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накратко

АББ и Eldrive оборудват първия бързозаряден хъб за електромобили в София
АББ България анонсира откриването на първия бързозаряден хъб в София

на територията на Vassilev Business City. В изпълнението на проекта Eldrive,

един от големите оператори на зарядни мрежи за електромобили в страна-

та, си партнира с АББ България. Инфраструктурата се състои от общо 6

зарядни станции на АББ, от които пет с мощност 50 kW DC и една с мощ-

ност 24 kW DC, което свежда времето за зареждане на най-масовите мо-

дели електромобили от 20 минути до час.

От АББ още веднъж потвърждават своя ангажимент към развитието на

зарядната инфраструктура в България с богатото си портфолио от продук-

ти и решения за зареждане на електрически автомобили и автобуси. „Горди

сме, че спомагаме за развитието и модернизирането на зарядната инфра-

структура в България и че само за няколко години успяхме да постигнем

тези забележителни резултати в партньорството си с Eldrive“, каза Марсел

ван дер Хук, изпълнителен директор на АББ България.

Продължават дейностите по реализацията на интерконектора Гърция-България
Изпълнителните директори на проектната компания ICGB Теодора Геор-

гиева и Константинос Караянакос обсъдиха напредъка по строителните

дейности на газовата връзка между Гърция и България с представители на

строителната компания АВАКС. Интерконекторът Гърция-България е с пла-

ниран капацитет за пренос на газ от 3 млрд. куб. м годишно с опция да

достигне до 5 млрд. куб. м. Общата дължина на трасето е 182 км, като

150 км от тях са на територията на България. Близо 110 км от терена вече

са разчистени и трасето е подготвено за последващи дейности.

„Проектът IGB ще донесе гарантирана диверсификация на източниците

на природен газ за Гърция и България, като значението му надхвърля наци-

оналните граници на двете държави. Газовата връзка е в синергия с ключови

мащабни енергийни проекти, като TAP и TANAP, като част от Южния газов

коридор, както и с планирания LNG терминал при Александруполис, Гърция, в

който българската страна се включва като акционер. Интерконекторът ще

гарантира повишена сигурност на доставките и разнообразие на източни-

ците на газ“, коментира Теодора Георгиева.

Енергийната борса отчете 7 пъти повече търгувана електроенергия през юли т. г.
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) отчита близо 7 пъти

повече търгувана електрическа енергия в рамките на европейския електро-

енергиен пазар „Ден напред“ през юли т. г. в сравнение със старта на

сегмента през 2016 г. Количеството на търгуваната електрическа енергия

е 1505 GWh. На годишна база увеличението на търгуваните обеми е двойно,

а спрямо юни 2020 г. – с 42%. Броят на активните участници към този

момент е 81, като се счита, че максималният им брой е почти достигнат

предвид степента на либерализация и съществуващата законова рамка в

страната ни.

Учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа
в Югоизточна Европа Операторите на преносни системи на България (ЕСО), Гърция (IPTO),

Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за коор-

диниране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна

Европа – Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC) със

седалище в Солун, Гърция. Съгласно европейската регулаторна рамка ос-

новните отговорности на дружеството по регионалната мрежова сигур-

ност са анализ на експлоатационната сигурност, координирано планиране

на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет, краткосрочна

и близка до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на

модели на отделна и обща електроенергийна мрежа, както и предоставяне

на данните.

„Регионалният координатор на сигурността, който стана факт след

ползотворните преговори между страните, ще гарантира сигурната екс-

плоатация на електроенергийните системи“, коментира Ангелин Цачев,

изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.
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ЧЕЗ ЕСКО България изгради една от най-големите

покривни фотоволтаични системи в страната.

Разкажете за процеса на проектиране и изгражда-

не на фотоволтаични инсталации в индустриал-

ните обекти. Кои са най-интересните обекти,

какви са техните специфики?

От няколко години насам ЧЕЗ а. с. създаде ново дру-

жество – ЧЕЗ ЕСКО България, с основен предмет на дей-

ност енергийни решения за индустриални потребите-

ли, корпоративни клиенти, държавния и общинския сек-

тор. ЧЕЗ ЕСКО България предлага цялостни индивиду-

ални решения за всеки клиент – консултиране, финанси-

ране, изграждане, експлоатация и поддръжка. По-този

начин компанията, освен че доставя електрическа енер-

гия, застава по-близо до клиента, повишава енергийна-

та ефективност, намалява зависимостта от мрежата

и спомага за зеления преход.

Стратегическата ни концепция е да реализираме

фотоволтаични системи, при които произведената

електрическа енергия е за покриване на собственото

потребление на клиента. Компанията вече има сключе-

ни повече от 23 договора за фотоволтаични системи

за собствено потребление с обща инсталирана мощност

от над 14 000 kWp, като по-голямата част от проек-

тите са въведени в експлоатация и генерират чиста,

зелена енергия за клиентите.

Процесът по реализация на енергиен проект е макси-

мално улеснен в полза на клиента: 1) Анализираме потреб-

ностите чрез срещи, посещение на място и обработка

на данните; 2) Изготвяме индивидуално бизнес предло-

жение, в което са отчетени както техническите, така

и финансово-икономическите параметри, вкл. и размерът

на спестяванията; 3) Получаваме обратна връзка от

клиента и обсъждаме допълнителни опции като срокове

за реализацията, начини на плащане и финансиране на

проекта. Предлагаме и опции за финансиране според типа

Договорени за изграждане са
фотоволтаични системи с
обща мощност над 14 000 kWp

и размера на инвестицията, като в този случай кли-

ентът не ангажира собствен капитал, а проектът се

изплаща от спестяванията.

Подписваме договор и пристъпваме към реализация-

та на проекта. Искам да подчертая, че предлагаме ця-

лостни решения до ключ. Изготвянето на документите,

комуникацията с институции, доставчици и банки е наша

грижа. Клиентът е спокоен, че ние като изпълнител

движим изпълнението на целия проект. Всеки един от

изградените обекти има своите специфики. Както от-

белязахте, съвсем наскоро въведохме в експлоатация

една от най-големите покривни фотоволтаични систе-

ми за собствено потребление. Общата инсталирана

мощност на тази система е 750 kWp, което за покрив-

на инсталация е значимо постижение. Отчетени бяха

особеностите и бяха използвани покривите на няколко

отделни производствени сгради, едната от които е с

плосък бетонен покрив, а другата с покрив от релефна/

профилна ламарина. За друг наш клиент изградихме фо-

товолтаичната инсталация в комбинация от покривна

и наземна конструкция.

