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Фирмите вече могат да кандидатстват за изграждане на ВЕИ инсталации и
батерии по НПВУ От Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявиха, че фирмите

вече могат да подават заявления за кандидатстване по процедурата за из-

граждане на ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на

енергията за собствени нужди по Националния план за възстановяване и ус-

тойчивост (НПВУ).

Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв. От 75 000 лв. до 1 млн. лв.

безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании по

нея. Тя е насочена към микро-, малки и средни предприятия и дружества с до

3000 служители от различни икономически сектори. Съфинансирането е до 50%

по линия на НПВУ.

По мярката ще се финансира изграждането на фотоволтаични системи с

мощност до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергия, които трябва

да бъдат разположени в имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от

тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното

производство, без да може да бъде продаван.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020. В същата

платформа до 21 дни преди крайния срок могат да се задават и въпроси по

условията за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявления е до

16:30 ч. на 15 май 2023 г.

ЕК прие правила за водорода от възобновяеми източници
ЕК прие два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възоб-

новяеми източници, които регламентират понятието „водород от възобновяеми

източници“ в ЕС. Тези актове са част от широката регулаторна рамка на ЕС

за водорода, която включва както инвестициите в енергийната инфраструктура

и правилата за държавните помощи, така и законодателните цели за водорода

от възобновяеми източници за промишления и транспортния сектор.

Актовете ще гарантират, че всички възобновяеми горива от небиологичен

произход (известни още като RFNBO) се произвеждат от електрическа енер-

гия от възобновяеми източници. Те ще подпомогнат ЕС в усилията за пости-

гане на заложената в плана REPowerEU цел от 10 млн. т вътрешно производ-

ство и 10 млн. т внос на водород от възобновяеми източници.

Първият делегиран акт определя при какви условия водородът, горивата на

основата на водород или другите енергоносители могат да се считат за

RFNBO. Актът изяснява принципа на „допълняемост“ за водорода, заложен в

Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. Във втория

делегиран акт се предвижда методика за изчисляване на емисиите на парни-

кови газове за целия жизнен цикъл на RFNBO.

Община Сандански инвестира в изграждане на фотоволтаични инсталации
Започна изграждането на нова фотоволтаична електроцентрала върху съще-

ствуващия скатен покрив на сградата на община Сандански, съобщават от

администрацията. Предвижда се върху метална конструкция на покрива да се

монтират 33 фотоволтаични панела, като общата мощност на фотоволтаич-

ната централа ще бъде 15 kW. Изградената система ще осигурява висока

производителност, като очакваните ползи от нея са за покриване на около 21%

от годишните енергийни нужди от електроенергия на сградата.

Друга фотоволтаична централа се изгражда и за нуждите на част от

системата за улично осветление на града. Тя е разположена на покрива на

сградата на фирма Стройкомтранс, като вече е завършен монтажът на фо-

товолтаичните панели. Двата блока на изградената фотоволтаична система

ще произвеждат и съхраняват електроенергията в акумулаторни устройства,

от които в тъмната част на денонощието ще се захранва част от уличното

LED осветление в Сандански.

Намеренията на община Сандански са за надграждане на инсталацията в

бъдеще, увеличаване на инсталираната мощност и присъединяване на други

консуматори, като зарядни станции за електромобили, нови части от систе-

мата за улично, фасадно и парково осветление, видео наблюдение и други.
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АББ „Електрическа мобилност“ достави едномилионната си зарядна станция за
електромобили АББ „Електрическа мобилност“ достави своята едномилионна зарядна стан-

ция за електромобили, съобщиха от компанията.

АББ „Електрическа мобилност“ присъства на над 85 пазара, като през 2022 г.

компанията завърши удвояването на производствения си капацитет през пос-

ледните две години със стартирането на ново производствено съоръжение

във Валдарно, Италия, където се произвежда по едно бързо зарядно устройство

с постоянен ток на всеки 20 минути. Компанията обяви начало и на производ-

ството в новото си съоръжение в САЩ, предназначено да произвежда до 10 000

зарядни устройства годишно за обществено зареждане, училищни автобуси и

автопаркове.

„От производството на първата 50 kW зарядна станция в ЕС през 2010 г. до

пускането на пазара на Terra 360, която е в състояние да осигури 100 км пробег

за по-малко от три минути, „Електрическа мобилност“ се стреми да разработи

иновациите, необходими за създаване на бъдеще с мобилност без емисии“, каза

Франк Мюлон, изпълнителен директор на „Електрическа мобилност“.

В България АББ „Електрическа мобилност“ доставя зарядни станции с по-

стоянен ток за три хъба за супербързо зареждане на Елдрайв. По основните

пътни артерии в страната се строят центрове за супербързо зареждане,

като първата фаза включва три нови локации, където се инсталират супер-

бързи станции за зареждане на АББ – паркинга на търговския център The Mall

в София, търговския парк Via Park Север до АМ Тракия в Пловдив и във винарска

изба „Дамяница“ до АМ „Струма“.

Аурубис България разширява соларния си парк с допълнителни 14 MW
Международната група за производство на метали Aurubis AG одобри цяло-

стен инвестиционен пакет от 530 млн. евро, с който ще се финансират мерки

за увеличаване на устойчивостта, съобщават от компанията. Сред планира-

ните инвестиции, наред с тези в заводите в Хамбург и в Ричмънд, САЩ, е и

проект за удвояване на мощността на фотоволтаичната централа за вътреш-

но потребление на Аурубис България на площадката в Пирдоп.

Предвижда се първоначално с инвестиция от около 12 млн. евро да бъде

увеличена значително мощността на съществуващата централа от 14 MW на

24 MW. На по-късен етап ще бъде финансирано допълнително разширяване на

соларния парк за още 8 млн. евро. За настоящото разширение ще бъдат изпол-

звани стационарни, двустранни модули, които произвеждат повече от конвен-

ционалните PV панели. Очаква се инсталацията да бъде пусната в експлоата-

ция през 2024 г. Чрез този проект Аурубис разширява своя соларен парк, който

е и най-големият в България за момента. След завършване на второто разши-

рение, централата годишно ще генерира електроенергия, съответстваща на

потреблението на 9000 домакинства или малък град. В сравнение с производ-

ството на енергия от въглища, по този начин ще бъдат спестени 34 000 тона

емисии на CO2 годишно – или над 500 000 тона за планирания експлоатационен

период от 15 години.
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Паралелно с Архитектурно-строителна седмица

тази година ще се проведе и премиерното издание

на изложението за енергийна ефективност, рецик-

лиране и възобновяема енергия Green Energy. От

какво бе продиктувана необходимостта от орга-

низирането на този нов формат?

И.Г.: През последните години темата за енергий-

ната ефективност, в контекста на глобалните про-

мени в климата, и търсенето на алтернативни източ-

ници на енергия се превърнаха в една от водещите теми

за икономиката и политиките за управление. България

няма как да не е част от всеобщата световна тен-

Новото изложение
Green Energy
ще представи
перспективите
в енергийния сектор
Ива Герасимова, заместник-управител на Интер Експо Център,
и Десислава Николова, „Ръководител проекти“ в Интер Експо

Център, пред сп. Енерджи ревю

денция, макар че темповете на развитие са значител-

но по-ниски от другите европейски страни. Поради тази

причина следващите няколко години ще са от съще-

ствено значение за страната ни по прилагането на

дългосрочните национални климатични и енергийни по-

литики – определящ фактор за ускорението в много

свързани сектори. Това, от своя страна, е предпостав-

ка за създаването на форум, фокусиращ се върху про-

блематиката и перспективите в сектора.

Д.Н.: Различни фактори се очаква да стимулират

растежа на слънчевата енергия, като разпространени-

ето на системи за съхранение, създаването на енергийни

общности, увеличаването на електрическата мобил-

ност и нарастващото търсене на зелена енергия от

компании и граждани. Соларната енергия ще играе клю-

чова роля в един бързо променящ се свят, предлагащ нови

бизнес възможности за всички опериращи фирми в сек-

тора, за които изложението се представя като възмож-

ност за среща и размяна на опит и идеи.

Какъв беше интересът при регистрация на изло-

жителите по сектори? Разкажете повече за про-

дуктовите категории и решенията, които ще

бъдат представени по време на Green Energy.

И.Г.: След обявяването на тематиката започнах-

ме активна комуникация с фирмите, които имат в но-

менклатурата си продукти, свързани с темата за

Новото изложение
Green Energy
ще представи
перспективите
в енергийния сектор
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енергийната ефективност. Сред основните предста-

вени акценти на изложението ще бъдат ВЕИ систе-

ми, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт,

интелигентни системи и технологии: отопление,

вентилация и климатизация (ОВК), дигитални реше-

ния за сгради, системи „умен дом“ и други. Добрата

комуникация и постоянният контакт с представители

от бранша – организации от сектора и фирми, са сред

ключовите аспекти и за големия интерес към съби-

тието.

Д.Н.: Фирмите, разбира се, реагират положително,

тъй като изложението е и място, където могат да

представят на живо продуктите си пред широка про-

фесионална публика. Компаниите от сектора имат по

повече от едно решение, свързано с темата, така че

ще имаме възможността да се запознаем с богата гама

от решения на щанда на всеки един от нашите изло-

жители.

Какви са мотивите двете събития – Архитектур-

но-строителна седмица и Green Energy, да се про-

веждат съвместно? До каква степен очаквате да

се застъпят профилите на посетителите?

И.Г.: Темата на изложение Green Energy е тясно

свързана с приложение на новите технологии в стро-

ителството. До голяма степен и фирмите, както вече

споменахме, предлагат широка гама от продукти,

включващи и решения за енергийна ефективност. Това

е и основната причина Архитектурно-строителна

седмица и Green Energy да се проведат паралелно – те

се допълват и ще бъдат мястото, където заинтере-

сованите професионалисти ще намерят всичко необ-

ходимо в рамките на няколко дни.

Д.Н.: Бих допълнила, че както профилите на изложи-

телите, така и тези на посетителите в голяма сте-

пен се припокриват. Инвеститори и предприемачи,

мениджъри в строителни компании, строителни инже-

нери, технически специалисти, представители на пуб-

личния сектор и много други, са сред ключовите посе-

тители и за двете изложения – още една съществена

причина за паралелното им провеждане. Очакванията

ни са свързани със силен интерес на всички професи-

оналисти в бранша, в един динамично развиващ се

сектор.

