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Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в Севлиево
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа за фирма Виамат Бис в Севлиево.

Проектът включва общо 68 монокристални соларни панела и един трифазен инвер-
тор. Фотоволтаичната електроцентрала е изградена върху покрива на производ-
ствената сграда на Виамат Бис върху площ от 445 кв. м, а годишната й произ-
водителност е малко над 33,7 MWh. Генерираната енергия ще бъде използвана за
собствени нужди на фирмата, а излишното количество ще се продава в мрежата.
Фирма Виамат Бис работи в областта на стоманената промишленост у нас и има
почти десетгодишен опит в производството на тръбни месингови детайли за ВиК
индустрията. Продукцията си компанията реализира както на територията на
България, така и в редица европейски държави.

„От една страна, решението да инвестираме в собствена фотоволтаична елек-
троцентрала дойде, за да покриваме част от разхода си на енергия за производ-
ствените цели на нашата фирма, от друга, заради безспорния екологичен ефект
при реализацията на подобен проект. Доволни сме, че в партньорство с нашия
доставчик на електроенергия Енерго-Про ще допринесем за намаляване на въгле-
родните емисии и ще оставим нашия отпечатък върху „зеленото“ бъдеще на на-
шата планета“, коментира Михаил Атанасов, управител на Виамат Бис.

Произведоха батерии за електромобили, които могат да се зареждат за 5 минути
Израелска компания произведе батерии за електрически автомобили, които се

зареждат за 5 минути, съобщиха от Аутомотив клъстер България (АКБ). Първите
бройки от новите литиево-йонни батерии са произведени от StoreDot в партньор-
ство с Eve Energy в Китай на стандартни производствени линии. Пълното зареж-
дане на батериите изисква зарядни устройства с много по-висока мощност от
използваните в момента. Затова целта на компанията е да достави за 5 минути
зареждане, достатъчно за пробег от 100 мили (малко над 160 км), през 2025 г.

Различното при новия тип батерии е замяната на графита, използван в традици-
онните батерии за електрод, с полупроводникови наночастици, които позволяват по-
бързо и лесно преминаване на литиевите йони. Тези наночастици за момента се
основават на германий, който е водоразтворим и по-лесен за обработка при произ-
водството. В бъдеще се планира да се използва силиций, който е много по-евтин.
Прототипите със силиций се очаква да са готови по-късно тази година и да струват
толкова, колкото сега съществуващите литиево-йонни батерии.

България се присъединява към единния европейски пазар "ден напред" на 11 май
На 11 май т. г. България ще се присъедини към Единния европейски пазар „ден

напред“ (SDAC) с въвеждането в реална работа на пазарното обединение между
България и Гърция. Стартирането на проекта за пазарна интеграция между Бълга-
рия и Гърция е следващата стъпка към постигането на Единен европейски пазар
на електроенергия в сегмента „ден напред“.

Европейският целеви модел на пазара „ден напред“ се очаква да бъде завършен
т. г. със свързването на 4M MC границите с MRC, чрез проекта за Междинното
свързване (ISP) и веднага след това чрез осъществяването на проекта за пазарна
интеграция между България и Румъния.

ЕСО в качеството си на преносен оператор за българската пазарна зона (ОПС)
и БНЕБ в качеството си на номиниран оператор на пазарите на електроенергия
(НОПЕ) за България вече оперират българския пазар в изолиран режим, но в пълно
съответствие с процедурите на MRC, като използват активите на ценовото
свързване на регионите (PCR) от януари 2016 г.
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ЧЕЗ Разпределение вложи над 4 млн. лв. за сигурността на захранването в София
ЧЕЗ Разпределение България подмени кабел 110 kV, част от критичната инфра-

структура в София, и извърши реконструкция на прилежащите две подстанции с
цел да осигури по-надеждно електрозахранване на голяма част от клиентите в
столицата, включително на важни административни сгради и институции в цен-
търа на града. Компанията вложи 4,2 млн. лв. в проекта, който се очаква да подобри
енергийната сигурност на близо 100 000 домакинства и фирми в централна градска
част и кварталите „Изток“, „Яворов“, „Лозенец“, „Гео Милев“, „Дианабад“, „Бани-
шора“, „Орландовци“, „Зона Б-17“, „Хаджи Димитърж, „Витоша“, „Студентски град“,
„Драгалевци“, „Киноцентър“, „Симеоново“, „Хладилника“, „Кръстова вада“, селата
Плана, Бистрица и Железница, вилни зони „Малинова долина“, „Симеоново-Драгалев-
ци“, „Киноцентър“ и „Ярема“.

Всяка година ЧЕЗ Разпределение подменя по един стар, маслен кабел от критич-
ната инфраструктура на столицата с нов, сух, произведен по нова технология, с
много по-сигурна изолация, който не представлява интерес за крадците, посочват
от компанията.

Съвместна работна група ще ускори изграждането на интерконектора между България
и Сърбия Съвместна работна група между България и Сърбия ще бъде създадена, за да

ускори изграждането на междусистемната газова връзка между двете държави. За
това се договориха министърът на енергетиката на Република България Теменуж-
ка Петкова и зам.-министър председателят и министър на минното дело и енер-
гетиката на Република Сърбия Зорана Михайлович.

„Изграждането на интерконектора със Сърбия е приоритет в управленската
програма на правителството в сектор Енергетика“, коментира министър Петко-
ва. Тя припомни, че за неговата реализация е осигурено финансиране в размер на
27 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и 2,7 млн. евро по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“. Участниците в срещата посетиха
бъдещата точка на свързване и мястото, където ще бъде изградена газоизмерва-
телна станция на интерконектора в района на Калотина, придружавани от изпълни-
телния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов.

Интелигентни зарядни решения за електромобили ще бъдат показани на Power2Drive
Europe 2021 Международното изложение за зарядна инфраструктура за електромобили

Power2Drive Europe 2021 ще се проведе от 21 до 23 юли в Мюнхен. В изложението
ще вземат участие водещи производители на зарядна инфраструктура. Ще бъдат
показани интелигентни зарядни решения за частни и публични места, електрически
автомобили и решения за служебни автопаркове под мотото „Да заредим бъдеще-
то на мобилността“ („Charging the future of mobility“).

По данни на European Alternative Fuels Observatory (EAFO) публичната зарядна инф-
раструктура в Европа нараства с бързи темпове – 35% през 2020 г. в сравнение с
предходната година. Сред петте страни с най-добре развита мрежа води Нидерлан-
дия с над 66 600 публични зарядни станции. Франция изпреварва Германия със своите
над 46 000 станции, следвана от Обединеното кралство. Популярността на частни-
те станции също расте и средствата, отделяни за инсталирането им в Германия,
са се увеличили за втори път за много кратко време. Франция бележи най-голямо
увеличение в броя на зарядните станции през 2020 г. с годишно увеличение от 55%,
сочат данните на EAFO. Очаква се тенденцията да се запази с оглед на стимулите
за насърчаване на електромобилността, предвидени във френския пакет от иконо-
мически мерки за преодоляване на кризата, предизвикана от коронавируса.
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От януари 2021 г. заемате длъжността мениджър

„Продажби и маркетинг“ в АББ. Притежавате дълго-

годишен опит в този бранш и Вашите съвети биха

били много ценни за всеки образован и амбициозен млад

човек в кариерното му развитие. Според Вас каква роля

за успеха играят опитът и личностните качества за

реализирането на високи професионални постижения?

Мисля, че и двата фактора – опит и личностни каче-
ства, са основополагащи за успеха с лек превес на лич-

ностните качества. Бих добавила към рецептата за

успех и малка доза късмет – това да се окажеш на пра-
вилното място в точния момент. Съветът ми към мла-

дите обаче е да не разчитат прекалено много на късме-

та, защото без образование, опит и силни личностни
качества няма да успеем да "хванем птиченцето, дори

и да кацне на рамото ни".
Като специалист в областта си, който отлично позна-

ва клиентите и пазара, моля, споделете какъв според

Вас би бил двустранно най-удовлетворяващият подход

за развитието на отношенията с партньорите на АББ?

При изграждането на партньорска мрежа независи-
мо в кой бранш, като начало трябва да залегне концеп-

цията за дългосрочни отношения, основани на корект-

ност и взаимен интерес. Партньорите на една компа-
ния са повече от обикновени клиенти. Те формират нещо

като семейство и се развиват и променят заедно с ком-
панията като части от единен организъм. Компания като

АББ не може да расте без стабилна партньорска мре-

жа. От друга страна, партньорството с голяма фирма
като АББ разширява потенциала за растеж на всяка една

местна фирма. Никога не забравям, че в основата на
всеки бизнес стоят човешките отношения и държа на

това търговският ни екип да има лично отношение към

партньорите ни.
Бъдещите цели на АББ, които засягат и Вашата роля

в компанията, включват оптимизиране на дистрибу-

торската и по-добро присъствие в търговската мре-

жа. Каква посока на действие предвиждате за разши-

ряване на пазарното присъствие и за осигуряване на

по-директно възприемане на новите интелигентни

предложения на АББ от по-широка клиентска аудито-

рия?

За да се постигне оптимизация на дистрибуторска-

та мрежа, трябва да се намери точният баланс – от една
страна дистрибуторите трябва да са достатъчно за

осигуряване на добро покритие, а от друга – не трябва

Радослава Радева, мениджър

"Продажби и маркетинг" в АББ,

 пред сп. Енерджи ревю

и да са прекалено много. Тъй като разширяваме портфо-
лиото си от продукти, насочени към по-широка аудито-

рия от крайни потребители, като АС зарядни станции,
монофазни UPS, системи за умен дом, дизайнерски се-

рии ключове и контакти и др., за нас е важно постигане

на по-широко пазарно присъствие и разпознаваемост на
марката ни. С тази цел през тази и следващите години

ще увеличим маркетинг дейностите си, насочени към
крайните клиенти.

Дигиталните продукти като ABB AbilityТМ, усъвършен-

стването на технологиите за интелигентна свърза-

ност, софтуерните иновации и развитието на зарядна-

та инфраструктура за електромобили са приоритетни

сфери в момента както за АББ, така и за конкуренти-

те в бранша. Какъв маркетингов модел бихте избрали,

който да акцентира върху предимствата на АББ в тези

продуктови области?

Когато говорим за навлизане на дигитални и облачни
технологии, все още сред клиентите има известни ре-

зерви. Най-успешната стратегия за преодоляването им

е споделяне на успешно изградени местни проекти и
ползите от реализацията им за крайния клиент. В тази

връзка е важен личният пример и затова планираме през
тази година да изградим в 2 от фабриките на АББ в

България система за интелигентно управление на освет-

лението и система за енергиен мениджмънт. Това ще
ни даде възможността да правим демонстрации през мо-

билни приложения или на място на реално действащите
системи и клиентите ни ще могат лично да видят как

се борави с тях, какви функции предлагат и да се убе-

дят в ползите от тях. Разчитам, че този подход ще даде
резултат и все повече клиенти ще се насочат към ди-

гиталните решения.
По отношение на зарядната инфраструктура, гордея

се с това, че АББ беше призната за глобален лидер в

електрическата мобилност през 2019 г. В България създа-
дохме партньорства с водещи оператори в бранша и вече

имаме монтирани над 75 бързи зарядни станции, като по
този начин активно допринасяме за намаляване емисии-

те на CO2, за устойчиво градско развитие и за екологич-

ното равновесие на планетата ни като цяло.

Добре развитата партньорска
мрежа е предпоставка за
успешен бизнес

Добре развитата партньорска
мрежа е предпоставка за
успешен бизнес

интервю
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ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД, 1700 София

  ул. "Проф. Георги Брадистилов" №4, ет.2

 офис 2.1, тел./факс 02 9530796, 02 9525195

e-mail: office@global-test.eu, www.global-test.eu

645 kWp фотоволтаична
централа в ПИРИН-ТЕКС ЕООД
645 kWp фотоволтаична
централа в ПИРИН-ТЕКС ЕООД

ПИРИН-ТЕКС е дъщерно дружество на

германската Rollmann & Partner Fashion

Management  GmbH,  която има повече от 100-

годишна успешна дейност в сферата на съз-

даването, производството и търговията на

модно облекло. Атмосферата на доверие и

сътрудничество между ръководство и слу-

жители, както и отличната комуникация с

клиентите, превръщат ПИРИН-ТЕКС в на-

дежден и предпочитан партньор за европейс-

ката модна индустрия.

Основната мисия и визия на компанията

са свързани с желанието да се предложи на

От Октомври 2020 ПИРИН-ТЕКС, Гоце Делчев, България ползва енергия за
захранване от собствена фотоволтаична централа с капацитет

645 kWp, проектирана и инсталирана от ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД

международните клиенти оптимално реше-

ние в производството на висококачестве-

но облекло. За да бъде постигнато на това,

се работи непрекъснато за подобряване ква-

лификацията на служителите и оптимизи-

ране на производствените и логистичните

процеси с цел гарантиране на най-високи

стандарти на качество при максимално

кратки срокове за производство.

