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накратко
ЕСО И ТУ – София подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на кадри
Техническият университет – София (ТУ-София) и Електроенергийният системен
оператор (ЕСО) подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на кадри и
осигуряване на кариерното развитие в структурите на ЕСО на студенти от
висшето училище. Меморандумът ще задълбочи също и съвместната работа между
независимия електропреносен оператор на България и Техническия университет в
София в областта на развитието на научноизследователската дейност.
„Съвременните реалности и целите за постигане на въглероден неутралитет
на европейската и на националната икономика налагат необходимостта от още
по-голямо сближаване в съвместната работа с академичните и научни среди. Новите
поколения специалисти в енергетиката в лицето на кадрите, които се обучават
във висшите училища у нас и в чужбина, са носители на иновативните знания,
които ще гарантират успешното постигане на климатичните цели на ЕС“, коментира изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.
„За постигане целите на Зелената сделка е необходимо политиките в тази
посока да вървят ръка за ръка с технологиите. ТУ – София е утвърден център за
подготовка на висококвалифицирани кадри и с техните умения ще подкрепят усилията за постигане на климатичен неутралитет“, коментира ректорът на ТУ –
София проф. Иван Кралов.

Грийнпийс създаде соларна лаборатория за ПГЕМП "Христо Ботев" в Перник
Грийнпийс България откри соларна лаборатория за Професионалната гимназия по
енергетика и минна промишленост (ПГЕМП „Христо Ботев“) в Перник. В нея учениците ще се обучават на производство на топлинна енергия от слънцето за
целите на битовото и промишленото топлоснабдяване. Целта е да се разшири
редовната учебна програма със съвременни и екологични технологии.
Лабораторията разполага с три различни системи за преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия – с плосък термоколектор, с вакуумно-тръбен
термоколектор, както и система с фотоволтаични модули. Новите учебни планове
позволяват в часовете по разширена професионална подготовка да се изучават
предмети, свързани със съвременните технологии за използване на възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ).
Изграждането на соларната лаборатория е част от кампанията „Енергийни
решения“ на Грийнпийс България. Нейната цел е да осведомява хората за възможностите на възобновяемата енергия като решение на проблемите с промените в
климата, замърсяването на околната среда, енергийната бедност и да насърчава
политики, които подобряват достъпа до такава енергия.

Microchip представи нова интегрална схема за референтно напрежение с разширен
температурен диапазон
Microchip представи нов прецизен източник на опорно напрежение (Vref) с разширен температурен диапазон. Интегралната схема е ориентирана към автомобилни и индустриални приложения, които изискват ниско отклонение на напрежението, висока надеждност и висока производителност. Новата интегрална схема
MCP1502 притежава сертифициран по AEC-Q100 автомобилен клас 1 (от -40°C до
+125°C диапазон на работната температура) Vref с максимален температурен
коефициент 7 ppm/°C.
MCP1502 е базирана на вече доказаната Vref архитектура MCP1501, която е на
пазара повече от пет години. Благодарение на малкия 6-изводен SOT-23 корпус
новата ИС е подходяща за широко разнообразие от индустриални, автомобилни и
космически приложения, които изискват високо ниво на надеждност, посочват от
Microchip. Серията MCP150x (MCP1501 и MCP1502) поддържа различните фамилии
микроконтролери, АЦП и ЦАП на Microchip, като предлага множество опции за
напрежение, необходими в системни решения за разнообразни приложения, които
изискват стабилно, точно и повторяемо преобразуване на данни. MCP1502 се предлага във варианти за най-популярните нива на напрежение от 1 до 4 V.

Разработиха по-бърз метод за рециклиране на батерии с намалено екологично въздействие
Учени от Кралския технологичен институт KTH в Стокхолм обявиха, че са изобретили нов метод за рециклиране на използвани литиеви батерии. Той е два пъти
по-бърз от досега използваните методи и по-устойчив. Новият метод включва
използването на слаби киселини като оцетна и лимонена киселина вместо сярна
киселина, което е много полезно от гледна точка на работната среда и устойчивото развитие, обясняват учените.
Методът е тестван с най-разпространените литиево-йонни батерии, които се
използват в електромобилите на Tesla и продуктите на Appel. Освен литий те
съдържат и никел, кобалт и манган. При направените тестове учените са успели
да извлекат до 99% от металите в батериите.
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бизнес

Конференция на ГБИТК за
водородната индустрия очерта
важни насоки за бъдещето на
енергийния сектор в България
а 20 октомври 2021 г. ГерманоН
Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира с
подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) хибридна
конференция на тема: "Водородната
индустрия – добри практики от Германия. Нови възможности за развитие на България".
Д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, откри събитието
и посочи, че концепцията за "водородна икономика" и "декарбонизирана
Европа" става стратегически приоритет за устойчиво развитие на
Европа. Поради това той е важен
фактор за намирането на решение за
постигане на целта на Европейския
зелен пакт за неутралност по отношение на климата до 2050 г. – с нулеви нетни емисии на парникови газове.
Официалните лица, които взеха
участие в конференцията, бяха Щефан Рьокен, пълномощник министър
и заместник-посланик в Посолството на Федерална република Германия
в България, и Теодор Радонов, ръководител на офиса на ЕИБ в София.
Модератор в първия панел бе Фердинанд Елзесер от германската консултантска фирма energiewaechter, с
която ГБИТК си партнира по линия на
Експортната инициатива "Енергия"
на германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката.
В първата част всички участници имаха възможност да се запознаят с немския опит в областта на водородните технологии. Бяха представени проекти, които дадоха за
пример част от постиженията на
германската икономика по отношение на устойчивото производство,
съхраняване и използване на водород
като решение за пренос и съхраняване на енергия. Показан беше успешният пример за сътрудничество
между наука и индустрия в процеса
на преструктуриране на индустрията благодарение на иновативни пиЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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лотни проекти.
Д-р Себастиан Боле, ръководител
звено "Енергийна политика, пазар на
електроенергия, възобновяема енергия" при Асоциацията на германските индустриално-търговски камари
DIHK, подчерта, че водородът е ключов фактор за германската икономика. В Германия 60% от енергийните
ресурси все още се дължат на газ и
петрол. Стремежът е чрез Националната стратегия за водорода и
предприетите проекти те да се
заменят с устойчиви източници на
енергия.
Андреас Лиер, управляващ директор на BASF България, представи
примери от химическата промишленост в Германия за устойчиво електрифициране, както и предизвикателствата и възможностите в областта на зеления водород. В момента водородът все още се произвежда предимно от изкопаеми горива,
което генерира големи количества
въглероден диоксид. Представени
бяха работещи примери за производството на водород от възобновяеми източници. Г-н Лиер също така
акцентира върху значението за
съвместната работа върху Стратегия за водорода на ЕС за постигането на климатично неутрален съюз и
преструктуриране на икономиката
чрез устойчива трансформация.
Радослав Миков, партньор във
Волф Тайс София и председател на
Специализираната комисия "Енергетика" при ГБИТК и енергиен експерт,

пое модерацията на втория панел,
фокусиран върху това къде е България и има ли място у нас за водородните технологии по пътя към енергийната трансформация и постигане на енергийна сигурност без
въглищни централи.
Бяха представени общите политики за развитие на водородната икономика, заложени в Националния план
за възстановяване и устойчивост
(НПВУ), както и заложеният в НПВУ
проект за изграждане на инфраструктурата за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за
захранване на електроцентрали и
други потребители във въглищни
региони в България. Това е един проект, който ще положи основата на
водородната икономика на страната.
Бяха разгледани мерките по отношение на алтернативните енергийни ресурси, заложени в Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация и Стратегията за развитие на малки и средни предприятия, в това число установяване на секторите, в които найбързо и лесно може да се постигне
преминаването към алтернативни
енергийни източници, развитието на
приоритетни сектори като мехатроника и чисти технологии и др.
След изложенията на всички лектори се проведе дискусия между представителите на политиката, науката и бизнеса относно шансовете и
предизвикателствата пред българската водородна икономика.
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Стендове за тестване на
честотни конвертори и
електродвигатели
Инженерингов проект на фирма Ехнатон,
изпълнен с апаратура на Mitsubishi Electric, WEINTEK, Schneider Electric, Autonics
Целта на проекта е разработване и производство на стендове за
провеждане на тестове на произвеждани от фирма Електроинвент
честотни конвертори за задвижване на АC електродвигатели, както
и типови изпитвания на променливотокови (AC) и постояннотокови
(DC) електродвигатели.
Инженеринговият проект е изпълнен успешно през 2014 година.
Специалистите от Ехнатон създават и пускат в действие модерни и
високофункционални стендове, които осигуряват възможност за бързо
и прецизно измерване и изчисляване
на всички зададени параметри с
последващо документиране на резултатите. Осигурена е възможност за управление на инвертори-

те в Speed Control mode (Vector
Control) с параметрично ограничаване на въртящия момент. Операторските терминали обезпечават
гъвкаво и интуитивно параметриране на желаните тестове. Предвидена е възможност за свързване на
трите стенда към SCADA система.