Разбира се, за разлика от стандартните големи

наземни фотоволтаични системи за продажба на произ-

ведената електрическа енергия, при покривните систе-

ми за индустриални потребители има много и най-раз-

лични фактори, които следва да бъдат отчетени – тип

и размер на покривната площ, ориентация и наклон на

Кръстю Икономов,

управител на ЧЕЗ ЕСКО България

и директор корпоративни продажби

и проекти ЧЕЗ Трейд България,

пред сп. Енерджи ревю

Договорени за изграждане са
фотоволтаични системи с
обща мощност над 14 000 kWp
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покрива, евентуални засенчващи сгради и/или съоръже-

ния на самите покриви, точка на електрическото присъе-

диняване на системата, възможност за достъп до по-

кривното пространство, както за монтажа на фотовол-

таичните модули, така и за последващото обслужване

по време на експлоатацията и т.н. Именно в това е

нашето предизвикателство да намерим, предложим и

реализираме най-удачното и работещо решение.

Какви са предимствата за индустрията от ин-

сталираните решения?

Основните предимства са: по-малко закупена от

мрежата електрическа енергия и финансови спестява-

ния; енергийна независимост (в определените от инста-

лираната мощност параметри); намаляване на натовар-

ването на съоръженията за доставка на електрическа

енергия от мрежата; преход към зелена икономика – до-

казателство за отговорен и иновативен подход, и при-

нос за намаляване на въглеродните емисии.

Какви са технологиите, продуктите и партньори-

те, които избирате?

Изключително много държим на високото качество

на използваното оборудване и материали. За различни-

те обекти работим както с монокристални, така и с

поликристални фотоволтаични модули на различни про-

изводители. Покривните конструкции са предимно на

немски производители, с висококачествено променливо-

токово оборудване. Партньорите ни са фирми със сери-

озен опит, доказали се в своята област на действие на

пазара.

ЧЕЗ Груп разработва инвестиционни програми в

насока модернизиране на електроразпределителна-

та мрежа и развитието на проекти, свързани с

възобновяеми енергийни източници. Доколко енер-

гийно ефективни са предприятията и какви са

препоръките Ви към българските производители?

Наред с възможностите за инсталиране на фотовол-

таични системи за покриване на собственото потреб-

ление, което е един доста бърз и ефективен процес,

индустрията трябва да обърне сериозно внимание и на

подмяната на производственото си оборудване с по-

енергоефективно – LED осветителни инсталации, смарт

сградни системи, компресорни станции и решения за

оползотворяване на отпадна топлина, инверторно уп-

равление на двигатели, високотехнологични заваръчни

агрегати, автоматично управляеми складови системи

и др.

ЧЕЗ полага доста усилия в развитието на електро-

разпределителната мрежа и върви уверено към реали-

зиране на така наречените „умни мрежи“ (smart grid), но

тези мрежи задължително трябва да вървят с високо-

технологични решения от страна и на индустрията,

включващи и възможности за собствени системи за

производство на електрическа енергия, които да облек-

чават както мрежите, така и основните конвенционални

производители.

Каква е стратегията за развитие на компанията

по отношение на фотоволтаичните проекти?

Продължаваме да развиваме тази дейност и целта ни

е да достигнем до още по-голям брой индустриални

потребители, като за тази цел се стремим да предла-

гаме все по-иновативни решения и да бъдем в подкрепа

на индустрията за успешната реализация на европейс-

кия пазар.

Използваме силното присъствие на ЧЕЗ Трейд Бълга-

рия на индустриалния и корпоративен сегмент на сво-

бодния пазар. ЧЕЗ Трейд участва на свободния пазар

на електрическа енергия от 2005 г. и е изградила про-

фесионални отношения с бизнеса, което помага за

сключването на проектите. По-лесно е за клиента,

когато доставката на електрическа енергия, изграж-

дането, управлението на прогнозите и потребление-

то от фотоволтаичния парк се реализира от един

участник – особено когато е голяма, стабилна и меж-

дународна група.
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През т. г. Контролтест отбе-

лязва 25-годишен юбилей. Кои

фактори доведоха до стабилна-

та позиция, която компанията

заема на българския пазар?

Контролтест ООД днес е воде-

щата българска компания, предлага-

ща широк диапазон услуги за конт-

рол на метали и съоръжения. Порт-

фолиото на компанията включва

разрушаващ и неразрушаващ конт-

рол, контрол на качеството на про-

дукти, материали и съоръжения,

диагностика, контрол на електри-

чески уредби и съоръжения и техни-

чески надзор на съоръжения с пови-

шена опасност (СПО), оценяване на

съответствието на транспортиру-

емо оборудване под налягане и

съоръжения под налягане съгласно

Директиви 2010/35/EU и 2014/68/EU.

С много труд и целеустреме-

ност през тези дълги години успях-

ме да създадем име на компания,

осигуряваща висококачествен про-

дукт. Доверието в качеството на

нашите услуги е най-важното ни

предимство, благодарение на кое-

то компанията заема своята ста-

билна позиция на съвременния па-

зар. Това доверие е спечелено с

много труд и постоянство, за да

можем сега да кажем, че нашият

успех се основава на дългогодиш-

ните усилия за изграждане на доб-

рата ни репутация. Стремим се да

запазим и да подобряваме тази

репутация, като бъдем честни, от-

говорни и се отнасяме с уважение

към нашите клиенти, партньори и

служители.

Инвестирането в специалисти
е основен приоритет за нас

Кои са ключовите приоритети

в дейността Ви към момента и

как се промениха те през годи-

ните?

Инвестицията в специалисти е

един от основните приоритети в

работата ни. Въпреки трудностите,

през които компанията премина през

тези 25 години, ние се стремим да

задържаме своите служители, макар

това невинаги да е икономически

обосновано. Не подкрепяме практика-

та за назначаване на персонал спо-

ред нарастващата натовареност и

освобождаването му, когато работа-

та намалява. Ние имаме различен

подход. Приемаме предизвикател-

ството и предпочитаме да задържим

хората си и да намерим начин да

ангажираме всеки от тях, пред това

периодично да освобождаваме, а след

това да търсим нови специалисти.

Тук е мястото да отбележа, че един

специалист в нашата област се раз-

вива в течение на 4 – 5 години. Това

е периодът на задължително обуче-

ние по отделните методи, защото в

неразрушаващия контрол няма близ-

ка специалност в учебните заведения.

След това предстои натрупване на

практически опит и явяване пред

независима сертифицираща органи-

зация. През този период с оглед га-

рантиране на високо експертно ниво

и качество на услугите, което е пря-

ко обвързано с репутацията на ком-

панията, той работи под наше наблю-

дение, което изисква допълнителни

усилия и ресурс.

Освен изграждане на висококвали-

фициран и добре работещ екип, ва-

жен акцент във фирмената ни стра-

тегия е подсигуряването на апара-

тура, отговаряща на повишените

изисквания за качество на нашата

работа. Това винаги е бил фокусът

на управлението.