Проектът за
преминаване към
зелена енергия
Основен инвеститор на проекта е въз-

ложителят ПИРИН-ТЕКС. Компанията има

дългогодишна стратегия за опазването на

околната среда, преминаване към захран-

ване от зелена енергия и намаляване на въг-

леродните емисии. Търсят се енергийно

ефективни модели за редуциране на нарас-

тващите разходи за електрическа енергия

за производството и подходящо решение на

база използването на алтернативни източ-

ници за производство на енергия за собс-

твени нужди. Мнението на ръководството

на ПИРИН-ТЕКС в лицето на г-н Бертрам

Ролман е, че инвестирането в изграждане-

то на фотоволтаична централа не само ще

намали разходите му за електроенергия,

• Мониторинг - Growatt Meter работи

двупосочно и помага на инвертора да оп-

тимизира собственото потребление, да

записва кривите на натоварване, да кон-

тролира енергийните потоци и да ограни-

чава количеството на енергията за износ,

ако има такава.

• Срок за изпълнение - 28 дни

В определени часови диапазони, в кои-

то се генерира излишък, прилаганият мо-

дел за "виртуален акумулатор" позволява

той да бъде използван от търговец на

електрическа енергия, а впоследствие от-

ново да бъде възстановен към вътрешна-

та мрежа на обекта. Това решение позво-

лява използване на 100% от произведена-

та електрическа енергия.

• Прогнозна спестена електрическа

енергия от общото консумирано количес-

тво: 27%

• Прогнозна спестена електрическа

енергия от дневното консумирано коли-

чество: 33%

• Спестени 786,24 метрични тона ек-

вивалент на въглероден диоксид за една

година.

поддръжка и експлоатация, но и отговаря

на политиката на фирмата за опазването

на околната среда в целия район.

Фотоволтаичната
инсталация е изградена
с основен приоритет
производството на
електрическа  енергия
за  собствени нужди
Проектът е възложен на фирма ГЛОБАЛ-

ТЕСТ EООД. В рамките на по-малко от ме-

сец, екип на ГЛОБАЛ-ТЕСТ организира про-

ектирането, процедурата по изграждане,

доставка на необходимото оборудване и

инсталирането му.

• Инсталираната пикова мощност е

 645 kW

• Прогнозно годишно производство-

 964 MWh

• Фотоволтаични модули-AS-6P-30-

   285 Wp

• Инвертори-

 GROWATT MAX-50-80KTL3-LV

• Конструкция и монтаж - алуминиева

конструкция с 30° наклон, южно разполо-

жение, реализирана без да се перфорира

покривът и да се нарушава целостта на

хидроизолацията. Използвани са баласто-

ви тежести за едното хале и закрепваща

система за технологични производстве-

ни инсталации върху синтетични мембра-

ни, която се състои от AluFix® и BandFix®,

със заводски интегрирана посредством ле-

пило лента HOOK, произведена от Velcro®
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Пазарни позиции се завоюват
с богата продуктова гама,
кратки срокове и добри цени

Пазарни позиции се завоюват
с богата продуктова гама,
кратки срокове и добри цени

Моля, споделете как за кратко

Инженеринг ЕАД се обособи и

наложи като една от основни-

те инсталаторски компании в

част електро в България?

Инженеринг стартира своята дейност

с услуги в сферата на електромонтажа

за различни проекти в България още през

2007 г. През 2014 г., поради разрастване

на бизнеса, функциите на отдел "Инжене-

рингова дейност" във Филкаб се пре-

хвърлят в дружеството и днес то се за-

нимава с производство и предлага цялос-

тни инженерингови услуги. Конкурентна-

та позиция на компанията на пазара се

дължи в голяма степен и на гамата от

продукти собствено производство, които

предлагаме на достъпни цени, както и на

кратките срокове за изпълнение.

По какъв начин отговаряте на

новите потребности, свързани

с енергийната трансформация

и интелигентните електрораз-

пределителни мрежи?

Голяма част от компаниите, на които

сме представители в България, вече пред-

лагат smart продукти и приложения, сис-

теми за отдалечен достъп и постоянен мо-

ниторинг на електрическите съоръжения

с цел по-бърза реакция и превантивна под-

дръжка. Това дава възможност и на наша-

та компания да предлага умни решения за

свързаност и дистанционно управление в

електросистемите.

Какви са тенденциите в търсе-

нето и функционалните ново-

сти, които фирмата предлага

в областта на проектирането

и изграждането на комплектни

разпределителни устройства за

средно напрежение?

Ние единствени в България започнахме

монтирането в своите изделия на новата

система на Schneider Electric за темпера-

турен мониторинг на силовите връзки в

устройствата СрН. Непрекъснатият тем-

пературен мониторинг е най-подходящи-

ят начин за ранно откриване на компро-

метирана връзка. Монтираните от нас

безжични smart сензори от ново поколение

Easergy TH110 осигуряват непрекъснато

температурно наблюдение на всички кри-

тични връзки в полето, което предотвра-

тява непланирани престои, повишава бе-

зопасността на обслужващия персонал и

оборудването, помага за оптимизиране и

планиране на поддръжката.

От всички конкурентни предимства на

температурния сензор Easergy TH110 най-

съществени са компактният корпус и без-

жична комуникация, които го правят лесен

за монтаж на всяка критична точка, без

това да влияе на работата на разпреде-

лителната уредба СрН и използването на

Zigbee Green Power протокол, което осигу-

рява надеждна и стабилна комуникация.

Сензорите Easergy TH110 са самозахранва-

щи се от мрежовия ток и могат да дадат

високи резултати, осигурявайки точен

температурен мониторинг, монтирани в

пряк контакт с измерваната точка.

Какви са предимствата на Ваши-

те услуги и продукти за комплек-

тни разпределителни уредби?

Все по-често в КРУ SM6 използваме и

новата гама релейни защити на Schneider

Electric - Easergy P3. Нейни предимства са

ниската цена, изключителното разнообра-

зие от функции и широкоспектърното при-

ложение. Функциите, с които разполагат

защитите от серията, са съхранение на

информация, контрол на прекъсвачи сред-

но напрежение, защита на активите, из-

пълняване на логики, комуникация със

SCADA системи, изпращане на алармени

сигнали и предоставяне на архивирани

данни. Те имат широко приложение - от

Ивелин Дончев – изпълнителен директор на

"Инженеринг" ЕАД, пред сп. Енерджи ревю

www.filkab.com

стандартните за изводни линии и транс-

форматорни присъединения до по-специ-

фичните защити на генератори, мотори

и шинопроводи.

Поддържането на голяма складова на-

личност от части и материали ни дава

възможност да предложим на нашите кли-

енти кратки срокове за изработка и ат-

рактивни цени.

Каква роля за успеха на фирма-

та е изиграло партньорството

Ви със Schneider Electric?

Дългогодишното ни партньорство със

Schneider Electric ни осигурява възможнос-

тта да предлагаме на своите клиенти ця-

лостни решения, базирани на надеждни про-

дукти, следвайки специфичните предизви-

кателства на пазара. При сътрудниче-

ството си със Schneider Electric ние допъ-

лваме нашата технология на изработка и

знанията си за производството на специ-

фични комутационни продукти СрН, давай-

ки възможност на клиентите да надгра-

дят своя бизнес.
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      нгажиментът към безопасно-

стта и устойчивостта при генери-

рането, преноса и разпределението

на електрическа енергия е основен

двигател в развитието на интели-

гентните решения за управление, мо-

ниторинг и защита в електроенер-

гийните услуги. Решенията, използ-

вани днес в индустрията, автома-

тично извършват проследяване и

контрол на огромен набор от пара-

метри за процеса на пренос, разпре-

деление и прекъсване на електричес-

ките мощности. Разпределителната

уредба може да бъде интегрирана с

управлението на генератора, със си-

стема за контрол на емисиите, за ав-

томатично синхронизиране, както и

за автоматично прекъсване. Регис-

трирането на исторически събития

и анализът на трендове от измерва-

телните прибори са вече повсемес-

тно прилагани функции, които сега

се предлагат като стандарт.

Външните условия и отсъствие-

то на отклонения във вътрешните

параметри са съществен фактор за

изправността и безопасността на

разпределителните уредби. Една

утечка например може да причини

прегряване на оборудването. На-

трупването на прах вътре в разпре-

делителната уредба може да дове-

де до частичен разряд, който да

нанесе значителни щети на апара-

турата. В допълнение необходимост-

та от измерване и управление про-

Технологии за
управление,
наблюдение
и защита на КРУ

изтича и от условията на генерира-

не и пренос на електрическата енер-

гия и съвременните изисквания и

стандарти за качество и сигурност

на електроразпределителната услу-

га. Тъй като електрическият режим

често е с различен характер на

товаров график, съпътстван с про-

менливо натоварване, комутацион-

ни напрежения, зависещи от редица

параметри и от консуматорите, за

да се гарантира сигурността и ефек-

тивната работа, системата за уп-

равление контролира състоянието

на комплектната разпределителна

уредба (КРУ). Важно е да се отбеле-

жи, че тази система е обвързана с

цялото съоръжение, това може да

бъде генератор с всички негови възли

(ако КРУ и трансформаторният пост

са свързани с генератор или група

генератори) или електрическа под-

станция (ако КРУ е част от така-

ва), като същевременно тази систе-

ма изпълнява и защитни функции.

Например, ако обща комплектна

разпределителна уредба осъществя-

ва присъединяване на вятърни гене-

ратори в парк към електроенергий-

ната система (EEC), контролирани-

те параметри свързани с работата

на КРУ ще се следят и управляват

централизирано. В съответствие с

изискванията за подобряване на ка-

чеството на електрическата енер-

гия и изискванията към съответни-

те показатели, се налага съобразно

стойностите им да бъдат настро-

ени и съответните защити. В този

случай електрическите величини,

подлежащи на контрол и защита, ще

бъдат напрежение, ток, мощност,

честота на мрежата, хармоници на

тока.

Технологии за
управление,
наблюдение
и защита на КРУ
А
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Въвеждане в
експлоатация и поддръжка

След като оборудването е инста-

лирано и напълно асемблирано, то

трябва да бъде пуснато в експлоата-

ция при извършване на определени

проверки и тестове. Тестването

доказва, че инсталацията отговаря

на необходимите спецификации за

безопасност. Общата компановка

след асемблирането трябва да отго-

варя на заложеното в техническия

проект и приложимите стандарти. За

целта се препоръчва да се направи

цялостна проверка преди пристъпва-

не към въвеждане в експлоатация.

Инсталираната комплектна разпре-

делителна уредба трябва да включва

монтирани фабрично сглобени и те-

ствани модули, тоководещи части,

комутационна, защитна и измерва-

телна апаратура. Шинната система

трябва да е защитена от определе-

ната според спецификациите изола-

ционна среда. Степента на защита

на изолацията и отделенията тряб-

ва да отговарят на посочените спе-

цификации и техническия проект на

оборудването съобразно средата, в

която се инсталира уредбата.

Необходимо е да се предвидят

блокировки, които да не позволяват

погрешни манипулации, както и ме-

ханична блокировка, която да не по-

зволява неправомерен достъп до

трансформаторната секция. Трябва

да се осигури видимост на състоя-

нието на заземителните ножове,

както и възможност те да могат да

се заключват в затворено и отворе-

но положение. Mощностните разеди-

нители трябва да използват дъгога-

сителна среда съгласно специфика-

цията и да отговарят на изисквани-

ята на БДС EN 62271-200:2012 или

еквивалентен стандарт. При задей-

стване на предпазител в модул мощ-

ностен разединител с предпазите-

ли трябва да се осигури автоматич-

но изключване на разединителя, да се

гарантира максималнотокова, газо-

ва и термична защита и др.

Изследване на най-честите при-

чини за повреда на разпределителни

уредби за средно напрежение сочи, че

66% от всички повреди се дължат на

дефектни компоненти и неадекват-

на поддръжка. Данните показват, че

инсталирането на система за мони-

торинг на състоянието, включваща

диагностика на прекъсвачите и сле-

дене на температурата и частичния

разряд значително намалява този

процент.

При поддръжка, разчитаща на

постоянен мониторинг, данните от

сензорите се получават в реално

време за разлика от поддръжката,

основаваща се на профилактика, при

която данни за състоянието са до-

стъпни през интервал между две

обслужвания. Въпреки че не всички

повреди, свързани с разпределител-

ните уредби, могат да бъдат обез-

печени от сензорно наблюдение, дори

ако се предприеме консервативен

подход, поне половината от повре-

дите могат да бъдат покрити с

помощта на сензори. Разхлабен кон-

такт може да бъде открит чрез

термични сензори, дефектна изола-

ция – чрез сензори за частичен раз-

ряд, а дефектни механични части в

прекъсвачите – чрез диагностика на

прекъсвача и отчитане на времето

за отваряне и затваряне.