Обхват на проекта
В процеса на проектиране съвместно с машинните инженери от
Електроинвент се взема решение да
бъдат изработени 3 стенда за следните мощности:
• Стенд I: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 0,75-7,5 kW и номинален ток: 2,3-17 А;
• Стенд II: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 11-30 kW и номинален ток: 27-66 А;
• Стенд III: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 37-90 kW и номинален ток: 79-179 А.

Описание на стендовете
Конструкцията на стендове I и II
е от алуминиеви профили, а на стенд
III – от заварени прахово боядисани
метални профили.
Всеки от стендовете се състои
от: неподвижна маса; подвижна
маса, настройваема по трите оси;
лагерен възел; система за измерване на въртящ момент и скорост; натоварващ двигател; ремъчна предавка; дисплей; шкаф за управление.
Според типа на изпитване стендовете се делят на такива за рутинно изпитване за сравняване на
4

резултатите с еталонно устройство и стендове за изпитване на
нов тип изделие с цел определяне на
техническите му възможности.
Според вида на захранващия източник стендовете биват захранвани от електрическата мрежа; от
постояннотоков източник или PV източник; с хибридно захранване (от
мрежата и от DC (PV) източник).
Стендовете могат да служат
както при изпитания на гами честотни конвертори за управление на
електродвигатели – включително
системи за управление на електродвигатели, захранвани от фотоволтаични (PV) панели, така и при изпитания на различни типове и гами
електродвигатели: променливотокови (асинхронни и синхронни с постоянни магнити), постояннотокови (DC) мотори.
Провежданите изпитания в различните направления са релевантброй 6/2021
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ни с различни части на международните норми и стандарти. За направлението, свързано с изпитания на
честотни конвертори, това са части от основния стандарт БДС EN
61800 „Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта“. За
направлението, свързано с изпитания на електродвигатели, това са
части от основния стандарт БДС
EN 60034 „Въртящи се електрически машини“.

Видове изпитания
а) На празен ход. Целта е определяне на няколко параметъра на
изпитваното устройство:
- определяне на загубите с цел
пресмятане на загубите на празен ход;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение).
- измерват се токовете и напреженията на входа и на изхода на
изпитваното устройство (инвертор/ел. двигател).
б) Под товар. Целта е определяне на:
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на инвертора;
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на ел. двигателя;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение);
- определяне на сosϕ на ел. двигателя.
в) Под товар в определена точка
(дефинирани обороти, момент/
ток):
- устройството се развърта до
определена скорост и се натоварва при определени дефинирани
условия: момент/ток и скорост.
г) Под товар - сваляне на товарна-
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та крива (механичната характеристика на мотора).
д) Натоварване по зададена (товарна) характеристика в зависимост
от скоростта на управлявания
електродвигател чрез съответстваща параметризация.
е) Температурни изпитания на изпитваното устройство (ел. двигател или инвертор).

Използвана апаратура и
оборудване за
стендовете:
• Панел метри PowerLogic PM5000
на Schneider Electric за измерване
на ел. величини на входа и на изхода на изпитваните инвертори
и на входа на натоварващите инвертори;
• Натоварващи инвертори - при
стенд I и II са използвани честотни инвертори на Mitsubishi Electric
с рекуперативно връщане на
енергия в мрежата: FR-A741, а при
стенд III: инвертор FR-A800, плюс
рекуперативен модул 100 kW на
фирма Eltroplan-Revcon.
• Програмируеми контролери
Modicon M340 на Schneider Electric.
Управлението и комуникацията с
инверторите на Mitsubishi е по
Ethernet, протокол Modbus TCP.
• HMI - терминали за визуализация
и параметриране на изпитанията: Weintek, serie IE;
• Датчици за измерване въртящия
момент на Kistler: 200 Nm, 500 Nm,
1000 Nm;
• Пулскодери на Autonics;

• Натоварващи двигатели Valiadis;
• Температурни сонди за двигатели и инвертори - Pt100.

Лимитиращи условия
Лимитиращите условия за работа
на стендовете включват:
• Защита от неправилно комутиране на източниците на напрежение;
• Измерване и контрол на граничната температура в натоварващия двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в натоварващия ел. двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в изпитвания ел. двигател;
• Контрол на защитни вериги - защитни ограждения, авариен стоп
и други;
• Контрол на въртящия момент
между изпитван и натоварващ ел.
двигател;
• Прецизен контрол на оборотите
на двата двигателя - чрез пулскодери.
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Акумулатори за
подемно-транспортна
техника
Литиево-йонните батерии съставляват основен дял от общите разходи за притежание на
електрокар и са главната причина за ценовата разлика в сравнение с дизелов мотокар
Съществено предимство на литиево-йонната технология спрямо оловно-киселинната е липсата на специфични изисквания за поддръжка
Не трябва да се пренебрегва и фактът, че литиево-йонната батерия тежи три пъти помалко от оловно-киселинен аналог със същия капацитет

У

стойчивите практики бързо се
превръщат в ключов индикатор за
редица компании. Причината за това
е, че на опазването на околната
среда се гледа като на споделена
отговорност, а положителният профил на фирмите по отношение на
устойчивостта се смята за предимство. Както инвеститорите, така
и клиентите често проучват екологичността на дадено дружество,
преди да стартират сътрудничество с него.
Компаниите от сектора на търговията на дребно, електронната
търговия, производителите на автомобили и др. дефинират ясни изиск-

6

вания за избора на логистични партньори. За фирмите, специализирани
в манипулирането и транспортирането на материали, това означава,
че ще е необходимо да предоставят
данни за въглеродния си отпечатък
при преговорите за сключване на
нови сделки.
Основен аспект обаче е фактът,
че ползвателите на подемно-транспортна техника са под нарастващ
натиск от страна на клиентите си
да представят планове за намаляване на употребата на изкопаеми горива в дейността си. Добрата новина е, че днес е възможно да се отговори на тези изисквания по начин,
удовлетворяващ всички засегнати
страни.

Електрическата подемно-транспортна техника представлява една
част от уравнението. Електрокарите с нулеви емисии отварят много
възможности не само по отношение
на подобрена екоефективност, но и
по-висока ергономичност и техническа опростеност, при минимална
необходимост от превантивна поддръжка.

Защо електрическа
подемно-транспортна
техника?
Технологията на работещото на
гориво оборудване еволюира в
продължение на повече от век и днес
е силно усъвършенствана, особено що
се отнася до горивната ефективност
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и редуцирането на емисиите на вредните отработени газове и прахови
частици. Технологията на дизеловите двигатели вече е на такова ниво,
че понастоящем подобряването й е
доста трудна задача. Свеждането на
емисиите на въглероден диоксид до
нула обаче е невъзможно. Концентрацията му в отработените газове
зависи от съдържанието на въглерод
в горивото и от горивната ефективност на дизеловия двигател.
За да намалят още емисиите на
въглероден диоксид и други отработени газове, производителите на
подемно-транспортна техника залагат на електрически задвижвания,
предимно с литиево-йонни батерии.
Процесът на електрификация трябва да е насочен към максимално оползотворяване на новите разработки
и намирането на начини за минимизиране на значимостта на области,
в които дизеловото оборудване все
още има конкурентно предимство.
Някои компании избират електрическа подемно-транспортна техника
с литиево-йонни батерии заради
тяхната ефективност или заради
намерението си да сведат до минимум приноса си към атмосферните
емисии от изгарянето на изкопаеми
горива. Други залагат на тях, защото виждат бъдещето в двигателите
с нулеви емисии, по-добри експлоатационни параметри и възможност за
спестяване на оперативни разходи.
8

Това оборудване гарантира много помалко въздействие върху околната
среда, не само по отношение на емисиите на парникови газове и прахови
частици, но и по отношение на шум,
вибрации и риск от замърсяване. То
предлага също полезни нови функции
за ежедневна употреба.
Що се отнася до енергопотребление, електрическите двигатели са
значително по-ефективни от дизеловите. Около 90% от електрическата енергия се преобразува в полезна работа, докато при дизеловите
двигатели процентът е едва 40.
Съхранението и повторното използване на регенерирана енергия от
спирачна дейност добавят допълнителна ефективност за електрическите задвижвания.
Литиево-йонните батерии съставляват основен дял от общите
разходи за притежание на електрокар и са главната причина за ценовата разлика в сравнение с дизелов
мотокар. Ако се следват препоръките на производителя обаче, експлоатационният живот на батерията
достига над 3000 зарядни цикъла,
което средностатистически е еквивалентно на около 5 – 6 години. Тъй
като в рамките на сервизния си
живот електрокарът вероятно ще
се нуждае от подмяна на батерията
в даден момент, може да се смята,
че разходите, свързани с това, са
оперативни.