Ръководството на фирма Кон-

тролтест винаги е гледало напред

във времето. Постоянно следи ново-

стите в областта на неразрушава-

щия контрол и се стреми да ги въве-

де в своята дейност. Единствената

пречка пред въвеждането на нови

технологии в дейността е подсигу-

ряването на средства за закупува-

не на съвременна апаратура, тъй

като е необходима сериозна сума за

инвестицията. През 2005 г. със спе-

челен проект по програма ФАР 2002

пред нас се откри възможност да

внесем ново оборудване, което раз-

шири дейността ни и позволи не само

да задържим целия си екип, но и на-

ложи разширяването му. За да запа-

зим конкурентостта и доброто си

Крум Алексиев,
управител

на Контролтест,
пред сп. Енерджи ревю

Инвестирането в специалисти
е основен приоритет за нас
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име, сме поели не една рискова ин-

вестиция и със собствени средства

сме внедрили много иновативни

технологии в областта на контро-

ла на съоръжения. Тези инвестиции

ни дадоха голямо предимство пред

конкурентните фирми. В стремежа

си да сме в крак с достиженията в

областта на контрола потърсихме

контакти с чужди партньори. През

1999 г. се свързахме с една от воде-

щите световни фирми в контрола -

А+ RTD Холандия. С тази фирма под-

държаме близки контакти и до днес.

Кои Ваши отличителни каче-

ства са в основата на пазарния

ви успех през последния чет-

върт век?

Равностойното професионално

отношение към всеки един клиент

винаги ни е носило изключително

високи положителни оценки. Никога

не сме подхождали с предубеждени-

ето, че едни клиенти са големи, а

други – малки. Компетентният под-

ход към работата, независимо как-

во е естеството на проекта, привле-

че вниманието на много компании, с

които имаме дългогодишни парт-

ньорски отношения.

Кои от реализираните проекти

оценявате като най-значими за

развитието на компанията?

Какви бяха основните предизви-

кателства, с които се срещнах-

те през годините?

Гордеем се с това, че повече от 20

години нашата компания взима учас-

тие във всеки голям структуроопре-

делящ обект в страната. Сред тях

са модернизацията на Медодобивния

комбинат в Пирдоп (сега Аурубис),

изграждането на газопровода Варна

Галата - Провадия, където съвмест-

но с фирма А+RTD Холандия извърших-

ме контрола и на морската част на

трасето. Други съществени проекти

са проверка на резервоарните парко-

ве на Държавен резерв, ОМВ, Сакса,

голяма част от контрола на новата

ТЕЦ Марица Изток 1 AES, участие в

контрола на металните конструкции

на моста до кв. Обеля за изграждане-

то на метрото в София, зала Арена

Армеец – София, конструкцията за

ново оловно производство в КЦМ

Пловдив, участие в контрола на но-

вите мощности на Лукойл Нефтохим

Бургас, договор с БМФ Бургас. Пос-

ледният проект, в който участваме

днес е изграждането на разширение

на газопреносната инфраструктура

на Булгартрансгаз паралелно на се-

верния (магистрален) газопровод до

българо-сръбската граница.

За да се справим с предизвикател-

ствата, свързани със създаването

на добрата ни репутация, в начало-

то ние работехме предимно нощем,

а през деня се срещахме с потенци-

ални клиенти, за да представим ком-

петентния си подход и да ги запоз-

наем с нашите възможности. В стре-

межа си да постигнем повече сигур-

ност и стабилна позиция, решихме да

се атестираме в съответствие със

стандарт БДС EN 45001 и БДС EN

45002 с обхват основните методи за

контрол на метали.

В началото офисът на фирмата се

помещаваше в доста ограничено

пространство. След това разширих-

ме своята база и през 2000 г. пред-

приехме инвестиция за закупуване на

първата сграда в България, строе-

на за нуждите на контрола. След

оценка на нуждата от по-близък

контакт с клиентите впоследствие

взехме решение за създаване на

първия ни офис извън София – този в

Плевен. Постепенно с възлагане на

работа на различни локации мрежа-

та от офиси на Контролтест нарас-

на, като открихме такива в Стара

Загора, Пловдив, Враца и Русе. С

намаляване на работата в страна-

та вследствие на икономическата

криза, започнахме да обмисляме

стратегия за заемане на пазарен дял

и в други страни – Северна Македо-

ния, Република Хърватска, Републи-

ка Турция, Белгия, Китай.

Като естествена стъпка в стре-

межа ни към постоянно усъвършен-

стване и поддържане на високо ниво

на предлаганите услуги през 1997 г.

предприехме действия за сертифи-

кация на системите за управление на

качеството. Тогава установихме

партньорските си отношения с

Lloyds Register Quality Assurance. През

март 1998 г. лабораторията към

Контролтест стана първата

българска фирма, притежаваща сер-

тифицирана система за управление

на качеството съгласно стандарта

ISO 9002:1994 от Lloyds Register

Quality Assurance в България.

На какво ще заложите в стра-

тегията Ви за развитие за след-

ващите 25 години?

Въпреки проблемите на пазара, и

занапред смятаме да отстояваме

завоюваните от Контролтест пози-

ции чрез уважение към клиента, доб-

ра техническа обезпеченост, висо-

коквалифициран персонал и стрикт-

но спазване на изискванията на нор-

мативните документи.
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Нови пластмасови
табла серия AX от Rittal

AX табла: вече готови за употреба и на открито
Rittal разшири гамата си от AX табла и вече предлага модели от

серията, произведени от пластмаса, съчетаващи предимствата на усъ-

вършенстваната технология и преимуществата на изключително здра-

вия материал. Разработката се основава на технологията на Rittal за

табла АХ, изпълнени от ламарина и неръждаема стомана, които могат

да се използват за значително опростяване и ускоряване на процесите

в производството на асемблиране с апаратура табла и шкафове.

Повече надеждност
Новите табла са напълно подходящи за употреба на открито благо-

дарение на пластмаса, подсилена със стъклени влакна, която има седем

пъти по-висока устойчивост на UV лъчи. Поради тази причина те имат

категория за монтаж на открито UL F1 (UL 746C). Вградените козирки

за защита от дъжд в горния и долния ръб на вратата, предпазват уп-

лътнението от прах и дъждовна вода. Предпазната изолация от клас II

за до 1000 V променлив ток гарантира повишена лична защита. Защит-

ната изолация и високата степен на защита от прах и влага, достига-

щи до IP66 или NEMA 4X, гарантират оптимална среда на работа на апа-

ратурата. Благодарение на интелигентния дизайн на таблото вътреш-

ният монтаж е безпроблемен. Таблото също е одобрено по UL 508A и има

клас на устойчивост на пожар UL94 V-0.