Следователно, рискът от неочак-

вана повреда значително намалява с

внедряването на решение за монито-

ринг и диагностика. Важно е да се

отбележи, че мониторингът на

състоянието не елиминира изцяло

нуждата от поддръжка, а я улесня-

ва, като оптимизира подхода, което

значително намалява разходите по

поддръжка и повреди.

Надеждната защита и превенция

от повреди по оборудването може да

бъде подпомогната и чрез целенасо-

чени разработки за оптимизиране на

конструкцията на блоковете в уред-

бата. Водещи конструктори пред-

ставиха изцяло нова концепция в

областта на инженеринга на елект-

рооборудване. Уникалната техноло-

гия замества традиционната верти-

кална/хоризонтална тоководеща

шина с цялостен шинен панел. С този

революционен дизайн се елиминира

рискът за операторите от излага-

не на части под напрежение, нама-

лява се рискът от прескачане на

дъга, причинена от механични повре-

ди, и се редуцира времето за под-

дръжка. Влаганите шинни части са

до 92% по-малко в сравнение с тра-

диционните шинни системи. С до 25%

се редуцира и физическият отпе-

чатък на разпределителните уред-

би поради по-високата плътност на

нареждане на модулите.

Релейни защити и
електродъгова защита

Всички електроенергийни систе-

ми са оборудвани с релейна защита,

която автоматично открива и лока-

лизира повредата в дадено съоръже-

ние и изключва съответния

прекъсвач, за да се възстанови нор-

малната работа на незасегнатите

секции. Релейната защита реагира

и на появата на анормални режими

на съоръженията. За тази цел защи-

тата изпълнява непрекъснато сле-

дене на състоянието на контроли-

рания параметър: ток, напрежение,

мощност, температура и др. При

повреда или анормален режим към

защитата постъпва информация за

събитието и тя реагира съгласно

предефиниран алгоритъм.

При модерните цифрови релейни

защити постъпващата информация

се регистрира, обработва и предава

на ниво подстанция и диспечерски

център и функциите за защита и

управление се реализират централи-

зирано. Аналоговите променливи ве-

личини се преобразуват в цифрови във

входните блокове на релетата и се

изчисляват от процесор. За всяка

отделна функция на защитата има

предварително зададена програма.

Зададените настройки се използват

като входни данни в тези програми.

Всички съвременни цифрови защити

са мултифункционални, като така се

позволява функциите на защитата да

се комбинират и изпълняват от един

самостоятелен блок.

В утвърдената практика в едно и

също устройство се съчетават фун-

кциите на релейна защита, управле-
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ние, противоаварийна автоматиза-

ция, регулиране, регистриране на

събития, измерване на разстоянието

до мястото на повредата и други.

Всеки блок на цифровите защити има

вградени постоянно действащи про-

грами за самонаблюдение и диагнос-

тика на хардуера и софтуера.

Микропроцесорните релета мо-

гат да бъдат програмирани така, че

да контролират непрекъснато някол-

ко от своите хардуерни и софтуер-

ни подсистеми, откривайки по този

начин евентуални погрешни итера-

ции. Благодарение на функционално-

стта за самопроверка отказите на

релейната част могат да бъдат

открити и отстранени, преди да са

повлияли на експлоатацията.

Самонаблюдението и диагности-

ката намаляват риска от неправил-

на работа на защитата. Всички

спонтанно възникнали откази в хар-

дуера и софтуера се откриват ав-

томатично и своевременно, съот-

ветната част от защитата се бло-

кира и се изпраща сигнал.

Прекъсвачите в една подстанция

също може да са защитени и управ-

лявани от цифрова защита. Цифрови-

те защити и контролерът са свърза-

ни в мрежа чрез интерфейс, а кому-

никацията между контролерите и за-

щитите най-често се осъществява

на база на разпространени протоко-

ли, като например Modbus RTU. Кон-

тролерите са свързани с оператор-

ска станция, от която чрез инстали-

ран за целта софтуер се осъществя-

ва мониторинг на параметрите на

подстанциите и оперативно пре-

включване на прекъсвачите.

Функцията на модула за елект-

родъгова защита е незабавно да

установи появата на дъга в инста-

лацията и да прекъсне и изолира

прекъсвача от повредата. Система-

та на електродъговата защита

работи много по-бързо от конвенци-

оналните защитни релета и миними-

зира щетите вследствие на дъга на

късото съединение. Бързият и надеж-

ден модул за електродъгова защита

предпазва персонала при повреда в

КРУ по време на работа по или в

близост до инсталацията и значи-

телно намалява производствените

загуби благодарение на мигновеното

задействане, като така увеличава

експлоатационния живот на КРУ.

Системи за
автоматизирано
управление и наблюдение

Централизираното управление и

мониторинг в една съвременна под-

станция се осъществяват чрез си-

стема за индустриална автомати-

зация, която комбинира софтуерен и

хардуерен компонент и свързаната

комуникационна инфраструктура.

Автоматизираните системи подпо-

магат процеса, като увеличават

производителността и намаляват

разходите. Събраните данни правят

възможна своевременната реакция

от страна на операторите и позво-

ляват качествен анализ и оптимиза-

ция в дългосрочен план. Системите

спомагат и за проследяване на съот-

ветствието с действащите стан-

дарти и процедури.

Посредством интерфейс човек-

машина (human-machine interface, HMI)

между верига от устройства, осигу-

ряващи комуникация с функциите на

първичния процес, в подстанциите се
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извличат данни в реално време и се

подават към системата за наблюде-

ние и управление. Организират се и

се съхраняват в бази, от които се

черпи информация за параметрите на

процеса. За да бъде възможна тази

функционалност, е необходимо из-

граждането на информационно-кому-

никационна инфраструктура, започва-

ща с инсталирането на сензорни

устройства в или върху основната

апаратура и завършваща с екрана,

представящ агрегираните и обрабо-

тени данни на оператора.

Доминираща позиция в тенденци-

ите за автоматизация за дистанци-

онно наблюдение и управление в ин-

дустрията в момента заемат сис-

темите SCADA и DMS. Те са и най-

широко интегрираните решения за

управление на електроразпредели-

телни съоръжения.

SCADA (Supervisory control and data

acquisition) представлява централи-

зирана система, която обработва и

преобразува получената информация

от обекта на управление и формули-

ра и изпраща управляващи команди.

Тя информира оператора или съот-

ветната управляваща функция за из-

следваните съоръжения и процеси.

Автоматично генерира команди, за

да осигури диалог между оператора

и наблюдаваната система и да изве-

сти за възникнали важни събития.

Събраната информация за техничес-

ки неизправности в електрическото

оборудване се прехвърля в централ-

ната система и генерира сигнал за

неизправността. След това се про-

вежда анализ и контрол на операци-

ите, за да се определи дали повре-

дата е с най-висок приоритет (кри-

тична), след което информацията се

визуализира спрямо времевия отчет

на вътрешните процеси в монито-

рираната система, за да се предпри-

еме оперативно действие.

SCADA работи на принципа на

централизираното управление, при

което повечето операции се изпълня-

ват автоматично от съответното

оборудване за събиране на данни и

контрол, т. нар. отдалечени терми-

нални възли (Remote Terminal Units –

RTUs) или от програмируемите логи-

чески контролери (PLC). RTUs са

компютри със специално предназна-

чение, които съдържат аналогово-

цифрови преобразуватели (ADC),

цифрово-аналогов преобразувател

(DAC), цифрови входове и изходи.

В резултат на новите изисквания,

свързани с интелигентните разпре-

делителни мрежи (smart grids) зада-

чите, които отдалечените терми-

нални възли изпълняват са се увели-

чили. Функцията им в най-общ смисъл

е да събират аналогови и цифрови

входни данни, да предават команди,

като комуникират чрез стандартни

протоколи със SCADA.

Освен тези основни функции те

изпълняват и други важни задачи,

например комуникация с интелиген-

тни електронни устройства (IED),

интегриране на функционалности за

автоматизация или да изпълняват

ролята на комуникационен гейтуей,

осигуряващ обработка на данни от

независими измервателни и контрол-

ни блокове. RTU имат модулна архи-

тектура, състояща се от няколко

карти със специфични функционално-

сти, така че да се осигури мащаби-

руемост. В зависимост от функцио-

налните изисквания на клиента RTU

могат да бъдат освен модулни и

интегрирани, както и с вградена или

изнесена комуникация.

SCADA позволява непрекъснато

следене на контролерите. Тя работи

с база данни в реално време и гаран-

тира изпълнение на команди за управ-

ление без закъснение. Същевременно

данните се споделят с офлайн бази,

за да може да се извършва последващ

задълбочен анализ. SCАDA обикнове-

но работи с разпределена база дан-

ни, която съдържа елементи, нарече-

ни точки. Една точка от базата пред-

ставлява стойността на един-един-

ствен вход или изход, контролиран от

система. Точка може да бъде също и

резултатът от логически и матема-

тически операции, приложени към

други точки. Системата следи кон-

кретни условия, за да определи дали

е настъпило критично събитие и

евентуално да извърши съответно

правилни действия (напр. активира-

не на автоматично разединяване). Ви-

зуализирането на схеми, трендове и

диагностични данни от базите и со-

фтуерните програми се осъществя-

ва чрез HMI.

Разпределените системи за уп-

равление DMS (Distribution Manage-

ment Systems) извършват процесен

контрол, като калкулират изчисле-

ния както в реално време, така и

офлайн, за да направят оценка на

състоянието на апаратурата, мощ-

ността, оптималното превключва-

не и други параметри. DMS систе-

мата се захранва от SCADA и кор-

поративни архиви с динамични дан-

ни като например такива относно

състоянието на разединителите, а

също така и със „статични данни“

като обхват на мрежата, профили на

натоварване и генериране, характе-

ристики на проводници и т.н.
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      роцедурата по тестване и

диагностика на кабели е сред най-

важните фактори в поддръжката на

електрическото и електронно обо-

рудване. Валидирането на надеждно-

стта на опроводяването гарантира

безопасността на персонала и зао-

бикалящата среда. Поради тази при-

чина изпитването на кабели стрик-

тно следва действащата норматив-

на уредба, приложимите стандарти

и изисквания.

Тъй като основното предназначе-

ние на кабелите е да провеждат

електрически ток и рискът, свързан

с това е доста висок, е важно елек-

троинженерите да се придържат

към установените стъпки в проце-

са на изпитване.

Диагностика
и тестване на
кабели

Tехнологии за
диагностика и
изпитване

Технологиите за тестване и ди-

агностика обикновено се категори-

зират в две групи. Първата катего-

рия включва техники за оценка на

общото състояние на една кабелна

система. Въпреки че могат да се

използват различни техники, общи-

ят подход е да се измерват загуби-

те на електрически ток в рамките

на дадена кабелна верига.

Втората категория включва тех-

ники за оценка на локализирани де-

фекти в кабелната верига. Тези

техники може да включват тест за

издръжливост по метода на изключ-

ване на най-слабото място или из-

мерване на локализирани електричес-

ки разряди в системата.

Тестовете за диагностика на

една електрическа верига може да се

извършват с цел да се верифицира

изправността на нова или възстано-

вена верига и възможността за бе-

зопасно въвеждане в експлоатация.

Те може също да имат за цел да

оценят изправността на веригата

и по този начин да се определи веро-

ятността за повреда в близко бъде-

ще в една остаряла инсталация. В

този случай тестването може да

бъде част от цялостна програма за

управление на активите в електри-

ческата система или средство за

минимизиране на повредите в силно

критични или проблемни вериги.

Въпреки че целите на изпитване-

то изглеждат ясно дефинирани, може

да се окаже трудно да се установи

как точно ефективно да се използ-

Диагностика
и тестване на
кабели

П
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ват технологиите за изпитване и

диагностика. Причините за това

могат да бъдат наличието на много

различни технологии за диагностич-

но тестване, тяхното прилагане в

различни етапи на експлоатация,

сложността на веригите, множе-

ството разклонения или типове ка-

бели – всеки със свой собствен ме-

ханизъм на стареене, и др. Понякога

са необходими множество диагнос-

тични техники за откриване на раз-

лични проблеми, а някои методи не

са общоприети.

