/MATS_SS_Guidance_D
ocument_Fi.pdf
[4]
https://www3.epa.gov/airtoxics/utility/2012/SSTSD_11
1612.pdf
[5]
http://c.ymcdn.com/sites/www.icac.com/resource/res
mgr/ICAC_Final_Whitepaper_ESP-FF.pdf
[7]
http://www.bryanboilers.com/pdfs/EI1/Steam/Form_2019.pdf
[8]
https://rananaseemshahid.files.wordpress.com/2015/0
9/chapter-651.pdf
[9] K. Heleston, E. Kenneth „Boiler Operator
Handbook”, The Fairmont Press INC., Marcel Dekker
INC, 2004
[10]
http://www.slideshare.net/BunkBonk/06-procedure-ofstart-up-boiler-ok
[11] Kohl A., Nielsen R., “Gas purification”, Gulf
Publishing Company, Nouston, Texas, 1997
[12] Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни
парогенератори, Техника, София, 1983
[13] Чорбаджийски Ив., Промишлена
енергетика, Техника, София, 1973

топло-

8

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЛИ ПК 38-4 ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЕМИСИИ НА NOX, ПО-НИСКИ ОТ 200 mg/Nm3.
МОНИТОРИНГ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ NOX
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГОРИВА
инж. Николай Георгиев – „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

ВЪВЕДЕНИЕ
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в
България. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на „Мини Марицаизток“ ЕАД. Централата се състои от осем генериращи блока с изградени
сeрoочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 96%. Четири енергоблока в „Част
700 MW” са изградени по схема "дубъл блок" - два котела - турбина – генератор, а
останалите четири в „Част 890 MW” са изградени по схема „моно блок” – един котел –
турбина – генератор. С въвеждането на „Наредба за норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации“
в сила от 30.08.2013г., се появи необходимостта „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД да
предприеме действия, целящи ограничаване на изпусканите емисии в атмосферата, като
по този начин да отговори на изискванията на наредбата. В настоящият доклад са
разгледани конструктивните и технологични мероприятия, които бяха реализирани при
реконструкцията на котли ПК38-4, за да отговорят на изискванията за нива на NOx
емисиите под 200mg/Nm3. Идейният проект и техническата документация са дело на
представители на катедра „Tоплоeнергетика и Ядрена Енергетика“ към Технически
Университет – София, а настройката на режима на работа и проведените изпитания за
определяне на ефективността на работа на котлите са извършени съвместно с
производствено-технически отдел при „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРИВЕН ПРОЦЕС
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕМИСИИ NOX ПОД
200 MG/NM3

недостиг на кислород и една допълнителна
зона на горене с излишък на кислород, за
да се осигури пълно изгаряне на горивото.
Добавяне
на
дюзи
за
надгоривен
(надфакелен) въздух. Там се отклонява
около 15% от общото количество въздух за
котела, като в основна зона (зоната на основни горелки) се постига среда с недостиг
на кислород. Т.е. имаме подстехиометрично горене или редукционна среда. В
тази зона, поради недостига на кислород,
имаме непълно горене и респективно пониски температури, което допълнително
понижава нивото на образуващите се
топлинни NOx емисии, веднъж поради пониската температура и втори път от
намаленото количество въздух, по-малко
молекули азот. Отклоненото количество
въздух се подава на две нива, като надго-

Концепцията за намаляване на емисиите
NOx, възприета в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“
ЕАД, се състои в:
 ограничаване на пропуските на
неорганизиран въздух в котела;
 намаляване на общото количество
организирано подаван въздух, до
минимално необходимото, за пълно
изгаряне горивото;
 създаване на условия за зонирано
(стъпално) подаване на въздух;
Зонираното подаване на въздух, показано
на фиг. 4, се характеризира със
създаването на две отделни зони на
горене, една основна зона на горене с
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ривен (надфакелен) въздух, за да може да
доизгорят продуктите на непълното горене
в основна зона, като така се запазва
ефективността на котела.

Производителността на БСД се регулира
чрез изменение на оборотите на ел.
двигателя му и чрез регулиране на слоя на
въглищата. ПСВ служи за подаване на
въглищата към МВ. На всеки КА са
монтирани по 4 бр. ПСВ. При изменение на
оборотите на БСД се изменят и оборотите
на ПСВ, като оборотите на ПСВ са повисоки
с
8%÷10%.
Смилането
на
въглищата става в МВ. На всеки КА са
монтирани по 4 МВ на К1÷К4 са полски (тип
N90-60) с производителност 40÷45 t/h.
Изключение е МВ-1В, която е съветско
производство. Съветско производство са и МВ на К5÷К8 (тип МВ-150/270)
с производителност 48 t/h.

Фигура 1. Разпределение количеството въздух е
пещна камера по височина

ПРАХОПРИГОТВЯЩИ
ГОРИВНИ УРЕДБИ

СИСТЕМИ

И

Фигура 2. Конструкция на сепаратор преди
реконструкция

1. Състояние на оборудването преди
реконструкцията на котли ПК 38-4
Първо
ще
разгледаме
основните
съоръжения на котли ПК 38-4, преди
реконструкцията,
за
да
направим
съпоставка
с
измененията
след
реконструкцията. Прахоприготвящата система на ПК-38-4 включва: бункер сурови
въглища (БСВ), барабанно скребков
дозатор (БСД), питател сурови въглища
(ПСВ), мелещ вентилатор (МВ), сепаратор,
прахоконцентратор и горивни уредби
(долна основна, горна основна и бридова
горелки). На всеки котлоагрегат (КА) са
монтирани по два БСВ, всеки с обем по
320м3. Изключение е КА-6, на който са монтирани 4 бр. БСВ, всеки с обем по 150м3.
БСД са предназначени за ритмично изземване на въглищата от БСВ и
подаването им към ПСВ. На всеки КА има
по 4 бр. БСД с производителност 12÷80 t/h.

След МВ, въглищния прах постъпва в
сепаратора (Фигура 2). Той е инерционен
тип и целта му е да регулира едрината на
въглищните частици след себе си. Това
става чрез промяна положението на
подвижна клапа, като така се увеличава
или намалява едрината на въглищния
прах, който напуска сепаратора. Едрите
частици се връщат за досмилане обратно в
мелещия вентилатор. Зърнометричния
състав на праха след смилането на
въглищата в МВ по проект е следния (по
остатъцитена ситата R=1000 μm и R=90
μm):
R1000 = 1.5÷2%
R90 = 55%
Готовият въглищен прах постъпва в
прахоконцентратор (Фигура 3), който
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представлява центробежен прахо-газов
разделител. По проект разделянето на
подсушаващите газове в основната (долна
и горна) и бридовата горелки е
равностойно – по 50%, докато за
въглищния прах съотношението е 90% към
основна и 10% към бридовата горелка.
Ъгъла на наклона на лопатките на
прахоконцентратора е оптимизиран на
основата на стабилен горивен процес и е
със стойност 35°.

Скорости
Прахогазова
смес
Основен
въздух

Размерност
m/s

ОГ
14.1

БГ
25

m/s

55

55

Фигура 3. Конструкция на прахоконцентратор
преди реконструкция

Фигура 4. Конструкция на горивна уредба преди
реконструкцията

Всяка от четирите ППС завършва с
каскадни прахопроводи, пред които е
монтиран
прахоконцентратор.
Прахопроводите завършват с долна основна,
горна основна и бридова горелка (Фигура
4). Скоростите на горивната смес и
основният въздух, подаван към горелките,
са следните:

2. Състояние на оборудването след
реконструкцията на котли ПК 38-4
Измененията
в
конструкцията
на
сепаратора показани на (Фигура 5) и
(Фигура 6) са направени с цел намаляване
на аеродинамичното съпротивление и
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увеличаване на регулируемия диапазон на
зърнометричния
състав
на
смления
въглищен
прах.
За
целта,
трите
регулиращи клапи (две подвижни и една
неподвижна) са премахнати. Заместени са
от една по-голяма подвижна клапа, която
следва контурите на стената на сепаратора
и е монтирана по-ниско. По този начин
посреща прахо-газовия поток по-близо до
входа на сепаратора.

Фигура 5. Конструкция
реконструкцията

и горна основни горелки, както и
концентриране на повече въглищен прах,
близо до стените на прахоконцентратора, в
следствие на увеличените центробежни
сили.

на сепаратора след

Фигура 6. Форма на регулираща клапа

Измененията в конструкцията на прахоконцентратора
(Фигура
7)
целят
намаляване на аеродинамичното съпротивление и увеличаване на прахоконентриращия ефект. Намаленото аеродинамично
съпротивление
е
постигнато
чрез
намаляване на диаметъра на обтекаемото
тяло. Подобреният прахоконцентриращ
ефект е постигнат чрез увеличаване на
дължината и придаване на аеродинамична
форма (закръгление) на лопатките. В
резултат
се
постига
по-равномерно
разпределение на въглищния прах в долна

Фигура 7. Прахоконцентратор
реконструкцията

–

ляв

след

Реконструкцията на горивните уредби на
котли ПК 38-4, се състои в следното:
 намалени
са
сеченията
на
въздушните канали, за да могат да
се запазят скоростите на изтичане,
при намаленото количество на
организирано подаван въздух;
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(стъпално)
подаване
на
въздух,
реализирано в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“
ЕАД, се състои в подаване на надгоривен
(надфакелен) въздух на две нива в зоните
средна радиационна и горна радиационна
част (СРЧ и ГРЧ) на пещна камера. Като
резултат в основна зона (зоната на
основни и бридови горелки) се постига
подстехиометричен или близък до него
режим на горене.

поставени
са
турболизиращи
планки на изходните сечения на
горивните
канали,
които
същевременно запушват и част от
тръбите за въздух. Целта на тези
планки, е да турболизират потока и
така
да
се
интензифицира
смесването на потоците въглищен
прах и въздух. По този начин се
подобрява горивния процес и се
стабилизира факела.

Зонираното подаване на въздух спомага за
намаляване на NO x посредством бързо
възпламеняване
и
изчерпване
на
кислорода в близост до горелките. Така се
постига максимално преобразуване на
летливите азотни съединения до N2 в
среда богата на гориво. Разпределението
на въздуха по височина на пещната камера
има за цел да осигури коефициент на
излишък на въздух в основна зона по-нисък
от 1 (α<1), а останалото количество въздух
необходим за горенето, се подава над нея
като надгоривен въздух. Изборът на места
за отвори за надгоривен въздух бе
направен
съобразно
конструктивните
особености на котли ПК 38-4, като
разположение
на
носещи
греди,
паропроводи, колектори и други. Поставиха
се по два отвора на всеки един от
страничните екрани на пещта, съответно
на кота 27 и кота 35.

Фигура 9. Места на отворите за надгоривен
въздух
Фигура 8. Горивна уредба

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗПУСКАНИТЕ ЕМИСИИ
NOX В АТМОСФЕРАТА ОТ „ТЕЦ МАРИЦА
ИЗТОК 2“ ЕАД

На Фигура 8 с червено е показано каква
част от въздушните канали са запушени, за
да се намали светлото сечение и да се
запази скоростта на изтичане на въздуха.
Със синьо са изобразени турболизиращите
планки, монтирани на изходящите сечения
на
горивните
канали.
Зонираното

На Фигура 10 е изобразено изменението на
емисиите NOx на енергоблокове 1 и 2
(котли 1÷4) в периода януари 2014г. ÷
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декември 2017г. Измерването на емисиите
се извършва на изхода на сероочистващите инсталации с газоанализатори
за
собствени
непрекъснати
измервания по метода на инфрачервена
спектроскопия.