Подобрена ефективност
Интеграторите се възползват от предимствата на новото АХ

пластмасово табло още от самото начало благодарение на усъвър-

шенстваната му концепция. Бързото сглобяване се осигурява от на-

личието на множество монтажни глухи гайки по вътрешната страна

на корпуса. Те позволяват бързо и директно закрепване на винтове

за аксесоари като перфорирани монтажни шини и релси към всяка

вътрешна част на таблото и към задния панел. Крайните изключва-

тели и ограничителите за врати също могат да бъдат директно

прикрепени към монтажните гайки. Нещо повече, DIN релсите могат

да се завинтват директно върху съществуващите монтажни глухи

гайки навсякъде в таблото. Монтажната плоча може лесно да се завие

отпред с помощта на предварително сглобените болтове и също така

да се заземи по-късно чрез съществуващите отвори. Освен това

пантата на вратата може лесно и бързо да бъде сменена.

Корпусите притежават дигитални двойници и се вписват идеално в

дигиталната верига на стойността на производители на наситени с

Нови пластмасови
табла серия AX от Rittal

Ритал ЕООД

www.rittal.bg

апаратура табла и разпределителни уреди. Наред с висококачествени-

те 3D данни и системата за конфигуриране Rittal Configuration System (RiCS),

които ускоряват процесите на подбор и планиране, наличието на QR кодове

на всички плоски елементи на таблото улеснява интегрирането им в

производствения работен процес, като по този начин проправя пътя за

авангарден цифров мониторинг на всеки етап – от получаване на стоки

до завършване на изделието.

Повече гъвкавост
С новия корпус на табло AX Plastic Rittal за първи път превръща пла-

стмасовите табла в система – с по-голям обхват за вътрешен монтаж.

Монтажните аксесоари вече могат да се инсталират на 25-милимет-

рова стъпка с помощта на универсална скоба. Многобройните гайки за

монтаж както в таблото, така и от вътрешната страна на вратата

също позволяват разширяване по поръчка. Директният монтаж на аксе-

соари, като поддържащи шини, перфорирани монтажни шини, джобове за

документи и т.н., означава, че конструкторите получават допълнител-

ни монтажни възможности. Като опция AX може да бъде оборудвано с

мини комфортна дръжка за всички стандартни вложки за заключване и

патрони със секретно заключване.

Гайките са притиснати в задния панел на корпуса, за да се осигури

стабилно закрепване и монтиране върху стена или стълб. Скобите за

монтиране на стена могат лесно да бъдат прикрепени към външната страна

на корпуса, без UL сертификацията да загуби своята валидност. Като опция

таблото може да бъде закрепено с винт към стена или машина.

Rittal предлага гамата от пластмасови табла в 14 различни варианта с

размери по широчина и височина, вариращи от 250х350 до 800х1000 мм. Осем

от тях се предлагат с прозорец за инспекция и шест размера без.

Повече за новите пластмасови табла Rittal AX четете в он-

лайн изданието на броя.

фирмена публикация
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      зборът на електрогенератор

на първо място трябва да се осно-

вава на конкретното предназначе-

ние, за което генераторът ще се

използва. Дали уредбата ще се

включва само при необходимост в

случай на прекъсване на основното

електрозахранване, дали ще функци-

онира временно за известни интер-

вали и ще изпълнява роля на резерв-

но захранване или се планира да бъде

основен източник на енергия – на па-

зара се предлагат различни конфигу-

рации, които потребителят трябва

добре да обмисли и да оцени възмож-

ностите, които всяка от тях би му

осигурила, за да реши коя най-ком-

плексно ще отговори на нуждите му.

Фактори при избора на
генератор

Съответствието между функци-

оналните параметри на генератора

и нуждите и условията на ползване

са от съществено значение за без-

проблемната работа. Важно е да се

вземе предвид капацитетът на про-

изводителност и каква е максимал-

Дизелови и газови
електрогенератори

ната изходна мощност на уредбата,

местоположението, където генера-

торът ще работи, условията на

климатизация и възможността за

обслужване. Следващата стъпка в

избора е да се вземат под внимание

детайли като устройства за безо-

пасност, дисплеи, улеснена под-

дръжка, интерфейс и управление и,

разбира се, цената.

Всички тези характеристики до

голяма степен допринасят за сфор-

миране на решението за покупка на

генератор. Те са важни за цялост-

ния план на електроосигуряване на

дадено съоръжение или сграда. По-

чти във всички случаи обаче един от

основните критерии за избор на

агрегат за производство на енергия

е видът гориво, необходимо за зах-

ранване на генериращия двигател.

Обосноваването на избора на гене-

ратор на лично предпочитание или

предубеждение към даден вид гори-

во може да бъде подвеждащо. В пос-

ледните години напредъкът в гене-

раторните технологии коренно е

изменил преимуществата и недо-

статъците, валидни преди десети-

летия, което дава основателен по-

вод за преразглеждане вариантите

с оглед взимане на информирано

решение.

Електрическият генератор се

състои от два основни компонента

– генериращ блок, който произвеж-

да и провежда електричество на

принципа на електромагнетизма, и

двигател, който завърта ротора. С

малки изключения двигателите рабо-

тят със система за вътрешно горе-

не, захранвана с изкопаеми горива.

Наред с други техни характеристи-

ки дизеловите и газовите генерато-

ри се разграничават според пригод-

ността за дадено приложение, еми-

сиите, първоначалното вложение и

в съответствие с това се оценява

тяхната добавена стойност.

В конструктивно отношение тези

два типа генератори имат много

сходства и могат да обслужват едни

и същи типове приложения, също

така могат да се използват в режим

на непрекъсната работа или като

аварийна захранваща система.

Всъщност основните разлики меж-

ду електрогенераторите с газ и с

дизел са свързани с характеристи-

ките на самите горива.

Дизелови и газови
електрогенератори

И
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Генератори с природен
газ

Газовите генератори са широко

използвано и ефективно средство за

генериране на електроенергия. При-

родният газ може да се използва за

гориво както на аварийни, така и на

преносими генератори и е едно от

най-ефективните и бюджетни гори-

ва сред невъзобновяемите източни-

ци на енергия. Добивът на природен

газ е сходен със способите за добив

на петрол. Течната форма се транс-

портира до различни производства,

където се преобразува в газообраз-

но състояние, след което газът до-

стига до потребителите по газопро-

води, което прави газовите генера-

тори предпочитан вариант в газо-

снабдените градове.