Какво предвижда съпътстващата програма на

Green Energy? Кои ще бъдат основните теми на

дискусия?

И.Г.: Съпътстващата програма и на двете изложе-

ния – Архитектурно-строителна седмица и Green Energy

– ще бъде насочена изцяло към потребностите на сек-

тора и новите тенденции. В специално обособена се-

минарна зала всеки ден ще се провеждат конференции,

семинари и дискусии по актуални въпроси. Сред теми-

те, засягащи енергийната ефективност и ВЕИ, са кръго-

вите стратегии в строителството, оползотворяване-

то на отпадъци от материали и т.н. В процес на под-

готовка са и други теми, пряко свързани с енергийния

мениджмънт и алтернативните източници на енергия.

За подробности можете да следите сайта на изложе-

нията, където съвсем скоро ще бъде качена пълната

съпътстваща програма по дни и часове.

Д.Н.: Сред организациите, с които си партнираме,

са Камара на инженерите в инвестиционното проек-

тиране (КИИП), Българска Асоциация за изолации в

строителството (БАИС) и други, които също ще го-

ворят по актуални теми и проблематики. Други плани-

рани теми за обсъждане са професионалната квалифи-

кация на кадрите в бранша и енергийноефективното

обновяване на жилищни сгради. В периода 29 март – 1

април изложбеният център ще е събирателният пункт

на бранша и очакваме голям интерес както към

съпътстващата програма, така и към изложбената

част.

Ива Герасимова Десислава Николова
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Роботизация в търговията
с електроенергия

бизнес

 арастващата волатилност на

съвременните енергийни борси все

повече ги доближава по динамика до

финансовите, където бързината на

изпълнение на операциите е критич-

но условие за успешни транзакции.

В епохата на възобновяемите източ-

ници глобалният пазар на енергийни

продукти е по-наситен от всякога.

Наред с изобилието от данни и ог-

ромния брой повторяеми дейности,

които се извършват при търгуване

с електрическа енергия, всички из-

броени фактори създават логични

предпоставки за роботизиране на

процеса.

Развитие на
автоматизираната
търговия

Концепцията за софтуерни роботи

за автоматизирана търговия (trade

bots), които изцяло поемат функции-

те на потребителите, далеч не е

нова. Такива системи са използвани

за търгуване с активи още през да-

лечната 1949 г., a днес голям процент

от световните стокови пазари се

управляват от машини – компютри,

алгоритми и изкуствен интелект.

Повсеместната дигитализация в

енергийния сектор и популяризиране-

то на решенията за автоматизация

на бизнес процеси (RPA) във все

повече технологични сфери немину-

емо доведоха до експоненциален

Роботизация в търговията
с електроенергия

ръст и в това направление.

Водещият европейски оператор

на електронни платформи за търго-

вия с електроенергия Nord Pool от-

чита над 30% увеличение в приложе-

нията на специализирани приложни

интерфейси за търгуване (API) само

за периода 2016 – 2020 г., а оттога-

ва насам този процент непрекъсна-

то се покачва.

Специфики и предимства
В сегмента „Ден напред“ на елек-

тронните борси потребителите

имат възможност да търгуват с

електрическа енергия в рамките на

следващите 24 часа посредством

наддаване в условията на закрит

търг. Сегментът „В рамките на

деня“ пък създава условия за динамич-

на търговия в реално време и се

отличава с още по-висока натоваре-

ност и множество събития, факто-

ри и данни, които пазарните участ-

ници е необходимо непрекъснато да

следят, сравняват и анализират –

индекси, проценти, криви на разви-

тие, срокове, цени, количества и др.

Ето защо именно тук възникват

първите приложения на ботовете за

търгуване.

Тези базирани на комплексни алго-

ритми интелигентни софтуерни

системи автоматично изпълняват

команди и поръчки чрез предварител-

но програмирани инструкции. Те

отчитат наличните възможности и

зададените параметри за покупка

или продажба, както и допустимите

нива на риск, като могат да из-

вършват голям брой операции с че-

стота и скорост, които трудно или

съвсем не могат да бъдат постиг-

нати от човека.

Роботизираната търговия е от-

лично решение за ликвидни пазари,

където се търгува в големи обеми. Тя

гарантира, че покупко-продажбите се

осъществяват сигурно, при най-доб-

рата възможна цена и с минимални

разходи за транзакция, подаването на

оферти е мигновено и прецизно (ели-

минирани са рисковете от човешка

грешка), а жизнеспособността на

заложената стратегия за търговия

може да бъде тествана чрез детай-

лна прогнозна и отчетна информация.

Отскоро участниците на българ-

ския борсов пазар на електрическа

енергия също могат да използват

роботизирани технологии за търго-

вия в сегмента „Ден напред“ чрез

специализирана технологична плат-

форма (API), а от началото на насто-

ящата година услугата е активна и

за търгуване „В рамките на деня“.

Н
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Центровете за данни се нуждаят от

много енергия за обработка на данни и ох-

лаждане на своя хардуер. Оптимизиране-

то на енергийната консумация и подобря-

ването на производителността на дей-

та центровете е много важно. Почти

всички компании в бранша вече инвести-

рат в устойчиви решения и имат еколо-

гични и социални цели. Една от тях е да

гарантират, че използват чиста зелена

енергия за всичките си дейности. Устой-

чивостта е не само по отношение на елек-

тричеството, но и по отношение на енер-

гията за охлаждане. Инвестирайки еднов-

ременно в системи без активно охлажда-

не, но с възобновяеми източници, се по-

стигат целите за въглеродна и водна не-

утралност. Изборът на система, която

може да постигне и двете цели, е от

огромно значение.

Cool IT Smart
ServeCool осигурява
най-ефективното охлаждане
при работа в икономичен
режим в 97% от времето

ServeCool обединява три различни ме-

тода за охлаждане – индиректно охлаж-

дане с външен въздух (free cooling), адиа-

батно охлаждане и чрез механично охлаж-

дане. Перфектната комбинация за най-го-

леми спестявания.

Основното охлаждане се извършва

през два броя алуминиеви пластинчати

топлообменници с обща ефективност на

рекуперация над 80% (с дължина от 1,20 м,

това са едни от най-големите пластин-

чати топлообменници от Hoval). Тъй като

външният и отработеният въздух преми-

нават без смесване през топлообменни-

ците, нито прах, нито влага могат да

проникнат във високочувствителния дей-

та център, което е важно за безпроблем-

ната работа на сървърите.

В случаите, когато охлаждането free

cooling не достига, автоматично се включ-

ва системата за адиабатно охлаждане,

която използва вода за оросяване. Чрез

напорна помпа водата се доставя и раз-

пръсква през дюзи над първия от двата пла-

стинчати топлообменника, след това тя

се изпарява и така охлажда въздуха с ∼ 6 К,

докато доближи до точката на оросяване.

Отработената вода се събира във ваната,

разположена в долната част, и се използва

многократно. При нужда във ваната се

добавя нова вода. Вторият пластинчат

топлообменник, разположен над първия, се

грижи за последващото изстудяване на зас-

мукания от помещението въздух. По този

начин не се влияе на въздуха в сървърното

помещение и влажността си остава с кон-

стантна стойност. Най-добрият избор при

адиабатно охлаждане е използването на

дъждовна вода, като природен възобновяем

ресурс, изключително чист, без минерали и

други примеси и може да бъде съхраняван

за дълъг период от време в при с ниска тем-

пература и без светлина.

Тази концепция за охлаждане на дейта

центрове осигурява максимална надежд-

ност и минимална консумация на енергия.

Друго предимство на ServeCool е, че не

са необходими въздуховодни трасета за

охлаждане на помещенията. Системата

подава охладения въздух в двоен под и фор-

мира топли и студени коридори, за да по-

стигне най-добро охлаждане на сървърни-

те помещения.

Тези два метода – free cooling чрез ви-

сокоефективни пластинчати топлооб-

менници и адиабатно охлаждане – са до-

статъчни за 97% от времето на рабо-

та. За останалите 3% се включва ме-

ханичната система за охлаждане (чилър

или VRF система).                www.hoval.bg

Тъй като ServeCool се изгражда от мо-

дулни единици, подреждани плътно една до

друга, инвестицията в системата за кли-

матизация може да се случва поетапно,

в синхрон с темповете на разрастване

на дейта центъра.

ServeCool изисква малко инсталацион-

но пространство (14,53 м2 за един модул,

заедно със зоните за обслужване) и така

осигурява повече площ за сървърно обо-

рудване.

Инвестицията в ServeCool бързо се

възвръща благодарение на изключително

ниската консумация на енергия за охлаж-

дане и ниските разходи за сервизиране и

поддръжка на системата. Свържете се

с Hoval и научете повече за икономично-

то охлаждане на дейта центрове.

„Най-зеленият“ дейта център в

Швейцария, а може би и в Европа, изпол-

зва най-икономичното охлаждане

ServeCool от Hoval

Rechenzentrum Ostschweiz е иновативен

дейта център с възможно най-екологич-

на и ефективна технология за охлаждане.

• Сертифициран до ниво IV;

• Изключително добър коефициент на

ефективност на енергопотребление

PUE 1,15;

• Отпадната топлина от сградата се

използва в съседната мандра.

Охлаждането на дейта центрове
с 97% възобновяема енергия води
до големи спестявания и опазване
на околната среда

Охлаждането на дейта центрове
с 97% възобновяема енергия води
до големи спестявания и опазване
на околната среда
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     продължаващия преход към

онлайн ресурси е все по-лесно човек

да си представи свят без предме-

ти като книги, DVD-та, документи

и календари, до които вече получа-

ваме достъп благодарение на уст-

ройства, побиращи се в джоба. Още

по-удивително е, че повечето от

тази информация не съществува

дори на тези устройства, а се раз-

чита единствено на връзка с бази-

рани в облак услуги.

Дори и тези предмети да не се

виждат обаче, те все пак заемат

физическо пространство, макар и в

различна форма – шкафове със

сървъри, които непрекъснато пре-

дават и съхраняват информация. На

пръв поглед организирането на един

такъв център за данни изглежда

просто. Нужно е единствено да се

подредят сървърните шкафове, да

Енергийно-
ефективно
охлаждане на
центрове за данни

Охлаждането на тези мащабни центрове изисква значително ниво на организация и прила-
гане на усъвършенствани научни концепции

Малфункции в охлаждането поради неправилни изчисления могат да доведат до бързо пре-
гряване на оборудването и унищожаване на чувствителните електронни компоненти

Течното охлаждане е иновация, която в значителна степен трансформира охладителните
системи за центрове за данни, и е сред най-популярните технологии, прилагани за целта
днес

се инсталира някаква охладителна

система и да се свърже компания-

та към новата мрежа.