като по време на среден ремонт
(31.10÷28.11.2014г), са подменени прахоконцентраторите,
реконструирани
са
сепараторите и горелките, и са монтирани
клапи аеросмес на бридови горелки.
Вторият етап от реконструкцията се
осъществи по време на основен ремонт
(04.04÷20.06.2015г), когато се монтираха
въздуховоди за подаване на надгоривен
въздух, подмениха се вертикалните кубове
на изнесените въздухоподгреватели и се
подмениха екраните на долна радиационна
част на пещна камера.
Както се вижда от Фигура 10, след
направените
рекон-струкции
на
енергоблокове 1 и 2 (котли ст. № 1÷4),
изпусканите в атмосфера NO x са трайно
по-ниски от нормативно допустимата
граница от 200 mg/Nm 3. Изключение правят
месеците септември и октомври 2015г.,
когато NOx са 203 mg/Nm 3. Това се
обяснява
с
допуснатите
високи
просмуквания на неорганизиран въздух в
газоходите и прахоприготвящите системи
на котли ст. № 3 и 4, докато ниските нива
на NOx през месеците април÷юни могат да
се обяснят с продължително поддържаните
ниски парови товари и работа само на
енергоблок № 2.

Фигура 10. Изменение на емисиите NOx
в периода януари 2014г. ÷ декември 2017г.,
изпускани от СОИ-1,2

На Фигура 11 е изобразено изменението на
емисиите NOx на енергоблокове 3 и 4
(котли 5÷8) в периода януари 2014г. ÷
декември 2017г. Измерването на емисиите
се извършва на изхода на сероочистващите инсталации по метода на
инфрачервена спектроскопия.

Началото на реконструкцията в „Част 700
MW” на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД се
поставя с котел ст. № 4. По време на
среден ремонт (11.11÷01.12.2013г.) на
котел ст. № 4 са реконструирани
сепараторите,
подменени
са
прахоконцентраторите,
реконструирани
са
горелките и са монтирани въздуховоди за
подаване на надгоривен въздух. През
следващият среден ремонт (10.08 ÷
31.08.2014г.) на котел ст. № 4 са монтирани
клапи аеросмес на бридовите горелки.
Аналогична реконструкция е извършена на
котел ст. № 3 по време на среден ремонт
(07.05÷05.06.2015г). Реконструкцията на
котли ст.№ 1 и 2 е извършена на два етапа,

Както е видно от фигура 11, намаление под
200
mg/Nm3
на
NOx
има
след
реконструкцията на енергоблок 3 (котли ст.
№ 5 с 6) по време на среден ремонт
(01.09÷30.09.2015г), когато са реконструирани сепараторите и горелките,
подменени са прахоконцетраторите и са
монтирани въздуховоди за подаване на
надгоривен въздух и клапи аеросмес на
бридови горелки.
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под 200mg/Nm 3 според „Наредба за норми
за допустими емисии на серен диоксид,
азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата
от
големи
горивни
инсталации“. Поддържа се продължителна
работа без натрупване на минерална маса
по екранните нагревни повърхности и
газозаборни шахти. Технико-икономическите показатели на котли ПК 38-4 са
подобрени, за сметка на намалени загуби
на топлина с изходящи газове „q2” и подобрен горивен процес.
ЛИТЕРАТУРА
[1] ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
[2] НАРЕДБА за норми за допустими емисии на
серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата от големи горивни инсталации,
приета с ПМС № 354 от 28.12.2012г., в сила от
30.08.2013г.

Фигура 11. Изменение на емисиите NOx в
периода януари 2014г. ÷ декември 2017г.
изпускани от СОИ-3,4

[3] НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина
за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници, в сила от 28.07.2017г.

След среден ремонт (18.05÷24.06.2016г) на
енергоблок 4 (котли ст. № 7 и 8), нивата на
NOx падат още. Ниските нива на NO x преди
реконструкцията през месеците март÷юли,
се обясняват с работа само на един
енергоблок и средните парови товари,
които се поддържат. През месеците март
2016г., енергоблокове 1 и 2 не работят, а
през месеците юни и юли 2016г, както и
през май 2017г, енергоблокове 3 и 4 не
работят. Затова и на показаните фигура 10
и фигура 11, за съответните месеци няма
показания.

[4] А. Цветански, Топлотехнически пресмятания
при изгаряне на български въглища, Техника,
София 1982

ЗАКЛЮЧЕНИE
Постигнатите
резултати
от
реконструкцията на котли ст. № 1÷8 в „ТЕЦ
МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, удовлетворяват
заложените цели за ограничаване на
изпусканите в атмосфера емисии на NOx
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ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ЖИВАК ПРИ
ИЗГАРЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
маг. инж. Борислав Ангелов, маг. инж. Динко Кънев,
проф. д-р инж. Тотьо Тотев

ВЪВЕДЕНИЕ
С Решението за изпълнение 2017/1442 от 31 юли 2017 година (публикувано на 17.08.2017),
съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент, Европейската комисия прие
формулираните заключения за най-добрите налични техники (НДНТ), относно големите
горивни инсталации (ГГИ). Нормите на емисионните нива, които трябва да бъдат
достигнати, прилагайки НДНТ, за емисии във атмосферния въздух, посочени в
настоящите заключения, са изразени като маса изпускащо вещество за единица обем
димни газове при следните стандартни условия:
• сух газ при температура 273,15 К и налягане 101,3 kPa, изразени в mg/Nm3, μg/Nm3
или ng I-TEQ/Nm3;
• референтно съдържание на кислород O2ref = 6 % обемни.
Средногодишните и среднодневните стойности за нормите за допустими емисии (НДЕ)
отнасящи се за трите най-големи топлоелектрически централи разположени в
промишления комплекс „Марица изток“, прилагайки НДНТ, са посочени в Таблица 1 при
следните условия:
• изгаряне на лигнитни въглища;
• обща номинална входяща топлинна мощност над 300 MWth;
• пусната в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.
Таблица 1. Норми за допустими емисии съгласно,
заключенията от НДНТ
Замърсител
Азотни
оксиди - NOx
Серни
оксиди - SOx

Въглероден
оксид - CO
Прах
Живак - Hg

емисиите от живак. Съгласно заключенията
за НДНТ, това е на път да се промени чрез
въвеждането на НДЕ за живака, представени в Таблица 1

Стойност
Средногодишна Среднодневна
175 mg/Nm 3
220 mg/Nm 3
≥ 97% степен на
очистване,
но не повече от
320 mg/Nm 3
100 mg/Nm 3

100 mg/Nm 3

8 mg/Nm3
7 μg/Nm3

14 mg/Nm3
няма

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА
ЖИВАКА
В
ЕНЕРГИЙНИ КОТЛИ, ИЗГАРЯЩИ ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА

няма

По време на изгаряне на въглища в котли,
в зоните, където се наблюдават високи
температури, живакът (Hg) във въглищата
се изпарява и преобразува в пари на
елементен живак (Hg0) [2]. С охлаждането
на димните газове, започват серия от
многофазови реакции за преобразуване на
елементния живак (Hg0) в съединения на
оксидиран живак (Hg2+), основно под
формата на живачен хлорид (HgCl2) и/или
живачни съединения, които са в твърда
фаза
(Hgр).
Това
настъпва
при
температури, съответстващи на тези, при

До този момент емисиите от живак,
изхвърляни в атмосферния въздух от
големи горивни инсталации, изгарящи
лигнитни въглища, на територията на
Европа, не са обект на контролни или
непрекъснати измервания. Изключение
правят малък на брой инсталации, които
вече
осъществяват
мониторинг
на
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които димния газ се очиства в СОИ или при
живак, който е адсорбиран върху повърхността на други частици. Наличието на
равновесие в газовата фаза на хлора
благоприятства образуването на живачен
хлорид (HgCl2) при температури съответстващи на тези, при които димния газ се
очиства в СОИ. От друга страна
окислителните реакции на елементния
живак (Hg0) са кинетично ограничени и в
резултат на това живакът навлиза в
устройството/устройствата за очистване на
димните газове като смес от Hg 0, Hg2+ и
Hgp. По-голямата част от газообразния
живак в котлите изгарящи лигнитни
въглища е във вид на елементен живак
(Hg0). По време на процеса на горене
живакът се освобождава в изходящите
газове като пари на елементен живак (Hg 0).
Впоследствие тези пари могат да се
окислят до Hg2+ чрез хомогенни (газ-газ) и
хетерогенни (газ-твърдо вещество, повърхностно катализирани) реакции. Основната
хетерогенна реакция е тази с хлор в газова
фаза.

Хетерогенното (газ-твърдо вещество, повърхностно катализиранo) окисление на
живака е по-сложно и зависи от наличието
на повърхности с електрофилни групи,
които привличат богатия на електрони Hg 0
атом. Хетерогенните реакции се проявяват
най-вече върху повърхността на летящата
пепел или върху повърхности на котела,
особено ако летящата пепел съдържа
големи количества неизгорял въглерод.
Предложеният хетерогенен механизъм на
окисление показва, че хлорирането на
въглерода с HCl е първа стъпка към хетерогенното окисление на Hg0 до HgCl2 и
адсорбцията на живака върху въглерода.
Живакът, който е адсорбиран върху твърди
повърхности, като летяща пепел или
неизгорял въглерод, е живакът, свързан с
частици (Hgp), който може да бъде улавян
от електрофилтрите. Оттук, характеристиките на летящата пепел, особено въглеродът, както и съдържанието на хлор
във въглищата играят важна роля в
„сортирането“ и улавянето на живак. Други
съставни в димните газове - особено SO3 и
H2O също са показали, че оказват влияние
върху видообразуването на живак, а
именно
склонни
са
да
потискат
окислението на Hg0 до Hg2+. Това се дължи
на конкуренцията за активни места върху
повърхността на въглерода или върху
други твърди частици, съдържащи се в
димните газове. Формираните от изгаряне
на лигнитни въглища димни газове
съдържат повече пари на елементен живак
(Hg0) отколкото на оксидиран (Hg 2+). От
друга страна съединенията на оксидирания
живак (Hg2+), които са в газова фаза
обикновено са водоразтворими и могат да
се абсорбират във водната суспензия на
СОИ работеща по мокър варовиков метод.
В същото време газообразният елементен
живак (Hg0) е неразтворим във вода и
поради тази причина не се абсорбира в
подобни суспензии. Когато газообразни
съединения на оксидирания живак (Hg 2+) се
абсорбират в течната суспензия на СОИ
работеща по мокър варовиков метод се
смята, че разтворените видове живак
реагират с разтворени сулфиди от димните

Тъй като газовете, получени вследствие от
изгарянето на въглищата напускат котела и
се охлаждат, термодинамичното равновесие се измества в полза на образуването на пари на HgCl2. Температурния
диапазон, в който се наблюдава тази
трансформация варира в зависимост от
характеристиките на въглищата и е от
около 325°С до 675°С. При температура на
димните газове след въздухоподгревателя,
която обикновено е около 150°С може да
се очаква, че целият живак ще бъде в
оксидирана форма, ако реакциите станат
равновесни. Окисляването на живака в
газова фаза обаче е бавно и силно
зависимо от количеството хлор в димния
газ и на практика съдържанието на
оксидирани живак в димния газ може да
варира от няколко процента до над 90%.
Следователно трансформацията на елементния живак до оксидиран живак е
кинетично ограничена, т.е. химичните
реакции, свързани с окисляването на
живак, не завършват.
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газове като сероводород (H2S), за да
образуват живачен сулфид (HgS), който се
утаява от течния разтвор.