Най-същественото предимство

на използването на природен газ

като гориво за генератори е това,

че в сравнение с другите невъзобно-

вяеми източници природният газ е

по-чисто и по-евтино гориво. Освен

това газовите генератори пости-

гат изключително висока ефектив-

ност. В сравнение с петролните

горива и въглищата емисиите на

серни, азотни и въглеродни оксиди

(парникови газове) при газовите

генератори са много по-ниски. Те не

отделят задушливи газове за разли-

ка от дизеловите генератори, кое-

то прави изгарянето на природен газ

една от най-чистите алтернативи

сред изкопаемите горива, която

ефективно намалява разходите за

електричество при битови приложе-

ния. Удобството при директното

снабдяване играе решаваща роля за

избора на газов генератор в населе-

ните места с развита газопренос-

на мрежа. Благодарение на лесната

достъпност проблемът със съхране-

нието и предвиждането на количе-

ствени запаси отпада.

Едно от предимствата може

същевременно да се разглежда и

като недостатък. Тъй като при га-

зовите генератори се разчита на

постоянно снабдяване чрез газопро-

води, в случаи на природни бедствия

и аварии доставката на природен газ

може да бъде прекъсната в момент,

в който резервното захранване би

било най-необходимо. Освен това

природният газ представлява сери-

озна опасност от взрив. Макар го-

ривото да е по-екологично и по-дос-

тъпно, разходите за поддръжка на

газов генератор в общия случай биха

надхвърлили тези за дизелов генера-

тор от сходен клас.

Дизелови генератори
Дизеловите генератори са изклю-

чително подходящ източник на елек-

трозахранване на отдалечени мес-

та, до които няма изградена елект-

роразпределителна мрежа, като ава-

рийно захранване в случай на

прекъсване на основното такова, а

също и при специфични нужди, като

например в корабоплаването като

източник на електроенергия и тяга.

Изключително често дизеловите

генератори играят роля на резервен

източник на захранване при аварии

и прекъсвания. Те могат да бъдат

монофазни и трифазни и да се изпол-

зват не само за големи съоръжения,

но също и за електроснабдяване на

жилищни и функционални сгради.

При постоянно нарастващото

търсене и намаляващи ресурси необ-

ходимостта от гориво, което е ед-

новременно и икономически, и енер-

гийно ефективно, прави дизеловите

генератори високо ценен вариант.

Въпреки че цената на дизела е по-

висока от тази на газа, той, от

друга страна, има по-висока енергий-

на плътност (количеството енергия,

съдържащо се в единица обем). С

други думи, макар потребителят да

заплаща по-висока цена за дизелово

гориво, ще произведе повече енергия,

отколкото би генерирал, ако закупи

същия обем газ. Следователно про-

изводителността на горивото е

предимство в полза на дизеловите

генератори.

Макар дизеловите двигатели да

са много по-здрави и устойчиви на

амортизация в сравнение с каприз-

ните двигателни и контролни систе-

ми в газовите генератори (животът

на газовия двигател е много по-

кратък от този на дизеловия), по-

старите и неусъвършенствани дизе-

лови модели са източник на високи

нива на шум. В съвременните уред-

би този проблем е решен чрез вне-

дряване на шумозаглушители в дизай-

на на машината. От друга страна,

като по-трудно възпламеним ди-

зелът е много по-пожаробезопасен

избор в сравнение с природния газ. В

зависимост от нужната конфигура-

ция е възможно за закупуването на

дизелов генератор да се наложи

много по-голямо първоначално вложе-

ние, което впоследствие ще се оп-

равдае предвид по-ниските разходи

за поддръжка, устойчивостта и

дългия експлоатационен живот. Друг

недостатък е, че често дизеловите

генератори са с големи размери и са

съставени от масивни и тежки ком-

поненти, което изисква допълнител-
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ни ресурси при монтажа и преме-

стването на агрегата.

Изравняване на силите
на конкуриращите се
технологии

Много производители въвеждат и

развиват новости в компонентите,

двигателните технологии и матери-

алите, което налага преразглежда-

не на традиционните концепции за

преимуществата и недостатъците

на двата типа агрегати. Благодаре-

ние на развитието в задвижването,

нови изчисления на горивните каме-

ри на двигателите, конструкцията

и компонентите на агрегатите,

някои от тези конвенционално при-

ети различия между дизелови и газо-

ви генератори вече не са толкова

категорични. Например по отноше-

ние на пускова скорост, мощност и

дълъг експлоатационен живот на

пазара вече се предлагат и газови

алтернативи, които равностойно

съперничат на дизеловите генера-

тори. Освен че природният газ

продължава да превъзхожда дизела по

екологични показатели, производи-

телите на индустриални газови дви-

гатели с искрово запалване вече са

оптимизирали прехода на обороти-

те така, че да постигнат скорост

на пуск близка до тази на дизелови-

те. В производство са генератори

с природен газ, които могат да

отговарят на изискването за стар-

тиране до 10 секунди при системи-

те за аварийно захранване, на кое-

то доскоро отговаряха единствено

дизеловите устройства. Използване-

то на зъбни предавки в задвижване-

то или двуполюсни алтернатори (за

разлика от конвенционалните чети-

риполюсни алтернатори) също уве-

личава общата производителност и

мощност на двигателите с природен

газ. Производителите влагат все по-

здрави и по-издръжливи части на

двигателя, като закалени клапани, за

да повишат надеждността.

По отношение на енергийната

плътност дизелът притежава почти

три пъти по-висок коефициент на

пикова плътност на енергията от

природния газ – 129 btu спрямо 37 btu.

Дори и при тази характеристика има

смекчаващи фактори, които могат

да наклонят везните в полза на при-

родния газ. Плътността се повлия-

ва както от конструкцията на дви-

гателя, така и от условията на го-

ривото. Дизеловите двигатели рабо-

тят най-добре при условия на нато-

варване 50-70% от капацитета си,

като се препоръчва натоварването

да не надхвърля 80%, за да работи при

оптимална производителност и

дълготрайност. Продължителната

работа с по-малко натоварване води

до непълноценно изгаряне на гориво-

то и образуване на сажди, които

излизат през изпускателната систе-

ма. В тези случаи изборът на газов

генератор е по-добрата алтернати-

ва. Природният газ произвежда пове-

че топлина, изгарянето е по-пълно-

ценно и вероятността за недоизга-

ряне и загуба на енергия е много по-

малка, дори ако работят при по-мал-

ко натоварване от оптималното.

По показател средна продължи-

телност на експлоатационния жи-

вот дизеловите двигатели все още

запазват превес. Въпреки това се

правят много нововъведения и подо-

брения на компонентите, които не

само повишават работните възмож-

ности на двигателите с природен

газ, но увеличават и издръжливост-

та на двигателя. Изискванията на

потребителите, които планират да

поддържат генераторите си във

върхово работно състояние за

продължителен период, все пак биха

били удовлетворени в по-висока

степен от работните показатели на

дизеловия двигател, при условие че

не се допускат споменатите по-
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грешни практики, които биха пони-

жили производителността и съкра-

тили живота на двигателя. За слу-

чаи, в които генераторът се изпол-

зва само за аварийно (резервно) зах-

ранване, двигател с природен газ

може да осигури почти същия ефек-

тивен живот предвид спорадичнос-

тта на експлоатацията му, но тряб-

ва да се вземе предвид съображени-

ето, че при една действителна ава-

рийна ситуация може да възникне

прекъсване на газоснабдяването.