Независимо от обстоятелствата

диагностичното тестване на елек-

трическата система трябва да се

разглежда като процес (непрекъснат

или планиран), а не като еднократно

събитие. Веригите трябва да бъдат

проучени, за да се избере подходяща

техника на изпитване, която да

съответства на конкретните ком-

поненти. За някои приложения е най-

добре да се започне с лесна за при-

лагане технология, предоставяща

обща информация, която да се изпол-

зва за избор на техника за по-детай-

лен анализ. В много случаи е желател-

но периодично да се прилагат диаг-

ностични технологии през целия

експлоатационен живот на верига-

та, за да се установи как веригата

изпълнява функцията си с течение на

времето.

Рефлектометрията във времева-

та област (TDR) локализира и харак-

теризира промените в импеданса в

кабелната верига. TDR работи на

принципа на радарните системи.

Импулс с висока честота се изпра-

ща по кабела. Докато импулсът се

движи по протежение на веригата,

всяко прекъсване в импеданса ще

отрази част от сигнала обратно към

източника. Отразените части от

импулса ще бъдат положителни или

отрицателни в зависимост от това

дали импендансът е по-висок или по-

нисък от характерния импеданс на

кабела.

Измерването на частични разря-

ди (PD) открива локализирани дефек-

ти, главно под формата на кухини в

кабела или в допълнителните компо-

ненти. Методът е приложим за всич-

ки видове кабели, въпреки че негова-

та полезност може да бъде ограни-

чена, когато се извършва върху ка-

бели, устойчиви на частичен разряд,

или върху кабели с изолация от имп-

регнирана хартия, които също имат

значителна устойчивост на части-

чен разряд.

Диелектричната спектроскопия

предоставя информация за честот-

ните спектри. Съществуват два

начина за определяне на спектъра на

диелектричните загуби. Първият

метод е чрез спектроскопия на чес-

тотната област (Frequency Domain

Spectroscopy – FDS), като се използ-

ва източник на променлива честота,

конвенционално измерване на тока и

изчисляване на фазовия ъгъл. Втори-

ят метод е чрез спектроскопия на

времевата област (Time-Domain

Spectroscopy – TDS), като при нея се

измерва постоянният ток като фун-

кция от времето и след това се

извършва трансформиране на чес-

тотната област.

Анализ на процесите на
стареене и възникване
на повреди

Проводниците в една система за

захранване дефектират тогава, ко-

гато локалните електрически нато-

варвания са по-големи от локалната

диелектрична устойчивост на дие-

лектричния материал(и). Физиката

дефинира диелектричната сила като

максималното електрическо поле от

изолационния материал, което чис-

тият материал може да издържи при

идеални условия без влошаване на

изолационните му свойства. Теоре-

тичната диелектрична якост на

материала е свойство, което се

измерва с използване на чисти ма-

териали при идеални лабораторни

условия. В случай на повреда елект-

рическото поле освобождава свърза-

ните електрони.

Надеждността, а също така и

честотата на повредите в цялата

система, зависят от разликата

между локалното натоварване и

локалната устойчивост. Неизправ-

ности по диелектричния материал

водят до пробив или възникване на

дъга. Дъга може да възникне между

две диелектрични повърхности, като

кабелната изолация, а също така

дъга може да се появи на мястото

на свързване на кабелите. Повреда-

та може да възникне в резултат на

нормално приложено напрежение с

честота на тока 60 Hz или при пре-

ходно напрежение като при пре-

включване например.

С течение на времето и старее-

нето на проводниците общата дие-

лектрична устойчивост се влошава.

С времето могат да се появят из-

менения, които да повишат локално-

то натоварване и да изменят меха-

ничната якост на изолацията на

проводниците. Това може да бъде
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следствие от повишаване на темпе-

ратурата на проводника, съдържание

на влага в изолацията, замърсители

и поява на кухини. Тези проблеми

имат тенденцията да се задълбоча-

ват с течение на времето.

Стареенето на кабелите се про-

явява по редица начини. За да се

дефинира точно процесът на влоша-

ване на надеждността на кабелите,

трябва да се вземат предвид много

фактори, като например напрежение,

термично натоварване, поддръжка,

възраст на системата, технология

на системата на опроводяване и

условия на околната среда.

Освен това скоростта на старе-

ене се изменя с времето – процесът

се ускорява. С увеличаване на елек-

трическото натоварване, издръжли-

востта или времето до отказ нама-

лява. Тази зависимост не е линейна.

Изследванията сочат, че повишава-

нето на натоварването с 10% ще

доведе до 60% намаляване на из-

дръжливостта. Тази закономерност

е показателна за това защо се об-

ръща толкова сериозно внимание на

чистотата на диелектричните си-

стеми, т.е. избягването на проник-

ване на замърсявания, които често

катализират и усилват процеса на

стареене.

Кабел, в който има изолиран замъ-

рсител, може да има ниска степен

на общо стареене и високо ниво на

локално стареене в зоната на замъ-

рсителя. Следователно зоната, не-

посредствено заобикаляща замърси-

теля, изпитва двойно по-голямо на-

товарване. Въпреки това в кабели с

множество места на намалена ус-

тойчивост на диелектрика, разпре-

делени по дължината на цялата изо-

лация, е по-вероятно да има средно

ниво на общо стареене. Разграниче-

нията могат да изглеждат произвол-

ни, тъй като повредата винаги ще

възникне в най-слабата точка. Това

обаче оказва голямо влияние върху

възможността за възстановяване на

системата. В случай на изолиран

дефект, ремонт след повреда ще

доведе до система с диелектрична

якост, която много често е доста

висока. Ако повредата се дължи на

повсеместно влошаване на състоя-

нието на кабелната изолация, тога-

ва няма да има голяма полза от опи-

ти за възстановяване и поправка,

тъй като останалата част от сис-

темата е незначително по-здрава

от най-слабата дефектирала част.

При контролирани лабораторни

изпитвания на диелектричната

якост и устойчивост се проявяват

значително разсейване или случай-

ност на резултатите. Освен това

разсейването се засилва, когато

изпитванията се провеждат при по-

слабо контролирана среда на кабел-

ната система. Важно е електроин-

женерът да има предвид това, тъй

като диагностичните тестове оп-

ределят дали в електрическата ве-

рига има слаби места. Кабелната

система ще започне да дефектира

много преди средната диелектрич-
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на якост на системата да спадне под

нивото, необходимо за оперативна

пригодност.

Не само при диелектричната сила

се проявява статистическо разсей-

ване. Това е обичайно за всички физи-

чески характеристики на системата,

които се измерват при диагностич-

ни тестове. Обяснението на тази

закономерност е, че стареенето на

системата настъпва с различна ско-

рост в различни точки по дължината

на кабелите. Често разширяването

на кривата на разпределение е по-

значително от намаляването на ме-

дианата. Има едно много съществе-

но следствие, а именно, че многократ-

ните измервания на една и съща ка-

белна система, със същата медиана

и разсейване, се очаква да дадат

различни резултати по различно вре-

ме. След значителен период на ста-

реене кривата на разпределението

има склонността отново да се стес-

нява около медианата и разпределе-

нието да стане много по-строго. За

нуждите на анализа най-често се

използва нормално разпределение.

Причини за стареене и
повреда на кабелите

Изключително важна задача на

диагностичните изпитвания е да се

оцени нивото на ефективност и да

се разбере механизмът на дефекти-

ране. Ако разгледаме специфичния

механизъм на възникване на неизп-

равност, стигаме до заключението,

че прекомерното електрическо на-

товарване или общото влошаване на

изолацията може да възникне в ре-

зултат на няколко типа причини.

Несъвършенствата в производ-

ството имат свойството да пови-

шават локалното натоварване и да

доведат до първоначална повреда

или до ускорено стареене. Такива

производствени дефекти могат да

бъдат кухини, наличие на замърсите-

ли в изолацията, некачествено при-

ложена защитна обвивка, неравнос-

ти по повърхността на обвивката,

некачествено прилагане на изолаци-

ята.

Освен производствените дефек-

ти друга съществена причина за

повреда и стареене е неправилната

работа на електротехниците, ин-

сталиращи кабелните проводници.

Неподходящото боравене може да

увеличи локалното натоварване и

това да доведе или до преждевремен-

на повреда, или да влоши степента

на стареене. Работата по свързва-

нето крие редица рискове, като не-

добро отрязване, замърсяване, лип-

сващи връзки или компоненти, недо-

бро напасване на елементите.

Агресивната среда също влияе

неблагоприятно на диелектричната

якост на материала. Въздействие-

то й може да бъде локално или повсе-

местно, в зависимост от това по

какъв начин са разпределени вредя-

щите условия на средата, които

могат да включват въздействие на

химикали, течове на трансформа-

торно масло, наводнения, химически

разливи, корозия. Влажната среда

също понижава диелектричната

якост и увеличава локалното нато-

варване.

Прегряването е друг проблем,

който благоприятства отслабване-

то на свойствата на диелектрика.

Въздействието може да бъде в рам-

ките на ограничена локална отсеч-

ка от дължината на проводника (ло-

кално), ако неблагоприятната тер-

мична среда е с локално проявление,

например в случай на непосредстве-

на близост до друга електрическа

верига на късо разстояние. Може да

бъде обаче и повсеместен проблем

на кабелната система, например при

прекомерно висок ток по проводни-

ка за определени работни условия.

Определено механично въздей-

ствие може да бъде пагубно за ус-

тойчивостта на диелектрика.

Въздействието може да бъде огра-

ничено до къси отсечки от дължина-

та, ако механичното напрежение е

локално. То може да бъде предизви-

кано от щети по време на транспор-

тиране (обикновено е локално), пре-

комерно напрежение на опън или

радиален натиск (локално проявени

или общо за системата) и др.

Водата, проникнала в изолацион-

ния слой, компрометира диелектрич-

ната якост и повишава натоварва-

нето в зоната около проникването.

Тя може да навлезе при нарушаване

на целостта на изолацията или ме-

талната обвивка или просто да по-

стъпи през полимерните материали.

Дефекти, които могат да възник-

нат в кабели с изолация от екстру-

диран материал, включват неравно-

сти и издатини, кухини, пукнатини,

разслояване, прекъсвания на екрана

на проводника, проникване на вода и

др. При кабели с оловна обвивка и

изолация от хартия областите, в

които има недостатъчно количе-

ство масло поради миграцията му и

проникването на вода, също могат

с течение на времето да дефекти-

рат.
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Повишаване на енергийната
ефективност на дейта центрове
чрез нови технологии за охлаждане

Клима и Вент ООД

1619 София, бул. "Цар Борис III" № 366

моб.: 0888 572754, факс: 02/963 37 97

e-mail: office@klimaivent.bg, www.klimaivent.bg

Необходимостта на дейта центрове-

те от непрекъсваемо електрозахранва-

не и изискванията за все по-голяма мощ-

ност представляват сериозно предиз-

викателство пред стремежа за намаля-

ване на консумацията на енергия и пос-

тигането на максимална ефективност.

Осигуряването на подходящи прецизни

системи за охлаждане е един от най-кри-

тичните въпроси, тъй като те са изк-

лючително енергоемки. Новите техно-

логии и иновации могат да допринесат

за оптимизиране и да помогнат на ком-

паниите да бъдат по-успешни.

Според компанията за технологични

изследвания Omdia растежът на пазара

за охлаждане на дейта центрове се дъл-

жи основно на растящата потребност

на предприятията от компютърна мощ-

ност. Като фактор в този растеж се

добавят и доставчиците на облачни и

колокационни услуги, които изграждат

все по-големи и ефективни дейта цен-

трове. Последните изследвания показ-

ват, че устойчивите и иновативни тех-

нологии в охлаждането, като охлажда-

не със студена вода, изпарително и ох-

лаждане с течности, са все по-широко

използвани в дейта центровете. Omdia

прогнозира голям растеж при употреба-

та на варианти на охлаждане с течнос-

ти (имерсионно охлаждане, където сър-

върите и друго IT оборудване се пота-

пят в резервоари с охладителна теч-

ност, и "direct to chip" охлаждане, къде-

то течен охладител се вкарва директ-

но в компютърните чипове в дейта цен-

търа), като между 2020 и 2024 г. се очак-

ва удвояване.

Дейта центровете
стават все по-големи
Охлаждането с течности може да по-

могне на дейта центровете да станат

въглеродно неутрални, но се изисква та-

зи технология да бъде адаптирана та-

ка, че да може да бъде използвана с то-

ва приложение. Консолидирането на дей-

та център индустрията и корпоратив-

ните разходи за технологии, включител-

но големите масиви от данни, анализи

и изкуствен интелект, водят до увели-

чаването на мащаба на центровете за

данни. Тези авангардни технологии ще

доведат до повишаване на разходите

през следващите три години според ана-

лизаторите от Omdia.