• Пепелта, отнесена от димните
газове в електрофилтъра (ЕФ) (Позиция 5);
• Получения гипс от СОИ 7 (Позиция
6);
• Очистените димни газове на изход
от СОИ 7 (Позиция 7);

МАСОВ
БАЛАНС НА ЖИВАК
ЗА
ГОРИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ИЗГАРЯЩА
ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
Както бе споменато във Въведението, до
този
момент
емисиите
от
живак,
изхвърляни в атмосферния въздух от
големи горивни инсталации, изгарящи
лигнитни въглища, на територията на
Европа, не са обект на контролни или
непрекъснати измервания, но това е на път
да се промени чрез въвеждането на норми
за допустими емисии за живака (Таблица
1) съгласно заключенията на НДНТ.
Необходимо е първо да се определи
концентрацията на живак в изходящите
потоци на инсталациите с оглед, ако е
нужно да се набележат конкретни мерки,
които да приведат стойностите на
живачните емисии до изискуемите нива.
За
целта
е
проведен
промишлен
експеримент за изготвяне на масов баланс
на живака за енергиен котел (ЕК) № 11,
част от енергиен блок 7 и съответната
сероочистваща инсталация СОИ 7 в „ТЕЦ
Марица Изток 2“ ЕАД.

Фигура 1. Пробовземни точки за определяне на
концентрацията на живак

Използван метод за пробовземане от
димните газове
Пробонабирането и определянето на концентрацията на живак в димните газове е
осъществено посредством “Метод 30B –
Определяне на общите емисии на живак от
горивни източници изгарящи въглища чрез
използване на уловители с въглероден
сорбент” – референтен метод, разработен
от Агенцията за опазване на околната
среда (EPA) на Съединените американски
щати. Метод 30В е процедура за
измерване на общите емисии на живак (Hg)
от горивни източници изгарящи въглища
чрез
пробовземане
със
сорбентни
уловители и използващ екстракционен или
термично
аналитичен
метод
[3].
Предназначен е да измерва масовата
концентрация на общ живак (Hg) в димен
газ, в това число елементен живак (Hg 0) и
оксидирани форми на живак (Hg +2), в
микрограми на сух, нормализиран метър
кубичен димен газ (μg/Nm 3). Метод 30В е
референтен метод за провеждане на
тестове за точност на системи за
постоянен мониторинг, монтирани на
котли, изгарящи въглища и освен това е
подходящ за провеждане на тестове

Пробовземни точки за определяне на
концентрацията на живак
При провеждането на експеримент, чиято
цел е изготвянето на масов баланс на
живака за горивна инсталация изгаряща
лигнитни
въглища,
е
анализирано
съдържанието му в следните показани на
Фигура 1 входящи и изходящи потоци на
енергиен котел (ЕК) № 11:
• Суровите въглища, подавани за
изгаряне към ЕК № 11 (Позиция 1);
• Варовика, подаван към мелещата
система на СОИ 7 (Позиция 2);
• Пепелта в шлаката, пропаднала в
шлакова вана (Позиция 3);
• Пепелта, отнесена от димните
газове в изнесения въздухоподгревател
(ИВП) (Позиция 4);
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свързани с определянето на живачните
емисии в димните газове формирани от
такива котли. Съгласно метода, известен
обем димен газ се извлича чрез вакуум
помпа през 2 броя уловители разположени
в
газохода/комина
на
стационарния
източник на емисии в сорбентна среда при
подходящ дебит (Фигура 2). Разположението на уловителите със сорбентна
среда
в
газохода/комина
намалява
потенциалната загуба на живак в сравнение с метод, при който димния газ
преминава през сонда или пробовземна
линия и при който живака се събира в
съдове разположени извън газохода/
комина след пробовземната сонда.

гипс е използвана апаратура, чийто
принцип на измерване на концентрацията
на живак се основава на диференциална
Зееман
атомно
абсорбционна
спектрометрия, използвайки високочестотна
модулация на светлинната поляризация
(ZAAS-HFM) (Фигура 3).

Фигура 3. Принцип на работа на използвания
анализатор за живак

Източникът на радиация (живачна лампа) е
поставен в перманентно магнитно поле Н.
Резонансната линия на живака λ=254 nm е
разделена
на
три
поляризирани
компонента на Зееман (съответно π, σ+ и
σ-). Когато радиацията се разпространява
по посока на магнитното поле, само
радиацията на σ компонентите, едната от
които попада в профила на абсорбционната линия и друга, разположена
навън, достига фотодетектора. Когато няма
наличие на живачни пари в аналитичната
клетка, интензитета на излъчване и на
двата σ компонента е еднакъв. След като
атоми на живака се появят в клетката,
разликата между интензитетите на σкомпонентите се увеличава с увеличението
на концентрацията на живачни пари. σ
компонентите
са
разделени
чрез
поляризационен модулатор. Спектралното
отместване
на
σ
компонентите
е
значително по-малко от широчините на молекулните абсорбционни честотни ленти и
спектрите на разсейване, поради което
фоновата
абсорбция
от
пречещите
компоненти не влияе върху показанията на
анализатора. За повишаване на чувстви-

.
Фигура 2. Схема на пробовземната система със
сорбентни уловители

Използван метод за определяне на
концентрацията на живак
При последващия анализ на пробите взети
от димни газове, въглища, пепел, варовик и
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телността на анализа се използва
многопосочна клетка с ефективна дължина
около 10 m.

5

Експлоатационни условия по време на
извършването на експеримента
Експериментът е осъществен при пълен
товар и нормални експлоатационни режими на ЕК № 11 и СОИ 7 като условията са
представени в Таблица 2.

6
7

Разход на въглища на
работна маса
Съдържание на влага на
работна маса
Съдържание на пепел на
суха маса
Процентен дял на пепелта
в шлаката
Процентен дял на пепелта
в летяща пепел - ИВП
Процентен дял на пепелта
в летяща пепел - ЕФ
Дебит димни газове на
изход от СОИ, сух газ при
6% О2
Разход на варовик на суха
маса
Разход на гипс на суха
маса

2

3
4

92,2

μg/Nm3

50,0

kg/h

350 000

%

52,9

%

32,0

Таблица 4. Масови разходи и баланс на живак

%

10,0

Поз.

%

3,0

%

87,0

3

1
2

Nm /h

1 100 000

kg/h

21 000

3

kg/h

33 600

4

5

6

Таблица 3. Резултати за концентрация на живак

1

μg/kg

Стойност

7

Измерени
концентрации на
живак
Живак във
въглищата, суха
маса
Живак във
варовика, суха
маса
Живак в шлаката,
суха маса
Живак в летяща

54,2

Единица

Резултатите
от
експеримента
за
определяне на концентрацията на живак
получени след извършване на пробовземането с последващ анализ са
представени в Таблица 3.

Поз.

μg/kg

За така получените концентрации на живак
(Таблица 3) и използвайки експлоатационните данни представени в Таблица 2 е
изчислен масовия разход на живак във
входящите и изходящи потоци от ЕК № 11
и СОИ 7 в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.
Масовите разходи и баланса на живак са
представени в Таблица 4.

Таблица 2. Експлоатационни условия по време на
експеримента
Параметър

пепел – ИВП, суха
маса
Живак в летяща
пепел – ЕФ, суха
маса
Живак в гипса, суха
маса
Живак в димните
газове, сух газ при
6 % О2

Единица

Стойност

μg/kg

309,7

Входящи
масови
разходи
Живак във
въглищата
Живак във
варовика
Изходящи
масови
разходи
Живак
в
шлака
Живак
в
летящата
пепел
ИВП
Живак
в
летящата
пепел - ЕФ
Живак
в
гипса
Живак
в
димните
газове

Стойност
kg/h

Дял,
%

0,051054

99,64

Сума
входящи
потоци
Стойност

0,000183

0,36

0,051237

Стойност
kg/h

Дял,
%

0,000011

0,02

Сума
изходящи
потоци
Стойност

0,000042

0,08

0,002487

4,83

0,003098

6,02

0,045833

89,05

0,051471

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

μg/kg

8,7

μg/kg

2,0

μg/kg

26,5

Получените изходящи масови разходи на
живак (Таблица 4) от горивна инсталация
изгаряща лигнитни въглища и по-конкретно
енергиен котел (ЕК) № 11, част от енергиен
блок 7 и съответната сероочистваща
инсталация СОИ 7 в „ТЕЦ Марица Изток 2“
ЕАД показват, че почти цялото количество
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живак (около 89%) напуска котела с
димните газове и
се емитира в
атмосферния въздух. От друга страна
около 6% от живака остава в получения от
процеса на сероочистване на димните
газове гипс, а под 5% от живака се
съдържа в „уловената“ от електрофилтрите
летяща пепел. От резултатите е видно
още, че незначителна част от живака се
отделя с шлака и летящата пепел от
изнесения въздухоподгревател.

Prevention and Control Division, National Risk
Management Research Laboratory, Office of
Research and Development, U.S. Environmental
Protection Agency, Research Triangle Park, NC,
February 18, 2005
[3] Method 30B Determination of Total Vapor Phase
Mercury Emissions from Coal-Fired Combustion
Sources Using Carbon Sorbent Traps 8-2-2017,
United States Environmental Protection Agency.