Освен енергийна ефективност
електрическата подемно-транспортна техника предлага предимства
като отделяне на по-малко количество топлина и механична опростеност, което обуславя редуцирана
необходимост от поддръжка и повисока надеждност.
Зареждането на акумулаторна
батерия отнема много повече време в сравнение с пълненето на резервоар с гориво. След свързването
на зарядния кабел обаче, процесът е
напълно автоматичен и операторът
е свободен за изпълнение на други
задачи. Въздействието от прекъсванията за зареждане може да бъде
сведенo до минимум и те лесно могат да бъдат синхронизирани например с обедните почивки. При бързо
зареждане процесът отнема приблизително 45 минути. Тъй като електрическото подемно-транспортно
оборудване обикновено работи при
заряд между 20 и 90%, не е необходимо то да се използва до пълното
разреждане на батерията. Зареждането при възможност (възползването от по-кратки прекъсвания за
дозареждане) може да помогне за
разширяване на работния обхват, без
да се оказва въздействие върху живота на батерията, дори ако тя се
зарежда по-бавно през нощта. Това
не е така при оловно-киселинните
акумулатори, чийто експлоатационен живот намалява, ако не се презареждат напълно всеки път.
Операторите оценяват и динамичния характер на електрокарите,
които предлагат максимален
въртящ момент дори при ниска скорост, което подобрява ускорението
и показателите при подемните операции в сравнение с дизелов мотокар със същия капацитет. Ограничените шум и вибрации осигуряват поспокойна работна среда за операторите, позволявайки по-ниски нива на
умора в края на смяната.

Литиево-йонни vs.
оловно-киселинни
При сравняване на двете технологии следва да се отчетат фактори като ефективност, безопасност,
време за зареждане, съхранение на
енергийна плътност, тегло, поддръжка, жизнен цикъл, температурброй 6/2021
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на чувствителност и разходи. На
пръв поглед литиево-йонните батерии може да изглеждат по-скъпи. При
разглеждане на всички ползи обаче,
заключението е, че те са по-рентабилното решение.
Както беше споменато, литиевойонните батерии се характеризират
с експлоатационен живот от около
3000 цикъла и ефективност над 96%,
докато при оловно-киселинните акумулатори тези показатели са съответно 1200 – 1400 цикъла и 70%.
Литиево-йонните батерии се зареждат напълно за 45 минути и могат
да се ползват 2 – 3 часа самостоятелно или 4 – 6 часа в комбинация с
още една батерия. За цяла 8-часова
работна смяна е необходимо акумулаторите да се зареждат при
възможност и за по-продължителен
период през обедната почивка. Оловно-киселинните акумулатори се зареждат обикновено за около 8 часа
и издържат също толкова или помалко. Съществено предимство на
литиево-йонната технология спрямо
оловно-киселинната е липсата на
специфични изисквания за поддръжка.
При оловно-киселинните акумулатори поддръжката трябва да е регулярна (например доливане на вода).
За приложението и на двете технологии са необходими зарядни станции – за литиево-йонните с мощност
75/150 kW (единична/двойна батерия),
а един 200-киловатов оловно-киселинен акумулатор се нуждае от около
30 kW зарядна мощност. Преимуществото тук е, че зарядните станции
за литиево-йонни батерии могат да
бъдат разположени навсякъде по
продължение на маршрута на подемно-транспортната техника, докато
тези за оловно-киселинни акумулатори изискват наличие на вентилационна система или разполагане на открито поради емисиите на водород,
свързани с риск от експлозия.
Оловно-киселините батерии имат
едва 70% зарядна ефективност, тъй
като се нуждаят от повече енергия
за презареждане, отколкото предоставят. Сред останалите проблеми
с презареждането са продължителността на процеса, както и влошаването на показателите на батерията при бързо или частично зареждане. Зарядното устройство също
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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така не събира цялостна информация за акумулатора – проверява се
единствено напрежението. Температурните изменения обаче също влияят на профила на презареждане и ако
температурата не се измерва, батерията никога няма да се зареди
напълно през зимата и ще отделя
прекалено много газове през лятото.
В допълнение използването на неподходящо зарядно устройство или настройка редуцира експлоатационния
живот на акумулатора. Независимо
от всички тези фактори обаче, повечето индустриални обекти разполагат със зарядна инфраструктура
за оловно-киселинни батерии. Налице са и добри практики за рециклиране благодарение на богатия опит
с този тип акумулатори.
Теоретично една литиево-йонна
батерия може да бъде заредена бързо
до 100%. Тъй като тези акумулатори могат да бъдат презаредени многократно в рамките на кратък период от време, подемно-транспортната техника може да бъде захранвана с литиево-йонна батерия с понисък инсталиран капацитет, отколкото е нужен за оловно-киселинните
акумулатори. Система за управление
на батерията контролира зарядното устройство така, че то да подава ток с точно определена големина, съответстваща на вътрешните
параметри (напрежение, температура, ниво на заряд и др.). При малфункция батерията не се свързва с устройството, т.е. тя е напълно защитена. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че литиево-йонната
батерия тежи три пъти по-малко от
оловно-киселинен аналог със същия
капацитет.
Оловно-киселинните батерии се
характеризират с високи разходи за
поддръжка – потребителите трябва да доливат електролит, да обслужват системата за доливане и да
отстраняват оксидите от елементите и клемите. С това са свързани три вида по-малко явни, но все пак
съществени разходи – обособяването на специална зона за зареждане,
необходимостта от вентилационна
система и деминерализирана вода за
доливане. Зарядната инфраструктура за литиево-йонни акумулатори се
поддържа изключително лесно, при

зареждане не се отделят газове и
няма нужда от доливане на вода.
Освен това в сравнение с оловнокиселинни акумулатори със същия
капацитет литиево-йонните батерии издържат приблизително три
пъти по-дълго, без да губят ефективността си с времето.
Оловно-киселинните акумулатори
не са запечатани, нямат интегрирана електроника, която да позволи
избягването на рискове за безопасността, и отделят водород по време на зареждане. Тъй като литиевойонните батерии не изпускат емисии, те са подходящи за всякакви
приложения (включително IP67). В
допълнение електрокарите разполагат с 3 различни системи, които
защитават акумулатора – за автоматично разединяване, за балансиране и управление на клетките и за
автоматични предупреждения при
възникване на проблем, даващи
възможност за дистанционно управление.
Използваните акумулатори следва да се обезвреждат отговорно.
Освен традиционното рециклиране,
някои негодни за употреба литиевойонни батерии могат да се използват за други цели. Когато един оловно-киселинен акумулатор достигне
80% изправност на батерията (state
of health, SOH), той вече не е подходящ за тежки натоварвания и трябва да бъде рециклиран. Литиево-йонните батерии, които вече не могат
да осигурят необходимия заряд за
електрокар, могат да се използват
за друго оборудване с по-ниски изисквания за мощност. Те например
могат да послужат за непрекъсваеми захранвания или да бъдат инсталирани във ветрогенераторни или
соларни инсталации като резервно
захранване. Старите батерии могат
да се използват и за резервна мощност за зарядните станции. Когато
е нужно зареждането на няколко
електрокара едновременно, един от
начините да се редуцира натиска
върху мрежата е съхранението на
енергия в употребявани литиевойонни батерии през деня. Целесъобразността на тази алтернатива за
конкретния случай може да бъде
обсъдена с доставчика на зарядната инфраструктура.
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Индустриални батерии
за всяко производство
Компанията Индустриални Батерии ЕООД е специализирана в производство и търговия на широка гама
от оловно-кисели и Li-Ion батерии, зарядни устройства, допълнително оборудване и консумативи.

PERPETUUM за над
1500 цикъла
В следствие на дългогодишния
опит и сътрудничеството с висококвалифицирани инженери компанията разработи тяговите батерии
PERPETUUM. Характеризират се с
дълъг експлоатационен живот – над
1500 цикъла, завишени капацитети,
непретенциозност към експлоатационната среда. Конструкцията на
батериите PERPETUUM отговаря
на стандартите DIN и BS.

Напълно
необслужваеми
гелови батерии
Предвид многообразните изисквания на клиентите, Индустриални
Батерии предлага напълно необслужваеми гелови батерии. Благодарение на високата си оперативна
безопасност геловите батерии са
подходящи за приложение във фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Геловите тягови батерии не изискват поддръжка, не се нуждаят от
специализирано оборудване за поддръжката и обслужването им, не
предизвикват замърсяване или корозия.