Предишният стандартен мащаб от

10-20 MW центрове днес преминава към

Повишаване на енергийната
ефективност на дейта центрове
чрез нови технологии за охлаждане

100-200 MW. Колкото по-голям е един

дейта център, толкова по-ефективно

може да работи. Необходими са инова-

тивни технологии за охлаждане, за да

се намалят въглеродните емисии и да се

постигнат високите цели за енергийна

ефективност. Изключително важно е

центровете за данни да притежават

индустриални сертификати, които да

измерват енергийната ефективност на

системите им за охлаждане.

Иновацията е ключова,
особено при охлаждането
на дейта центрове
VERTIV обяви няколко от последни-

те иновации при технологиите за уп-

равление на топлинните потоци и кон-

трол на температурата. Liebert OFC e

нова и изключително напреднала серия

безмаслени турбокомпресорни чилъри,

създадени в партньорство с Geoclima.

Liebert OFC е създаден за работа с хла-

дилни агенти с нисък GWP, като

R1234ze, така че едновременно да оси-

гурява висока енергийна ефективност.

В допълнение продуктовата гама охла-

дителни системи за подов монтаж е с

изцяло подновен технически дизайн за

постигане на максимална ефектив-

ност, като модела Vertiv Liebert PDX на

директно изпарение с компресори с про-

менлива скорост и модела Vertiv Liebert

PCW с охладена вода.

В допълнение към вътрешното разви-

тие VERTIV работи и с водещи лидери в

дейта център индустрията и наскоро

стана Платинен член на Open Compute

Project (OCP).

VERTIV е световен доставчик на кри-

тична дигитална инфраструктура и ре-

шения за непрекъсваемост. Компанията

за технологичен анализ Omdia оценява

VERTIV като най-големия световен дос-

тавчик на пазара за охлаждане на дей-

та центрове, който продължава да пос-

тига постоянен растеж и иноватив-

ност. В доклада на Omdia - "Data Centre

thermal Management report 2020", базиран

на данни от 2018 и 2019 г., се посочва,

че VERTIV управлява 23,5% от светов-

ния пазар за охлаждане на дейта цент-

рове - повече от 10% по-голям дял от

най-близкия конкурент.

На българския пазар VERTIV се пред-

ставлява от Клима и Вент. Kато най-

опитен партньор за България от 1991

г., доказал се в дългогодишната си ра-

бота с най-големите телеком операто-

ри, центрове за данни и технологични

компании в страната, Клима и Вент е

утвърден, устойчив и надежден достав-

чик на прецизни системи за охлаждане

на VERTIV.

www.vertiv.com
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Глобалните тенденции в охлаждането
на центрове за данни са в посока
увеличение на енергийна ефективност
и намаляване на инвестициите

Новите тенденции в индустрията предоставят възможности за

развитие на нови стратегии и методи за охлаждане на центрове за

данни. Според експертите от Schneider Electric по този начин се пос-

тигат по-ниски инвестиционни разходи, значителни оперативни ико-

номии и висока енергийна ефективност през целия експлоатационен

живот на дейта центъра.

Тенденции, водещи до промени в
охлаждането
Първата тенденция е следствие на решение на ASHRAE, препоръч-

ващо повишаване на работната температура на центровете за дан-

ни до 27°C и дори повече. Това води до редуциране с около 40% на ек-

сплоатационните разходи за охлаждане и увеличаване на енергийна-

та ефективност на оборудването.

Основна тенденция, водеща до необходимост от промени в охла-

дителните системи, е промяната на размерите и капацитетите на

новите дейта центрове. Интернет гиганти, доставчици на облачни

услуги и други големи компании продължават да изграждат масивни

централизирани центрове за данни, за да могат да отговорят адек-

ватно на търсенето, наложено от бързия растеж на свързаните ус-

тройства, задвижвани от IoT технологията. Същевременно компании

от всякакви браншове изграждат малки, локални дейта центрове, ос-

новно задвижвани от IoT приложения и нуждата от цифрова транс-

формация, която изисква значителна локална изчислителна мощност.

Друг фактор, водещ до промяна на охладителните системи, е поп-

равката от Кигали на Монреалския протокол за намаляване на упот-

ребата на парниковите газове, използвани в хладилници и климатич-

ни системи.

Глобалните тенденции в охлаждането
на центрове за данни са в посока
увеличение на енергийна ефективност
и намаляване на инвестициите

Schneider Electric залага на разработената система за интелиген-

тен free cooling, позволяваща използването на топлообменните пло-

щи на неработещите (резервни) машини, което от своя страна уве-

личава още повече енергийната ефективност на охлаждането.

Устойчиви и енергийно ефективни
решения за охлаждане на центрове
за данни
От модулни решения, включващи системи за охлаждане на помеще-

ния и сървърни шкафове, до чилъри - Schneider Electric предлага пълен на-

бор от продукти за прецизна климатизация. Те са проектирани, за да

предоставят ефективен и прецизен контрол на температурата и влаж-

ността на критични IT инфраструктури.

За доставчиците на облачни услуги е предназначена най-новата тех-

нология за адиабатни чилъри, която позволява редуциране на основните

и оптимизиране на оперативните разходи още на проектно ниво. Адиа-

батните чилъри от Schneider се предлагат с или без вградена free cooling

система и са проектирани да работят на изключително високи нива на

енергийна ефективност.

Schneider Electric предлага богата гама от решения за почти всеки

критичен проблем, свързан с охлаждането във всяка IT среда, независи-

мо дали вашите клиенти се нуждаят от охлаждане на своите центрове

за данни или друга среда, изискваща прецизна климатизация. Нашите ре-

шения са ефективни, гъвкави и надеждни, като същевременно са лесни

за инсталиране и поддръжка, а международното ни присъствие гаранти-

ра, че нашите продукти се предлагат в цял свят.

Нашата гама от решения за охлаждане е изградена върху продукто-

вите линии Uniflair за охлаждане на помещения и InRow продуктите за ох-

лаждане в непосредствена близост до товара, които обикновено се ин-

сталират в IT среди като основа на цялостната система за охлаждане.

С цел подобряване на ефикасността и ефективността на нашите про-

дукти за охлаждане на активната зона, ние предлагаме пълна гама от

решения за разпределение на въздушния поток, включително и термично

отделение на ниво шкаф и пътека, както и вентилаторни решения за

подобряване на разпределението на въздуха в шкафа или помещението.

Освен това нашата изчерпателна гама от чилъри и съответни топло-

отвеждащи устройства допълва проекта на охладителната система.

За да проучите бизнес и екологичните предимства на охладителните

системи посетете: www.se.com/cooling

Нов подход при проектирането на
охладителните системи
Предвид тези тенденции и с напредъка в технологиите за охлаж-

дане, вече е възможно да се изграждат системи, които намаляват

както първоначалните капиталови разходи (CapEx), така и текущи-

те оперативни разходи (OpEx). За постигането на тази цел се изис-

ква цялостен нов подход към проектирането на системите за охлаж-

дане в центовете за данни.

Например спазването на указанията на ASHRAE относно темпе-

ратурите в центъра за данни ще предостави възможността да се

използва free cooling технологията (позната като икономичен режим

на работа). Free cooling системите за охлаждане спестяват около 30%

от OpEx. Нещо повече - система, която е проектирана с free cooling

технология, може да доведе до огромни икономии на CapEx, тъй като

модулните чилъри могат да бъдат оборудвани с по-малки компресори. www.se.com
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      оради ръста във видео стрий-

минга, видео конферентните връзки,

онлайн гейминга и комуникацията в

социалните мрежи, увеличението в

интернет трафика между февруари

и средата на април 2020 г., когато

в световен мащаб стартира въвеж-

дането на мерки за ограничение на

разпространението на COVID-19,

възлиза на 40%. Този ръст е в допъ-

лнение към повишаващите се по-

требности за дигитални услуги през

последното десетилетие – от

2010 г. досега броят на интернет

потребителите в света се е удво-

ил, а интернет трафикът се е уве-

Стратегии
за енергийна
ефективност в
центрове за данни

личил 12 пъти, с около 30% на годи-

на, сочат данни на Международния

съюз по далекосъобщения (ITU). Очак-

ва се потребностите от данни и

цифрови услуги да продължат своя ек-

споненциален растеж през следващи-

те години, като прогнозите са гло-

балният интернет трафик да се

удвои до 2022 г. до 4,2 зетабайта

годишно. Броят на потребителите

на мобилен интернет ще се увеличи

от 3,8 милиарда през 2019 г. на 5

милиарда до 2025 г., а броят на IoT

присъединяванията – от 12 милиар-

да на 25 милиарда за същия период.

Тези тенденции водят до експонен-

циален растеж в потребностите от

центрове за данни и мрежови услу-

ги. Въпреки това бързото реализи-

ране на подобрения в енергийната

ефективност спомага за огранича-

ване на ръста на енергопотребление

от центровете за данни.

Измерване на
ефективността

В продължение на десетилетия

сред приоритетните цели пред опе-

раторите на центрове за данни е

понижаването на коефициента на

ефективност на енергопотребление

(Power Usage Effectiveness, PUE). Този

параметър представлява съотноше-

ние между общата подадена към

съоръжението електроенергия и

консумираната от IT оборудването

П

Стратегии
за енергийна
ефективност в
центрове за данни
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енергия, т. е. колкото по-ниска е стойността на PUE,

толкова по-висока е енергийната ефективност. Обик-

новено обаче центровете за данни се характеризират

с PUE средно около 1,67, което означава, че от всеки

подадени 1,67 W само 1 W достига до IT оборудването.

Други важни показатели са общото енергопотребле-

ние, което представлява електроенергията, необходи-

ма за функционирането на целия център за данни, и

консумацията на енергия на IT оборудването, използва-

на за управление, пренос, съхранение и обработка на

данни. Тези параметри предоставят базова линия, коя-

то позволява на операторите да сравняват нивата на

енергопотребление на един център за данни с тези на

друго съоръжение. Трудности при този процес могат да

възникнат обаче вследствие на наличието на повече от

един метод за изчисляване на PUE.

Редуциране на ненатовареното
IT оборудване

Обикновено IT оборудването работи на много по-нисък

капацитет от номиналната му стойност. Сървърите

например в повечето случаи се ползват на 5 до 15%,

процесорите – на 10-20%, устройствата за съхранение

на данни – на 20-40%, а мрежовото оборудване – на 60-

80%. Въпреки че това оборудване не е натоварено, то

продължава да консумира значително количество от

електроенергията, която би използвало при работа на

максимален капацитет. Типичният сървър например

употребява 30-40% от максималното количество елек-

троенергия, дори и когато не извършва никаква дейност.

Според проучване на Uptime Institute 30% от сървъри-

те в световен мащаб са ненатоварени. Това не оказва

въздействие върху PUE на центъра за данни, но води до

финансови загуби в размер на 30 млрд. щатски долара

на година в резултат на неоползотворената електро-

енергия. Сред възможните подходи за справяне с този

проблем са разпределените изчислителни системи, в

които компютрите са свързани и работят като една

машина. Увеличаването на броя на центровете за дан-

ни, които работят съвместно, повишава тяхната изчис-

лителна мощност, което, от своя страна, води до ре-

дуциране или елиминиране на необходимостта от изграж-

дането на отделни съоръжения за всяко специфично

приложение.

Виртуализация на сървърите и
системите за съхранение

В индустрията има редица примери за неефективно

поддържане на специализирани сървъри и системи за

съхранение за едно-единствено приложение. Чрез вир-

туализация обаче сървърите и системите за съхране-

ние могат да бъдат обединени на споделена платфор-

ма, като същевременно се поддържа строго разделение

между операционни системи, приложения, данни и потре-

бители.

Повечето приложения могат да работят на отделни

виртуални машини, които използват общ хардуер с дру-

ги приложения. Виртуализацията може да донесе значи-

телни ползи за повечето центрове за данни, подобря-

вайки драстично използването на хардуера и позволявай-

ки редуциране на броя консуматори – сървъри и устрой-

ства за съхранение. Подходът може да подобри степен-

та на използване на сървърите от средно 10 до 20% до

поне 50-60%.

Консолидиране на сървъри, системи за
съхранение и центрове за данни

На ниво сървър свръхкомпактните модулни сървъри

(блейд сървъри) могат да подпомогнат процеса на кон-

солидиране, тъй като предоставят по-голяма изчисли-

телна мощност на единица консумирана електроенер-

гия. В сравнение с традиционните сървъри за монтаж

в шкаф свръхкомпактните модулни сървъри могат да

извършват същите операции с 20-40% по-малко елект-

рическа енергия.

Консолидирането на системите за съхранение е дру-

га възможност за подобряване на енергийната ефектив-

ност на центровете за данни. Тъй като твърдите дис-

кове с по-голям капацитет са по-високо енергийно ефек-

тивни, консолидирането на системите за съхранение

води до подобрено оползотворяване на паметта и същев-

ременно редуциране на консумацията на енергия.