Предимства на
дизеловия двигател

От друга страна, подобренията в

системите на дизеловите двигате-

ли, като например конструирането

им с все по-издръжливи компоненти

(закалените клапани) и преизчисля-

ването на горивните камери, не

спират да повишават ефективнос-

тта и производителността на кон-

курентните генератори. Капаци-

тетът за адаптиране и подобрява-

не при тях е ключова причина дизе-

ловите агрегати да продължават да

бъдат широко предпочитано реше-

ние и в бъдеще. Може би едно от най-

значимите съвременни постижения

в развитието на дизеловите двига-

тели е подобрената консумация на

гориво. По тази причина дизеловите

двигатели продължават да намират

солидна потребителска подкрепа в

различни индустриални браншове

особено в тези, които се нуждаят от

икономия на гориво за транспорти-

ране на големи товари, резервно

захранване и мащабни селскостопан-

ски дейности.

През последните няколко десети-

летия опитите за подобряване на

цялостната ефективност на дизело-

вия двигател пожъна значителни

успехи, като бяха въведени модифи-

кации на системата за запалване и

подобрения на производителността

чрез комбиниране на гориво с кисло-

род. При тези двигатели се постига

много висока скорост на пуска, без

да е необходимо да се използват

запалителни свещи, тъй като про-

цесът на запалване се извършва

директно с постъпването на кисло-

род в горивната камера. Кислородът

се компресира и нагрява до темпе-

ратура 550°C. Горивото се впръсква

в горивната камера чрез преход през

предварителна камера и с постъпва-

нето се запалва мигновено поради

високата температура, разширявай-

ки въздуха в камерата и задвижвай-

ки буталата. Малки количества го-

риво се отделят в предварителна-

та камера, за да се поддържа двига-

телят работещ. Колкото по-равно-

мерно се разпределят тези количе-

ства, толкова по-голяма икономия на

гориво се реализира, а общата ефек-

тивност на двигателя е по-висока.

Предкамерата и горивната каме-

ра са претърпели редица промени в

търсене на оптималната геометрия,

която да осигури максимална мощ-

ност. В резултат на това се стига

до внедряването на турбокомпресо-

ра. Последва надграждане на систе-

мите чрез въвеждане на цифров ин-

терфейс. Дигиталното управление

осигурява повече прецизност на ин-

тервалите на впръскване на гориво,

което намалява емисиите на отра-

ботени газове. Технологични пости-

жения, като селективната катали-

тична редукция (Selective Catalytic

Reduction – SCR), намаляват азотни-

те оксиди в изпускателната систе-

ма с до 80%. Чрез тази система

парниковият газ се разпада до без-

вреден азот и водна пара. Рецирку-

лацията на отработените газове

(Exhaust Gas Recirculation – EGR) е

друга иновация, която връща отра-

ботените газове във всмукателния

колектор. Технологията използва

разликата в налягането на всмуква-

ния въздух и изходящите газове и по

този начин значително редуцира

емисиите от двигателя.

Наред с гореспоменатите пости-

жения в технологията на дизелови-

те двигатели съществен напредък

отбелязват системите, проектира-

ни за директно впръскване на гори-

во като Common Rail Fuel. Този усъ-

вършенстван метод на впръскване

пренася дизела от резервоара за

гориво към различните клапани, като

същевременно поддържа най-високо-

то налягане, подходящо за хомогени-

зиране на дизеловото гориво и кис-

лорода. Този процес позволява по-

добър контрол, по-голяма мощност

и по-малко емисии.

Конкуренцията на различните

разработки в сферата на генератор-

ните уредби и вниманието, насоче-

но към постигане на по-добри пока-

затели за еколосъобразност, произ-

водителност и икономичност, под-

държат надпреварата за оптимиза-

ция между газовите и дизеловите

технологиите. От друга страна,

това съревнование е довело и до

алтернативи, обединяващи различни-

те концепции, като например хибрид-

ните системи, в които запалването

се осъществява чрез бензин, а след

като двигателят заработи, плавно

се преминава към подаване на ста-

билен приток на природен газ.
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    нергийната ефективност в ин-

дустрията е ключов компонент от

прехода на икономиката към по-ви-

сока степен на устойчивост. Подхо-

дите, които може да предприеме

едно промишлено предприятие в по-

сока редуциране на енергийните

разходи, са четири – внедряване на

енергийно ефективни технологии,

преобразуване на енергийните носи-

тели, управление на товарите и

възприемане на по-енергийно ефек-

тивно поведение. Европейската ди-

ректива за ефективността при

крайното потребление на енергия и

осъществяване на енергийни услуги

насърчава премахването на съще-

ствуващите бариери и несъвършен-

ства, които възпрепятстват ефек-

тивната енергоконсумация. Енергий-

ните одити играят водеща роля в

този процес и са първата важна

стъпка към имплементирането на

успешна програма за енергиен ме-

ниджмънт в индустрията.

Измервателна
техника при
енергиен одит

Видове одит
Съгласно дефиницията в стандарт

ISO 50002 енергийният одит пред-

ставлява систематичен анализ на

енергопотреблението в рамките на

дефинирана рамка на проучване, на-

сочено към идентифициране, количе-

ствено определяне и докладване на

възможностите за подобряване на

енергийната ефективност. Оценя-

ват се енергийните потоци в сгра-

да, процес или система с цел да се

редуцира енергията на вход, като

същевременно се поддържат или оп-

тимизират нивата на производител-

ност, безопасност и комфорт. Сте-

пента на подробност на тази оценка

определя вида на енергийния одит.

Walk-Through одитът (WTA), как-

то подсказва името му, се състои

от обхождане на предприятието и

инспектиране на оборудването с цел

откриване на проблеми по под-

дръжката и експлоатацията му и

идентифициране на зони, които се

нуждаят от допълнително проучва-

не. Резултатите от WTA включват

определяне на възможностите за

икономия на енергия, качествен ана-

лиз на внедряването на енергоспес-

тяващите мерки и изчисления на

потенциала им за намаляване на

потреблението.

Енергийното диагностициране

обхваща извършване на икономичес-

ки изчисления и евентуално използ-

ване на измервателна техника с цел

определяне на действителната кон-

сумация и загубата на енергия. Ре-

зултатите от този вид одит включ-

ват енергиен баланс, списък от

мерки за енергийна ефективност,

както и финансов анализ на всяка от

идентифицираните мерки, което

спомага за класифицирането и

приоритизирането им.