Едва когато започне планиране-

то на центъра за данни, се вижда

колко комплексна задача е това в

действителност. Като всички елек-

тронни устройства, сървърите и

мрежовото оборудване генерират

топлина. За разлика от по-малките

Енергийно-
ефективно
охлаждане на
центрове за данни

С
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електронни устройства обаче,

топлината, която отделят

сървърите, не може да бъде разсе-

яна с един прост вентилатор. Ох-

лаждането на тези мащабни цент-

рове изисква значително ниво на

организация и прилагане на усъвър-

шенствани научни концепции.

Проектиране за
енергийна ефективност

Едно от предизвикателствата

при изграждането на център за

данни е неговият многостранен

характер – капацитет, охлаждане,

бюджет, ефективност и захранва-

не са основни фактори, които тряб-

ва задължително да бъдат обмис-

лени в етапа на планиране на съоръ-

жението. В противен случаи

сървърите са изложени на риск от

повреди и откази.

При проектирането на всеки

дейта център трябва да се отче-

тат количествата данни, които ще

се съхраняват и обработват. Пре-

поръчително е да се вземат пред-

вид и евентуални бъдещи надграж-

дания. Дори и първоначално да не се

инвестира в цялото хардуерно обо-

рудване, което ще е необходимо в

някакъв момент, доброто проекти-

ране ще позволи разрастването на

центъра, без конфигурацията му да

стане странна и объркана.

Тези хранилища за данни генери-

рат огромни количества топлина,

чието разсейване изисква успешно

проектиране и ресурси. Малфункции

в охлаждането поради неправилни

изчисления могат да доведат до

бързо прегряване на оборудването

и унищожаване на чувствителните

електронни компоненти. Сред попу-

лярните решения са конфигурации-

те с топли и студени пътеки и

техниките с течно охлаждане.

Функционирането на оборудване-

то и на охлаждащата система изис-

ква значителни количества елект-

роенергия. Успешното проектиране

на системите за захранване и ох-

лаждане ще спомогне за редуцира-

не на енергопотреблението и нама-

ляване на въглеродния отпечатък на

центъра за данни.

Как се охлаждат
центровете за данни

Съществуват няколко метода,

които могат да бъдат приложени за

охлаждането на дейта центрове и

предотвратяването на риска от

пожар или прегряване на оборудва-

нето. Климатиците за сървърни

помещения (computer room air
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conditioner, CRAC) са относително

достъпен инструмент, който ох-

лажда като изтегля студен въздух

от хладилен агрегат.

Следващият метод включва ре-

циркулиране на въздуха от помеще-

нието чрез използване на конфигу-

рация тип гореща пътека/студена

пътека за охлаждането му. При тези

конфигурации шкафовете се под-

реждат в редове така, че всеки от

тях да е насочен в противоположна

посока. По този начин вентилаци-

онните отвори за студен и горещ

въздух са един срещу друг, което

създава редуващи се пътеки с го-

рещ и студен въздух между шкафо-

вете. CRAC системата отвежда

горещия въздух от горещите пъте-

ки и изпомпва студения въздух от

студените пътеки.

Свободното охлаждане е популя-

рен, разходно ефективен метод за

региони със студен климат, тъй

като при него горещият въздух се

отвежда, а студен въздух в съоръ-

жението постъпва от околната

среда.

При директното охлаждане се

използва течност, която премина-

ва през серия от тръби, достигай-

ки до пластина, вградена в проце-

сора. Студената пластина разсей-

ва топлината, която трябва да се

отстрани, в контур от охладена

вода.

Който и метод да се избере за

охлаждането на центъра за данни,

е важно винаги да се инспектира

оборудването за свързано с темпе-

ратурата износване с течение на

времето.

Какво е конфигурация
гореща пътека/студена
пътека

Това е най-популярната конфигу-

рация за охлаждане на дейта цент-

рове. Сървърите са проектирани

така, че да изтеглят въздух от

помещението от предната си стра-

на, да охлаждат определените ком-

поненти, след което да отделят

горещия въздух от задната си стра-

на. Поради този факт лесно може

да се види проблемът с разполага-

нето на лицевата част на един

сървър към задната страна на друг

– вторият сървър ще изтегля вече

затопления въздух. По този начин не

се осигурява необходимото охлаж-

дане и въздухът в помещението

продължава да се загрява.

За да решат проблема, инжене-

рите подреждат редовете от

сървъри в горещи и студени пъте-

ки. Два сървъра са разположени лице

в лице от двете страни на пътека-

та, оставяйки пространство само

за студения въздух, който те изтег-

лят. Следователно от задната им

страна се получава пътека, от

двете страни на която сървърите

са обърнати с гръб един към друг,

отделяйки топлия въздух в една и

съща зона. По този начин хардуерът

изтегля само студен въздух от

студената пътека, а горещият

въздух може да бъде охладен дос-

татъчно, преди да бъде рециркули-

ран към сървърите.

В някои големи центрове за дан-

ни тази отпадна топлина се изпол-

зва за собствени нужди. Вместо

горещият въздух да се смята про-

сто за страничен продукт, чието

охлаждане само по себе си изисква

още електроенергия, някои центро-

ве го насочват по въздуховоди с цел

отопление на други части от сгра-

дата. По този начин горещият

въздух се охлажда по естествен

път, което допринася за допълни-

телни енергийни спестявания.

Ако топлината не се разпрост-

ранява из сградата, тя трябва да

бъде третирана по някакъв начин

преди да постъпи отново в систе-

мата. Някои системи използват

вентилатори или кондензатори за

охлаждането на въздуха преди ре-

циркулирането му. Други работят

на геотермален принцип – използ-

вайки факта, че температурата в

земята остава относително по-

стоянна, независимо от метеоро-

логичните условия. Изпращайки

въздуха в подземни въздуховоди, той

се охлажда по естествен начин,

като електроенергия е необходима

единствено за двигателя на възду-

ходувката или за вентилатора, кой-

то изтегля горещия въздух през

системата.

Директно охлаждане
Течното охлаждане е иновация,

която в значителна степен транс-

формира охладителните системи за

центрове за данни, и е сред най-

популярните технологии, прилагани

за целта днес. Съществуват раз-
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лични видове системи за течно

охлаждане, като всяка следваща

иновация носи по-голяма ефектив-

ност. Директното охлаждане с

течност се смята за един от най-

ефективните методи за разсейва-

не на топлината в центровете за

данни.

Ползите от директното охлаж-

дане са много, като първата е ре-

дуциране на енергопотреблението,

тъй като течното охлаждане нама-

лява количеството на необходимия

въздухообмен с до 90%. Също така,

топлопреносният капацитет при

течното охлаждане може да бъде до

3500 пъти по-голям, отколкото при

традиционното въздушно охлажда-

не. Друга полза е повишеният изчис-

лителен капацитет, тъй като пре-

цизно насоченото охлаждане дава

възможност за реализиране на по-

високи плътности на оборудването.

Освен това, тъй като охлаждане-

то се осъществява в корпусите на

оборудването, не са необходими

външни охлаждащи агрегати. Това

означава и по-малка вероятност за

прегряване на оборудването, което

е сред основните причини за пре-

стой на центровете за данни.

Охлаждане чрез
потапяне

Технологията включва потапяне

на електронните компоненти във

вана с диелектрична топлопренос-

на течност. С температура на

кипене от 50°C, тази течност е

много по-добър проводник на топли-

на от въздуха, водата или маслото.

Парата, която се образува от вза-

имодействието на течността и

генериращите топлина компонен-

ти, пасивно осъществява топлоп-

реноса.

Сред ползите на охлаждането

чрез потапяне са по-високата ефек-

тивност и енергийните спестява-

ния. Технологията има 90% ефектив-

ност в сравнение с въздушното

охлаждане. В допълнение, прилагане-

то й осигурява по-висока надежд-

ност, тъй като компонентите не

са подложени на температурни из-

менения. Следователно вероятнос-

тта за отказ също е по-ниска, за-

щото не са необходими вентилато-

ри, които чрез вибрациите си могат

да доведат до проблеми. Изчисли-

телният капацитет също може да

бъде повишен, тъй като при охлаж-

дането чрез потапяне няма нужда

от използването на радиатори и

вентилатори, които заемат срав-

нително голямо пространство.

Оборудването може да бъде разпо-

ложено по-плътно, което може да

увеличи изчислителната мощ с до

10 пъти.

Геотермално охлаждане
Технологията на геотермалното

охлаждане съществува от доста

отдавна, но не много центрове за

данни се възползват от ниските й

разходи и въздействия върху окол-

ната среда. Тази охлаждаща систе-

ма наподобява климатик или термо-

помпа въздух-източник, тъй като

топлината се поглъща от вътреш-
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ността на дейта центъра и се

премества в друга зона. Геотермал-

ните термопомпи обаче използват

земята като радиатор, а не изпус-

кат въздуха в околната среда, как-

то климатиците. Системата се

внедрява чрез затворена тръбопро-

водна система, запълнена с вода и/

или охлаждащ агент, която преми-

нава през вертикални подземни кла-

денци, запълнени с топлопреносна

среда. Сред компонентите на сис-

темата са външен агрегат и под-

земен тръбопроводен контур,

свързан към подземен водоизточник.

Тези компоненти се активират,

когато водата се изпомпва нагоре,

преминава покрай топлообменник и

се връща в същия водоизточник.

Геотермалното охлаждане дава

възможност за по-ниски експлоата-

ционни разходи, тъй като термо-

помпените системи не работят на

гориво и осигуряват нива на опол-

зотворяване на електроенергията

до 5:1. Това ги прави по-екологосъ-

образни, защото помпите не потре-

бяват гориво и издържат по-дълго,

отколкото традиционното ОВК

оборудване. В допълнение, геотер-

малното охлаждане спестява сред-

ства в дългосрочен план, защото

оперативните разходи са много

ниски в сравнение с други системи,

изискващи месечно снабдяване с

гориво. Разходите за поддръжка

също са по-ниски, тъй като често-

тата й е по-малка, отколкото при

конвенционалните ОВК системи.

