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Основни дейности  

May 15, 2013 

Основни дейности на Риск Инженеринг АД по Възобновяеми 
енергийни източници:   

• Разработка на проекти, проектиране, строителство, авторски 
надзор и управление на проекти в областта на използването на: 

 Хидро - енергия 

 Енергия от вятъра 

 Слънчева енергия 

 Енергийна ефективност 



ВЕЦ „Козлодуй” 

→ Байпасен канал 

  Местоположение 

 Северозападна България – на площадката на АЕЦ  „Козлодуй”, на края на 7-
километровия топъл канал 



 ВЕЦ е проектирана от “Риск Инженеринг” АД 
 Оборудването на хидравликата е от MAVEL: Турбини и генератори 

  

Power House 

ВЕЦ „Козлодуй” (2) 



 Вертикален разрез на електроцентралата  

Проектиране 
  

ВЕЦ „Козлодуй” (3) 



Проектиране (2) 
  

 Хоризонтален разрез на машинното отделение  

ВЕЦ „Козлодуй” (4) 



Основни данни на ВЕЦ  

Технологични  

Брой на агрегатите  2 

Тип на турбината  Kaplan 

Диаметър на работното колело  2500 mm 

Брой на лопатките на работното колело  4 

Нетен пад  7,50 m 

Номинален дебит на 1 турбина  46,2 m3/s 

Номинална мощност на един агрегат  2867 kW 

Обороти на турбината  183 min-1 

Обороти на генератора  750 min-1  

Инсталирана изходяща мощност на един агрегат  3600 kVA 

Напрежение от генератора  20 kV 

ВЕЦ „Козлодуй” (5) 



Строителната площадка на ВЕЦ 

ВЕЦ „Козлодуй” (6) 



ВЕЦ „Козлодуй” (7) 



ВЕЦ „Студен Кладенец” е 
втората централа от каскада 
„Долна Арда”.  
 
Централата е в експлоатация 
от 1958 г. 
 
В периода от 2006 г. до 2009 
г. Риск Инженеринг изпълни 
разширението на ВЕЦ с 
монтиране на две нови 
турбини.  

ВЕЦ „Студен Кладенец” 



Турбина 16 MW 

Екологична турбина 1,3 МW 

ВЕЦ „Студен Кладенец” – разположение на новата турбина 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (2) 



  Допълнителните два 
агрегата се захранват 
през нов напорен 
водопровод с дължина 
210,35m и диаметър  2800 
mm, разположен в тунел. 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (3) 



Основни габарити на разширението:  
Дължина  20,96 m 
Широчина  25,25 m 
Кота на фундирането  - 18,30 
Кота на короната на  
стената     +21,85       
 

Монолитна железобетонна 
конструкция 
 
Употребени материали: 
480 t стомана, 
8200 m3 бетон  
10000 m2 кофраж 

Агрегат № 5 – напречно сечение 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (4) 



 Скалната основа е ерозирал андезит 
 Земните работи са изпълнени с взривяване 

Подземна част на сградата – 7900 m3 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (5) 



 Външните стени до кота +6,00 са от железобетон, с дебелина 50 cm, излети 
наведнъж. 

  Железобетонните колони до кота +11,63  също са излети наведнъж. 

Надземна част на сградата – 7500 m3 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (6) 



Кофраж на покрива 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (7) 



 Стоманеният напорен водопровод е 
забетониран със самоуплътнявящ се 
бетон. Изпълнени са работи по 
инжектиране – уплътняване и 
заздравяване  

 В рамките на рехабилитацията на 
ВЕЦ „Студен Кладенец” РИ е 
извършил доставка, замяна и 
настройка на 5 спирателни 
кранове. 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (8) 



Турбина „Франсис” на вертикална 
ос, с номинална мощност 16 MW, 

доставка от  VA TECH HYDRO 

Агрегат работещ на екологични води, с турбина тип 
„Франсис” с номинална мощност 1,3 MW, монтирана 

от Риск Инженеринг  

ВЕЦ „Студен Кладенец” (9) 



ВЕЦ „Студен Кладенец” след разширението 

ВЕЦ „Студен Кладенец” (10) 



 
 

 Североизточна България – 
Добруджанска равнина, между 
с. Овчарово и с. Свобода  

 Обща площ – 7800 ha  

 Извършена е геоложка 

оценка на площадката   

 Съществуващ 
далекопровод 110 kV, 
преминаващ през района 

Местоположение 

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода”  



Данни за вятъра 

Две измервателни мачти 
за силен вятър: 
• Скорост на вятъра 
• Посока на вятъра 
• Температура на въздуха 
• Относителна влажност 
• Атмосферно налягане   
 

Налични данни за две 
години.  