Инвестиционният одит пред-

ставлява подробен отчет за потреб-

лението на енергия, включващ и из-

числения на инвестициите и разхо-

дите по експлоатация и поддръжка

при внедряването на определени

мерки за подобряване на енергийна-

та ефективност. В резултат на

Измервателна
техника при
енергиен одит

Е
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този одит се придобива представа

за реалните енергийни потребности

и енергийния баланс. Отново се пред-

лага набор от енергоспестяващи

мерки, както и изчисление на иконо-

миите на енергия и нужните за ре-

ализирането им инвестиции. Този

одит предлага пакет от мерки с план

за финансиране, както и с планове за

внедряването им и за верифициране

на спестяванията.

Изборът на конкретен вид одит

зависи от целта му. Ако се търси

идентифициране на потенциалните

спестявания с цел да се приорити-

зират последващи проучвания, е не-

обходимо провеждането на Walk-

Through одит. Ако са налице планове

за значителни вложения в мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност, най-подходящ е инвестици-

онният одит. Енергийното диагнос-

тициране е отличен вариант, тъй

като предоставя достатъчно инфор-

мация, за да може предприятието да

започне да работи над енергийната

си ефективност, и се характеризи-

ра с много добро съотношение каче-

ство-цена.

Електроенергия
Данните, които предоставят

електроснабдителните дружества,

не са достатъчни, за да се определи

разходът на енергия за всички отдел-

ни процеси. Понякога са налични енер-

гийни измервания от предходни про-

учвания особено когато се осъще-

ствява добър процесен мониторинг.

Все пак в повечето случаи при одит

се налага да се измери консумация-

та на енергия на избрана част от

важното оборудване, за да може да

се изготви енергийният баланс.

Освен директно измерване на

енергопотреблението посредством

монтирани за постоянно електроме-

ри, са необходими и стойностите за

мощността или големината на тока

за електрооборудването. За да се

изчисли консумацията на енергия

трябва да се измери активната

мощност, като е желателно това да

се осъществи директно с помощта

на ватметър.

Сред най-често използваните

инструменти за измерване на елек-

трически параметри при извършва-

не на енергиен одит са също ампер-

метрите, волтметрите, уредите за

измерване на фактора на мощност-

та и мултимерите. В повечето слу-

чаи всички изброени измервателни

средства са преносими и разполагат

с регистратор на данни. Измервани-

ята на електрическите характери-

стики и на енергоконсумацията

трябва да се направят за всички зони

и инсталации с висока енергийна

интензивност. По време на опреде-

лянето на електрическите парамет-

ри трябва да се прави ясно разгра-

ничение между общата мощност

(измервана в kVA), активната мощ-

ност (обикновено измервана в kW),

както и фактора на мощността.

Трябва да се внимава и с електричес-

ките товари, от които не се очаква

да генерират синусоидална форма на

вълната, какъвто е случаят с двига-

телите с честотно регулиране и

непрекъсваемите захранвания (UPS).

Причината за това е, че използване-

то на измервателни уреди се осно-

вава на синусоидална форма на вълна-

та, поради което показанията в

подобни случаи биха били погрешни.

Затова е необходимо да се използват
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инструменти, измерващи среднок-

вадратичните стойности.

Измерването на електрическите

параметри може да се осъществи и

чрез усъвършенствани анализатори,

които след свързването към дадено

електрическо табло на машина или

към подстанция предоставят на

дисплея си отчетените стойности.

Те обхващат непосредствени измер-

вания и такива с регулируема

продължителност за всяка фаза и за

пълното напрежение, големина на

ток, действителна реактивна и ак-

тивна мощност, фактор на мощно-

стта и потребление на енергия.

Непосредствените измервания се

повтарят на всеки 20 секунди, като

уредите обикновено се предлагат с

памет за дългосрочно съхранение на

измерените стойности. По възмож-

ност електроподаването трябва да

се преустанови временно, за да мо-

гат електротехниците и екипът от

одитори да направят всички свързва-

ния. Съхраняваните в паметта дан-

ни се обработват и анализират с

помощта на софтуерен пакет. От

обработените данни автоматично

се генерират графики, представящи

енергийните потребности и вариа-

циите на фактора на мощност за

периода на одит. В допълнение в

рамките на същия период се регис-

трират също енергоконсумацията

на тестваното оборудване в kWh и

реактивният товар за всяка фаза.

Температура
Най-често за измерване на тем-

пературата при енергиен одит се

използват съпротивителни термо-

метри, термодвойки, термистори,

инфрачервени термометри и термо-

камери. Съпротивителните термо-

метри са сред най-технологично

усъвършенстваните инструменти,

като се отличават с вътрешен сиг-

нал за калибриране и нулиране на

настройките. Те предлагат високи

нива на точност и често се изпол-

зват за непрекъснати измервания.

Термодвойките са широко използ-

вани и са с ниска цена. Те покриват

голям температурен диапазон от

няколко градуса до 1000°C и обикно-

вено са преносими. Сред недостатъ-

ците им са необходимостта от чес-

то калибриране с помощта на специ-

ализирани инструменти и относител-

но слабият им сигнал, който лесно се

влияе от индустриален шум. Термис-

торите се използват като инстру-

менти за непрекъснато измерване и

са с ниска цена. Те се характеризи-

рат със силен, линейно изменящ се

сигнал и предлагат възможност за

автоматично нулиране на настройки-

те. Инфрачервените термометри

измерват температурата от раз-

стояние въз основа на топлинното

излъчване на телата. Те откриват

точки с повишени стойности на

температурата, както и проблемни

зони в изолацията. Те са преносими и

лесни за експлоатация но нивото им

на точност е ограничено.

Термокамерите са подходящи за

локализиране на проблеми с херметич-

ността и влажността, топлинни

мостове или дефекти в изолацията.

Тези инструменти се използват и за

измерване на температурните раз-

лики между две повърхности, което

позволява на одиторите да определят

неефективностите в инсталацията.

Преди да се одитират топлинните

системи (например котли), те тряб-

ва да работят при нормалните си

температури, за да може данните от

измерванията да са възможно най-

представителни. За да се открият

топлинните загуби вследствие на

дефекти в изолацията на сградите,

температурата на закрито трябва

съществено да се различава от тем-

пературата на открито. Следова-

телно е добре измерването да се

проведе в студен и облачен ден с цел

да се избегне загряването на стени-

те от слънчевото излъчване.

Отработени газове
Измерванията на димните газове

са необходими, за да се анализира

горивната ефективност на съоръже-

ния като котли, пещи и горелки. Те

обхващат измерване на концентра-

цията на CO2, CO, SOx, NOx, димно

съдържание и температура. Обикно-

вено тези измервания се извършват

с преносими уреди като електронни

газ анализатори, които, освен че

мерят бързо споменатите парамет-

ри, същевременно изчисляват горив-

ната ефективност.