Микроконвективно
течно охлаждане

При тази технология се използ-

ват множество малки струи теч-

ност в компактни охлаждащи моду-

ли. Тя е създадена, за да се подобри

ефективността в приложения с

много високи изчислителни плътно-

сти. Там, където се генерира топ-

лината, има високоефективен тур-

булентен поток, тъй като техно-

логията осигурява перпендикулярен

поток върху устройството. Това

повишава коефициента на топлоп-

ренос за отстраняване на топлина-

та и следователно елиминира изпол-

зването на топлопреносни матери-

али.

Микроконвективното течно ох-

лаждане е революционно, защото

може да охлади едни от най-мощни-

те процесори. Според проучвания

технологията може да спести на

центровете за данни до 8% от

енергийните им разходи и до 90% от

разходите за вода годишно. Тя е

разработена в отговор на значи-

телните количества енергия, изпол-

звани от центровете за данни – 3%

от общото енергопотребление на

планетата за една година. От тези

3%, 40% от енергията се консуми-

ра от охлаждаща инфраструктура,

за да се гарантира ефективност-

та на процесори и друго оборудва-

не. Въпреки че е сравнително нова

технология, микроконвективното

течно охлаждане се очаква да дове-

де до големи промени в начина, по

който центровете за данни опол-

зотворяват енергията.
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     оларните технологии са сред

най-бързо развиващите се сегмен-

ти в сферата на възобновяемите

енергийни източници. От първите

фотоволтаични панели с комерси-

ално приложение, създадени през 50-

те години на миналия век, до днес

базираните на силициеви клетки ре-

шения в областта са изминали дълъг

Технологични
тенденции при
фотоволтаичните
панели

Соларните технологии са сред най-бързо развиващите се сегменти в сферата на възобно-
вяемите енергийни източници

Редица научноизследователски пробиви в това направление през последното десетилетие
постигат ефективност на соларните панели до цели 50%

Перовскитните фотоволтаични клетки демонстрират висока ефективност, а приложени-
ята им експоненциално нарастват вследствие на комбинацията от сравнително ниски
производствени разходи и тънкослойна архитектура

път и масово преобразуват средно

до около една пета от слънчевата

светлина в електричество. Редица

научноизследователски пробиви в

това направление през последното

десетилетие постигат ефектив-

ност на соларните панели до цели

50%, а успешната им пазарна реа-

лизация е въпрос на време и подхо-

дяща технологична и бюджетна

оптимизация.

Иновации при
материалите

Фотоволтаичният сектор е с

трайно нарастващ дял в световния

енергиен микс вследствие на мно-

жество глобални и национални ини-

циативи за стимулиране на устой-

чивите решения в енергетиката и

използването на все повече възоб-

новяеми източници. Нишите в пазар-

ното търсене непрекъснато се

С

Технологични
тенденции при
фотоволтаичните
панели
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запълват от нови PV технологии, а

иновационната дейност в соларния

сегмент е в своеобразен пик през

последните години. Водеща цел на

разработчиците е максимално

съотношение между ефективност

на преобразуване и производстве-

ни разходи. Три от основните гру-

пи системи, в които се влагат най-

много инвестиции за изследовател-

ски проекти, са конвенционалните

пластини от моно- и поликристален

силиций, по-рентабилните тънкос-

лойни модули със слоеве от аморфен

силиций и перовскитните соларни

клетки от последно поколение, ко-

ито се отличават с висок потен-

циал да трансформират съвремен-

ния пазар на фотоволтаични пане-

ли.

Кристалният силиций е най-из-

ползваният полупроводников мате-

риал в глобалния PV сектор, макар

с него традиционно да се достига

значително по-ниска от теоретич-

но постижимата ефективност за

пазарни приложения (30%). Ето защо

все повече усилия и средства се

насочват към останалите катего-

рии високоефективни материали с

по-ниски разноски за производство

на соларни клетки.

Втората генерация технологии –

тънкослойните модули, са сред най-

обещаващите иновации в сегмента

благодарение на компактния си и

олекотен дизайн. Техните фотопог-

лъщащи слоеве са до 350 по-тънки

от конвенционалните, а сред допъ-

лнителните им предимства са

гъвкавостта и лесната инстала-

ция. За изработката им се използ-

ват четири типа материали – кад-

миев телурид (CdTe), аморфен сили-

ций, галиев арсенид (GaAs) и меден

индиев галиев селенид (CIGS). CIGS

соларните модули се доказват в

практиката като най-ефективни и

икономични за потребителски и

индустриални приложения с коефи-

циент на преобразуване до 21%.

Перовскитните фотоволтаични

клетки също демонстрират забеле-

жителна ефективност, а приложе-

нията им експоненциално нара-

стват вследствие на комбинация-

та от сравнително ниска цена,

тънкослойна архитектура и регули-

руемо поглъщане.

Иновации в сегмента на
перовскитните клетки

Перовскитите са семейство

минерали, към които се числят раз-

лични комбинации от елементи със

специфична материална структура

и уникални електрически свойства.

Тези от тях, които намират прило-

жение във фотоволтаиката, прите-

жават и набор от електронни и

оптични характеристики, които

увеличават потенциалните ползи

от тях в сектора. Перовскитните

модули могат да осигурят висока

плътност на мощността, подобно

на силиция, но при по-малко тегло,

с по-ниски производствени разходи

и с опростен процес на изработка.

В допълнение, те могат да бъдат

комбинирани със силициеви пласти-

ни в тандемни архитектури, които

значително надминават по ефек-

тивност конвенционалните солар-

ни клетки. Сред предимствата им

е и липсата на скъпи, редки или пък

токсични материали, като кадмий

например, които да пораждат съоб-

ражения във връзка с безопасност-

та им при употреба. Ето защо все

повече производители на фотовол-

таични панели насочват внимание-

то си към тази група материали,

като вече са достъпни тестови

продуктови линии, които се очаква

скоро да получат и по-масова комер-

сиална реализация.

В сравнение с друга потенциал-

но революционна иновация в солар-

ния сегмент – нанотехнологиите и

органичните PV модули, перовски-

тите демонстрират по-висок кое-

фициент на преобразуване и значи-

телно по-дълъг експлоатационен

цикъл. Въпреки това маркетингови-

те анализатори не прогнозират

светкавична подмяна на водещата

пазарна технология. Основно пре-

дизвикателство при технологична-

та оптимизация на персовскитни-

те минерали в качеството им на

ефикасни инженерни материали

остава разработката на адекват-

ни техники за капсулиране и защи-

та на модулите, които да предпаз-

ват фоточувствителните полупро-

водникови слоеве от разграждане

вследствие на продължително изла-

гане на различни климатични влия-

ния (нагряване, контакт с атмос-

ферния въздух, влажност и UV лъче-

ния). Това би означавало, че клет-

ката ще е с гарантирано висока

ефективност през целия си серви-

зен живот, което към момента все

още не е постигнато.
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Потенциалните приложения на

перовскитните соларни клетки са

много – от традиционни фотовол-

таични масиви и покривни инстала-

ции до вградени вертикални сград-

ни панели с олекотена конструкция

(до 90% по-лека от тази при сили-

циевите модули). Наред с редица

други сценарии, в които конвенци-

оналните системи се оказват не-

приложими поради по-обемния си

дизайн или други свои характерис-

тики, интегрираните сградни PV

решения, соларните фасади и гъвка-

вите фотоволтаични модули се

явяват сериозни пазарни ниши за

тънкослойните перовскитни моду-

ли с потенциал за значително бъде-

що развитие.

Иновации и прогнози
Перовскитните соларни клетки

могат да бъдат произвеждани чрез

стандартен процес на отлагане на

полупроводниковия слой, без необхо-

димост от оскъпяващи метода ус-

ловия като вакуум или високи тем-

ператури. Възможностите за изра-

ботка на гъвкави модули създават

условия за използването им и в дру-

ги технологични сфери като елек-

трониката например.

Освен на иновативни материали

като перовскитите, съвременната

фотоволтаика залага и на новатор-

ски методи за производство на мак-

симално количество електрическа

енергия от слънчевата светлина

чрез наличните технологии. Пример

за такава техника е вграждането на

лещи в ролята им на оптични усил-

ватели в защитните стъкла на PV

панелите, които концентрират

лъчите до 200 пъти и постигат

ефективност от около 30%.

Възможностите за нощно произ-

водство на електроенергия чрез

соларни технологии отдавна вълну-

ва изследователите и инженерите

в областта, а един от обещаващи-

те резултати на проучванията в

това направление са PV панели,

които улавят инфрачервените лъчи

чрез топлоизлъчващи диоди и пре-

образуват топлинната енергия в

електричество. Принципът им на

работа е подобен на този при очи-

лата за нощно виждане. Интерес-

на разработка в сегмента са про-

тотипите на термоизлъчвателни

PV устройства или „обърнати“ со-

ларни панели. Те генерират елект-

ричество през нощта, използвайки

излъчваната от самите фотовол-

таични панели топлина чрез оптич-

но свързана дълбока междина в кон-

струкцията, която служи като ра-

диатор на системата.

Сред набиращите популярност

иновации в тази сфера са и плава-

щите соларни ферми, които са срав-

нително лесни за реализация и раз-

полагат с технология за редуцира-

не на водните изпарения чрез блоки-

ране на слънчевата светлина и ог-

раничаване на топлинния обмен по-

средством активна въздушна цирку-

лация. Те могат да бъдат разполо-

жени в различни водоеми и да гене-

рират големи количества енергия,

включително за промишлени цели.

Един от най-интересните сегмен-

ти във фотоволтаичния сектор са

интегрираните сградни PV системи,

които споменахме по-горе. Те не

само могат да се превърнат в прак-

тически незабележима, но и в есте-

тически издържана част от сград-

ната обвивка, подобряваща визуал-

ните й характеристики. Тънкослой-
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ните модули от ново поколение по-

зволяват производството на тънки

и компактни панели за директно

вграждане в покриви, навеси, фаса-

ди, капандури и др., които не изиск-

ват обемни носещи конструкции.

Сред предимствата на тези техно-

логии са възможностите за повиша-

ване на енергийната ефективност

на сградите и минимизиране на енер-

гийното им потребление и въглерод-

ния им отпечатък.