Измерванията, проведени при този експеримент показват, че концентрацията на
живак в димните газове на сух газ, при
нормални условия приведена към съдържание на кислород от 6% е около 50
μg/Nm 3 (Таблица 3). Средногодишната
норма, която е посочена в заключенията на
НДНТ и трябва да бъде достигната за
живак емитиран в атмосферния въздух от
ГГИ е 7 μg/Nm 3 на сух газ, при нормални
условия приведена към съдържание на
кислород от 6%. Това е с около 7 пъти помалко, отколкото са измерените нива на
концентрация на живак в димните газове
по време на експеримента. Това означава,
че е необходимо да се набележат
конкретни мерки, които да приведат
стойностите на живачните емисии до
изискуемите нива.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на
Комисията от 31 юли 2017 година за формулиране
на заключения за най-добри налични техники
(НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета
[2] Control of Mercury Emissions from Coal Fired
Electric Utility Boilers: An Update, Air Pollution
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ПРИЛАГАНЕ НА ТРАНСМУТАЦИЯТА НА МИНОРНИ
АКТИНИДИ КАТО ПОДХОД ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА
СРОКОВЕТЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ
ЯДРЕНИ ГОРИВА
Маг. инж. Костадин Зашев,
Доц. д-р Калин Филипов

ВЪВЕДЕНИЕ
Отработените ядрени горива, получавани при експлоатацията на енергийни ядрени
реактори, притежават някои характерни особености, които обуславят високите
изисквания към ядрената безопасност и радиационната защита при тяхното съхранение,
транспорт и преработване. Въпреки, че съдържа значително количество делящи се
изотопи, отработеното ядрено гориво не е годно за директно повторно използване в
реактор на топлинни неутрони. Друга особеност, която също е свързана със затруднения
при изграждането на програмите за дългосрочно съхранение, е фактът, че изотопният
състав на отработените горива може да варира значително [1, 2] дори и при един и същ
ядрен реактор, в зависимост от режимите на експлоатация и времето на престой след
извеждането от активната зона. Въпреки, че за разлика от типичните индустриални
отпадъци, нивото на опасност от ядрения отпадък намалява с времето поради
понижаването на неговата радиоактивност, ако не се приложат специални решения,
сроковете на съхранение на отработените ядрени горива са изключително дълги. Основната цел при управлението и съхранението на радиоактивните отпадъци е да се
защитят хората и околната среда, поради което отпадъкът се изолира от биосферата
или се разрежда до такива количества, че нивото на концентрация на радионуклидите,
върнати в биосферата, да бъде незначително и класифицирано като безвредно, съгласно
законовите нормативни актове.
За да се постигне тази цел, на практика
целият отпадък се преработва, като част от
него се изолира от околната среда и се
погребва окончателно след предварително
кондициониране и привеждане в удобна за
съхранение форма. Основните продукти,
съдържащи се в отработено ядрено гориво
на типичен леководен енергиен реактор, са
следните [3]:
• Уран – приблизително 96 % от
теглото на отработеното ядрено гориво,
като делът на делимия изотоп U-235 е помалко от 1%, което е повече от неговото
съдържание в природния уран.
• Плутоний – около 1 % от теглото
на отработено ядрено гориво, като

основната част от него представлява
делящ се материал, който може да бъде
използван
като
гориво
както
в
експлоатираните към момента енергийни
реактори,
така
и
във
все
още
нереализираните проекти на реактори от
поколение IV.
• Минорни актиниди – актинидни
елементи в отработените ядрени горива,
различни от мажорните (висши) актиниди
уран и плутоний. Минорните актиниди
включват нептуний, америций, кюри,
беркелий, калифорний, айнщайний и
фермий. От гледна точка на съхранението
и преработването на отработените ядрени
горива, най-важните изотопи, които се
съдържат в
тях, са
нептуний-237,
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америций-241, америций-243 и изотопите
кюри-242 до кюри-248 и калифорний-249 до
калифорний-252. От тях с най-голям дял са
изотопите на елементите нептуний (50%),
америций (47%) и кюри (3%), като всички
те
се
характеризират
с
висока
радиотоксичност [4]. Минорните актиниди
представляват около 0.1 % от теглото на
изведеното от активната зона отработено
ядрено гориво.
• Продукти на делене – продуктите
на делене с по-значими концентрации в
отработените ядрени горива са йод, технеций, неодим, цирконий, молибден, церий,
цезий,
рутений,
паладий,
които
представляват около 2.9% от теглото на
изведеното отработено ядрено гориво.
Продуктите на делене притежават висока
активност, но повечето от тях са
краткоживущи. Най-опасните от гледна
точка на радиационната защита са тези,
които се натрупват в тялото на човека, като
йод-131 (задържа се в щитовидната
жлеза), стронций-90 (притежава потенциала да замени калция в костите) и цезий-137
(натрупва се главно в сърцето и
мускулите). Поради това, че изотопите на
плутония и минорните актиниди са
дългоживущи и притежават периоди на
полуразпад от порядъка на няколко хиляди
години,
основната
част
от
радиотоксичността
и
топлоотделянето
на
отработените ядрени горива в средносрочен план (от 300 до 20 000 години) се
обуславя именно от техните концентрации
[5]. Особеност на управлението на
отработените ядрени
горива и
на
радиоактивните отпадъци е това, че за
всеки един от продуктите, съдържащи се в
отработените горива, се прилагат различни
методи на управление. Към момента се
счита, че за да се въздейства риска при
дългосрочното съхранение е необходимо
да се развият подходящи методи за
унищожаване на плутония, минорните
актиниди и някои дългоживущи продукти на
делене. Стратегиите за управление на
отработените ядрени горива трябва освен
да гарантират безопасността на човека и
околната среда, да бъдат и както

икономически
обосновани,
така
и
обществено
приети.
Наличието
на
дългоживущи
радионуклиди
в
отработените ядрени горива налага изолирането им от околната среда при строг
регулаторен контрол за срокове от
порядъка на 100 000 години в дълбоки
геоложки структури. Подобен подход очевидно
не
може
да
представлява
окончателно решение на проблема и към
момента усилията са насочени главно към
разработването на възможности за промишлено приложение на нов подход, който
се основава на използването на ядрените
реакции като метод за превръщане (трансмутиране) на дълго живущите продукти на
делене в по-малко радиоактивни или
краткоживеещи продукти – трансмутация.
РЕДУЦИРАНЕ
НА
ПРОДУКТИТЕ
ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО

В

Унищожаване на плутония
В някои ядрени реактори, работещи в
момента, част от плутония, отделян в
заводите за преработка на отработените
ядрени
горива,
се
използва
като
заместваща част (приблизително 1/3) на
обогатения уран в горивните касети със
смесени окисни (MOX) горива [6]. При това
обаче се формират голям дял плутониеви
изотопи като Pu-238, Pu-240 и Pu-242,
които са силни поглътители на неутрони
(σf/σc<<1). Поради тази причина преработката на горивото може да бъде
ограничена до един или най-много два
цикъла на рециклиране. Тази практика
намалява темповете на растеж на
количествата складиран плутоний до 30% в
сравнение със случая на работа на
реакторите на топлинни неутрони без
използване
на
МОХ
горива,
като
допълнително предимство на подхода
представлява и времето, необходимо за
производството
на
смесените
уранплутониеви горива и периода за временното им съхранение преди преработването. По този начин се отлага с 15
до 30 години моментът от времето, когато
въпросът за унищожаването на плутония с
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други средства ще стои на дневен ред.
Технологията на реакторите с бързи
неутрони, която се използва за изгаряне на
запасите от плутоний, е вече добре
развита, но експлоатационният опит в това
отношение е относително малък. Реактори,
работещи с бързи неутрони, са били
експлоатирани в различни етапи от
развитието на ядрената енергетика в
редица държави като САЩ (EBR),
Обединеното Кралство (PFR), Франция
(PHENIX,
SUPERPHENIX),
Япония
(MONJU), Казахстан (BN-350) и Русия (BN600 и BN-800). В този тип реактори
произведеното количество плутоний зависи
от баланса между неговото генериране и
неговото изгаряне в процеса на работа на
реактора. В зависимост от количеството на
U-238 в активната зона, един реактор на
бързи неутрони може съответно да бъде
размножител, възстановител или изгорител
(бърнър). Неутронните характеристики на
тези реактори позволяват да се използва
плутоний, съдържащ висок дял на четните
изотопи, като по този начин се изгарят
плутониеви изотопи с различен произход и
най-вече плутоний, който е бил рециклиран
един или повече пъти в топлинни реактори
с вода под налягане.

актиниди
обаче
не
носи
никакви
радиологични ползи, освен,
ако и
плутоният също не бъде утилизиран.
Унищожаване
на
дългоживущите
продукти на делене
Тъй като продуктите на делене не са
делящи се, тяхната трансмутация в
стабилни
елементи
трябва
да
се
осъществи
чрез
ядрени
реакции,
индуцирани от частици като неутрони,
протони,
фотони
или
леки
ядра.
Вероятността за протичане на тези
реакции е много ниска и поради това, за
получаване на приемливи резултати, се
изисква дълго време на облъчване с
високоенергийни потоци от заредени
частици. Един от вариантите за трасмутиране на продуктите на делене е в зоните за
възпроизводство на ядрено гориво на
реактори размножители на бързи неутрони.
ТРАНСМУТАЦИЯ
НА МИНОРНИТЕ АКТИНИДИ
Актинидите представляват група от 15
метални химически елемента с атомни
номера от 89 до 103 (от актиний до
лауренций) [8, 9, 10]. Името на групата от
елементи произлиза от един елемент от
група 3, който е първият елемент от
серията – актиний (Ac) [11]. Основните
актиниди торий (Тh) и уран (U) се срещат в
природата в значителни количества.
Радиоактивното разпадане на урана води
до
получаването
на
транзиентни
количества актиний (Ac) и проактиний (Pa),
както и атоми на нептуний (Np), америций
(Am), кюри (Cm), берклий (Bk) и
калифорний (Cf). Останалите актиниди
представляват елементи, получени по
изкуствен път в ускорители на заредени
частици. Естествените уран и торий и
изкуствено получаваният плутоний са найразпространените актиниди на Земята, но
всички актиниди са радиоактивни и
радиоактивният им разпад е съпроводен с
освобождаване на енергия.

Унищожаване на минорните актиниди
Рециклирането на минорните актиниди в
реакторите
размножители
на
бързи
неутрони и в реакторите с топлинни
неутрони е възможно, но е съпроводено с
неблагоприятни последствия за горивния
цикъл поради увеличаването на изотопите,
които представляват неутронни и гама
източници. Фактът, че всеки изотоп на
минорни
актиниди
има
различни
характеристики означава, че трябва да се
намери решение за всеки поотделно.
Първата стъпка представлява отделянето
на минорните актиниди с цел поефективното им унищожаване. С някои
незначителни
модификации
в
рециклиращите
заводи,
които
се
експлоатират към момента, могат да се
сепарират до около 80% от нептуния.
Унищожаването
само
на
минорните

24

Трансмутацията на минорните акитниди се
осъществява чрез облъчване с интензивен
неутронен поток в реакторна система с
висока
мощност
или
подкритична
реакторна система, управлявана от ускорител.
Унищожаването
на
минорните
актиниди може да се реализира директно,
чрез единично взаимодействие с неутрон
или индиректно, чрез първоначален неутронен захват, последван от второ
взаимодействие, водещо до делене. Тъй
като както сеченията на взаимодействие за
делене, така и за неутронен захват, са с
много малки стойности, е необходима
комбинация на ядрени реакции с дълго
време на облъчване [7].