Батерии с удължен
период на поддръжка
Компанията предлага тягови батерии с удължен период на поддръжка – еднократно обслужване на всеки три месеца. Тази усъвършенст-
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вана технология води и до намален
разход на консумативи, електроенергия, работни часове от поддържащия персонал. Всички тези преимущества дават възможност за
съкращаване на оперативните разходи за клиентите.
За клиентите, нуждаещи се от
допълнително енергия, са разработени батерии с увеличен капацитет.

Li-Ion батерии за
по-дълъг живот и
по-ниски разходи
В последно време на пазара навлизат и Li-Ion батерии и техните
предимства в сравнение с оловнокиселинните батерии са:
• Не изискват поддръжка и не отделят токсични емисии;
• Li-Ion батерии имат по-бърз заряд и по-голяма експлоатационна ефективност;
• По-малък разход на енергия по
време на заряд;
• 4200 цикъла при 100% DOD и 1С/
1С (едночасов разряд/едночасов
заряд);
• Разполагат със система за контрол (BMS), която дава възможност за наблюдение и проследяване на работния процес на батерията;

• Не се нуждаят от специално място за зареждане.
Индустриални Батерии ЕООД е
разработила и предлага на своите
клиенти и множество услуги. Сред
тях са:
• Удължена гаранция до 5 години за
тягови батерии
• Наем на тягови батерии
• Специализиран транспорт до клиента
• Монтаж и пускане в експлоатация
• Абонаментно обслужване
• Диагностика и ремонт
• Рециклиране
• Обратно изкупуване на излезли от
употреба батерии
• Проектиране и изграждане на зарядни помещения
• Обучение на поддържащия персонал
• Консултации
Конструкторският отдел на компанията може да разработи нестандартни батерии според изискванията на клиента за различни
приложения.

www.industrialbatteries.bg
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Поддръжка
на индустриални
електродвигатели
Индустриалните двигатели и компонентите им трябва да бъдат тествани и обслужвани
поне веднъж на всеки 6 месеца
Понижените напрежения могат да доведат до намаляване на ефективността, загряване,
ограничаване на въртящия момент и съкращаване на експлоатационния живот на двигателя
Често повредата на стар двигател може да се окаже отлична възможност за редуциране
на оперативните разходи чрез закупуване на мотор с по-висока ефективност

З

а много индустриални предприятия стратегиите и решенията,
свързани с поддръжката на използваните електрически двигатели, са
сред факторите с най-ключово значение. Без съмнение моторите са
първичната движеща сила за повечето заводи, задвижвайки машини,
помпи, конвейери и друго оборудване с критична важност. Когато те
не работят както трябва или се
повредят, последствията за нормалната дейност на предприятието
може да са огромни.
Една цялостна програма за обслужване на индустриални електрически двигатели включва превантивна, прогнозна и реактивна поддръжка. Циклите на инспекция се
определят в зависимост от вида на
двигателя и условията, при които
той се експлоатира. Като правило,
индустриалните двигатели и компонентите им трябва да бъдат тествани и обслужвани поне веднъж на
всеки 6 месеца. Само така може да
се гарантират постигането на проектната продължителност на експлоатационния живот на мотора и
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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неговата ефективност.
Целта на превантивната поддръжка е да се предотвратят оперативни проблеми и да се гарантира, че двигателят предоставя постоянно ниво на надеждност. Обикновено превантивната поддръжка е
планиран етап от обслужването на
цяла система. Прогнозната поддръжка е насочена към това да се
гарантира, че правилният тип поддръжка се провежда в подходящия
момент. За да се определят тези два
параметъра, е необходимо редовно
да се наблюдава функционирането на

двигателя, което да позволи засичането на потенциални проблеми преди те да са станали действителност. Поддържането на регистър
позволява сравняването на архивни
данни за широк набор от параметри, което дава възможност за прогнозиране на евентуалните проблеми. Реактивната поддръжка цели
основно ремонтирането и подмяната на двигателя при появата на
неизправност. Реактивната поддръжка не предполага никакво регулярно обслужване или провеждане на
изпитвания.
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Елементи на превантивната
поддръжка
Неочакваните престои струват скъпо, защото често са предпоставка за спирането на цял производствен
процес или цех. Регулярната превантивна поддръжка на
индустриалните електродвигатели може да спомогне за
предотвратяването на неизправности и избягването на
свързаните с тях производствени прекъсвания.
Ако двигателят е инсталиран и работи в зона с ограничено ниво на вентилация, температурата му може
да достигне високи стойности, което да доведе до
увреждане на изолацията и смазката на лагерите и
съответно до отказ. Въпреки че моторите обикновено са защитени, е важно те да се монтират в участъци с постоянна вентилация, за да се предотвратят негативните топлинни въздействия върху изолацията и
лагерите. Поддържането на оптимална температура
на електродвигателите удължава експлоатационния им
живот. Поради това капакът на вентилатора и охлаждащите ребра винаги трябва да са възможно най-чисти.
В двигателите със затворен корпус с клас на защита IP55 например водната пара може да кондензира и
впоследствие да достигне до намотките и лагерите на
мотора. Затова при прекъсване на експлоатацията
температурата на този тип електродвигатели винаги
трябва да е по-висока от тази на работната среда.
Друго решение на този проблем е да се отворят дренажните отвори, което ще позволи оттичане на кон-
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дензата. Това обаче ще промени класа на защита на
корпуса на двигателя от IP55 на IP44.
Всички електрически присъединявания трябва да
бъдат надеждни. Предпазителите, контакторите и
прекъсвачите често стават жертва на разхлабени
присъединявания и поради тази причина трябва да се
проверяват регулярно.
Дисбалансът по отношение на напрежението и големината на тока определено е област, предизвикваща безпокойство. Това налага необходимостта от регулярна проверка на стойностите на тези два параметъра с цел да се избегнат проблеми с електродвигателите. Напреженовият дисбаланс възниква тогава,
когато напрежението на трите фази е различно. Това
явление предизвиква и дисбаланс по отношение на
величината на тока. Последствията са различни видове проблеми – вибрации, пулсации на въртящия момент
и прегряване на една или повече фазови намотки. Дисбалансът в напрежението води до понижаване на ефективността на електродвигателя и съкращаване на
експлоатационния му живот.
Прекомерното понижаване на напрежението и
свръхнапрежението износват изолацията на статора
на двигателя. Понижените напрежения влияят върху
температурата в изолацията. Това може да доведе до
намаляване на ефективността, загряване, генериране на
по-малък въртящ момент и съкращаване на експлоатационния живот на двигателя.
Асинхронните двигатели особено се справят в ситуациите със свръхнапрежение. Тежките случаи на
свръхнапрежение обаче могат да причинят късо съединение между фазите или между фазите и корпуса.
Днес лагерите са компонентите на двигателя, които в най-голяма степен са изложени на износване. Причината за това е, че изолационната система вече не е
подложена на високи температури, тъй като с годините ефективността на индустриалните мотори се подобрява. Най-разпространените проблеми вече не с
късите съединения, а шумът от лагерите и увреждането им. Това придава критично значение на подмяната и
обслужването на лагерите в рамките на дейностите по
превантивна поддръжка.
На пазара се предлагат т. нар. „смазани за цял живот
лагери“, които „не се нуждаят от поддръжка“. Тези
понятия обаче са подвеждащи и не означават, че лагерите изобщо не трябва да бъдат обслужвани. Те трябва да бъдат подменени в определен момент – кога, зависи от експлоатационния живот или на лагера, или на
използваната за смазване грес. Сервизният живот на
лагерите варира между 16 000 и 40 00 часа или повече,
а експлоатационният срок на греста нормално е поне
40 000 часа при нормални работни условия. Възможно е
да се изчисли експлоатационният живот на лагерите на
база умората на материалите и данните за натоварването и скоростта на двигателя. За да се направят тези
изчисления, е много важно лагерите да са монтирани и
смазани правилно. Изчисленията обаче не отчитат
ефекта на тежките експлоатационни условия.
Лагерите в стандартните индустриални електродброй 6/2021
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вигатели винаги са смазани с грес
или еднократно, или могат да бъдат
смазвани повторно на определени
времеви интервали. В действителност много малка част от лагерите достигат оптималния си експлоатационен срок. Обяснението за
това е свързано с поддръжката. Основните причини за преждевременна повреда на лагерите са неправилен монтаж, замърсяване, неподходяща поддръжка, липса или използване
на неподходяща смазка (прекалено
стара, в грешно количество, наличие
на замърсители и др.).
Двигателите също така трябва
да се почистват от прах, масла и др.
с помощта на мека четка или памучен плат. За отстраняването на
неабразивни прахови частици от
капака на вентилатора и натрупани
замърсявания по вентилатора и охлаждащите ребра може да се използва струя от сгъстен въздух.