Внимание със сигурност заслужа-

ват и соларните прозорци, които

разполагат с интегрирани слънче-

ви панели. На вид те не се различа-

ват от конвенционалните прозор-

ци, но специалното им фотоволта-

ично остъкляване ефективно преоб-

разува слънчевата светлина в елек-

троенергия. Тя би могла да бъде

достатъчна например за рентабил-

но захранване на част от електро-

уредите в жилището с висока

възвръщаемост на инвестицията.

Една от соларните иновации,

които тепърва предстои да полу-

чат своята пазарна реализация, са

и т. нар. соларни „кожи“ или елас-

тични покрития за различни ексте-

риорни повърхности. Тези гъвкави

слоеве позволяват плътно прилеп-

ване към релефа, независимо дали се

използват върху покриви или пък

затревени дворове.

Не на последно място в този

материал ще споменем и микроин-

верторите за отделни фотоволта-

ични панели с функции за индивиду-

ално управление на генерирането на

енергия посредством проследяване

на пиковите нива на мощност

(Maximum Power Point Tracking,

MPPT). Това значително повишава

цялостната производствена ефек-

тивност, но с по-ниска себестой-

ност на устройството.
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Все по-строгите екологични
регулации изискват
модернизация на горелките

Все по-строгите екологични
регулации изискват
модернизация на горелките

Множество индустриални предприятия,

електроцентрали и процеси са обект на изклю-

чително строги ограничения по отношение на

NOx, чието постигане може да е невъзможно

с остаряващи горелки и горивни системи. Ако

котелът и другото оборудване са в добро ра-

ботно състояние, подмяната на старата го-

релка е разумно и икономично решение.

Модернизацията на горелките води до удъ-

лжаване на живота на котлите, редуциране на

емисиите и в много случаи до значителни спе-

стявания от разходи за гориво. По света има

много остаряващи горивни системи, което

означава, че броят на компаниите, предприема-

щи проекти за модернизация, нараства бързо.

Обхватът на тези проекти е различен –

модернизацията може да включва горелките на

котелната система, автоматизация, вентили,

агрегати за филтриране, изпомпване и подгря-

ване. Сметката може да нарасне бързо, което

означава, че крайното решение трябва да ус-

тои на изпитанията на времето и да отчита

новите емисионни изисквания, норми за опера-

тивна безопасност и други регулаторни проме-

ни в бъдеще. Може би най-важният пример е

ограничението за емисии на азотни оксиди.

Oilon ACE
Горелките Oilon ACE се отличават с

вътрешна рециркулация на димните газове, с

което отделянето на азотен оксид се реду-

цира до малка част от емисионните нива на

традиционна горелка. Капацитетът на сери-

ята горелки е в диапазона 3000 – 90 000 kW,

като те се предлагат със съвременна систе-

ма за автоматизация на управлението, отда-

лечен мониторинг и поддържащи функции.

Oilon ACE е перфектното решение за про-

екти за модернизация на горелки. Горелките

работят особено добре във водотръбни котли.

Обновяването с ACE обикновено води до значи-

телно понижаване на емисиите, без да е необ-

ходимо монтирането на обемиста и скъпост-

руваща система за рециркулация на димните

газове. Типично горелките постигат по-ниски

нива на емисиите от зададените ограничения,

което ги превръща в устойчиво решение пред-

вид продължаващото затягане на регулациите.

В Европа Oilon е изпълнила проекти за модерни-

зация с няколко водещи партньори.

Към доказалите се горелки Oilon ACE се

присъединяват моделите от серия Oilon ACE

2. Новите горелки ACE са с горивна глава с

обновен дизайн, което ги прави по-подходящи

за димотръбни котли. С дизелово гориво горел-

ките могат да постигнат емисионни нива под

200 mg/Nm3. Oilon очаква патентоването на

новите горелки в Китай, САЩ и Европа.

Стоманодобивният завод
SSAB във Финландия
модернизира горелките си

Когато стоманодобнивният завод на SSAB

Europe вече не може да набавя резервни час-

ти за остаряващите си горелки, става ясно,

че оборудването трябва да бъде обновено.

Според Тийму Райханен, сервизен инженер на

SSAB Europe, вторият мотив за модернизация

е, че изискванията за емисиите на NOx ста-

ват все по-строги.

„Избрахме Low NOx горелките на Oilon за-

ради ниските им емисии и потенциала за допъ-

лнително редуциране на емисиите. Първият ни

проект за модернизация на горелки вече при-

ключи, а вторият предстои. Сътрудничество-

то ни с Oilon по двата проекта е безпроблем-

но и всичко мина както бе договорено. Много

сме доволни от горелките на Oilon“, казва

Райханен.

За Oilon
Oilon е международна компания, специали-

зирана в енергийните технологии, чиито про-

дукти допринасят за устойчивото развитие

като пряко и измеримо редуцират емисиите.

Целта на Oilon е да подкрепи устойчивото

развитие и да даде добър пример в борбата с

климатичните промени. Като семеен бизнес

с 60-годишна история, ние искаме да опазим

околната среда и за бъдещите поколения.

Oilon е основана през 1961 г. и специализира

в екологосъобразните технологии със специа-

лен фокус върху научноизследователската и

развойна дейност в посока подобряване на енер-

гийната ефективност, понижаване на нивата

на емисиите и разработване на нови решения

чрез възобновяеми енергийни източници.

Ние произвеждаме висококачествени тер-

мопомпени решения, които са подходящи дори

за най-взискателните индустриални приложе-

ния. В допълнение, ние сме водещи в нискоеми-

сионната технология на горене и разполагаме

с десетилетен опит в областта.

Основните продукти са:

• Индустриални термопомпи и чилъри;

• Термопомпи със земен източник;

• Горелки и горивни системи за течни и

газообразни горива с капацитет от 10 kW до

90 MW.

Решенията и системите на Oilon се изпол-

зват за отопление и охлаждане на големи

сгради и съоръжения и за отопление на част-

ни къщи. Ключови индустриални клиенти са

електроцентрали, заводи за целулоза и хартия,

преработвателната промишленост, инсинера-

тори за отпадъци, морски оператори и ото-

плителни централи.

Oilon има оборот от 70 млн. евро и 380

служители. Компанията има бази във Финлан-

дия, САЩ и Китай, търговски представител-

ства в Бразилия и Германия и над 70 дистри-

бутора в световен мащаб.

www.oilon.com



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2023 21

топлоенергетика

Топлообменниците са критични елементи на голяма част от технологичните инсталации
в процесните индустрии

На пазара се предлага богат асортимент от модели с различна конструкция и технически
характеристики

Изборът на оптимално решение за дадено приложение може да се окаже предизвикател-
ство и налага задълбочено проучване на работните условия и изисквания

   оплообменниците са критични

елементи на голяма част от тех-

нологичните инсталации в процес-

ните индустрии, включително при

топлинна обработка, пастьориза-

ция и стерилизация, както и при

загряване и охлаждане на различни

субстанции. И макар основните

принципи при монтажа, експлоата-

цията и поддръжката на тези сис-

теми да са добре познати на всеки

работещ в сферата специалист,

изборът на оптимално решение за

Основни фактори
при избора
на топлообменник

дадено конкретно приложение може

да се окаже предизвикателство.

На пазара се предлага богат

асортимент от модели с различна

конструкция и работни характери-

стики, които се доказват като

подходящи решения за разнообраз-

ни практически приложения. Що се

отнася до дизайна, наличните

възможности включват пластинча-

ти (със или без уплътнения, запое-

ни или полузаварени), тръбни, кожу-

хотръбни, остъргващи (scraped-

surface) топлообменници и т. н. За

санитарни приложения в хранител-

но-вкусовата, козметичната, фар-

мацевтичната и други индустрии се

избира система в съответното

хигиенно изпълнение и изработена

от подходящите за целта матери-

али.

Ключови съображения
при селекция

От критично значение, независи-

мо от приложението, е избраният

модел топлообменник да бъде пра-

вилно оразмерен. Важни са още

формата и габаритите на систе-

мата с оглед наличното простран-

Т

Основни фактори
при избора
на топлообменник
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ство за монтаж. Препоръчително е

добре да се проучат и сравнят сер-

визните спецификации и реалните

работни условия, при които ще

оперира системата – температу-

ра, налягане, топлинен режим (под-

гряване, охлаждане или комбиниран),

промени на фазата (агрегатното

състояние на флуида) и др. Ключово

е да се отчетат и изискванията за

поддръжка на съответния модел,

както и да се съобрази дизайнът

(повърхности, уплътнения и др.) с

типовете продукти, с които ще

работи, за да се гарантира негова-

та съвместимост. Специалистите

препоръчват освен вида на работ-

ните субстанции (вода, масла, мля-

ко, напитки, други хранителни, коз-

метични или фармацевтични про-

дукти и др.) да се вземе предвид и

чистотата на отделните потоци.

Топлообменът в системата води до

разлики в температурата между

двата флуида – по-топлият се ох-

лажда, а по-хладният се загрява.

Важно е да се уточни каква темпе-

ратурна промяна е необходимо да се

постигне в процеса.

При селекция на топлообменник

задължително се отчитат и изход-

ните свойства на флуидите, а имен-

но температура, киселинност, ко-

розивност (вкл. съдържание на

соли), вискозитет, дебит, наличие

на частици и т. н. Пластинчатите

конструкции са подходящи за рабо-

та с ниско- до средновискозни суб-

станции при по-голям дебит в срав-

нение с тръбните и остъргващите

системи. Експертите посочват

като фактори от голямо значение

при избора още топлинното нато-

варване в инсталацията, желаното

работно налягане и максимално

допустимия пад.

Що се отнася до фазовия режим

на топлообменника, на пазара са

налични две основни категории си-

стеми в зависимост от флуидите

(течности или газове), с които се

работи. Монофазните модели рабо-

тят само с единия тип – течност

или газ. Двуфазните могат да бъдат

използвани например за подгряване

на течна субстанция и изпаряване-

то й в газообразно състояние. Те са

подходящи за кондензаторно-изпа-

рителни приложения.

Някои конструкции постигат

значително по-високи темпове на

пренос на топлина и работят при

по-високи температури в сравнение

с други.

Друг важен фактор са потенци-

алните възможности за увеличава-

не или намаляване на капацитета на

системата в експлоатация. При

пластинчатите топлообменници

това лесно може да бъде направено

посредством добавяне или премахва-

не на пластини от конструкцията.