съхранение
да
бъде
заменено
краткосрочно съхранение (1.2 и 1.3).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКТИНИДИ

НА

с

МИНОРНИТЕ

Много от актинидите са изключително
радиотоксични [11] поради дългия период
на полуразпад и тяхната алфа активност.
От минорните актиниди в отработените
ядрени горива, нептуний, америций и кюри
са трите елемента, които са основната цел
на процесите на разделяне и трансмутация. Въпреки, че има и други налични
минорни актиниди, тези три елемента са
доминантни
по
отношение
на
количеството. Отработеното ядрено гориво
на типичен енергиен реактор с лека вода
съдържа около 600 g/tHM нептуний, 850
g/tHM америций и 50 g/tHM кюри. Тъй като
америций-241 се получава след радиационен разпад на плутоний-241, а
изотопите на кюри са относително
краткоживущи,
то
пропорциите
на
минорните
актиниди
се
изменят
непрекъснато в зависимост от времето на
охлаждане на отработеното гориво и от
достигнатата дълбочина на изгаряне по
време на техния престой в активната зона
на реактора. Нептуний, който е представен
основно от един изотоп – нептуний-237,
има значителен принос в дългосрочната
радиотоксичност поради много големия си
период на полуразпад и минимален принос
по
отношение
на
остатъчното
топлоотделяне. Нептуний-237 може да
бъде трансмутиран както в реактори на
топлинни неутрони, така и в реактори на
бързи неутрони чрез т.нар. метод на
хомогенно рециклиране, който представлява процес на хомогенно смесване на
нептуний със свежо ядреното гориво.
Трансмутирането на елемента америций
представлява една от основните цели
заради относително голямото му налично
количество и основния принос към гама
активността и радиотоксичността, особено
след първите 500 години от съхранението
на отработените ядрени горива, когато
приноса на продуктите на делене към

Пример за два радиоактивни изотопа,
които могат да бъдат трансмутирани в помалко опасна форма, са продуктите на
делене технеций-99 (Т1/2=211 100 години)
и йод-129 (T1/2=15.7 млн. години) (1). Както
йода, така и технеция, представляват
трудни
за
изолиране
радиоактивни
отпадъци,
а
поради
голямата
им
разтворимост в подпочвените води те
могат относително лесно да се придвижват
и разпространяват в околната среда при
хипотетично разрушаване на хранилището,
в което са съхранявани. Облъчването на
дългоживущия технеций-99 с неутрони
води до получаването на технеций-100,
който претърпява пълно радиоактивно
разпадане и се превръща в стабилния
изотоп рутений-100 в рамките на няколко
минути. По подобен начин изотопът йод129 може да бъде трансформиран чрез
поглъщането на неутрон в стабилен изотоп
на ксенона.
Минорните актиниди и най-вече изотопите
на елементите нептуний, америций и кюри
могат да се трансформират в по-малко
опасен отпадък като се предизвика делене
чрез облъчването им с неутрони [14, 15],
при което се получават разнообразни
радиоактивни и нерадиоактивни продукти
на деленето със значително по-кратки
периоди на полуразпад. Прилагането на
такъв подход прави възможно дългосрочно
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общата радиотоксичност е намалял
няколко порядъка.

с

неутроните, генерирани при едно делене в
активната
зона
и
необходими
за
осъществяване на трансмутация на всички
дългоживеещи продукти на делене, се
получава стойност от поне 0.3÷0.5
неутрона/делене. В някои случаи, при
различни неутронни спектри и за различни
минорни актиниди, трансмутацията изисква
неутронен излишък, а в други случаи това
не е необходимо. В допълнение, факторът
на намалението на радиотоксичността
след облъчване на първоначалните
нуклиди,
предшестващи
дъщерните
продукти, зависи силно от ядрените
характеристики на цялото семейство
радионуклиди при даден неутронен поток
[13]. От особена важност е да бъдат
правилно определени броят на неутроните,
които могат да бъдат произведени в
резултат на трансмутацията на всеки
нуклид по време на неговия живот под
въздейсвие на неутронния поток и какво е
нивото на радиотоксичност на неговото семейството, достигнато в края на процеса
на трансмутация. За всички семейства
радионуклиди
бързият
спектър
на
неутроните
предоставя
повече
от
необходимите неутрони за изгаряне на
дългоживеещи
продукти
на
делене
(Таблица 2), като торият е най-беден по
отношение на неутронна продукция сред
всички естествени горива, но е по-добър от
уран-238 в топлинния спектър.

Всички америциеви изтопи притежават
големи ядрени сечения на взаимодействие
и са податливи на унищожение при
подлагането им на въздействието на
интензивен неутронен поток. Основният
наличен изотоп в отработеното гориво е
америций 241, като освен него са налични
и незначителни количества от америций242, америций-242m и америций-243. Елементът кюри има значителен принос към
гама активността, радиотоксичността и
спонтанните
неуронни
емисии
на
отработените ядрени горива. Кюри не е
много подходящ за трансмутация поради
малките стойности на ядрените сечения на
делене и на радиационен захват на
основните му изотопи (кюри-242 и кюри244), откъдето произхождат и трудностите
за ефективната му трансмутация. Въпреки,
че кюри-242 има много малък период на
полуразпад (163 дни), той бива непрекъсното генериран в отработеното
ядрено гориво в резултат на разпадането
на америций-242m (141 години период на
полуразпад).
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА
РАДИОТОКСИЧНОСТ
ЧРЕЗ
ТРАНСМУТАЦИЯ
Компютърните кодове, предназначени за
моделиране на поведението на неутроните
в активната зона на реактора, имат много
важна роля при оценката на потенциала за
трансмутация на дадена ядрена система.
Например, изгарянето на дългоживущите
продукти на делене се определя директно
от неутронния излишък, наличен в
дадената ядрена система. Всяко делене
произвежда дългоживущи нуклиди, но
някои деления могат да доведат до
излишък от неутрони, които да се
използват за елиминирането на тези
дългоживущи радионуклиди, като този потенциал за „изгаряне“ може да бъде
увеличен допълнително чрез външен
неутронен източник. При определяне на

Таблица 2. Обща неутронна продукция (Dнеутрони/делене) при различна композиция на
горивото и различни неутронни спектри при стандартни неутронни потоци (Ф).
J-семейства

Уран-235
Уран-238
Торий-232
Плутоний-239
Плутоний-242
Америций-241
Америций-243
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LWR-UOX
Спектър
Ф=1014n/cm2s
0.60
-0.10
0.16
0.69
-1.27
-1.07
-0.32

FR-SPX
Спектър
Ф=1015n/cm2s
0.86
0.62
0.36
1.46
0.49
0.54
0.67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

изучената технология на реакторите с
топлинни неутрони ги прави предпочитан
избор при осъществяване на трансмутация
на минорни актиниди в промишлени
мащаби.

Основната
част
от
радиоактивните
отпадъци, генерирани при експлоатацията
на енергийни и неенергийни ядрени
съоръжения, представляват продукти на
активацията, които след период на
съхранение от 30 до 100 години могат да
бъдат освободени от регулаторен контрол.
Съществуват обаче и такива радиоактивни
отпадъци (главно продукти на деленето),
които, въпреки че представляват една
много малка част от общото количество,
налагат
сериозни
ограничения
по
отношение на тяхното преработване и
съхранение, тъй като остават радиоактивни в продължение на десетки хиляди
години. Основните продукти, съдържащи
се в отработено ядрено гориво на типичен
леководен реактор, са уран (96%),
плутоний (1%), минорни актиниди (0.1 %) и
продукти на деленето (2.9 %). Плутоният и
минорните актиниди са отговорни за поголямата част от радиотоксичността и
топлоотделянето на отработеното ядрено
гориво в средносрочен план (от 300 до 20
000 години) и въпреки, че се генерират в
относително малки количества, имат
основен принос както в неутронните
емисии,
така
и
в
остатъчното
енергоотделяне на отработеното ядрено
гориво. Технологията за осъществяване на
изкуствена трансмутация има потенциал за
значително намаляване на негативните
ефекти, породениот преработването и
съхранението на радиоактивните отпадъци. Реакторите с бърз неутронен
спектър се очертават като най-добрия
вариант за рециклиране на минорни
актиниди, но към днешна дата работещите
съоръжения от този тип притежават
съществени недостатъци, свързани от
една страна с технологични и експлоатационни затруднения, а от друга, с повисоката цена – както за изграждане на
съоръженията, така и получаваната от тях
електрическа и топлинна енергия. Към
днешна дата, преди реализирането на
проектите за реактори от поколение ІV,
широкото
разпространение
и
добре
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ХИБРИДНАТА ЕНЕРГЕТИКА В НАЦИОНАЛНАТА
ЕНЕРГИЙНА ДОКТРИНА
Доц. д-р инж. Радослав Кючуков

ВЪВЕДЕНИЕ – ЕНЕРГЕТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ. НЕИЗЧЕРПАТЕЛНА ФАКТОЛОГИЯ
България е малка държава, но е с добре развита енергетика, вклюбчително в регионален
план. Инсталираните електропроизводствени мощности са около 13 ГW (ГигаВат), като
върховото натоварване през м. януари е около 7 ГW, а през останалите месеци от
годината е (3.5 – 6) ГW. Дълги години електроенергетиката беше в стабилно
икономическо и техническо състояние. Даже голямата инфлация през 90-те години на
миналия век не й създаде нерешими проблеми. Последва непоследователност в
развитието на енергетиката. Изведени бяха малките маневрени реактори в АЕЦКозлодуй. Старият проект на АЕЦ „Белене” беше прекратен, а нейният реактор работи в
Калининската АЕЦ в Русия. Сега са на ход реакторите на актуалния проект на АЕЦ
„Белене”. Къде ще отидат? На българския енергиен пазар оперират чуждестранни
компании. Приватизирано беше електроразпределението. Междувременно смени
собствеността си едно от електроразпределителните дружества. Сега държавата
Чехия на практика приватизира своето електроразпределително предприятие ЧЕЗ
Разпределение България. Работят т. нар. „американски централи”. Засега е преминал
бумът на масовизацията на ВЕИ-тата, но преференциите продължават. Световната
шистова революция, като че ли за нас няма смисъл. Беше прекратен проектът „Южен
поток”, а сега се търси включване в други газови проекти. Находището на газ, ако го има
в района на Генерал Тошево, ще е достъпно и откъм Румъния и нашите протестиращи ще
направят неочаквано добър подарък на съседите. Почти всеки ден се говори за
проблемите на енергетиката. Но без енергетика не може.
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА

ност. Стратегията за Европейския енергиен
съюз поставя нови задачи в областта на
енергетиката и климата в хоризонт до 2030
година: намаление на емисиите на
парникови газове от цялата икономика на
Европейския съюз, спрямо нивата от 1990
г., с 40%; подобрение на енергийната
ефективност с 30%; дял на енергията от
възобновяеми източници в енергопотреблението на Европейския съюз - 27%;
междусистемна електроенергийна свързаност – 15%.

Регламентът на Европейския парламент и
на Съвета има за цел реализирането на
рамкова Стратегия за Енергийния съюз.
Дългосрочните цели на енергийната
политика на Европейския съюз са:
сигурност
на
доставките;
устойчиво
развитие; конкурентоспособност. Предвиждат се действия в пет направления
(измерения): сигурност на енергийните
доставки,
солидарност
и
доверие;
вътрешен енергиен пазар; енергийна
ефективност, като средство за ограничаване на търсенето на енергия;
декарбонизация на икономиката; научни
изследвания, иновации, конкурентоспособ-

РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА В
ЕНЕРГЕТИКАТА
Държавният интерес съдържа частните
интереси, но частният интерес често не е
държавният.