Ремонт или подмяна?
Винаги при отказ на двигател
следва да се преразгледа приложението му. Често с времето процеси-
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те се изменят, което може да доведе до промяна на натоварванията и
циклите на експлоатация на мотора. При възникване на неизправност
трябва да се помисли за наличието
на такива промени и как те може да
са се отразили на приложимостта на
двигателя. Ако нищо не се е променило, тази оценка ще се извърши
много бързо. В други случаи обаче тя
може да отнеме повече време. В
случай че се прецени, че моторът е
подходящ за приложението, процесът на вземане на решение може
да продължи. Двигателите с нестандартни компоненти по-често се
ремонтират, отколкото широко
предлаганите на пазара модели. Ако
е наличен подходящ заместител,
определящите фактори за вземане
на решение при избора между ремонт
и поддръжка обикновено са време и
разходи.
В повечето случаи ремонтът
може да се окаже по-бързата и поизгодна опция в сравнение с подмяната. Ако повредата е много сериозна обаче, преимуществата на ремонта намаляват. Често повредата

на стар двигател може да се окаже
отлична възможност за редуциране
на оперативните разходи чрез закупуване на мотор с по-висока ефективност. Но качеството също е
важен фактор и по-добрата ефективност не гарантира по-висока
надеждност.
В зависимост от значимостта на
приложението често е целесъобразно да се анализират причините за
възникналите неизправности. Цените на ремонта или подмяната на
индустриален двигател може да са
високи, но разходите заради производствени прекъсвания може да са
няколко порядъка по-големи. Определянето на причините за повреда и
предприемането на съответните
превантивни мерки правят процеса
по-стабилен.
Понякога ремонтът може да бъде
специализиран за натоварванията,
на които е подложена конкретна
инсталация, което би увеличило нивото на надеждност. Пример за това
е модифицирането на изолационната система в инсталация, характеризираща се с преходни процеси.
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Специализирани мобилни машини за
регенерация на трансформаторни
и турбинни масла
Енергоимпорт-експорт разполага с мобилно оборудване, което позволява извършването на всички предлагани от фирмата услуги в областта на регенерацията на трансформаторни и турбинни масла на място, на територията на клиента.

Автоматизирана мобилна
регенерационна
инсталация
Представлява комбинирано устройство
с вакуумен пречиствател и регенерация на
масло. Отстранява вода, газ, частици,
въглероден диоксид, киселина и др. и ефективно подобрява диелектричната якост на
маслото. Обработеното масло е с бистър
цвят и с качествата на ново, което може
да се използва отново в трансформатора
и електрическото и машинно оборудване.
При регенерация на масло с мобилната инсталация се постига между 50 и 60% икономическа ефективност.

Двустепенна вакуумна
система, силна способност
за вакуумно пречистване,
максимална вакуумна
стойност ≤5 Pa
Това е многостъпална прецизна система за филтриране – мрежата за филтрация е комбинирана с технология на молекулна адсорбция. Електрическата система за нагряване е ефективна, безопасна и
надеждна. Благодарение на двойно хоризонталната филмирана технология за изпаряване, в съчетание с уникалния и усъвършенстван метод за отводняване, компонентите за дегазация могат бързо и ефективно
да отделят вода и газ от масло. Физичният метод на системата за регенериране
на масло елиминира риска от замърсяване
на околната среда.
Модулът за регенериране на масло се
използва за пречистване и регенериране на
негодно трансформаторно масло, масло на
превключватели, турбинно масло. Той може
да се използва също като абсорбиращо устройство за обработка на смазочни масла с нисък вискозитет.
Маслото се пречиства от киселина,
свободен въглерод, оксиди, пигмент и частици, като процесът не влияе върху
съдържанието на антиоксиданти в него.
Диелектричната якост на маслото се
възстановява.
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Модулът разполага с десет резервоара
за регенерация R/1..R/10, заредени с абсорбент – специално произведен за целта
силикагел с дребнозърнеста структура.
Под вакуум и в състояние на отрицателно
налягане водата се изпарява при по-ниска
температура.
Комбинираната машина за регенерация
и пречистване на масла бързо и резултатно възстановява качествата на обработените масла, като довежда контролираните параметри до тези, посочени в стандартите БДС ISO 8068:2002 и БДС IEC EN
60422:2013
Тази машина осигурява изключителна
икономическа ефективност за клиента.
Качествата на стари (използвани) масла
се възстановяват до тези на нови.
Осигурява се и опазване на околната
среда:
• Екологичен метод на регенерация и пречистване;
• Решаване на проблема със съхранение
и унищожаване на старото масло при
неговата замяна;
• Значително намаляване на разходите в
сравнение със замяна на маслото
(съкращаване на финансовите разходи
с до 60%).

Инсталация за подаване на
сух въздух

наливане и изпускане на маслото, което
може да съкрати работния период и да
подобри поддръжката.
Винтообразен въздушен компресор напомпва въздух в резервоара за съхранение
на газ, по-голямата част от влагата се
компресира до течно състояние (вода) и се
изпуска от резервоара за съхранение на газ
така, че въздухът минава първото изсушаване (обезводняване).
След това той преминава във въздушния охладител, където влагата се кондензира във вода, след което въздухът минава второто изсушаване през адсорбираща
сушилня, която адсорбира оставащата влага. Накрая се филтрира през филтър 0,1
микрона и се вкарва в електрическото
съоръжение.

Самостоятелен модул за
дегазация и пречистване
на масло
Машината е двустепенен пречиствател на трансформаторно масло. Може
бързо да отстрани вода, газ, частици,
както и ацетилен, водород, метан и други
вредни съставки от маслото за ефективно подобряване на електрическите му свойства. Тя е особено подходяща за обработка на трансформаторно масло от висок
клас и за филтриране на работещи съоръжения на място.

Машината представлява въздушно сушилно устройство, специално разработено за сушене на електрически съоръжения
и осигуряване на сух въздух. Тя е по-безопасна, надеждна, удобна и икономична. Не
се влияе от лоши метеорологични условия.
Не са необходими електросъоръжения за
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Енергийни спестявания
при шприцване на
пластмаси
Задвижващите технологии в областта на леенето на пластмаси под налягане са обект на
бурен технологичен напредък през последните години
Оборудването за шприцване от ново поколение е в пъти по-ефективно в сравнение с предшествениците си от преди няколко десетилетия
С въвеждането на целенасочени мерки за повишаване на енергийната ефективност в един цех
за инжекционно формоване консумацията на електроенергия може да се редуцира с до 30%

Ш

прицването на пластмаси
по традиция е енергийно интензивен
производствен метод, а в съвременната индустрия енергията е скъп и
ценен ресурс, чието оптимално оползотворяване се налага както по икономически, така и по екологични
съображения. С въвеждането на целенасочени мерки за повишаване на
енергийната ефективност в един
цех за инжекционно формоване консумацията на електроенергия може
да се редуцира с до 30%. Ето защо
експертите препоръчват на производителите в бранша регулярно да
провеждат обстойни анализи на
това кои елементи от технологичния процес и използваното оборудване подлежат на оптимизация и как.

Стратегии за повишаване на енергийната
ефективност
Една успешна стратегия за повишаване на енергийната ефективност
при леене на пластмаси под налягане
обикновено включва комбинация от
мерки, насочени там, където има найголям потенциал за спестявания.
Консумацията на енергия при шприцването на пластмасови изделия е
променлива, контролируема и изцяло
обвързана с производството. Ключов
показател в тази връзка е т. нар.
16

крива на производителността
(Performance Characteristic Line), която
отразява уникалния „енергиен отпечатък“ на всяка машина или линия за
инжекционно формоване. За да се
генерира такава крива, е необходимо
да се съпостави енергийното потребление в kWh спрямо обема на продукцията в килограми за период от поне
12 месеца. По този начин може да
бъде изчислено оптималното съотношение между двата индикатора и да
се дефинират базовото и променливото потребление. В допълнение всяко мероприятие по оптимизиране на
енергийната ефективност може да
включва и изготвяне на своеобразна
„енергийна“ карта на производството, показваща основните консуматори на електричество, типичната
потребявана мощност в kW и работните часове. Чрез подробен анализ на
тези фактори производителите на
пластмасови продукти могат значително да подобрят информираността си относно това как се оползотворява енергията, да редуцират загубите и да подобрят ресурсната
ефикасност на процесите и оборудването.