Те са отличен избор за голяма част

от приложенията в процесните ин-

дустрии, тъй като генерално пред-

лагат най-добро съотношение меж-

ду цена и ефективност. При високо-

вискозни флуиди или такива с нали-

чие на по-едри частици или парчен-

ца обаче тръбните дизайни често се

доказват като по-ефикасни.

Не на последно място, сред кри-

тичните съображения във връзка със

селекцията на модел са и общите

разходи за придобиване и притежа-

ние. Традиционно най-скъпи са остъ-

ргващите топлообменници, чийто

дизайн включва остъргващи вътреш-

ната повърхност остриета с цел

премахване на задържани остатъци

от работните субстанции. Тази

функция се оказва изключително

полезна при работа с гъсти, лепка-

ви и нехомогенни продукти, като

сирена, извара и др., но би оскъпила

излишно проекта, когато приложени-

ето не налага наличието й.

Избор на оптимално
решение

Пластинчато-рамковите топло-

обменници типично се отличават с

по-компактни размери и висока

мащабиеруемост, което ги прави

подходящи за приложения с ограни-

чено пространство и необходимост

от висока гъвкавост на система-

та. Те са и до пет пъти по-енергий-

ноефективни в сравнение с кожу-

хотръбните модели. В редица тех-

нологични сценарии подмяната на

използваните системи от втория

тип с пластинчати може да допри-

несе за значително редуциране на

използваната от инсталацията

енергия.

Друго предимство на пластинча-

то-рамковите топлообменници е

сравнително лесната поддръжка. Те

могат да работят изправно в

продължение на години дори и без

обслужване. Пластините им позво-

ляват лесен достъп за почистване

и инспекция, а такива мероприятия

могат да се насрочат съобразно

темповете на натрупване на замъ-

рсявания и котлен камък. По-чести



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2023 23

топлоенергетика

от необходимото, както и регуляр-

ни прекъсвания на работата за

поддръжка в голяма част от случа-

ите изобщо не са необходими.

В редица приложения най-ценно-

то качество на пластинчатите

конструкции е именно възможност-

та за регулиране на работния капа-

цитет според нуждите чрез доба-

вяне или премахване на част от

пластините. При кожухотръбните

модели подобно адаптиране е

невъзможно, тъй като капаци-

тетът им е фиксиран.

Работният принцип на кожухо-

тръбните системи е базиран на

придвижване на обработваната

субстанция през сноп паралелни

тръби, като между и около тях

циркулира друг флуид, предназначен

да промени температурата на про-

дукта. В някои приложения двете

вещества са и под различно наляга-

не, като това с по-високо се нами-

ра в тръбната система. Тази кон-

струкция е разходно ефективна,

тъй като тръбните елементи за

работа под високо налягане тради-

ционно са по-евтини от кожусите

за високо налягане. Сравнително

големият диаметър на тръбите

позволява работа с вискозни флуи-

ди и такива с наличие на парченца,

като рисковете от задръстване

или запушване са доста по-малки от

тези при пластинчатите модели.

Други причини за запушване на си-

стемата могат да бъдат криста-

лизация, отлагане, корозия, натруп-

ване на котлен камък или втвърде-

ни замърсявания, както и биологи-

чен растеж на микроорганизми.

Сред предимствата на кожухотръб-

ните конструкции в процесните ин-

дустрии е и свойството им да из-

вършват пренос на топлина при по-

високо налягане от някои други кон-

струкции.

Остъргващите системи тради-

ционно осигуряват оптимална защи-

та от запушване при наличие на

един или повече от гореизброените

фактори, криещи рискове от влоша-

ване на работните характеристи-

ки на инсталацията. Това се дължи

на заложения в конструкцията им

механизъм за самостоятелно почи-

стване на вътрешността на топ-

лообменника. Ето защо този тип

модели са подходящи за работа с

широк асортимент от продукти в

хранително-вкусовата промишле-

ност, която се явява едно от най-

взискателните приложения за тези

системи. Сред тях са високовискоз-

ни и лепкави субстанции, такива с

нехомогенна текстура и наличие на

едри частици и парченца, включи-

телно: бебешки храни, теста, шо-

колад, сладка и конфитюри, пудин-

ги, желатинови смеси, сосове, дре-

синги, кетчуп, майонеза, смляно и

механично обезкостено месо, разби-

ти и аерирани смеси и др. Остърг-

ващите топлообменници са подхо-

дящи и за втечняване, сгъстяване

и изпарение на различни продукти

при термичната им обработка.

В козметичната индустрия остъ-

ргващи конструкции се използват

основно за работа с шампоани, ло-

сиони, кремове и други гъсти и пред-

полагащи натрупване и засъхване по

вътрешната повърхност продукти.

При този дизайн е възможно техно-

логичните процеси да се извършват

и в непрекъснат режим вместо

партида по партида с прекъсване за

почистване на оборудването, ако

приложението го позволява.
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    ързината на зареждане на

електрическите превозни средства

(ЕПС) е ключов фактор във връзка

с оптималната им експлоатация в

динамичното ни съвременно ежед-

невие. Ето защо бързозарядните

станции (БЗС) за електромобили са

все по-предпочитано решение как-

то за публични, така и за частни

обекти.

Пазарно
и технологично
развитие

В края на 2021 г. в експлоатация

са били над 16,5 млн. електрически

коли по цял свят, а дългосрочните

прогнози предвиждат над двадесет-

кратно увеличение на този пазар до

края на десетилетието. До 2030 г.

броят на електрическите автомо-

били в глобален мащаб се очаква да

достигне 350 млн. Експертите от

Международна агенция по енергети-

ка (IEA) изчисляват, че в синхрон с

Бързозарядни
станции
за електромобили

Все по-критичен аспект във връзка с избора на зарядна технология за даден обект или при-
ложение е необходимото време за зареждане

Постояннотоковото (DC) зареждане е най-бързият заряден метод както при електромоби-
лите, така и при други типове електрически превозни средства с приложение в транспорта
и индустрията

Бързозарядните станции са все по-предпочитан избор при изграждането на публична заряд-
на инфраструктура в Европа и по света

Бързозарядни
станции
за електромобили

тези тенденции на развитие до

2040 г. в глобален план ще бъдат

необходими над 500 млн. зарядни

станции (към момента те наброя-

ват около 6 млн.), които ще изиск-

ват обща инвестиция в размер на

близо 1,6 трилиона щатски долара

за проектиране, производство и

внедряване.

Все по-критичен аспект във

връзка с избора на зарядна техно-

логия за даден обект или приложе-

ние е необходимото време за за-

реждане. Бързозарядните станции

за електромобили предлагат жиз-

неспособна технологична алтерна-

тива на твърде времеемкото запъ-

лване на капацитета на батерии-

те при режим на променливотоко-

во зареждане. Основно предизвика-

телство при разработката на за-

рядни станции от последно поколе-

ние, които да обезпечават нужди-

те на светкавично разрастващия

се глобален електромобилен парк,

са гарантирането на безупречна

безопасност за потребителите в

комбинация с висока ефективност

и надеждност.

Постояннотоковото (DC) зареж-

дане е най-бързият заряден метод

както при електромобилите, така

и при други типове ЕПС с приложе-

ние в градския и междуселищния

транспорт, индустрията, дистри-

буцията и т. н. Ето защо тази

технология е все по-предпочитан

избор при изграждането на публич-

на зарядна инфраструктура в Евро-

па и по света.

Сред иновациите в сегмента са

комбинираните бързозарядни стан-

ции, подходящи за зареждане как-

то на стандартни литиево-йонни

автомобилни батерии, така и на

суперкондензатори (ултраконден-

затори), които се използват все

по-масово в сферата на електро-

мобилността. Друга технологична

новост, която набира популярност

в бранша, са системите, които по-

зволяват свързване на БЗС към фо-

товолтаични инсталации. При тях

вместо да бъде подавана обратно

Б
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към мрежата генерираната солар-

на енергия може да бъде съхраня-

вана в ултракондензаторна бате-

рия с голям капацитет и използва-

на за рентабилно зареждане на

ЕПС.

Стандарти и
класификации

Зареждането на електромобили

може да бъде класифицирано по

режим и тип, като режимът дефи-

нира бързината на запълване на

капацитета на батерията и ра-

ботните параметри (напрежение,

ток и скорост), на които трябва

да отговарят зарядните кабели,

както и методът на комуникация

между станцията и превозното

средство. Съгласно международния

стандарт IEC 61851 режимите са

категоризирани от Mode 1 до Mode

4, като при първите два е налице

бавно променливотоково зарежда-

не, а в Mode 3 е дефинирано промен-

ливотоково зареждане с активна

връзка между зарядната станция и

електромобила с гарантирана бе-

зопасност и възможности за инте-

лигентно зареждане. Бързото по-

стояннотоково зареждане попада

в Mode 4, като най-новите модели

автомобили могат да приемат до

800 V, а БЗС от последно поколе-

ние – да осигуряват до 1000 V DC

напрежение.

Типът на зареждане класифици-

ра конекторите, чрез които елек-

тромобилите се свързват със за-

рядните точки – от Type 1 до Type

4, като първите три отново се

отнасят за системи за бавно зареж-

дане и са популярни в различни ча-

сти на Европа и света. Type 4 дава

възможност както за бавно, така

и за бързо зареждане на ЕПС и са

сред разпространените на Стария

континент технологии. На ниво

Европейски съюз (ЕС) се използват

и т. нар. CCS – комбинирани заряд-

ни системи, които съчетават фун-

кционалността на Type 2 и Combo

2 конектори – за бързо зареждане.

Автомобилите на Tesla използват

собствени международни стандар-

ти за бавно (Tesla Charger) и бързо

(Tesla Supercharger) зареждане. В

Япония пък е приложим местният

стандарт за бързозарядна инфра-

структура CHAdeMO.

Интернационалната класифика-

ция подразделя зарядните устрой-

ства на нива – от Level 1 до Level 3,

като първите две дефинират сис-

теми за бавно променливотоково

зареждане, а БЗС станции с посто-

янен ток попадат в Level 3. Те по-

зволяват запълване на капацитета

на батерията на електромобила до

80% в рамките на до 30 минути.

На пазара се предлагат различ-

ни типове електрически превозни

средства, като съвременните елек-

тромобили с батерии (BEV) се зад-

вижват изцяло от електричество

и обикношено могат да бъдат за-

реждани посредством БЗС.