29

Държавата може да не е добър стопанин,
но единствено тя отговаря и решава
проблемите,
предизвикани
както
от
нейните служители, така и от частните
инвеститори. Държавата е гарант на
енерго-снабдяването, като независимо от
обстоятелствата осигурява:









същото време има пропуски в ограничаването на монополните и картелните
практики.
ЕНЕРГИЙНА МАТРИЦА НА БЪЛГАРИЯ
България е естествен кръстопът и депо на
енергийни
потоци.
В
енергийната
геополитика не е важна големината на
територията, а са определящи местоположението и енергийният потенциал.

непрекъснато енергоснабдяване с
качествена енергия;
целесъобразно енергоснабдяване;
енергия в качеството на живота
(вкл. ограничаване на енергийната
бедност);
безопасност – на хората, движението, икономиката като цяло и др.;
защита на енергийните съоръжения
от терористични и военни действия,
вандализъм, природни бедствия,
технологични аварии, други рискове;
други дейности, за които тя е
изпълнител без алтернатива.

Подлежат на пълно проучване и оценка,
като потенциал, възможности за устойчиво
развитие,
икономически
съображения,
перспективност, енергийна и национална
сигурност на: уран (забравен, но все пак го
има); конвенционален газ (вносен и
собствен; резервиране в газохранилищата;
доставка на втечнен газ); шистов газ;
въглища (класически добив, подземна
газификация); газови хидрати (в нашата
акватория
на
Черно
море);
нефт
(проучване
на
всички
потенциални
находища); слънчева енергия (България е
в т. нар. „Слънчев пояс); вятърна енергия;
водна енергия (Дунав е позабравен, а
построяването на хидроенергиен комплекс
може да има като добавка пътна връзка и
подобряване на навигацията поради
непостоянството
на
речното
ниво);
геотермална енергия; биомаса (местно
енергоснабдяване – локални уредби за
извличане
на
водород);
водородна
енергетика; системи “Gas to Power” - “Power
to Gas”.

Следва да се отбележи, че държавата
поема на практика всички загуби при
форсмажорни обстоятелства (природни
бедствия, тежки аварии и други подобни).
Държавата поема както икономически
нелогичните решения, така и тези, които
нямат икономически еквивалент, но могат
да доведат до опасност за живота на
хората, тотален срив на икономиката и
обществения живот и други. Абсолютизирането
на
деструктивността
на
държавата в икономиката, в т.ч. в
енергетиката, не винаги е обосновано.
Много държави са доказали, че разумната,
държавно регулирана пазарна икономика,
вкл. енергетика, може да бъде добро
решение. Свободата на формата на
собственост е позволила провеждането на
приватизация, но може да има и
етатизация (наричана национализация) на
енергийния отрасъл, ако отговаря на
висшия – държавния интерес. Възприетата
у нас регулация на цените и дейностите в
енергетиката има рестриктивен елемент. В

Тепърва
предстои
разработката
на
икономически
логични
решения
на
акумулиране на енергия – дълготрайно и в
големи количества. Не са за подценяване
като ресурс и енергийните отпадъци, които
могат да бъдат включени в кръговата
икономика. Държавното енергийното резервиране съдържа конвенционалните
подходи чрез резервни мощности и
ресурси, като философия, технология и
икономика на резервирането. Класиката са
т. нар. студен и топъл резерв, със
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съответната динамика. Резервите от
енергийните ресурси трябва да бъдат
планирани на базата на оценка на риска добре
съхранявани,
защитени
и
периодично обновявани.

базирана на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ). Постижение на националната енергетика е развитието на
завидна
енергийна
система
със
съответните производствени мощности.
Тяхното запазване и развитие ще осигури
устойчиво икономическо и социално
развитие, като ще гарантира националната
и енергийната сигурност на страната.

В допълнение следва да се поддържат
национални технологични резерви от
неенергийни ресурси (при прекъсване на
енергоснабдяването
от
различни
енергоносители) – също на базата на
оценка на риска.

Енергийният микс
Енергетиката, с конкретизация за електроенергетиката, е динамично съчетание на 4
елементи: производствена енергетика;
електропреносна енергетика; електроразпределителна енергетика; консума-тивна
енергетика (консуматорите – битови,
производствени, обществени и др.).

ХИБРИДНАТА ЕНЕРГЕТИКА –
НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЕНЕРГЕТИКАТА
В традиционните разбирания енергетиката
се разглежда от различни страни,
активности и интереси, но не винаги се
оценяват техните взаимовръзка, взаимодействие и взаимозависимост. При това се
пропускат или подценяват компоненти,
които при дадена обстановка – политическа,
икономическа,
социална,
екологична и друга, могат да имат
значително
въздействие.
Хибридната
енергетика ги извежда и подрежда в
устойчива многокомпонентна система,
която е в основата на енергийната, а и на
националната сигурност.

В структурен план миксът съдържа:
 производствен енергиен микс (по
видове и количества енергия –
политика на разпределението):
разпределение на количествата
енергия, които могат да бъдат
произведени (потенциал);
- разпределение на количествата
енергия, които реално
се
произвеждат.
производствен мощностен микс
(по видове, мощност, териториално
разположение):
- разпределение на мощностите
по вид, стойност (разполагаеми);
- разпределение на мощностите,
намиращи се в експлоатация, по
вид и стойност – да се
разграничат според използването и възможностите да поемат
товари;
- териториално разположение.
потребителски
(енергиен
+
мощностен) микс: разпределение
(групиране) на потребителите по:
видове (индустрия, селско стопанство, обществени сгради, жилища,
други); енергопотребление (коли-



Енергийни ресурси – основа на енергийната пирамида
България разчита в голяма степен на внос
на горива, в т.ч. на ядрено гориво. Пълното
специфициране на разполагаемите енергийни ресурси е съществена енергийна
задача. Предполага внимателна преценка
на обявяване на представяните като
спорни
източници
(като
например
необосновано изоставеният шистов газ,
който не е неглижиран в европейски
страни).



Производствени мощности
Те включват както конвенционалната
енергетика, в т.ч. електроенергетиката
(вкл. ядрената, на горива, големите ВЕЦ и
ПАВЕЦ), така и електроенергетиката,
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чество енергия); мощност (товаров
график); нужди (с икономически и
без икономически еквивалент); резерви; други

фотоволтаичните централи, вероятно ще
се случи и с електромобилите. Тяхното
приложение има локален екологичен
ефект, доколкото не замърсяват селищата.
В същото време електрическата енергия за
тях
преминава
многократно
преобразуване. Както е извество, всяко
преобразуване на енергията е свързано
със загуби: в електрическите централи; при
пренасянето
и
разпределението
на
енергията до крайното потребление.
Конкретно,
при
електромобилите,
процесите на зареждане, акумулиране и
преобразуване на електрическата енергия
в механична (за движение), също са със
значителни и неоснователно неглижирани
загуби. При това, ако се иска да се зареди
бързо акумулаторната батерия, напр. от
скромните 50 kWh (килоВатчас), но за 1 h
(час), мощността от 50 kWh (килоВат) не
може да се поеме домашен контакт.
Сериозното развитие на електромобилите
предполага съответни децентрализирани
електропроизводствени мощности, независещи от „настроението” на ВЕИ. Всеки
иска да зареди бързо, на удобно място.

Тези три вида структуриране не винаги са в
синхрон поради различните интереси
(икономически, пазарни, спекулативни и
други). Управлението им позволява, дори
да се постигне, намаление на цените на
различните видове енергии.
Непрекъснатост на снабдяването
Загубите от прекъсване на електроснабдяването са: загуби с икономически
еквивалент: преки загуби (брак, разстройване
на
процеси,
непроизведена
продукция, заплащане на престои, други) и
допълнителни (компенсиране на непроизведена продукция, пропуснати ползи и
други);
загуби
без
икономически
еквивалент:
социални
(травматизъм,
дискомфорт, здравословно състояние); за
околната
среда;
пазарно-политически
(пазари, престиж, комуникации, други).
Следва да се отбележи, че при определени
обстоятелства (системни аварии, природни
бедствия, тероризъм и други), загубите
могат да надхвърлят значително направените инвестиции в енергетиката.

Енергийно резервиране
То предполага поддържането на резервни
енергийни
ресурси
и
мощности.
Държавната политика следва да се
основава на философия, технология и
икономика на резервирането. Свързана с
това е диверсификацията на енергийните
източници и на резервирането (териториална, структурна, експортно-импортна,
друга диверсификация). Поддържаните
резерви от енергийни ресурси трябва да
бъдат добре съхранявани, защитени и с
възможност за да бъдат незабавно
въвеждане използвани като заместващи
при необходимост. Форма на неявно
енергийно резервиране е поддържането на
национални технологични резерви от
неенергийни ресурси (при прекъсване на
енергоснабдяването
от
различни
енергоносители) - на базата на оценка на
риска.

Възобновяема енергетика
Възобновяемата
енергетика
допълва
конвенционалната. Т. нар. „зелена енергия”
не
винаги
е
енергийноефективна.
Рационалният баланс на енергийните
източници предполага да се управлява
процесът – кой поддържа основата и кой
поддържа
променливата
част
на
енергийния баланс. Производството от
ВЕИ е зависимо преди всичко от
природните условия. Това предполага,
независимо от преференциите (като цени и
гарантирано изкупуване), динамика на
допълването с конвенционална енергия.
Възобновяемите енергийни източници имат
място, но не всяка цена и само при
енергийна, екологична и икономическа
логика. Това, което досега беше с
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Енергийно спестяване
Базира се на философията „Най-евтина е
спестената енергия”. Енергоспестяващите
технологии се развиват иновативно, преди
всичко като пазарен елемент. В същото
време се реализират регламентирани
рестрикции – например ограничаване на
мощността
на
битови
уреди,
производствени машини и др. Подобрението на енергийната ефективност до
2030 г. с 30% е една от индикативните
цели на Европейския енергиен съюз.
Свързана
с
това
е
цената
на
електрическата
енергия.
Не
съвсем
морално, но например по мнение на
експерти повишаването на цената на електрическата енергия мотивира енергийното
спестяване. Независимо от трудното
приемане, цените на електри-ческата
енергия в света ще нарастват.

централа и участие в местен,
регионален, национален и междусистемен обмен на енергия.

Дигитална трансформация на
енергетиката
Като алтернатива на конвенционалната
енергетика, се реализира обединяване на
енергетиката с информационните технологии. В енергийните и информационните
мрежи се извършва обмен на енергия чрез
обмен на информация, като функционират
паралелно енергийни и информационни
потоци. Виртуализацията на енергийните
обекти и дейности се извършва в следните
елементи:
 виртуална
електрическа
централа, която представлява виртуален енергиен комплекс. В него
реални централи от различни вид,
местоположение и разполагаема
мощност осигуряват съгласувано
производство
на
електрическа
енергия с необходимото количество
и качество при рационален мощностен, енергиен и икономичен микс.
Такава централа осигурява между
другото и гъвкаво балансиране на
производството при динамиката на
ВЕИ,
които
се
влияят
от
променливите природни условия.
Това позволява на виртуалната



виртуален потребител, в който
енергийно
и
информационно
свързани реални потребители със
съответни мощност и режим на
работа натоварват съгласувано и
икономично
електроенергийната
система. При това положение те
могат
да
работят
според
моментната стойност на енергията,
когато има излишък на енергия,
когато се изисква от режима им на
работа. Виртуалният потребител
съгласува функционирането си чрез
акумулиране на енергия (в т.ч.
електромобили, които зареждат във
времето на малко натоварване на
енергийната система, а практически
използват акумулираната от тях
енергия през периода на голямо (в
т.ч. върхово) натоварване на
системата. Виртуалният потребител
и отделни балансиращи групи, а
реални потребители със собствени
централи с предназначение за
самозадоволяване, даже могат да
изнесат енергия в системата.