Остарялото оборудване
увеличава разходите
Дори и според най-консервативните експертни съпоставки, модерните хидравлични машини за инжекци-

онно формоване са с поне 25% повисока енергийна ефективност спрямо предлаганите на пазара модели
през 90-те години на миналия век. Що
се отнася до най-добрите електрически конфигурации днес, при тях
същият показател надвишава с близо 80% този на старите хидравлични системи от миналото. Допълнително предимство на технически
усъвършенстваното оборудване в
наши дни е и неговата много по-висока степен на автоматизация. И
макар закупуването на един съвременен шприцавтомат да изисква
голяма първоначална инвестиция,
периодът й на възвръщаемост е
сравнително кратък, а ползите в
дългосрочен план са значителни. На
практика се оказва, че поддръжката
и експлоатацията на една морално
и физически амортизирана машина
коства много повече на производителите на пластмасови изделия,
поставяйки ги в далеч по-неизгодна
пазарна позиция от технологично модернизираните линии и предприятия.
За справка, специалистите изчисляват, че почти във всички случаи
общите разходи за обслужване и
използване на една машина за леене
на пластмаси под налягане за 10годишен период надвишават сумата
за придобиването й. Тази разлика
единствено нараства с увеличаването на цените на електроенергията
брой 6/2021
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през годините. Ето защо оценката на потенциала за реализиране на енергийни спестявания при шприцването
на пластмаси е ключова не само в рамките на експлоатационния живот на оборудването в цеха, но и в етапа на избор и закупуване на необходимата техника. Изчисляването и сумирането на всички разходи през жизнения цикъл и общата цена на притежание може да
изглежда сложно, но е единственият сигурен начин за
управление на потреблението на енергия в дългосрочен
план. Един предварително информиран на базата на
такъв анализ производител е много по-слабо вероятно
да прибегне към привидно атрактивната покупка на поевтина машина, която обаче е нискоефективна, "гълта"
все повече енергия и непрекъснато увеличава производствените разходи в рамките на сервизния си живот.

Особености на технологичния цикъл
Мониторингът на мощността, консумирана от една
система за шприцване на пластмаси, дава сравнително
цялостна картина на енергийното потребление в рамките на производствения цикъл, като могат да бъдат
обособени два типа потребление – „базово“ и „технологично/процесно“. При стандартните хидравлични машини
базовата консумация (енергията, използвана по време
на работата на машината „на празен ход“, например във
фазите на охлаждане) може да достигне 75% от общото количество изразходвано електричество. Твърде
високото базово потребление най-често е индикатор за
това, че оборудването е прекалено мощно за конкретното приложение. В такива случаи при стандартните
хидравлични системи е ключово основният двигател да
се пуска възможно най-късно при стартиране на производствения цикъл и да се спира веднага при прекъсване
на основните технологични операции или при тяхното
завършване. Последната задача подлежи на автоматизация посредством средства за управление, свързани с
движението на плочите на шприцмашината.
При изцяло електрическите и хибридните системи
базовата консумация обикновено е много по-ниска (от
порядъка на 10 – 20%), тъй като двигателите работят
само при необходимост и е свързана основно с подгряването на контейнера (барабана) за подаване на разтопен полимер.
Технологичното потребление може също да бъде
наблюдавано посредством анализ на консумираната
мощност. С помощта на една детайлна и актуална
графика по този показател процесните параметри (например температурата в барабана, скоростта на шприцване, силата на затягане на плочите, поддържащият
натиск, времето на задържане в затворено положение,
продължителността на охлаждането и др.) могат да
бъдат прецизно настроени. Целта е повишаване на
енергийната ефективност като същевременно се запазят оптимална производителност, качество и последователност на операциите.

бранша се оказа въвеждането на изцяло електрическите и хибридните системи. Моторите с фиксирана скорост, които движат помпа с постоянен обем (характерни
за хидравличните системи), постепенно отстъпват
място на подобрени решения, регулиращи нивото на
маслото според потребностите. Комбинациите от
двигател с постоянна скорост и помпа с променлив обем
използват регулируема накланяща се планка, която прецизно дозира необходимото количество хидравлично
масло под налягане. Моторите с променлива скорост в
съчетание с помпа с променлив обем пък включват честотен регулатор, който осигурява значителна гъвкавост на системата.
На пазара се предлагат и доста модели със сервоуправляеми двигатели и помпи с постоянен обем, при които възможностите за енергийни спестявания са дори още
по-големи. Популярни са хибридните решения, базирани на
комбинация от хидравлично задвижване на машината и
сервоуправление на пластифициращия винт. Те позволяват използването на по-малка хидравлична система, която
редуцира базовата консумация на оборудването.
Изцяло електрическите решения типично залагат на
сервоуправление за основните технологични операции,
което обикновено не обхваща по-дребните спомагателни
задачи като контрол на налягането на дюзите и ежекторите. Използването на енергия само когато се изисква движение на даден машинен компонент драстично
намалява базовата консумация на системата, като са
възможни спестявания с до 60%.
Освен инвестиции във високоефективни съвременни

Избор на оптимални задвижващи
технологии
Задвижващите технологии в областта на инжекционното формоване на пластмаси преживяха бурен технологичен напредък през последните десетилетия. Що
се отнася до енергийната ефективност, най-значимо за
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2021

17

енергийна ефективност

технологии, експертите препоръчват и по-голям фокус върху поддръжката. Дори привидно незабележима промяна в обслужването на
хидравличното масло може да доведе до големи скокове в ефективността и производителността, дължащи се на удължен жизнен цикъл на
компонентите и съкратени времена
на работните цикли.
Висококачествените хидравлични
масла за интензивни приложения
като шприцването на пластмаси
запазват оптимален вискозитет в
широк диапазон от експлоатационни условия, като така защитават
оборудването, повишават енергийната ефективност и позволяват подълги интервали на смяна на маслото. Автоматизираната диагностика на системата и анализът на маслени проби пък могат не само да
дадат важна информация за моментното състояние на инсталацията,
но и да предвидят редица проблеми
и аварии преди тяхното реално
възникване.

Спомагателни системи и
операции
В сравнение с основните задвижващи механизми, спомагателните
системи на пръв поглед могат да
изглеждат маловажни по отношение
на енергийната ефективност. На
практика обаче това далеч не е така.
Подгряването на бункера за разтопен
полимер например най-често използва между 10 и 25% от общото количество енергия, консумирана от една
средностатистическа шприцмашина.
18

Топлинните загуби вследствие на
недобра изолация на барабана и системата за подаване на полимера
могат да са значителни и драстично
да повишават потреблението на
електричество (с до 50%). Температурните контролери на матриците
също консумират много енергия, но
често се пренебрегват при оценка на
потенциала за спестявания. Тръбните инсталации за циркулация на технологични топлоносители (гореща
вода или масло) към матрицата е
важно да се изолират добре, за да се
избегне разсейване на топлината в
околната среда. Друга полезна препоръка е спомагателни модули надолу по веригата на производствената
линия, като конвейери, гранулатори,
асемблиращи машини и системи за
автоматизация, да не се оставят
включени, когато основната машина
не е в работен цикъл поради големите количества излишно консумирана
енергия "на празен ход". Решение за
този проблем е свързването им в
обща автоматизирана платформа с
централизирано управление и мониторинг.
Операции като сушенето, генерирането и доставката на сгъстен
въздух и студена вода за охлаждане
също генерират сериозен дял от
общото потребление на електроенергия при инжекционното формоване – около 30-35%. Тук водеща цел е
технологичната оптимизация на
оборудването (чрез модернизация
или ретрофит) с цел постигане на
оптимален баланс между инвестиция
и потребление. Една целенасочена