Не на последно място, ако е възможно консолидира-

нето в една локация на центрове за данни, работещи на

непълен капацитет, операторите могат да реализират

значителни спестявания благодарение на споделените

системи за охлаждане и резервираност на захранване-

то.
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През последните 5 години енергий-

ните потребности на центровете

за данни се запазват относително

непроменени, което частично се

дължи на преминаването към съоръ-

жения с хипер голям мащаб. Тези

центрове за данни са свръхефектив-

ни благодарение на организираната

им непроменлива архитектура, коя-

то лесно може да обхване до някол-

ко десетки хиляди сървъра. Средно,

един сървър в център от хипер го-

лям мащаб може да замени 3,75

сървъра в конвенционален център за

данни. Според доклад на Национална-

та лаборатория Лорънс Бъркли от

2016 г. енергопотреблението ще

спадне с една четвърт, ако 80% от

сървърите в малки центрове за дан-

ни на територията на САЩ се пре-

местят в съоръжения с хипер голям

мащаб.

Управление на
енергопотреблението на
централните процесори

Над 50% от електроенергията,

необходима за функционирането на

един сървър, се изразходва от цен-

тралния процесор. Производителите

на интегрални схеми разработват

все по-енергийно ефективни чипсет

компоненти, а многоядрената тех-

нология позволява обработката на

по-големи товари при по-ниска енер-

гоконсумация.

Налични са и други варианти за

редуциране на енергопотреблението

на централните процесори. Повече-

то централни процесори разполагат

с функции за енергиен мениджмънт,

които оптимизират консумацията

на електроенергия чрез динамично

превключване между различни работ-

ни режими в зависимост от степен-

та на използване. Посредством ди-

намично ограничаване на напрежени-

ето и честотата на процесора извън

пиковите натоварвания се постига

значително намаляване на енергий-

ните загуби. Подобен адаптивен

подход води до понижаване на енер-

гопотреблението, без да се компро-

метират изчислителните способно-

сти и реализиране на съществени

спестявания, когато използването

на централния процесор е с промен-

лив характер.

По-ефективни
захранвания

Захранванията, които преобразу-

ват подавания променлив ток в по-

стоянен, консумират около 25% от

енергийния ресурс на сървърите,

заемайки второ място по този по-

казател след централните процесо-

ри. Регулаторите на напрежение в

точката на натоварване, които

преобразуват 12 V DC в различни

постояннотокови напрежения, пода-

вани към процесорите и множество

чипсет компоненти, са друг източ-

ник на неефективност. Съществу-

ват няколко индустриални стандар-

та, насочени към подобряване на

ефективността на сървърните ком-

поненти.

Електроенергията, подавана към

центровете за данни, обикновено

преминава през непрекъсваемите

токозахранващи устройства (UPS)

и електроразпределителни системи

(PDU), преди да достигне до IT обо-

рудването. Електроразпределител-

ните системи в повечето случаи

работят с висока ефективност от

94 до 98%, което показва, че енер-

гийната ефективност се определя

предимно от преобразуването на

енергията в UPS устройствата.

Фокусирането върху пиковата

ефективност обаче е подвеждащо

при оценяването на непрекъсваеми-

те токозахранващи устройства,

тъй като вероятността PDU да

работят при пълно натоварване е

малка. В много IT системи се изпол-

зват два енергийни източника за

резервираност, което води до нива

на утилизация от 20 до 40%. С оглед

на това, експертите разчитат на

кривата на ефективността за пра-

вилно оценяване на UPS системите.

Електроразпределение
при по-високи
напрежения

За да се осигури съответствие с

глобалните стандарти, на практи-

ка цялото IT оборудване е проекти-

рано за работа с входни напрежения,

вариращи от 100 V до 240 V AC.

Колкото по-високо е напрежението,

толкова по-ефективно е оборудване-

то. При експлоатация на UPS при

240/415 V трифазна изходна мощ-

ност през четири проводника

сървърът може да бъде захранван

директно и да се постигне постепен-

но нарастващо 2-процентно намале-

ние на енергопотреблението на

съоръжението.

Добри практики на
охлаждане

Охлаждащата система на един

център за данни допринася с 30 до 60%

за енергийните разходи на съоръже-

нието. За много центрове за данни са

налични готови за прилагане възмож-

ности за редуциране на разходите за

охлаждане чрез добре установени

практики. С нарастване на степен-

та на запълване на сървърните шка-

фове обаче, специалистите насочват

вниманието си към технологиите за
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охлаждане с течности. Конвенционал-

ните системи за въздушно охлажда-

не са доказали ефективността си при

поддържане на безопасна, контроли-

рана среда при степен на запълване

от 2-3 до цели 25 kW на шкаф. Опе-

раторите обаче се стремят да създа-

дат среда, която да може да под-

държа степени на запълване на

сървърните шкафове от над 30-

50 kW, при които системите за

въздушно охлаждане вече не са ефек-

тивни. В подобни случаи решение

могат да предоставят системи за ал-

тернативно охлаждане, например

топлообменници, заменящи задната

врата на сървърните шкафове.

По-висока работна
температура

В сървърните помещения обикно-

вено се поддържа температура от

около 22°C, което води до темпера-

тури на изход от климатизиращата

инсталация от 15 до 16°C. Експер-

тите от Американското дружество

на инженерите за отопление, охлаж-

дане и климатизация (ASHRAE) оба-

че препоръчват температурни диа-

пазони от 15 до 32°C за повечето

нови устройства при допустима

влажност от 8 до 80%.

Повишението на работната тем-

пература отваря нови възможности

за операторите на центрове за дан-

ни. То позволява реализиране на по-

високи степени на запълване на

сървърните шкафове, без да е необ-

ходима подмяна на системите за

климатизация, тоест без да са нуж-

ни допълнителни инвестиции.

Увеличаването на работната тем-

пература дава възможност и за при-

лагане на системи, използващи ат-

мосферен въздух за охлаждане на

помещението или охлаждане на вода

(т. нар. free cooling), които предлагат

много по-атрактивни нива на експло-

атационни разходи, особено в регио-

ните с умерен климат. При препоръ-

чителна температура от 25°C вме-

сто 15°C в сървърното помещение

периодите от годината, в които free

cooling системата може да се изпол-

зва, без да се прилага климатизация,

значително се удължават. Това гене-

рира съществени енергийни спестя-

вания и подобрява PUE.

Включване към
интелигентната мрежа

Интелигентните електроразпре-

делителни мрежи дават възмож-

ност за двупосочен пренос на енер-

гия и информация и могат да се

превърнат в ключов фактор за ин-

тегрирането на възобновяема енер-

гия и концепцията за разпределено

генериране на енергия. В допълнение

с помощта на системи за монито-

ринг и управление интелигентната

мрежа може да спомогне за справя-

не с флуктуациите, характерни за

възобновяемите енергийни източни-

ци.

Операторите на центрове за

данни могат не само да черпят чи-

ста електроенергия от мрежата, но

и да инсталират генератори на

възобновяема енергия в съоръжени-

ята си, превръщайки ги в източник

на електроенергия. Генераторите и

консуматорите могат да взаимодей-

стват помежду си в реално време,

предоставяйки ефективни инстру-

менти за получаване на допълнител-

но захранване или сигнали за аварий-

но намаляване на товарите.
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Добрият мониторинг означава
повече енергия за центровете
за данни

Хората използват все повече и по-чес-

то данни, което означава, че непрекъсва-

емостта на работа на центровете за

данни е по-важна от всякога. За да се спра-

вят с големите натоварвания, центрове-

те за данни се нуждаят от повече елек-

трическа енергия... поне според традици-

онното мислене. Но дали наистина е та-

ка? Ето три причини, поради които цялос-

тният поглед върху това как се консуми-

ра енергията в центъра за данни дава въз-

можност на операторите да управляват

по-ефективно консумацията на енергия и

разходите си.

Свръхобезпечаването
никога не е било
правилното решение
Неотдавна свръхобезпечаването беше

"необходимо зло", за да се отговори на

строгите изисквания за надеждност. Но

непрекъснатият мониторинг и по-задъл-

боченото разбиране на потреблението на

енергия и "здравето" на електрическите

активи може да прати свръхобезпечава-

нето в миналото и да осигури ефектив-

ността и устойчивостта, които съвре-

менните центрове за данни изискват.

Центровете за данни могат да нама-

лят коефициента на ефективност на

енергопотребление (Power Usage

Effectiveness, PUE) чрез повишаване на

температурите, използване на по-ефек-

тивни сървъри, както и чрез ограничава-

не на експлоатацията на ненатоварени

сървъри. Внимателният и подробен мони-

торинг на енергията позволява да се нап-

рави задълбочен анализ на системите, ко-

ито не са оптимизирани, като например

мощността за охлаждане, ненатоварен

сървър, неефективна работа на двигате-

ли на вентилаторите, неправилни наст-

ройки на задвижванията и прегряване на

трансформаторите. Тази информация по-

 e-mail:Teodora.petrova-vasileva@bg.abb.com
www.abb.com

мага да се вземат по-добри решения за уп-

равление на активите на центровете за

данни.

Опасността и
обещанието на облака
Едно от решенията на предизвикател-

ството PUE е прехвърляне на резервирани-

те системи от хардуер към софтуер и пре-

местване на резервните системи и компо-

ненти в облака. В облачна среда можете да

имате два физически центъра за данни, все-

ки огледало на другия. Във всеки от тях елек-

трическото оборудване може да бъде "по-

малко" резервирано, отколкото би било, ако

има само един център за данни. Следова-

телно този подход използва по-евтино и по-

малко сложно оборудване.

Неподозираните
възможности
IT продуктите и услугите обикновено

се актуализират редовно на всеки три до

пет години, което позволява на оператори-

те не просто да изследват възможност-

та за използването на иновации, но и да

преразгледат минали решения относно

продукти, услуги и тяхното оползотворя-

ване. Ключът е да имат пълен поглед вър-

ху инсталираните системи и активи, та-

ка че лесно да могат да идентифицират

нови възможности за оптимизация.

За да отговори на предизвикателства-

та на бързо развиващата се индустрия на

центровете за данни, ABB предлага свое-

то дигитално облачно решение за управ-

ление на енергия и активи - ABB AbilityTM

Energy and Asset Manager. Решението дава

възможност за пълен анализ и управление

на разпределителни системи за ниско и

средно напрежение.

Ако и вие се интересувате от дигитал-

ните решения за управление на енергия и

активи, АББ България проведе уебинар на

български език, в който беше представе-

но как облачните системи и използването

на големи масиви от данни (Big Data) поз-

воляват прогнозирането на повреди и раз-

работване на нови стратегии за оптимал-

но управление и поддръжка.

Записа от този и

предходни наши уеби-

нари може да гледате

тук.

Добрият мониторинг означава
повече енергия за центровете
за данни
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      еобходимостта от ефектив-

но отопление и охлаждане, базирано

на възобновяеми енергийни източни-

ци, е сред основните приоритети на

държавите, стремящи се към из-

пълнение на поетите ангажименти

съгласно Парижкото споразумение

относно изменението на климата и

постигане на заложените за 2030 г.

цели за устойчиво развитие. В също-

то време преходът към по-чисти и

устойчиви решения за отопление и

охлаждане предлага възможности за

привличане на значителни по размер

инвестиции, създаване на нови ра-

ботни места и дълготрайно иконо-

мическо възстановяване след криза-

та с COVID-19.

Потребностите за отопление и

охлаждане отговарят за около поло-

вината крайна енергоконсумация в

световен мащаб. Близо 50% от този

енергиен дял се използват в индуст-

риални процеси, докато 46% се упот-

ребяват в жилищни и търговски сгра-

ди – за отопление на помещения и

подгряване на вода, в по-малка сте-

пен и за готвене. Останалата част

от енергията се използва в земеде-

лието, не само за отопление на оран-

жерии, но и за сушене, аквакултури

и др. Повечето от тази енергия се

получава или от изкопаеми горива,

или от неефективно използване на

биомаса. Вследствие на това ото-

плението и охлаждането са проце-

Отопление
и охлаждане
с възобновяема
енергия

си, допринасящи в значителна сте-

пен за замърсяването на атмосфер-

ния въздух и отделянето на над 40%

от свързаните с енергетиката еми-

сии на въглероден диоксид.

Очаква се енергийните потребно-

сти за отопление и охлаждане да

продължат да нарастват. По отно-

шение на охлаждането този показа-

тел се е повишил три пъти от

1990 г., като поради увеличаващите

се брой и сила на предизвикваните

от климатичните промени горещи

вълни има все по-голяма нужда от

осигуряване на възможност за кли-

матизация и замразяване.

Въпреки ползите от използването

на възобновяема енергия за отопле-

ние и охлаждане, се обръща малко

внимание на политиките, необходи-

ми за ускоряване на прехода към тези

по-устойчиви технологии. В края на

2019 г. само 49 държави – повечето

в рамките на ЕС – имат зададени

национални цели за отопление и ох-

лаждане с енергия от ВЕИ.