Устройство, принцип на
работа и архитектура
на БЗС

Системите за съхранение на

енергията в станциите за зареж-

дане на ЕПС се състоят от три

основни компонента: батерии (пре-

димно литиево-йонни) с BMS систе-

ми за управление на циклите на

заряд и разряд; системи за преоб-

разуване на захранването и софту-

ер (уеб базирани платформи или мо-

билни приложения, които служат на

операторите на зарядни точки и

доставчиците на зарядни услуги с

цел мениджмънт на целия процес).

Енергията в батериите за елек-

тромобили се съхранява под форма-

та на постоянен ток (DC), а елек-

троразпределителната мрежа я

доставя като променлив (AC). ЕПС

разполагат с вградени зарядни ус-

тройства, които преобразуват AC

захранването в DC преди разпреде-

лянето му към батерията. Техно-

логията за бързо зареждане позво-

лява директно подаване на енерги-

ята към батерията без необходи-

мост от предварително преобра-

зуване в автомобила, което значи-

телно съкращава процеса. За цел-

та самата БЗС извършва необхо-

димото преобразуване, което пре-

допределя нейната традиционно

по-обемна конструкция в сравнение

със станциите за бавно променли-

вотоково зареждане, както и по-

голямата инвестиция, необходима

за разработката и внедряването й.

Бързозарядните станции за елек-

тромобили осигуряват изходно DC

напрежение от 200 до 1000 V, като
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системата за мениджмънт на зах-

ранването гарантира, че зарежда-

нето се извършва в технологично

допустимите за съответната ба-

терия граници въз основа на актив-

на непрекъсната комуникация със

зарядната станция.

Бързото DC зареждане (Level 3)

е най-високоскоростната и мощна

технология за запълване капаците-

та на батериите за електромоби-

ли (с изходна мощност от 15 до

350 kW). С нея един стандартен

електрически автомобил може да

бъде зареден за период от 15 до 60

минути.

Бързото зареждане е от ключо-

ва важност в редица сценарии в

сферата на електромобилността –

при дълги пробези, както и при го-

лям брой превозни средства в общо

приложение, които се нуждаят от

динамично зареждане, например при

електробусите от градския транс-

порт. БЗС позволяват зареждане по

всяко време и при възможност с

произволна продължителност за

запълване на произволен процент

от капацитета на батерията с цел

удължаване на пробега вместо ос-

тавяне на ЕПС свързано към заряд-

ното устройство или станция в

продължение на много часове (или

през цялата нощ).

Има няколко основни променливи,

които определят с каква бързина се

зарежда електромобилът на БЗС.

Първата е скоростта на зарядна-

та станция (rate of charge) – макси-

малната изходна мощност в kW.

Колкото по-висока е тя, толкова по

бързо би се зареждал автомобилът

в идеалния случай. От значение е

обаче и т. нар. степен на приемане

на заряд (EV charge acceptance rate)

– максималната входна мощност в

kW, която може да постъпи в бате-

рията на ЕПС според номиналните

й производствени характеристики.

Третата важна величина е уни-

калната крива на заряд на електро-

мобила (charging curve). Голяма част

от производителите в сегмента и

редица научни изследвания в облас-

тта препоръчват зареждане на

батерията до 80% от капацитета

й с цел удължаване на сервизния й

живот. В допълнение, зареждането

от 80 до 100% типично е и значи-

телно по-бавно.

Що се отнася до типовете архи-

тектури при бързозарядните стан-

ции, в практиката се използват два

варианта – свободностоящи (stand-

alone) системи и т. нар. сплит (split)

версии. Първата категория включ-

ва моноблокови зарядни колонки,

които обикновено са с изходна мощ-

ност от 50 до 250 kW. Те са подхо-

дящи както за публични, така и за

частни обекти и позволяват иконо-

мия на ценно пространство.

Сплит системите, както наиме-

нованието им подсказва, се състо-

ят от два компонента – захранващ

и потребителски модул. Необходи-

мо е водачът да свърже зарядния

кабел към превозното средство и да

инициира зарядната сесия посред-

ством наличния интерфейс – най-

често дигитален дисплей с опция за

избор на услуга, задействане и

таксуване чрез разплащателни или

кредитни карти, жетони, чипове и

други идентификатори.

Зарядният модул на сплит стан-

цията включва AC-DC преобразува-

тели, като обикновено е разположен

на различна от потребителския

модул локация, отдалечена от вода-

чите и електромобилите. Този тип

архитектури са част предимно от

публичната зарядна инфраструкту-

ра и осигуряват по-висока изходна

мощност в сравнение с моноблок

станциите – от 175 до 350 kW.
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      реди 10 години не съществу-

ваха жизнеспособни алтернативи

на серния хексафлуорид (SF6) като

изолационен газ в комплектни раз-

пределителни уредби (КРУ) високо

напрежение, въпреки че се смята, че

този флуориран газ има най-високия

потенциал за глобално затопляне.

Днес алтернативни решения има и

ерата на F-газовете е към своя

край.

Какво въздействие има
SF

6
 върху околната среда

Серният хексафлуорид е създаден

от човека газ без мирис, който при-

надлежи към семейството на флу-

орираните газове (F-газове). Той е

най-вредният и дълготраен парни-

ков газ, отделян от човешка дей-

ност, с потенциал за глобално за-

топляне 25 200 пъти по-голям от

Как ще се отразят
планираните промени
в регламента
за F-газовете върху
пазара на КРУ

SF
6
 е най-вредният и дълготраен парников газ, отделян от човешка дейност, с потенциал

за глобално затопляне 25 200 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид и атмосферен
живот от до 3200 години

През април 2022 г. Европейската комисия призова за повече ограничения за употребата на
F-газове в оборудването за електроразпределение

Днес все повече и повече производители на КРУ и оператори на преносни и разпределителни
съоръжения залагат на продукти, които не съдържат флуорирани газове и не представля-
ват риск за замърсяване на атмосферата, водите или почвите

този на въглеродния диоксид и ат-

мосферен живот от до 3200 годи-

ни.

Според Агенцията за опазване на

околната среда на САЩ около 80%

от глобалното количество SF6 са

използвани в КРУ. Затова е очевид-

но, че справянето с този сегмент

е от първостепенно значение.

Регулиране на F-газовете
Днес, продължаващата употреба

на SF6  и други флуорирани газове в

изолация за КРУ ВН е належащ

въпрос, що се отнася до устойчи-

вия пренос на електроенергия, осо-

бено с оглед на това, че търсене-

то на изолирани КРУ нарасна рязко.

Това се дължи на децентрализира-

ното производство на възобновяе-

ма енергия, глобалния ръст в по-

треблението на енергия и повише-

ната урбанизация, която увеличава

нуждата от малки подстанции и

съответно от компактни еколо-

госъобразни КРУ.

Законодателната власт е наяс-

но с това и налага все по-строги

изисквания за употребата на флуо-

рираните газове. Заради високия си

потенциал за глобално затопляне

например, през 2014 г. употребата

на SF6 за повечето приложения бе

забранена от ЕС, с изключение на

енергийния сектор поради липсата

на алтернативи.

През април 2022 г. Европейската

комисия предложи преразглеждане

на това ключово законодателство,

призовавайки за повече ограничения

за употребата на F-газове в оборуд-

ването за електроразпределение.

Предвижда се F-газовете да бъдат

редуцирани с 90% до 2050 г. и да се

забрани употребата в КРУ на F-га-

зове с потенциал за глобално затоп-

ляне над 10 в периода от 2026 до

2031 г. (ВН) в зависимост от напре-

Как ще се отразят
планираните промени
в регламента
за F-газовете върху
пазара на КРУ

П
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жението на КРУ. Регламентът дава

и гъвкавост в нишови ситуации, при

които може да няма алтернативи

на F-газовете.

В Калифорния вече е в сила закон

за отстраняване на F-газовете от

газоизолирани КРУ. Не е изненадва-

що, че темата бе и сред акценти-

те в панелните дискусии по време

на COP27 в Египет, насочени към

проучване на алтернативите на F-

газовете в глобален мащаб.

Защо SF
6
 е толкова

разпространен за КРУ
Причините за това са очевидни

– защото той осигурява високое-

фективна дъгогасителна и изолира-

ща среда с дългосрочна стабилност

и е относително безопасен за ма-

нипулиране. До 1960-те години като

дъгогасителна среда в прекъсвачи

високо напрежение в подстанциите

по цял свят се използва масло.

Употребата на масло обаче има

редица недостатъци, сред които

например рискът от пожар и необ-

ходимата честота на поддръжка.

Когато започва да се използва се-

рен хексафлуорид, на него се гледа

като на отлична алтернатива за

подобряване на експлоатационните

параметри и безопасността във ви-

соконапреженовите приложения.

Понастоящем SF6 все още е

стандартният газ, използван за изо-

лация на КРУ. Хиляди тонове серен

хексафлуорид се употребяват в но-

воинсталираните всяка година КРУ,

които са с очакван експлоатацио-

нен живот от 40 до 60 години.

Със сигурност производителите

не омаловажават рисковете,

свързани със SF6. Предлаганите на

пазара усъвършенствани решения

осигуряват степен на изтичане на

SF6 под 0,1% на година. В същото

време инженерите са обучени да

внимават при манипулирането с

разпределителни компоненти,

съдържащи серен хексафлуорид.

Газове с естествен
произход или флуорирани
газове

Все пак, предвид стремежа към

нетни нулеви емисии с цел миними-

зиране на глобалното затопляне,

серният хексафлуорид ще трябва да

бъде постепенно премахнат

напълно от разпределителното

оборудване. Основните претенден-

ти да го заменят са базирани на

газове с естествен произход като

CO2, O2 и N2 и газови смеси, включ-

ващи други флуорирани газове, при-

тежаващи частица от потенциала

за глобално затопляне на SF6.

Въпреки че потенциалът за гло-

бално затопляне на смесите от флу-

орирани газове е по-малък, той все

пак е няколко стотици над 1. В допъ-

лнение, тези газови смеси губят

ефективността си при много нис-

ки температури. Съществува и

риск от по-бързо износване на раз-

пределителните компоненти, което

пък влошава работните им пара-

метри и води до по-високи разходи

за поддръжка. Манипулирането с га-

зовете е много по сложно, отколко-

то при газовете с естествен про-

изход, което повишава изисквания-

та към обслужването и съхранени-

ето. Тези F-газове принадлежат и

към групата на „вечните химикали“

PFAS (пер- и полифлуороалкилирани

вещества), които са свързани със

замърсяване на околната среда и

здравни рискове.