виртуален диспечер, който съгласува енергийния и информационния
обмен. Управлява баланса „производство & потребление” в реално
време (между виртуални централа и
потребител),
натоварването
на
елементите
на
електроснабдителната система, качеството на
електрическата енергия. Реализира
надежден и икономичен местен,
регионален,
национален
и
междусистемен обмен на енергия.

Добра база за дигитализацията са
интернет-базирането и бъдещата 5G
технология. Реализират се т. нар.
интелигентни мрежи (Smart Gride) и
енергетика на умните градове (Smart City).
В енергийния „Интернет на нещата - ІоТ”,
управлението на потребителите става чрез
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Интернет, в съответствие със: състояние
на
околната
среда
(както
според
динамиката на атмосферните условия,
така и според въздействието върху
околната среда); състояние на сградите;
битови, индустриални и други енергопотребяващи устройства; обективна оценка
на
енергийните
нужди;
енергийната
култура в потребителската култура; безопасност; системност; индивидуализа-ция и
персонализация; друго.

институции и на студенти; браншови
организации;
неправителствени
организации; други.

Енергийни професии и енергийно
образование
Професионалната енергетика съдържа
следните компоненти: професионална квалификация (електротехник, топлотехник,
газовик (газотехник), други); минимални
нива на компетентност на енергийните
лица с различни професии и различни
позиции;
спазване
на
морален
и
административен кодекс; изграждане на
професионални съвети в енергетиката;
кадрово
осигуряване,
развитие
и
резервиране на кадрите; гарантирано
кариерно
развитие;
запазване
на
работните места; предвидимост.

Научно обслужване на енергетиката
Налице са традиции и добри практики в
развитието
на
енергийната
наука
(фундаментална и приложна), в създаване
и внедряване на иновации. Актуална е и
необходимата подкрепа на създаването на
енергийни „старт ъп”.

Националната образователна система има
разработен
Ситуационен
анализ
на
кадровото обезпечаване на ядреноенергийния отрасъл в Република България
и План за дейностите по кадрово
осигуряване на ядрено-енергийния отрасъл
в Република България.

Неправителствен сектор
Базира се на съществуващите Научнотехнически съюз на енергетиците в
България (НТСЕБ), браншови организации
в енергетиката. Има място създаването на
неправителствена организация в областта
на енергийното образование (примерно
наименование „Национална асоциация за
енергийно
образование”).
Професионалните съвети нямат аналог в България (в
различните отрасли и дейности, в т.ч. в
областта на енергетиката) и следва да се
предвидят в бъдещ закон за съсловната
организация на енергетиците.

Енергийното образование висше, висше
професионално, средно професионално,
квалификация и преквалификация) подготвя мениджмънта и изпълнителския състав. Формира, както професионална
квалификация, така и енергийна култура
на: енергийния персонал; държавния
пресонал; бизнеса; публичния сектор;
производителите на електрообзавеждане и
енергийни
съоръжения;
търговците;
населението (икономията на енергия не е
мизерия).

Енергийна култура на бизнеса и
населението
За
бизнеса
това
се
свързва
с
ефективността на производството и
свързаното с това участие на енергийните
разходи в себестойността на продукцията.
Развитието на технологиите и повишаването на енергийната култура на
бизнеса и населението са добър подход за
борба с енергийната бедност. Икономията
на енергия не означава мизерия. В
България около 30% от домакинствата са
енергийно бедни, като само една четвърт
от тях са обхванати от правителствената
програма за подпомагане на социално
слабите (в момента се подпомагат около
200 хиляди домакинства, като в предходни

Има място създаването на Национален
енергиен
образователен,
научен
и
професионален
клъстър,
включващ:
образователни
институции
със
специализирани изследователски звена и
адекватна материална и информационна
база; научни организации; държавни и
публични структури; бизнес и браншови
организации; фирми в областта на
енергетиката; финансови институции с
опит във финансирането на образователни
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периоди са подпомагани до 300 хиляди
домакинства). Борбата с енергийната
бедност не трябва да бъде пасивна –
символичното намаляване на цената на
електрическата енергия у нас няма да
намали сметките на социално слабите, а и
на останалите граждани.

(евентуално
нова
в
Белене
или
монтирането на реакторите в Козлодуй),
сама по себе си ще формира мощностния
и енергийния микс, и свързания с тях
енергийно-икономически микс на страната.
Следва да се анализира възможната
бъдеща
обратна
ценова
ситуация:
България – евентуално вносител (купувач),
а не износител (продавач) на енергия. Стои
въпросът
и
за
разширяване
на
електропреносната система, за участието
на АЕЦ в мощностния и енергийния микс.

Активното енергийно спестяване трябва да
става чрез енергийно подпомагане за
прилагане
на
енергийноефективни
електротехнически
продукти.
Така
социално слабите хора от собствен опит
ще установят ползата от енергийното
спестяване и ще бъдат мотивирани сами в
бъдеще да инвестират за енергийноефективни уреди. Так например е назрял
моментът за нов социален проект „Енергия
– светодиодна светлина – по-добър живот”,
като елемент на националната мрежа за
социална защита. Предоставянето на
600000 светодиодни лампи на 300 хиляди
домакинства ще позволи да се реализира
около 5% от националния потенциал за
намаление на енергийните разходи в
жилищата чрез замяна на неефективните
светлинни източници със светодиодни
(LED). Ако тези лампи бъдат произведени в
България, ще се привнесе и допълнителен
национален ефект от създаването на около
100 работни места за около две години при
потенциална брутна месечна заплата (вкл.
осигуровките) около 1250 лева.

Икономическите модели за оценка на
ядрената енергетика са математика,
логика, но следа да съдържат и
философия. Моделите зависят преди
всичко от специфицирането на факторите
и задаването на техните стойности
(прогнозни, вариабилни). Неотчитането на
някои
фактори
–
неволно,
от
непрофесионализъм, спекулативно и по
други съображения, може да формира
неправилни решения.
Следва да се оценят и специфични
варианти и ситуации, които на пръв поглед
нямат икономически еквивалент. Някои от
тях са свързани с: евентуално аварийно
отпадане на ядрена мощност напр. за конвенционална повреда (генератор, трансформатор, електропровод); катастрофични варианти (ядрена авария, природно
бедствие, атентат и др.); заместваща
мощност при ремонт (текущ – кратковременен, основен – по-продължителен).
Площадката на АЕЦ „Козлодуй” има
изградена инфраструктура, разполага се с
персонал и има логика закупените
реактори да се базират там. В същото
време общият принцип в енергетиката –
диверсификацията по местоположение,
накланя към Белене.

АЕЦ в хибридната енергетика
Специфичните икономически варианти,
сценарии и ситуации за оценка на
ефективността на ядрената енергетика
следва се оценяват при сравнение не само
с регионалните цени, а и с европейските и
световните цени, които са по-високи. При
развитието на междусистемните връзки
цените ще станат съпоставими. В същото
време трябва да се имат предвид и
възможностите за прилагане на различни
видове
цени:
пазарни;
държавно
регулирани пазарни; държавно регулирани
непазарни; непазарни – нелогични, спекулативни, картелни, от паника на пазара,
при конфликти, при тежки аварии, при
природни и др. бедствия, други. АЕЦ

Както беше отбелязано по-горе, привидно
икономически нелогични решения, както и
такива без икономически еквивалент, могат
да имат непредвидими последствия: като
могат да доведат до опасност за живота на
хората, тотален срив на икономиката и
обществения живот и други.
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Република Турция има няколко сертифицирани
площадки
за
евентуално
изграждане на АЕЦ в Турция, като едната е
в Европейската част – в непосредствена
близост до територията на България.
Започва изграждането на АЕЦ „Акую“.
Дали, ако се освободим реакторите, няма
да отидат там. Румъния също има АЕЦ.
Експлоатира газови находища.

успешни
страната.

Възможно е закриване някои или всички
ТЕЦ на въглища, както в България, така и в
региона. Битовата газификация също има
потенциал за разширяване.
Енергийно-индустриални технологични
паркове
Българските предложения до Европейската
комисия за прегласуване на референтния
документ за ограничаване на емисиите на
сернисти окиси от термичните централи в
страните от ЕС с 1% (от 96% на 97%,
гласуван от Европейския парламент на
28.04.2017 г.) и за дерогация на новата
екодиректива за българските ТЕЦ, могат да
не дадат очаквания резултат. В районите, в
които
са
разположени
основните
енергопроизводствени мощности в страната има изградена значителна инфраструктура. Ремонтните бази, сами по себе
си, са високотехнологични центрове с
много
широк
обхват
от
дейности
(машиностроене,
електропромишленост,
автоматика, електроника и др.). Разполага
се с висококвалифицирани кадри със
специфична квалификация, за които са
осигурени битови условия. Такива са
например АЕЦ „Козлодуй”, предприятията
в комплекса „Марица-Изток” и други.

находища

в



Изграждане на фотоволтаични
централи на неподлежащи на
рекултивиране площи.



Високотехнологично индустриално производство по световни
стандарти и с привличане на
водещи световни производители, с
обединяване на възможностите на
държавата и на общините в района.



Провеждане на научноизследователски, oбразователни дейности
(вкл. центрове за преквалификация
и обучение на кадри съвместно с
висши
училища
от
страната.
Създаване на регионални центрове
за обучение, квалификация и
преквалификация.



Извършване
на
земеделска
дейност на рекултивирани площи.



Запазване и дори увеличаване на
работните места с кадри в
областта на високите технологии.



Други специфични дейности.

Балкански енергиен пул
Във връзка с Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз се
активизират дейностите за развитие на
взаимноизгодно и
трайно балканско
сътрудничество. То би имало като важен
резултат инициирането и реализирането на
Балкански
енергиен
пул
(Балкански
енергиен съюз, като елемент на Европейския енергиен съюз). Той следва да
обедини и управлява енергийните потоци
на балканските страни, като повиши
енергийната сигурност на региона.

Една възможност е например изграждането на Енергийноиндустриален технологичен парк „Марица-Изток”, който ще
развива на високотехнологично равнище:


газови

Основна дейност: производство
на електрическа енергия. Разполага се с български енергийни
ресурси (нискокалорични лигнитни
въглища). Може електропроизводството да се ориентира и на газ, при
разработването
на
очакваните

Основните
дейности
на
енергиен пул могат да бъдат:


36

Балканския

обща регионална енергийна координация, общо енергийно планиране;













Устойчивото средносрочно и дългосрочно
енергийно развитие на страната трябва да
се реализира с национална енергийна
доктрина, основана на хибридната енергетика.
България
има
потенциал
и
геостратегическа позиция за лидерство в
бъдещ Балкански енергиен пул.