Директно използване на
соларна топлинна
енергия

Ползите от директната употре-

ба на соларна енергия за отопление и

охлаждане са многостранни. Техноло-

гиите в тази област могат да се

използват както за централизирани

системи, така и за областни топло-

фикационни мрежи и децентрализира-

ни приложения. Соларната топлинна

енергия може да се използва за ото-

пление на оранжерии и процеси на

стерилизация и сушене в хранително-

вкусовата индустрия, като това

допринася за ограничаване на загуба-

та на продукция и позволява значител-

но редуциране на времетраенето и

необходимата площ за сушене.

Соларното охлаждане предлага

отлична възможност за декарбони-

зиране на климатизацията на поме-

щения, особено като се има предвид,

че най-голямото потребление на

енергия за климатизация съвпада с

най-високия соларен потенциал. Така

се намалява натоварването на елек-

трическите климатици в периодите

с пиково потребление през летните

месеци.

През последните години глобални-

ят капацитет на мощностите за

директно използване на соларната

топлинна енергия нараства с посто-

янен темп от 171 GWth през 2009 до

479 GWth през 2019 г., съответства-

щи респективно на 244 и 648 млн. кв.

м площ от инсталирани колектори.

Установено е, че през 2019 г. ото-

плението със соларна топлина възли-

за на 389 TWh. Основното ограниче-

ние за широкото прилагане на тех-

нологиите за соларно отопление е

големият размер на първоначалните

разходи, особено в сравнение с дока-

заните решения, работещи на ток

или газ. Други предизвикателства са

липсата на подходяща законодател-

на рамка, която да гарантира каче-

Н
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енергия
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ството на тези системи и да оси-

гури надеждната им експлоатация,

както и тежката процедура по ото-

ризация за инсталиране на нов капа-

цитет. При системите за соларно

охлаждане съществуват и техноло-

гични ограничения, за чието преодо-

ляване е необходима допълнителна

научноизследователска дейност.

Електрификация с
възобновяема енергия

Базираната на възобновяема енер-

гия електрификация допринася за

бързо и значително намаляване на

въглеродните емисии. Оползотворя-

ването на топлината от околната

среда например чрез термопомпи

позволява високоефективно използ-

ване на електроенергия за отопле-

ние. В допълнение разходите за ге-

нериране на възобновяема енергия

продължават да спадат, а изграде-

ната инфраструктура може да се

използва за рентабилна декарбониза-

ция на отоплението и охлаждането.

Електрификацията на тези процеси

може да допринесе и за увеличаване

на дела на използваната възобновя-

ема енергия чрез употребата на

термопомпи и електрически котли.

Преимущество на електрификация-

та на отоплението и охлаждането

е и възможността за регулиране на

натоварването и профила на по-

требление. Отоплителните и охлаж-

дащите услуги, базирани на захран-

ване с електроенергия, могат да

бъдат предоставяни чрез централи-

зирани или децентрализирани систе-

ми посредством комбиниране на тер-

мопомпи с малки покривни фотовол-

таични инсталации.

Внедряването на решения за елек-

трификация с възобновяема енергия

е възпрепятствано от няколко фак-

тора – по-високи първоначални инве-

стиции, технологични и законодател-

ни предизвикателства. С електрифи-

цирането на отоплението и охлажда-

нето ще се увеличи натискът върху

съществуващата електропреносна и

снабдителна инфраструктура. Това

важи с особена сила за държави със

студени зимни или горещи летни

сезони. Проблемът може да се преодо-

лее частично, като се осигури съот-

ветствие на оборудването и инфра-

структурата с актуалните стандар-

ти за енергийна ефективност, както

и чрез промени в поведението на

потребителите. В дългосрочен план

обаче пиковото потребление ще на-

ложи необходимостта от допълни-

телни мерки, научноизследователска

дейност и инвестиции.

Възобновяеми газове за
отопление

Използването на възобновяеми

газове – биогаз, биометан и водород,

получен чрез електролиза на вода с

възобновяема енергия – е нисковъг-

лероден подход за производство на

топлинна енергия за индустрията и

бита, позволяващ елиминиране на

употребата на изкопаеми горива. Те

предлагат и алтернатива на елект-

рификацията и прякото и индирект-

но използване на други възобновяе-

ми източници.

Биогазът е смес от метан, въгле-

роден диоксид и малки количества

други газове, която се получава при

анаеробно разграждане на органич-

на материя в безкислородна среда.

Енергийното съдържание на биога-

за варира между долна топлина на

изгаряне от 16 и 28 MJ/m3. Биоме-

танът се получава или чрез обога-

тяване на биогаз, или чрез газифика-

ция на твърда биомаса, последвана

от метанизация. Биометанът има

долна топлина на изгаряне от около

36 MJ/m3 и е с химичен състав, ана-

логичен на този на природния газ.

Това позволява за биометан с малки

или никакви модификации да се изпол-

зват инфраструктурата и оборудва-

нето за природен газ на крайните по-

требители. За производството на

зелен водород могат да се използват

четири електролизерни технологии

– алкална електролиза, мембранна

електролиза с протонен обмен, елек-

тролизерни клетки с твърд оксид, и

мембранна електролиза с анионен

обмен. Газификацията или фермента-

цията на биомаса, последвани от

процеси на кондициониране на газа,

също могат да доведат до получа-

ването на зелен водород, но тези

технологии все още не са разрабо-

тени за приложение в по-голям ма-

щаб. В газообразна форма водородът

има долна топлина на изгаряне от

около 10 MJ/m3.

Замяната на големия дял използ-

ван природен газ с възобновяеми

газове може да редуцира емисиите

на парникови газове, да подобри енер-

гийната сигурност и да допринесе за

постигане на целите за устойчиво

развитие. Предимство е, че за осъ-

ществяването на този преход може

да се използва съществуващата

инфраструктура за природен газ.

Процесът обаче е в ранен етап и

правителствата и частният сектор

трябва да преодолеят икономически,

инфраструктурни и технологични

предизвикателства, за да може да се

увеличи мащабът на внедряване. От

ключово значение за реализирането

на потенциала на възобновяемите
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газове за декарбонизация на отопли-

телния сектор е да се изготвят

адекватни политики за подкрепа и да

се разработи ефективна пазарна

конфигурация.

Разполагането на електролизер-

на инсталация за производство на

водород в точката на индустриал-

но търсене намалява размера на

предварителната инвестиция за

преносна и разпределителна инфра-

структура. Електролизерите са

модулни, което означава, че капаци-

тетът им може лесно да бъде адап-

тиран към енергийните потребнос-

ти за съответните индустриални

процеси. Наличието на възобновяе-

ми енергийни ресурси в близост до

промишлените предприятия пре-

връща централизираното производ-

ство и използването на разпредели-

телни мрежи в нерентабилни вари-

анти. Ако се налага водородът да

изминава големи разстояния преди

достигане на точката на потребле-

ние, транспортните разходи могат

да надвишат тези за получаването

му. Затова образуването на клъсте-

ри от индустриални предприятия

може да допринесе за реализиране на

спестявания и подобряване на ефек-

тивността от инсталациите за

зелен водород. Съвместното изпол-

зване на инфраструктурата позво-

лява също споделяне на разходите и

рисковете.

В стратегиите си предприятия-

та трябва да направят оценка на

потребностите от технологична

топлина с висока температура и

какъв дял от тях може да бъде задо-

волен с водород. Планирането по

сектори ще бъде от ключово значе-

ние както за преодоляване на бари-

ерите за внедряване на употребата

на водород в индустрията, така и за

реализирането на потенциала му в

множество промишлени съоръжения

– пещи, котли, реактори и др.

Устойчиво използване на
биомаса

Биомасата в твърдо състояние

може ефективно да се използва за

отопление на сгради и получаване на

технологична топлина в индустрия-

та. Продължителното приложение на

биомаса може да спомогне за реду-

циране на емисиите на парникови

газове, без да нарастват потребно-

стите от нисковъглеродна електро-

енергия и свързаната с нея инфра-

структура. Съоръженията за тер-

мично оползотворяване на биомаса

могат да отговорят на строгите

екологични норми и да осигурят

възможност за постигане на висока

ефективност и степен на автома-

тизация особено когато се работи

със стандартизирани горива, напри-

мер дървесни пелети.

В промишлеността биомасата се

използва предимно в сектори като

хартиено-целулозната и хранително-

вкусовата индустрия, като едновре-

менно с топлинната се генерира и

електрическа енергия. Причината

устойчивата употреба на биомаса за

отопление да е най-разпространена

в посочените два сектора е, че от-

падъците и остатъчните количества

от биомаса се генерират на производ-

ствената площадка. Особеност на

отоплителните инсталации, работе-

щи на биомаса, е изискването за зна-

чителна площ за съхранение и мани-

пулиране на горивото.
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Photomate предлага HUAWEI SUN2000-185KTL –
високотехнологично и високоефективно
решение за големи PV проекти

Photomate предлага HUAWEI SUN2000-185KTL –
високотехнологично и високоефективно
решение за големи PV проекти

SUN2000-185KTL с интегриран AI алгоритъм е най-добри-

ят избор за 1500 V фотоволтаични системи, тракери и

двулицеви PV модули. Huawei актуализира традиционния

астрономически алгоритъм и адаптира интелигентните

тракери и двулицевите фотоволтаични модули, базирайки

се на AI алгоритми, за да постигне по-добра интеграция на

управление, захранване и комуникация, максимизирайки енер-

гийните добиви.

SUN2000-185KTL има максимална ефективност 99,03% и

европейска ефективност 98,66%, осигурявайки високо про-

photomate.eu/bg

изводство на енергия; 9 MPPT за гъвкаво адаптиране към

различни конфигурации и бързо отстраняване на проблеми

на ниво стринг; Мулти-MPPT дизайн намалява несъответ-

ствията, причинени от засенчване и прах; Проектиран без

предпазители понижава риска от пожар в постояннотоко-

вата част, причинен от странична неизправност и намаля-

ва разходите за поддръжка. В сравнение с традиционните

решения, FusionSolar Smart PV Solution с SUN2000-185KTL

увеличава добивите с над 2-3% и ефективността на опера-

циите с над 50%; AI auto-learning позволява на тракерите да

се синхронизират по-добре с двулицевите PV модули чрез оп-

тимизиране на алгоритъма за проследяване, което носи

допълнителни 0,5% до повече от 1% от енергийните добиви;

Патентованият от Huawei мултипиков алгоритъм постига

най-високия момент на мощност за 200 милисекунди; Smart

I-V Curve Diagnosis постоянно следи за нископроизводителни

стрингове и постига революционно преминаване от пасив-

на поддръжка до активна превантивна поддръжка.

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,5MW, изпълнена от KD Energy 2 LLC
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      ндустриалните пещи са за-

творени съоръжения, предназначе-

ни да осигурят топлинна енергия за

редица форми на термична обработ-

ка. Пещите, използвани като реак-

тори, и топилните пещи изискват

много високи температури и могат

да създават ерозивни или корозив-

ни условия. За процесите на формо-

ване като коване, щамповане, вал-

цуване, пресоване, огъване, екстру-

диране и т.н., също са необходими

високи температури, за да се по-

стигне изменение на кристалните

структури. Такива процеси са на-

пример дисперсионното втвърдява-

не, отгряването, закаляването, син-

тероването и др. Индустриалните

процеси, при които се използват

ниски температури, включват суше-

не, нанасяне на покрития, полимери-

зация и др.

Индустриалните пещи се класифи-

цират спрямо използвания източник

на топлина, целта на нагряване на

материала, характера на топлооб-

мена, метода на горене, експлоата-

ционния режим и типа на възстано-

вяване на топлинната енергия.

Индустриални
пещи

Топлинни източници
Топлинната енергия се генерира

в индустриалните пещи, за да се

повиши температурата до ниво

над необходимото за провеждане на

конкретния процес или чрез изгаря-

не на гориво, или чрез преобразува-

не на електрическа енергия в топ-

лина. Най-широко се използват пе-

щите на гориво. Електрическите

се използват, когато предлагат

предимства, които невинаги могат

да бъдат измерени спрямо цената

на горивото.

Характерът на горивото може да

бъде предпоставка за различна кон-

струкция на индустриалните пещи,

но това не е проблем при съвремен-

Индустриални
пещи

И
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ните съоръжения и горелки, освен

ако не става въпрос за твърди го-

рива. Свързани с това основи за кла-

сификация на пещите могат да

бъдат позицията на горивната зона

и начините за насочване на продук-

тите към нея.