програма за мениджмънт на доставката на сгъстен въздух сама по себе
си би могла да опосредства икономията на до 50% от типично консумираната енергия. При компресорното оборудване също важи златното
правило за редуциране на загубите
чрез елиминиране на утечките на
сгъстен въздух, като е добре да се
премисли и употребата на този
ценен ресурс и тя да е само по съществена необходимост.
Експертите препоръчват още
подмяна на конвенционалните уловители за кондензат с електронни,
както и правилно оразмеряване на
дистрибуционната система, за да не
се налагат по-големи налягания, изискващи повече енергия.
Доставката на вода за охлаждане на матриците и задвижващите
системи традиционно е "виновна" за
около 10 – 15 % от общото количество изразходвано електричество.
Циркулирането на водата през технологични агрегати, които в момента не се използват, води до паразитно повишаване на температурата й
и косвена загуба на енергия за повторното й охлаждане. Добрата
изолация, рекуперацията на топлина
и инсталирането на честотни управления, където е възможно (на
вентилатори, помпи и т. н.), могат
значително да подобрят общата
енергийна ефективност на шприцмашините и автоматите.
Процесите на сушене на полимерите също е добре да бъдат взети
под внимание във връзка с потенциала за енергийни спестявания. Препоръчително е да се сушат само
хигроскопичните материали, които
реално се нуждаят от такова третиране. Важно е да се осигурят и
оптимални условия за съхранение на
изходните суровини, за да се избегне излишното им овлажняване. Не на
последно място, значителни подобрения по посока енергийната ефективност могат да се постигнат с
внедряването на автоматизирани
системи за мониторинг на влажността, температурата, точката на
оросяване на технологичния въздух,
продължителността на работните
цикли и т. н. Тук безкомпромисната
изолация и възможностите за
възстановяване и рециклиране на
топлинна енергия също са от критична важност с оглед потенциалните икономии.
брой 6/2021
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Как да подобрим енергийната
ефективност на компресирания въздух
Искате ли да подобрите енергийната
ефективност на вашата система за сгъстен въздух? Не сте сигурни откъде да започнете? В следващата статия ще разгледаме защо е все по-важно за бизнеса да управлява енергийно оптимизирана система за
сгъстен въздух и предлагаме как бихте могли да подобрите енергийната ефективност
на вашата.
Цената на енергията към днешна дата е
неоспоримо предизвикателство за индустрията. Някога разглеждана като относително ниска фиксирана цена, сега енергията се
превръща във важен променлив разход, който влияе върху печалбите на компанията.
Енергийните разходи на типичната система за сгъстен въздух могат да представляват почти 3/4 от разходите за целия й живот. Освен това, в зависимост от експлоатацията, електрическата енергия може да
представлява до 90% от общите разходи за
производство на сгъстен въздух. Следователно си струва да се сведе консумацията
на енергия от компресорите и оборудването за третиране на сгъстения въздух до абсолютен минимум. Много от потребителите на сгъстен въздух може да имат потенциал за спестяване на енергия от 30% или
дори повече!

производството и употребата му, системата за дистрибуция, съхранение и обработка.

Употреба
Първоначалният етап в оптимизиране на
енергийната ефективност на вашата система за сгъстен въздух е да определите как
и къде използвате сгъстен въздух в момента. Може да звучи очевидно, но това ще ви
помогне много, за да определите къде биха
могли да бъдат направени първоначални икономии на енергия. Например, използвате ли
подаването на сгъстен въздух за задачи, които биха могли да се изпълняват по-изгодно
без него?
Един по-задълбочен поглед, който включва оценка на вашите съществуващи и бъдещи нужди, като измерване на профила на натоварване на системите – или с други думи
потребността на системата от сгъстен
въздух за определен период от време – също
ще даде по-голяма яснота в идентифицирането как и къде могат да бъдат постигнати по-добри резултати, касаещи производителността и ефективността на системата за сгъстен въздух.

Дистрибуция
Знаете ли, че само един отвор с диаметър 2 мм във вашата система за сгъстен
въздух може да ви струва хиляди левове годишно? Вярно, не става въпрос за изолиран
теч, но натрупването на течове несъмнено
може да пропилее до 50% от сгъстения въздух, произвеждан от компресора. Сега помислете за последствията за разходите за вашия бизнес!

Как можете да подобрите енергийната ефективност на съществуващата си система за сгъстен въздух?
Има редица стъпки, които можете да
предприемете, като започнете с анализ на
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чава цялостното подаване на сгъстен въздух, от което се нуждаете. И така вие се
оказвате с твърде малък резервоар, който
да отговори ефективно на новите "изисквания". На свой ред, свързаният компресор ще
работи по-дълго, отколкото е необходимо,
а това пък води до увеличение на свързаните енергийни разходи, както и до по-бързото износване на компресора.

Обработка
Следвайки стриктно предписания график
за поддръжка на вашата система за компресиран въздух, ще повлияете върху цялостната й енергийна ефективност. Това включва спазване на препоръчания график за поддръжка, включително на сепаратори, изсушители, филтри и дренажи. Защо това е важно
за енергийната ефективност на системата
за сгъстен въздух? Задръстените филтри
например водят до повишен пад на налягане,
а това е чиста загуба на енергия.
Със сигурност има редица неща, които
трябва да обмислите и прецените, когато
става въпрос за определяне на енергийната
ефективност на вашата компресорна система. Но за да получите изчерпателен преглед на потенциалните възможности за спестяване на енергия в рамките на вашата конкретна си струва да ангажирате квалифициран специалист, който да извърши цялостен одит за вас.
Ние в МАВА Индустриал, официален представител на KAESER за България, имаме точно такива специалисти! Обадете ни се още
днес на тел.: 0888 842 528 или ни пишете на
info@mavaindustrial.com

Съхранение
При определяне на съществуващите и бъдещи нужди от компресиран въздух трябва
да обърнете внимание и на използвания резервоар. Да кажем, че производството и броят на инструментите, които захранвате със
сгъстен въздух, са се увеличили. Това увели-

mavaindustrial.com

bg.kaeser.com
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Термографско
обследване
на PV системи
След годините на бурно развитие, когато фокусът е върху инсталирането на PV система
възможно най-бързо, днес акцентът е върху регулярното тестване и поддръжка
Докато преди поотделно се измерват показателите на всеки стринг от модули, днес благодарение на термографията техниците могат да се съсредоточат само върху модулите
и клетките с термични отклонения
За получаване на възможно най-големи и следователно най-лесни за откриване температурни градиенти експертите препоръчват измерванията да се извършват при ниски температури на околната среда

Ф

отоволтаичните системи
са с важен принос към енергийния
преход и устойчивото потребление
на ресурси. В последните години в
световен мащаб са изградени множество по-малки и по-големи PV инсталации. Тази фаза на експоненциално разрастване обуславя и пови-

20

шаващата се значимост на поддръжката на вече функциониращите системи. В статията ще разгледаме как термографията може да
подпомогне процесите на пускане в
експлоатация и поддръжка на фотоволтаичните инсталации, като ще
предоставим и ценни съвети за
прилагането на метода в тази област.

Защо термография?
В годините на бум на фотоволтаичните инсталации инженерите
едва смогват да отговорят на
търсенето. Това означава, че
поръчките не се изпълняват само от
висококвалифицирани специалисти,
но и от не толкова цялостно обучени подизпълнители. Последствията
от това все още съществуват – от
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грешки при изграждането и по-ниски добиви на електроенергия до рискове за сигурността и пожарната
безопасност. Тези фактори засягат
предимно операторите на инсталациите. Некачественото внедряване
обаче влияе и на компанията, реализирала проекта, тъй като се дава
възможност за искове за обезщетение въз основа на термографски
анализ.
Чрез термография може да се
провери дали качеството на клетките на модулите отговаря на необходимите изисквания. Правилната комбинация от индивидуални модули
позволява да се избегнат несъответствия, при които по-ефективните модули биват „възпрепятствани“
от по-некачествени такива. Термографската инспекция в рамките на
гаранционния период улеснява и ускорява отправянето на искове към
доставчиците.
Всяка нова PV система се реализира въз основа на детайлен инвестиционен анализ и проучвания по
отношение на добива. Изчисленията
на добива се изготвят за период до
20 години. Тези изчисления обаче не
отчитат загубите в ефективността, дължащи се на некачествена
инсталация на системите. С помощта на термографско обследване
може още в етапа на пускане в експлоатация да се изготви документация и да се предоставят доказателства за правилен монтаж. Това гарантира липсата на „изненади“ за
крайния потребител и гарантира
22

съответствието с изискванията за
качество. За да се гарантира добивът в по-дългосрочен план, е важно да се провеждат допълнително
регулярни проверки, тъй като ефективността на една соларна термална система зависи от температурата. Ако модулите прегреят, т.е.
консумират енергия, без да генерират такава, ефективността спада
с 0,5% на Келвин. Среден температурен ръст от 10°C в сравнение със
средната стандартна температура
би означавал 5% по-нисък добив на
електроенергия.
След годините на бурно развитие,
когато фокусът е върху инсталирането на PV система възможно найбързо, днес акцентът е върху регулярното тестване и поддръжка.
Договорите за поддръжка могат да
бъдат допълнителен източник на
приходи за една фирма за следпродажбено обслужване. Използването
на термография дава на клиента
възможност да предложи качествени услуги по следпродажбено обслужване, гарантиращи стойността на
фотоволтаичната инсталация в
дългосрочен план.
Значимостта на пожарната защита расте. Съвременните инвертори и електрически компоненти стават все по-мощни и ефективни, което налага необходимостта да се
отчетат и по-високите нива на
отделяна топлина. Неправилно инсталираните или неподходящо охлажданите електрически компоненти бързо могат да се превърнат в