разпределение на електропроизводствените и електропреносните
мощности;
съгласувани цени при обмяна на
енергия;
координация
при
извънредни
ситуации
(аварии,
бедствия,
тероризъм, други);
съвместни енергийни проекти (АЕЦ,
ВЕЦ на големи реки, междусистемни връзки (електрически,
газови, петролни и други, включително реверсивни), други); общо
енергийно резервиране и обмен с
други енергийни системи;
съвместно
структуриране
на
виртеални централи и потребители,
на балансиращи групи и други;
Балкански енергиен квалификационен център;
в рамките на съвместната енергийна дейност следва да се
реализира и Балкански застрахователен пул за застраховане на
всички
събития,
свързани
с
енергетиката, в т.ч. катастрофични.
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Геостратегическата енергийна позиция на
България
е
създала
условия
за
транзитиране на енергийни потоци и за
енергийна логистика. Балканският енергиен
пул следва да изгради реално и виртуално
балканско енергийно диспечерство, с
логично базиране в България.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ХИБРИДНАТА ЕНЕРГЕТИКА В НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА
ДОКТРИНА
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РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО И ОСОБЕНОСТИ
НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР
гл.ас. д-р инж. Илиян Илиев

ВЪВЕДЕНИЕ
Законът за енергетика и енергийната ефективност от 1999 година определя модел
„Единствен купувач“, като основен за развитие на българската електроенергетика. Той е
пряко отражение на завършващите процеси на преструктуриране на енергийния сектор в
страните от ЕС. Първата вълна на преструктуриране и либерализиране стъпва на
насоки и правила от действащите все още директиви 96/92/ЕС за енергийния и 98/30/ЕС
за газовия пазар. Моделът е лесно приложим, предвид плавния преход от сектор
организиран чрез вертикално интегрирани дружества, към въвеждане на пазарни
отношения между звена във вертикална система. Моделът показа недостатъци на
европейско ниво и срещна силна политическа съпротива. Недостатъците му са свързани
преди всичко със запазване на централната и доминираща роля на „единствен купувач“.
Това е основна пречка за въвеждане на свободна конкуренция, което налага търсене на понататъшно усъвършенстване на рамката за либерализация.
През 2002 г. на среща на Съвета на
Европа се полага началото на втората
вълна
на
преструктуриране
и
либерализиране на пазара. Моделът на
„единствен купувач“ е отхвърлен от списъка на възможните пазарни модели,
приложими в страните от ЕС. Трябва да се
отбележи, че България приема изключително консервативен подход при определяне на стъпалата и периодите на
предоставяне на достъп на конкурентния
пазар. Без подробен анализ на ефектите от
либерализация бяха приети стъпалата по
праг на годишно потребление, описани във
вече отменените европейски директиви.
Сроковете за отваряне на пазара се
отлагат максимално във времето, така че
истински големите по обем на търгувана
енергия стъпки на отваряне на пазара да
се случат само в рамките на шест месеца,
едновременно с цялостното адаптиране на
икономиката към общия европейски пазар.
Правилата за работа на пазара на
електрическа енергия са разработени в
първоначален вариант, който да продължи
да се развива през следващите месеци и
години. Пазарните механизми предполагат,
че делът на търговия през единствен
купувач постепенно ще намалява за сметка

на делът на конкурентния пазар, който да
се увеличава. Това така и не се случва.
В средата на 2009 г. е направена
позитивна промяна, даваща възможност за
промяна в графиците за доставка за
следващия ден. Действащия закон допуска
създаване на енергийна борса без да
регламентира структурата на борсата,
както и нейната собственост. Реформата в
енергийния
сектор
не
протича
самостоятелно. Тя е част от общата политическа насока на ЕС. В тази връзка се
копират много външни модели и практики,
които не са естествени за българския
пазар. Сроковете за осъществяване са
кратки, което поражда едновременно
осъществяване във всички подотрасли на
енргетиката, без законова рамка, ценова
реформа, регулаторна практика, корпоративно преструктуриране и управление.
Анализът
на
хода
на
реформите,
нормативната и регулаторна практика
трябва да бъде разглеждан спрямо
последните тенденции в това отношение в
ЕС. Координация и хармонизация в
развитието на процеса липсват, което
накара европейските институции
да
фокусират внимание върхусъздаването и

38

1. Пазар на електрическа енергия чрез
двустранни договори;
2. Борсов пазар на електрическа енергия;
3. Пазар на балансираща енергия;
4. Пазар на резерв и допълнителни услуги;
5..Пазар за предоставяне на междусистемна преносна способност - капацитет

прилагането на обща енергийна политика.
Новите
тенденции
в
европейското
законодателство са свързани с доразвитието на конкурентни енергийни пазари,
заложени в „третия либера-лизационен
пакет“. През 2009 г. е приета широка
правна рамка, която води до редица
институционни промени. Създаден е общ
европейски енергиен регулатор, увеличени
са
правомощията
на
националните
регулатори, създаден е нов форум на
мрежовите оператори, разработен е нов
гридкод,
създадена
е
Европейска
енергийна агенция и други. Системните
оператори имат функция да укрепят
енергийната инфраструктура, да модернизират
съществуващите
инфраструктурни проекти и да разработят стандартен
европейски кодекс за енергийните мрежи.
От своя страна развитие трябва да
претърпят и регулаторните органи. Тяхната
основна насока е хармонизиране на
правилата за работа на регулаторите.
След 2004 година българската ЕЕС работи
синхронно с останалите ЕЕС от континентална Европа. Въпреки, че това е била
една от политическите стъпки към
интеграция на страната в европейските
структури, нито тогава, нито до момента е
правена технико-икономическа оценка за
ползите
от
синхронната
работа
с
останалите ЕЕС. На фона на това в
различните енергийни структури в страната
битува неразбиране и объркване, касаещо
междусистемната търговия с електроенергия, аварийното подпомагане между
операторите и естествените физически
процеси в променливотоковите мрежи.
Това даде повод на не малка част
псевдоексперти да изразяват медийни
становища
по
отношение
на
междусистемната търговия с електроенергия, които в голяма степен обвиняваха
„ЕСО“ ЕАД в непочтени действия.

Пазарите се делят според вида на
енергоносителите – електрически, газов и
т.н. Всеки от тях се дели на множество
други пазари според вида на продукта и
времето на сключване и изпълняване на
сделката. Съвкупността между пазарите в
електроенергетиката се нарича множествен пазар, който се състои от:
СПОТ пазар: Краткосрочен пазар на
електрическа енергия действащ във време
най-близо до нейното реално производство
и потребление. Сделките се осъществяват
ден напред. Най-често от енергийните
борси чрез съпоставяне на търсене и
предлагане. На него се търгува с единна
спот цена валидна за всички сделки на
борсата за дадения период. Според
заявените от участниците цени, борсата
определя количество с което те ще
участват. Броят на участниците и
количествата са показател за ликвидност
на дадена стока за даден период.
Участниците могат да търгуват помежду си
или чрез брокер. Този пазар е особено
необходим, защото дава възможност
всички търговски участници в пазара на
едро да коригират грешки в прогнозите си
във време близко до реалното и да
намалят финансовия риск от участие в
балансиращия пазар. Спот пазарът дава
възможност
на
производителите
да
планират производството си или да
доставят разполагаемост на балансиращия
пазар. На търговците от друга страна да
осъществят успешна търговска практика,
като затварят позициите си във време
близко до момента на физическа доставка.

СТУКТУРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ
Електроенергийният пазар включва следните взаимносвързани елементи:

ФОРУЪРДЕН пазар: Това е пазарът на
сделки за физическа доставка на стоката
за бъдеще време. Сроковете могат да
бъдат от няколко дни до години напред.
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Чрез такъв пазар се осъществяват всички
двустранни сделки между купувачи и
продавачи в България. Този пазар също
може да се осъществява чрез директни
двустранни сделки или чрез посредничество на брокери.

ходимост и не участват на пазара.
Стратегическият резерв обикновено се
активира само ако пазарът за следващ ден
нe е в състояние
Пазар на ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Пазарът на допълнителните услуги се
договаря двустранно между ЕСО ЕАД и
производителите или търговци на ел.
енергия и производители.Отново липсва
пазарни механизми за закупуване на такъв
резерв. Липсва ясна и прозрачна цена на
резерва
за
първично
и
вторично
регулиране, предоставян от отделните
участници.

ФЮЧЪРСЕН пазар: Пазар на сделки за
бъдеще време, но чрез механизмите на
енергийната
борса.
Отсъствието
на
енергийна борса, води и до липса на такъв
пазар.
БАЛАНСИРАЩ пазар: Балансиращия
пазар в България е действащ. Концепцията
на балансиращия механизъм предвижда
ролята на ЕСО ЕАД, като доставчик на
балансираща енергия. Делът и на другите
участници(търговци
на
електрическа
енергия) трябва да се увеличава. Цените,
определени аналитично, да започнат да се
оформят пазарно в зависимост от
конкуренцията
между
участниците.
Запазването на големия дял енергия
предоставяна от ЕСО ЕАД от една страна,
както и практиката да се продава само на
Независима енергийна борса от друга при
много търговски участници, предопределя
ценообразуване определено само по
борсов път.

Пазар на КАПАЦИТЕТ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОД: Пазарен механизъм
за
разпределяне
на
презграничния
капацитет е създаден и действа, но
създава сериозни проблеми.Очевидно е,
че концепцията за имплицитните търгове
за разпределяне на капацитет и енергия е
приложима само при условията на
функционираща електроенергия борса.
Като следваща стъпка трябва да се
разработят и процедури за вътрешнодневен пазар и за вторичен пазар на
капацитет.
Пазар на ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ: В
малко страни има действащ пазар за
зелени сертификати и повечето от
страните в Европейския съюз предпочитат
и прилагат система на преференциално
ценообразуване, съчетано с дългосрочни
договори за изкупуване.Обяснението е,че
тава е предпочитание на инвеститорите,
по-точно инвестиционните банки, защото
пазарният риск за обслужване на кредита е
минимизиран. Недостатъците на пазара за
зелени сертификати за инвеститорите са
свързани със зависимост от движението на
цените на пазара за електрическа енергия
и от пазара на сертификати. При вече
достигната квота за ВЕИ в България 16,2%,
трябва да се прецени и анализира
въвеждането на този вид пазар. Ще трябва
да се отчита и развитието, и конкуренцията
в това число, между аналогичните пазари в
съседните страни.

Пазар на СТУДЕН РЕЗЕРВ: Сделките за
студен резерв се осъществяват директно
между ЕСО ЕАД и производителите.
Цената е определена от КЕВР и е цена за
разполагаемост на съответния производител. Разполагаемостта за студен резерв
е съществен елемент при оценката на
надеждността и сигурността на доставките
на ел.енергия. Обикновено тази разполагаемост се осигурява от кондензационните централи, при които времето
за влизане в паралел на даден генериращ
блок е между 5 и 7 часа. Икономическият
смисъл на разходите за разполагаемост за
студен резерв е покриване на условнопостоянните разходи за поддръжка на
готовността
на
оборудването
при
осигуряване на студен резерв. Генериращите
мощности
в
стратегическия
(студен) резерв се приемат за разполагаем
резерв, готови да генерират при необ-
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