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (2) 



Модел на вятърния парк  

 Вариант с 44 вятърни турбини Vestas V112-3MW, с височина до ротора 119m 
  Инсталирана мощност на Фермата: 44x3 MW = 132 MW 
  За моделирането на Вятърната Ферма се използват два различни софтуерни 

продукта: Windographer, WAsP  

Карта на терена на вятърната ферма и 
роза на честотата на ветровете 

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (3) 



 Резултати: 
 - Загуби от турбулентност общо за вятърния парк и за една вятърна турбина 
- Средногодишно нетно производство на енергия  (нетно ГПЕ) общо за 

вятърния парк 
- Други характеристики  

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (4) 

Модел на вятърния парк (2)  



Капацитет на мрежата, брутно ГПЕ 
на площадката на Вятърна Ферма 
Овчарово-Свобода, за вятърни 
турбини VESTAS V112-3MW с 
височина до ротора 119 m  

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (5) 

Модел на вятърния парк (3)  



 Изграждане на вятърния парк: за две години – два строителни сезона 
 Свързване с мрежата: 

• Изграждане на нова подстанция 20/110 kV в близост до съществуващия 
далекопровод 110kV 

• Налице е генерална писмена договореност с Националната електрическа 
компания за свързването на вятърната ферма към националната 
енергийна мрежа 

Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (6) 

Реализация на проекта 



Accumulated net Cash flow
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Accumulated Discounted net Cash flow
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Вятърна ферма „Овчарово-Свобода” (7) 

Технико-икономически анализ 



 

 

София, на покрива на сградата на 
офиса на Риск Инженеринг АД  

Офис на Риск Инженеринг,  
София 

Фотоволтаична инсталация на покрива 

Инсталиране на фотоволтаици 



 Проектирано от „Риск Инженеринг” АД  
 Оборудване от “ER Soll”, Германия: 

-  198 модула с обща повърхност 489 m2 и 
тегло 63 kg/m2 

-  Поликристални силициеви клетки, всяка 
с номинална мощност 3,65 Wp 

 Най-голямата инсталация от този тип в 
Югоизточна Европа 

 Обща инсталирана мощност – 54,8 kWp  

Монтаж на фотоволтаичните модули 

Инсталиране на фотоволтаици (2) 



 Автоматично съхраняване на данните на Sunny Portal: 
 http://www.sunnyportal.com  

Ежедневни отчети 

Инсталиране на фотоволтаици (3) 

Производство на електроенергия 



Месечни отчети 

Инсталиране на фотоволтаици (4) 

Производство на електроенергия (2) 



Инсталиране на фотоволтаици 

Инсталиране на фотоволтаици (5) 



11 фотоволтаични инвертора  

Инсталиране на фотоволтаици (6) 

Инсталиране на фотоволтаици (2) 



Мощност: 2.5 MW 

Местонахождение: гр. Първомай, обл. Пловдив 

Технически детайли: 

• 290W монокристални панели: 8 680 броя 

• 3-фазни стрингови инвертори (max 
13.8kW): 155 броя 

• Свързване с мрежа 20kV 

Въведена в експлоатация през 2011 г. 

Фотоволтаична централа „Дебър” 



Мощност: 5 MW 

Местонахождение: гр. Елхово, обл. Ямбол 

Технически детайли: 

• 280W монокристални панели: 18 144 бр. 

• 3-фазни стрингови инвертори (max. 30 kW): 
168 броя 

• Свързване с мрежа 20kV 

Въведена в експлоатация през 2011 г. 

Фотоволтаична централа „Елхово 5” 



Мощност: 4 MW 

Местонахождение: гр. Елхово, обл. Ямбол 

Технически детайли: 

• 260W поликристални панели: 15 228 бр. 

• 3-фазни стрингови инвертори (max 30kW):  
141 бр. 

• Свързване с мрежа 20kV 

Въведена в експлоатация през 2011 г. 

Фотоволтаична централа „Елхово 4” 