Електрическите пещи за индус-

триални цели могат да работят на

принципа на съпротивително или

индукционно нагряване. Пещите със

съпротивителното нагряване чес-

то са свързани с най-високите раз-

ходи за електроенергия и могат да

се нуждаят от вентилатори, кои-

то да осигурят равномерното тем-

пературно разпределение, което

обикновено се постига при горене-

то в пещи на гориво. За съпроти-

вителните елементи в електричес-

ките индустриални пещи се изпол-

зват различни материали – най-

често Ni-Cr сплав под формата на

навита лента/тел или лети зигза-

гообразни решетки (предимно за

конвекция). Други материали за

съпротивителните елементи са

стопено стъкло, графит, силициев

карбид и др. В някои случаи е

възможно подгряваният товар

също да се използва като съпроти-

вителен елемент.

При индукционното налягане елек-

трически ток преминава през на-

мотка, която обгражда предвидения

за нагряване детайл. Честотата на

тока зависи от масата на нагрява-

ния детайл. Индукционните намот-

ки обикновено са с водно охлажда-

не, за да не се стигне до прегрява-

не. Въпреки че за индукционното на-

гряване се използва по-малко елек-

троенергия в сравнение със съпро-

тивителното нагряване, част от

ползите се губят поради разходите

за водно охлаждане и свързаната с

него загуба на топлина. Технологи-

ята на индукционно нагряване лес-

но може да бъде адаптирана за

нагряване на определена зона от

всеки детайл, както и за масово

производство.

Сравнително нови разработки в

областта са използването на плаз-

мена дъга, лазери, радиочестотно-

то, микровълновото и електромаг-

нитното нагряване, както и прила-

гането на тези технологии в ком-

бинация с изгарянето на гориво.

Топлообмен
При повечето индустриални пещи

нагряваните материали не трябва да

влизат в контакт с пламъка и про-

дуктите на горенето, тъй като

съществува риск от влошаване на

качеството на продукцията. В та-

кива случаи материалите се нагря-

ват или в затворен муфел, или по-

средством излъчвателни тръби, ко-

ито капсулират пламъка и продукти-

те на горенето.

Муфелът може да бъде изработен

от стоманена сплав или керамика с

висока температурна устойчивост.

Съвременните пещи с излъчвателни

тръби за материали, които се нуж-

даят от специална атмосфера при

нагряване, се конструират с газонеп-

ропусклив корпус, обграждащ огне-

упорната облицовка. Това позволява

цялата пещ да бъде запълнена с

предварително подготвена газова

смес. Топлината се осигурява чрез

тръбни излъчватели или електросъ-

противителни елементи.

Метод на горене
Според този параметър пещите

се делят на такива с директно го-

рене, горно запалване, долно запал-

ване и нагряване с тръбни излъчва-

тели. Методът на директното го-

рене се смята за най-разпространен,

особено за приложения, изискващи

температури над 650°C, за което

допринасят и непрекъснатите подо-

брения по отношение на конструкци-

ята и управлението на газовите и

маслените горелки. При пещите с

горно запалване горелките са разпо-

ложени на покрива на пещта и са

подредени по начин, гарантиращ

постигане на най-доброто темпера-

турно разпределение. Пещите с дол-

но запалване са отлично решение за

приложения, при които температу-

рата варира от 400 до 1000°C, тъй

като нагряваният продукт е защи-

тен от изгарящото гориво. Темпе-

ратурата и атмосферата могат да

бъдат строго следени и контролира-

ни, но трябва да се има предвид, че

стойността на максималната тем-

пература се ограничава от устой-

чивостта на огнеупорните матери-

али.

Днес много пещи се проектират

за експлоатация със специална за-

щитна атмосфера и включват

тръбни излъчватели, чрез които се

избягва всякакъв контакт с горивни-

те газове. Тези тръби, обикновено

изработени от топлоустойчиви

стоманени сплави, могат да бъдат

разположени хоризонтално над и под

нагрявания материал или вертикал-

но по страничните стени на индус-

триалната пещ.

Възстановяване на
топлината

Повечето технологии за възста-

новяване на топлинната енергия са

насочени към оползотворяване на

отпадната топлина от димните

газове. Форми на възстановяване на

топлинната енергия могат да бъдат

предварително подгряване на горив-

ния въздух, горивото или товара,

както и рекуперативни и регенера-

тивни котли, както и такива, рабо-

тещи с отпадна топлина.

Предварителното подгряване на

горивния въздух се осъществява чрез

рекуператори и регенератори. Реку-

ператорите представляват топло-

обменници, чрез които топлината

от горещите димни газове се отда-

ва на студения горивен въздух. Ре-

генераторите са съоръжения, които

временно съхраняват топлината от

димните газове в огнеупорни мате-

риали или метал със значителна

топлопоглъщаща повърхност. Топло-

поглъщащите елементи влизат в

контакт с постъпващия поток от

студен горивен въздух, отдавайки

съхраняваната в тях топлинна енер-

гия.

В миналото регенеративните

индустриални пещи са били под фор-

мата на много мащабни структури,

включващи както самата пещ, така

и регенератор, който в много случаи

е с по-големи размери от пещния

участък. Днес регенерацията се

осъществява предимно чрез цялост-

ни модули от регенератори и горел-

ки, работещи по двойки.

Поддръжка
В случай че индустриалните пещи

работят правилно, е нормално те да

са обект на износване, като възмож-

ностите за ограничаването му не са

много. С регулярна поддръжка и пред-

приемане на превантивни мерки оба-
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че пещта може да продължи да функ-

ционира нормално и ефективно. Бла-

годарение на това времето за

престой с цел основен ремонт се

свежда до минимум, а производител-

ността се подобрява.

Причините за изпълняване на про-

грама за превантивна поддръжка на

една индустриална пещ са много,

като се започне с потенциала да се

идентифицират неизправности пре-

ди да се превърнали в предпоставка

за основен ремонт или продължител-

но спиране на оборудването. Разхо-

дите за основен ремонт или цялос-

тна подмяна на оборудването са

високи, но превантивната поддръжка

може да предотврати влошаването

на състоянието на пещта. Рутинна-

та поддръжка, която може да включ-

ва инспекция на електронните сис-

теми и лагерите, изпитвания за

течове и др., дава възможност да не

се допусне възникването на по-сери-

озни проблеми.

Програмата за регулярна преван-

тивна поддръжка е разумна инвес-

тиция, тъй като в рамките на екс-

плоатационния живот на индустри-

алната пещ тя ще спомогне за фи-

нансови спестявания не само от

ремонт, но и от загуба на продук-

ция при спиране на оборудването.

Нормалната работа на индустриал-

ните пещи осигурява постоянство

в качеството на крайните продук-

ти и минимизира необходимостта

от преработка на детайлите. При

експлоатация на пещта с възмож-

но най-висока ефективност могат

да се реализират и енергийни спе-

стявания.

Най-често изпълняваните услуги

по превантивна поддръжка на инду-

стриални пещи включват рутинни

инспекции на всички износващи се

компоненти, като облицовката, фил-

трите, лагерите и горивната систе-

ма. Други елементи на превантивна-

та поддръжка могат да бъдат тес-

тове за течове, калибриране, изпит-

вания за безопасност. Тези дейнос-

ти ще гарантират не само безпроб-

лемното функциониране на система-

та, но и безопасността на персона-

ла.

Често се смята, че когато една

пещ не работи ефективно, се нала-

га подмяна на горивната система. В

много случаи обаче проблемът се

крие в недобро калибриране на обо-

рудването и съоръженията могат да

заработят отново на пълен капаци-

тет след обслужване в продължение

на няколко дни. Сред признаците, че

една индустриална пещ се нуждае от

техническа поддръжка са: понижение

на ефективността и увеличена кон-

сумация на гориво; спад в производи-

телността; чести неизправности на

горелките; течове на газ или въздух;

загуба на налягане или свръхналяга-

не в пещта; наличие на студени зони

или загуби на топлина; анормални

вибрации на двигатели.

Случва се индустриални пещи да

работят с остарели системи за

предварително смесване и с изола-

ция с влошено качество, което е

изключително опасно за персонала.

В такива ситуации е необходимо да

се прибегне към техническо обслуж-

ване, в рамките на което да се из-

върши оценка на статуса на съоръ-

жението. Някои от индикаторите, че

една индустриална пещ се нуждае от

обновяване на горивната система

или системата за управление са

липса на съответствие със стан-

дартите за безопасност, нужда от

внедряване или подобряване на сис-

темата за събиране на данни, необ-

ходимост от увеличаване на капаци-

тета на съоръжението с цел уско-

ряване на процеса. Изолацията на

индустриалните пещи следва да бъде

подменена при наличие на повреде-

ни участъци или загуби на топлина,

както и при признаци, че поради

непрекъснат режим на експлоатация

изолацията може да се разпадне

изцяло.

За разлика от предходните два

разгледани случая, необходимостта

от цялостна подмяна на индустри-

алната пещ обикновено се оказва по-

очевидна за операторите. Сред фак-

торите, индикиращи нужда от под-

мяна, са: разходите за обновяване или

ремонт са подобни на тези за заку-

пуване на нова пещ; системата е

толкова остаряла, че подмяната й би

донесла огромни оперативни подо-

брения; изолационната система не

може да бъде подменена, без да се

предприемат и други модификации в

пещта; при авария, след която пещ-

та не може да бъде ремонтирана или

поправянето й е възможно, но е пре-

калено скъпо. Подмяна на пещта е

необходима и когато техническите

й спецификации вече не отговарят

на изискванията на продукта и вся-

ко обновяване с цел постигане на

съответствие с новите параметри

е физически невъзможно. Пример за

това може да е изискване за по-ви-

соки температури при смяна на край-

ния продукт.
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   еждународната агенция по

енергетика (IEA) публикува официа-

лен документ, в който подчертава

достойнствата на фотоволтаична-

та-термална технология (PVT), като

заявява, че производството на PV

енергия от слънцето, комбинирано с

генерираната енергия от преноса на

топлина, повишава общия енергиен

добив на квадратен метър.

Глен Райън, съосновател на бази-

раната в Пърт компания иноватор

Sunovate, е сред участниците в из-

готвянето на Доклада за технологич-

ната позиция за PVT. Според него

хибридната технология има потенци-

ала да подобри ефективността на

преобразуването чрез отклоняване на

топлината от модулите и целесъоб-

разното й използване. „В световен

мащаб отоплението обикновено

държи повече от 50% от крайното по-

требление на енергия, много малка

част от което се захранва от възоб-

новяеми източници“, казва още Райън.

„PVT ни позволява да използваме чи-

ста слънчева енергия, да подобрим

мощността на фотоволтаичната

клетка и да преобразуваме отведе-

ната топлина за директно приложе-

ние в отоплението на помещения или

да я комбинираме с отоплителни уре-

ди с термопомпи. Това е забележи-

телна комбинация от технологии,
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която подобрява ефективността,

производителността и дълготрайно-

стта на фотоволтаичните модули и

позволява на повече приложения да се

захранят с чиста енергия.“

Според IEA чрез комбиниране на

производството на електроенергия

и топлина в рамките на едно устрой-

ство, технологиите могат да дос-

тигнат по-висока обща сезонна

ефективност, отколкото отделно-

то генериране на фотоволтаична

енергия или топлина.

През деня фотоволтаичните мо-

дули преобразуват слънчевата свет-

лина в електричество. С PVT се

добавя слънчев топлинен колектор за

пренос на иначе неизползваната из-

лишна топлина от PV модула към

топлоносител. През нощта техноло-

гията използва голямата повърхност

за излъчване на топлина.

IEA заявява, че производството

на електроенергия на открит PVT

модул е не по-ниско от това на са-

мостоятелен PV модул и дори може

да бъде малко по-високо, ако колек-

торът работи при по-ниски темпе-

ратури благодарение на отстране-

ната топлинна енергия. PVT колек-

торите могат да бъдат открити,

остъклени или концентриращи. В

зависимост от вида си, колектори-

те могат да произвеждат топлина

при температури от около -20 до

+150°C и да обслужват широк

спектър от приложения.

Австралийският институт за

фотоволтаични системи (APVI) зая-

ви, че тестовете, включително

тези, проведени от Sunovate, са ус-

тановили, че добивите могат да се

увеличат с повече от два пъти в

сравнение с енергийния добив от

индивидуални фотоволтаични или

соларни системи. Ефективността

обаче зависи от температурата на

отоплителното приложение, като

например използването на термал-

ната енергия за отопление на басейн

е по-ефективно от използването за

отопление на помещения и двете са

по-ефективни от приложение за под-

гряването на вода. APVI заявява още,

че потенциалът на PVT е особено

голям в търговски предприятия, къде-

то изискванията за отопление са

повишени през деня, като например

в агроиндустриални процеси (оран-

жерии, мандри), процеси по дестили-

ране на вода и др.

М
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