Преход от SF
6
 към газове

с естествен произход
Другата алтернатива на серния

хексафлуорид са продукти без F-га-

зове, в които за изолационна среда

се използват газове с естествен

произход. Колко реалистичен обаче

е преходът от изолирани със SF6

разпределителни уредби към изола-

ция с газове с естествен произход?

Днес все повече и повече произ-

водители на КРУ и оператори на

преносни и разпределителни съоръ-

жения залагат на продукти, които

не съдържат флуорирани газове и не

представляват риск за замърсява-

не на атмосферата, водите или по-

чвите. Това е предпоставка и за

липса на необходимост от внима-

телно манипулиране, рециклиране и

докладване, както се изисква в ня-

кои части на света в случаите,

когато се използва SF6 или други F-

газове.

Използването на решения с газо-

ве с естествен произход понижава

значително разходите по време на

жизнения цикъл на оборудването.

Апаратурата може да се използва

при много ниски температури до -

50°C, без да е необходимо предпри-

емането на каквито и да е преван-

тивни мерки.
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   искусиите относно изпращане-

то на генерирана в космоса солар-

на електроенергия към Земята ви-

наги са били придружени с предуп-

реждението, че идеята едва ли ще

се реализира скоро. Сложни проек-

ти за орбитални соларни паркове

циркулират в научното простран-

ство от десетилетия, но тъй като

фотоволтаичните клетки бяха не-

ефективни, масивите трябваше да

бъдат с размерите на градове. Във

височина тези планове достигаха

единствено до горните рафтове на

библиотеките.

Това обаче започва да се проме-

ня. В момента в слънчевосинхронна

орбита на височина около 525 км

има малък експериментален сате-

лит, наречен Space Solar Power

Demonstrator One (SSPD-1 накратко).

Той е проектиран и изграден от

Калифорнийския технологичен ин-

ститут (Caltech) и изпратен в ор-

бита на 3 януари 2023 г. с ракета

SpaceX Falcon 9 заедно с още 113

малки товара.

„Доколкото ни е известно, това

ще бъде първата демонстрация на

действителен пренос на енергия в

космоса, на безжичен пренос на

електроенергия“, казва Али Хаджи-

мири, професор по електроинженер-

ство в Caltech и един от директо-

рите на програмата зад SSPD-1 –

Space Solar Power Project.

Екипът от Caltech очаква зелена

светлина от операторите на малък

космически влекач, към който е при-

крепен SSPD-1. Ако всичко премине

добре, той ще прекара поне 5 – 6

месеца в тестване на прототипни

компоненти за евентуални бъдещи

Могат ли соларни панели
в космоса да снабдяват
Земята с чиста енергия

соларни станции в космоса. Ще бъде

разгъната и олекотена рамка, наре-

чена DOLCE (Deployable on-Orbit

ultraLight Composite Experiment), върху

която ще могат да бъдат монтира-

ни части на бъдещите соларни ма-

сиви. Друг малък модул на космичес-

кия апарат съдържа проби от 32

различни вида фотоволтаични клет-

ки, като целта е да се провери кои

от тях ще бъдат най-ефективни и

издръжливи. Трета част на апарата

съдържа микровълнов предавател,

който да докаже, че енергия от со-

ларните клетки може да бъде изпра-

тена до приемник. За целта на

първия експеримент приемниците се

намират на самия космически апа-

рат, но ако технологията сработи,

следваща очевидна стъпка ще е

изпращане на електрическата енер-

гия към Земята.

Мнозина може да подценят 50-

килограмовия SSPD-1, но според

Хаджимири човечеството трябва

да се възползва от предимствата

на космическото пространство

като нефилтрираната слънчева

светлина, която е много по-силна

от тази, достигаща земната

повърхност, и не бива прекъсвана

от стъмване или лошо време. Най-

голямото предизвикателство не-

съмнено е изграждането на дос-

татъчно лек орбитален масив.

Екипът от Caltech предвижда бъде-

щите масиви да са изградени от

хиляди независими плочки с площ от

едва 100 кв. см, всяка оборудвана със

собствени соларни клетки, предава-

тел и авиационна електроника. Те

могат да бъдат свързани хлабаво

или дори да летят във формация. Ако

експериментът е успешен, след 30

години може да има орбитални со-

ларни флотилии, допринасящи за

глобалния енергиен микс.

Д

Могат ли соларни панели
в космоса да снабдяват
Земята с чиста енергия
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     ткритие на изследователи

от Масачузетския технологичен ин-

ститут (MIT) може най-накрая да

отключи вратата към проектира-

нето на нов вид презареждащи се

литиеви батерии, които са по-леки,

компактни и безопасни от настоя-

щите версии. Ключът към този

пробив е замяната на течния елек-

тролит между двата електрода с

много по-тънък, по-лек слой от

твърд керамичен материал и замя-

на на един от електродите с чист

литий. Това ще редуцира в огромна

степен размерите и теглото на

батерията и ще елиминира риска за

безопасността, свързан с течните

електролити, които са запалими.

Пред реализирането на тази концеп-

ция обаче стои един голям проблем

– дендритите.

Дендритите представляват ме-

тални издатъци, които могат да се

натрупат на литиевата повърх-

ност и да проникнат в твърдия

електролит, което в крайна смет-

ка ще доведе до достигане на дру-

гия електрод и окъсяване на бате-

рийната клетка. Учените все още

нямат единна позиция относно това

какво предизвиква образуването на

Учени от MIT
откриха ключа към
по-малки
и по-леки батерии

тези издатъци, нито са постигна-

ли съществен напредък в намиране-

то на начин за предотвратяване на

появата им, което възпрепятства

разработването на по-леки бате-

рии.

В своето проучване обаче проф.

Йет-Минг Чанг, дипломантът Kоул

Финчър и още петима учени от MIT

и Университета „Браун“ решават

въпроса за причините за формира-

не на дендрити и показват как може

да се предотврати преминаването

им през електролита.

Чанг казва, че в рамките на пред-

ходни проучвания групата е напра-

вила „изненадващо и неочаквано“

откритие – че литият, който е

много мек метал, може да проникне

в твърдия електролитен материал

по време на процеса на зареждане

и разреждане на батерията, кога-

то йоните на лития се движат

между двата електрода.

Това движение на йони води до

промяна в обема на електродите,

което неизбежно създава напреже-

ния в твърдия електролит, който

трябва да остане в пълен контакт

с двата електрода, между които е

разположен.

„За да се наслои този метал,

О

Учени от MIT
откриха ключа към
по-малки
и по-леки батерии
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Изпълнението на рекламни проекти и публикуването на рекламни

форми се извършва в съответствие с "Изисквания и условия за

реклама в медийните канали на издателство Ти Ел Ел Медиа ООД"

https://www.tllmedia.bg/изисквания-към-рекламите

трябва да има разширяване на обе-

ма, защото се добавя нова маса.

Следователно обемът нараства в

частта на клетката, където се

наслоява литият. Ако има дори мик-

роскопични дефекти, ще се генери-

ра натиск върху тези дефекти, кой-

то може да причини напукване“,

казва Чанг.

Екипът показва, че тези напре-

жения са причината за формиране-

то на дендритите. Решението на

проблема се оказва допълнително

натоварване, което се прилага в

правилното направление и с опреде-

лена сила.

Докато преди учените смятат,

че дендритите са резултат от

чисто електрохимичен процес, а не

механичен, експериментите на еки-

па демонстрират, че именно меха-

нични натоварвания причиняват

проблема.

Процесът на формиране на ден-

дритите обикновено протича в не-

прозрачните материали на бате-

рията и не може да бъде наблюда-

ван пряко. Затова Финчър разра-

ботва начин за създаване на тънки

клетки, използвайки прозрачен

електролит, който позволява на-

блюдението и описването на целия

процес. „Може да се види какво се

случва, когато се окаже натиск

върху системата и може да се

определи дали дендритите се

държат по начин, аналогичен на

процес на корозия или процес на

счупване“, казва той.

Екипът демонстрира, че рас-

тежът на дендритите може да бъде

управляван пряко просто чрез при-

лагане и освобождаване на натиск,

в резултат на което дендритите

се насочват в посоката на прила-

ганата сила. Прилагането на меха-

ничен натиск към твърдия електро-

лит не елиминира формирането на

дендрити, но контролира посоката

на растежа им. Това означава, че те

могат да бъдат насочени така, че

да останат успоредни на двата

електрода и да се предотврати

преминаването им от едната до

другата страна, което ги прави

безобидни.

По време на изпитванията си

изследователите използват на-

тиск, генериран чрез огъване на ма-

териала, който е формован като

греда с тежест в единия край. Те

казват обаче, че на практика може

да има множество различни начини

за генериране на необходимия на-

тиск. Електролитът например

може да бъде направен с два слоя

материал, които имат различна

степен на температурно разшире-

ние, което ще породи огъване по

естествен начин.

Друг подход е насищането на

материала с атоми, които ще се

вградят в него и ще го изкривят, ос-

тавяйки го в непрекъснато напрег-

нато състояние. Този метод се

прилага за производството на

стъклото, използвано за дисплеите

на смартфони и таблети, обяснява

Чанг. Величината на необходимия

натиск не е прекомерно голяма –

експериментите показват, че са

достатъчни налягания между 150 и

200 мегапаскала, за да се предотв-

рати прекосяването на електроли-

та от дендритите.

Откритието може най-накрая да

направи практично производството

на батерии с твърд електролит и

литиеви електроди. Те не само ще

предоставят повече енергия за

единица обем и тегло, но ще елими-

нират нуждата от течни електро-

лити, които са запалими.

Следващата стъпка на екипа ще

бъде прилагането на откритите

принципи за създаването на функци-

онален прототип на батерия и оп-

ределянето на това какви точно

производствени процеси ще бъдат

необходими за масово производ-

ство.

Макар да са кандидатствали за

патент, изследователите не възна-

меряват да комерсиализират сис-

темата сами, тъй като вече има

компании, работещи по разработ-

ването на батерии с твърд елект-

ролит. „Това по-скоро е разбиране

на режимите на неизправност на

батериите с твърд електролит,

които индустрията трябва да има

предвид, за да се опита да проекти-

ра по-добри продукти“, заключава

Чанг.