пожарен риск особено ако монтажната конструкция е изпълнена от
горим материал. Инсталираните на
открито електрически компоненти
се амортизират особено бързо поради износването в резултат на метеорологичните условия и УВ излъчването. Корозиралите или хлабави електрически кабели са индикатор за термични отклонения, които
могат да бъдат забелязани с термовизионна камера.
Термографията е безконтактен,
визуален метод на измерване. Соларни модули с огромна повърхност
могат да бъдат сканирани за много
кратък период от време. Термичните отклонения или температурните
разлики, засягащи модулите, се виждат веднага и са първичен индикатор
за възможни неизправности. Докато
преди поотделно се измерваха показателите на всеки стринг от модули, днес благодарение на термографията техниците могат да се съсредоточат само върху модулите и
клетките с термични отклонения.
В миналото локализирането на
неизправни байпасни диоди след буря
е изключително трудно. Термографията е лесен и бърз инструмент за
откриване на този тип повреди.
Разходите за отстраняване на неизправностите обикновено се поемат
от застрахователните компании.
Фотоволтаичните системи са
под напрежение през деня. В случая
на съвременни модулни стрингове
напреженията често са до 1000 V.
Това създава съществен риск от
токов удар за персонала. Термографията е много безопасен метод на
инспекция, тъй като снемането на
термални изображения винаги става от нужното разстояние от измервания обект. Това означава, че изискванията за безопасна дистанция се
постигат лесно.

Отчитане и проблеми
Засенчените или дефектни модулни клетки генерират вътрешно електрическо съпротивление, което
може да доведе до формирането на
зона на нежелано загряване. Клетката може да се загрее толкова, че да
нанесе щети и върху материала на
корпуса и филма подложка. Функцията на байпасните диоди е да предотброй 6/2021
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вратят този ефект. Неизправните
или неподходящи байпасни диоди
обаче продължават да водят до неконтролируеми „горещи точки“. Ако
засенчването не се вземе предвид
във фазата на планиране, модулните
клетки и байпасните диоди са изложени на непрекъснато натоварване
целогодишно.
Последствията от тези „горещи
точки“ са основно две: добивът на
електрическа енергия намалява, тъй
като отделни клетки или целият
модул консумират електричество,
вместо да го генерират; нежеланото енергопотребление загрява клетките и модулите, което, освен че
нанася щети и води до допълнително намаление в добива на електроенергия, поставя действителен риск
от пожар.
По принцип неизправностите във
функционирането на PV системите
при слънчева радиация от близо
600 W/mӚ могат лесно да бъдат
диагностицирани от измененията в
термичните характеристики, отчетени от термовизионна камера. Този
тип изменения възникват вследствие на: дефектни байпасни диоди;
неизправни присъединявания и къси
съединения в соларните клетки; проникване на влага и замърсявания;
пукнатини в клетките или стъклото
на модула; износване и др.
Инфрачервеното изображение
показва типични неизправности за
отделни дефектни клетки и под-
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стрингове. Присъединяванията, които се виждат на изображението,
видимо се загряват. Не е задължително това да е резултат от неизправност. Има възможност обаче да
се стигне до прегряване на контактите, което обуславя необходимостта от следене на температурата.
Не е необичайно модулите да функционират в отворен контур. Това
може да бъде следствие от неправилно свързани модули или износени
или повредени кабели. На термалното изображение това е видимо като
зона с по-висока температура в
сравнение с останалите модули.
В резултат на външни влияния или
лошо качество защитният слой на
клетките може да се отдели. При
проникване на влага може да се
стигне до корозия на клетката и
загуба на ефективност. Този проблем
може да бъде засечен с помощта на
термовизионна камера, преди слоевете на клетката да придобият
млечно бял цвят.
Микропукнатините и пробивите в
клетките могат да възникнат още
в етапите на транспортиране и
инсталация. Външни механични
въздействия също могат да бъдат
причина за това. Докато микропукнатините не са критични, то пробивите на клетките могат да доведат
до влошаване на експлоатационните
характеристики.
Освен отделни клетки и модули с
помощта на термографията може да

се обследват и електрически компоненти. Корозията върху електрическите проводници и съединители или
хлабавите кабели могат да доведат
до преносни съпротивления, за които индикатор е значително повишение на температурата.

Как да избегнете
грешките?
Измерванията трябва да се провеждат в ясни, сухи дни, с интензивно соларно излъчване (около 600 W/
m2). При пряко слънчево излъчване
соларните панели работят на пълен
капацитет, а повредените соларни
клетки се визуализират като погорещи зони на инфрачервеното
изображение, тъй като са се претоварили или са спрели да функционират. Ако слънчевата радиация се
промени по време на измерването,
например поради заоблачаване, инфрачервеното изображение вече не
може да бъде използвано.
За получаване на възможно найголеми и следователно най-лесни за
откриване температурни градиенти
експертите препоръчват измерванията да се извършват при ниски температури на околната среда (сутрин
или вечер). Охлаждащият ефект в
резултат от вятъра също трябва да
бъде отчетен.
По време на термографското обследване от ключово значение е ориентацията на термовизионната камера спрямо фотоволтаичните моду-
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ли. Излъчваната енергия зависи от
посоката, т.е. при инфрачервеното
температурно измерване ориентацията на термовизионната камера
спрямо повърхността на модулите
трябва да е под ъгъл 60 – 90°C. Фотоволтаичният модул трябва да бъде
ориентиран така, че да е във възможно най-близко до перпендикулярното
положение спрямо направлението на
слънчевата радиация. Грешките,
свързани с ъгъла между измервателния уред и измервания обект, могат
да доведат например до вероятни
температурни разлики и заблуждаващи отражения. Следва да се гарантира, че полученото изображение не е
повлияно от отражения, например от
самата камера, от техника, извършващ измерването, от слънцето
или разположени в близост сгради.
Отразеното излъчване също се улавя от термовизионната камера. Отраженията могат да бъдат засечени
чрез изменения в ъгъла на изгледа, тъй

като те също се движат.
При свободно стоящи соларни
модули върху монтажни конструкции
термалните изображения могат да
бъдат снети и от задната страна,
тъй като така на практика отраженията се елиминират и се получава
по-високо ниво на излъчване. Топлопреносът е достатъчен, за да се
позволи оценяване на температурното разпределение от задната страна. Това означава, че се избягват
погрешните измервания и неправилните тълкувания.
Ако по време на оценка на термограмите се появят температурни
отклонения, това не означава задължително, че засегнатите модули са
неизправни. Например спорни термални изображения може да са показателни за частично засенчване, причинено от замърсяване. Същевременно
една отделна клетка не води до загуба на ефективност за целия панел.
Само повредата на цяла подсекция от

панела ще причини съществено влошаване на експлоатационните характеристики. Затова е необходимо
провеждането на допълнителни проверки чрез визуална инспекция, определяне на характеристична крива или
други измервания, чрез които да се
локализират подозираните причини за
неизправностите.
Трябва да се внимава при тълкуването на показаните на термограмите абсолютни температури. Отражения от студена небесна радиация
например могат да доведат до погрешни тълкувания – ясното синьо
небе през лятото излъчва до минус
25°C. Затова е препоръчително да се
работи със стойностите на ДT и да
се обърне по-специално внимание на
екстремните температурни разлики
в рамките на един панел или в сравнение с друг панел в близост.
Както беше споменато „горещите точки“ не са непременно индикатор за дефектна клетка. Монтажните конструкции и местата на
присъединяване могат да са видими
в резултат на топлопреноса към
повърхността на модула. Модулите
със значителни отклонения също не
са задължително неизправни, те
могат просто да са замърсени и да
трябва да се почистят.
За идентифицирането на неизправности е изключително важна и
разликата между настройките за
визуализация на високи и ниски температури на термалното изображение. В автоматичен режим термовизионните камери засичат най-горещата и най-студената точка и
настройват цветовата скала в рамките на целия обхват. Широкият
диапазон следователно може да елиминира значимите температурни
разлики.

Индекс на рекламите в броя
Адекс Енерджи .......................................................... 20

КП-Имобилиен ............................................................ 21

Виатех-КО ................................................................. 17

МАВА Индустриал .................................................... 19

Енергоимпорт-Експорт .................................... 14, 15

Партнърс Инженеринг ............................................. 12

ЕнергоСервиз .................................................... k. I, 23

Тристан 02 .......................................................... k. I, 6

Ехнатон България .................................................. 4, 5

Cantoni Motor ...................................................... k. I, 13

Индустриални Батерии ........................................... 10

Microchip Technology ................................................... 7

Контролтест ........................................................ k. IV

24

брой 6/2021

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