Необходимо е да се внимава при

сравняването на преносимите елек-

тронни измервателни уреди с конвен-

ционалните. Последните измерват

при условия на сух газ, докато елек-

тронните инструменти мерят

състава на газовете непрекъснато

при реални условия. Важно е също,

преди да се предприеме измерването,

конкретното съоръжение да е рабо-

тило за определен период от време

до достигането на стандартната му

експлоатационна температура.

Пробовземната сонда на газ ана-

лизатора се поставя в изпускащото

устройство, като краят й трябва да

се намира в средата на потока дим-

ни газове. Това може да се постигне
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лесно и с висока точност, тъй като

съвременните газ анализатори могат

да визуализират стойността на

температурата в точката, в която

се намира сондата. Следователно

най-подходящата точка за пробовзе-

мане се намира там, където темпе-

ратурата е максимално висока. След

пробовземане газовете се анализи-

рат и процентното им съдържание в

потока се определя посредством

интегрираните в устройството ал-

горитми. Съвременните газ анализа-

тори са напълно автоматични, така

че, след като се вземе подходящата

проба, ефективността на тествано-

то съоръжение и концентрацията на

изброените газове се визуализира

непосредствено на дисплея на уреда.

Други измервания
Други важни параметри, които

трябва да се отчетат при провеж-

дането на енергиен одит в едно

предприятие, включват дебит, влаж-

ност на въздуха, осветеност, наля-

гане и др. За да се определи топлин-

ният поток чрез даден флуид, е нуж-

но да се измери неговият дебит

(масов или обемен). Такива измерва-

ния обикновено се правят на газооб-

разни и течни горива, пара, гореща/

студена вода или въздух. Уредът за

измерване на дебит трябва да се

избере внимателно, като се вземат

предвид видът на флуида, наличието

на разтворени и корозивни веще-

ства, свързаните с измерването

разходи и др.

Влажността на въздуха обикнове-

но се мери със сухи и мокри термо-

метри. Тези измервания са времеем-

ки и изискват предварителна подго-

товка. Предлагат се и електронни

измервателни уреди, чийто обхват

обаче е ограничен до температурен

диапазон до 60°C. Използват се още

психрометри, дигитални влагомери,

термохигрографи и др.

Измерванията на нивата на осве-

теност при енергиен одит се пра-

вят с цел да се открият отклонения

от граничните стойности, специ-

фични за даденото производство.

Луксметрите се състоят от сензор

с анализатор за цвят и устройство

за корекция на ъгъла на падане на

светлината. За постигане на най-

добри резултати сензорът трябва

да бъде свързан чрез гъвкав кабел към

аналогов или цифров дисплей. Това

минимизира риска от засенчване на

сензора при извършване на отчита-

нията. Измерванията трябва да се

осъществяват при стандартни ус-

ловия, като е необходимо да се га-

рантира, че резултатите за освете-

ността от електрическото освет-

ление не са повлияни от наличието

на естествена светлина.
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Семеен бизнес с традиции: Fronius
отбеляза 75-годишния си юбилей
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Семеен бизнес с традиции: Fronius
отбеляза 75-годишния си юбилей

На 20 юни 2020 г. австрийската се-

мейна компания Fronius, стартирала ка-

то еднолично дружество през 1945 г.,

отбеляза 75 години от създаването си,

през които се превърна от регионален

ремонтен цех в глобален лидер в област-

та на заваръчните технологии, фото-

волтаиците и технологиите за зареж-

дане на акумулаторни батерии.

С отварянето на цех за поправка на

радио- и електроапаратура Гюнтер

Фрониус поставя началото на една ис-

тория на успеха, продължаваща и до днес

под ръководството на третото поко-

ление на основателската фамилия. Биз-

несът стартира в пазарното градче Пе-

тенбах, Горна Австрия, където и понас-

тоящем се намира централата на

Fronius. В онези дни зареждането на аку-

мулатори на превозни средства изглеж-

да сложна задача и Гюнтер Фрониус смя-

та, че това трябва да се промени. Ка-

то обучен електроинженер той разра-

ботва решение, позволяващо удължава-

не на периода на експлоатация на бате-

риите. "Това, което сме и което отс-

тояваме, се основава на устойчивата

идея на дядо ми", споделя главният из-

пълнителен директор на Fronius Елиза-

бет Енгелбрехтсмюлер-Щраус, която

управлява семейния бизнес от 2012 г.

шение и за насочване на фокуса към со-

ларната енергия, смятана за "техноло-

гия на бъдещето". Затова днес трите

основни направления на Fronius са зава-

ръчни технологии, фотоволтаици и тех-

нологии за зареждане на акумулаторни

батерии.

Бизнес направление "Перфектно

зареждане"

Бизнес направление "Перфектно за-

реждане" е на годините на самата фир-

ма. Основателят на компанията Гюнтер

Фрониус започва да зарежда оловни аку-

мулаторни батерии в ранните години на

бизнеса си. След множество разработ-

ки, през 1990-те години компанията за

първи път преминава от 50-херцови за-

рядни устройства към високочестотна

технология. Последваща изследовател-

ска дейност води до достигането на

ключов етап през 2007 г. - разработва-

нето на Ri процеса, чрез който батери-

ята се зарежда в съответствие с дейс-

твителното й вътрешно съпротивле-

ние. Оттогава продуктите на Fronius

автоматично се адаптират към зареж-

даните батерии и техните характерис-

тики, правейки всеки заряд уникален. В

момента бизнес направлението прави

следващата стъпка към бъдещето с ли-

тиево-йонната технология, инкорпори-

райки нови идеи за дигитализация и мре-

жова свързаност на устройствата.

Бизнес направление "Перфектно

заваряване"

Това направление съществува от

1950 г., когато Гюнтер Фрониус откри-

ва, че може да стопи прътов електрод

чрез технологията, използвана в заряд-

ните устройства за батерии. През 70-

те години на 20 век се постига изклю-

чителен напредък, кулминиращ в истин-

ска революция с представянето на

Fronius Transarc 500. Това е първата в

света първично комутирана инвертор-

на заваръчна система, благодарение на

която Fronius започва да си сътрудничи

с водещи компании извън Австрия. През

1998 г. Transarc е заменена от дигитал-

ната TransPuls Synergic (TPS) - първата

заваръчна система, която може да бъ-

де актуализирана. По това време ком-

панията проучва и нов тип заваръчен

процес, който през 2005 г. влиза в ис-

торията като "студен метален тран-

сфер (CMT)". Оттогава е възможно съ-

единяването на изключително тънки ма-

териали, както и на материали като

алуминий и стомана. Днес Fronius зада-

ва нова тенденция с TPS/i - високопро-

изводителна заваръчна компютърна

система, създадена в отговор на Industry

4.0.

Бизнес направление "Соларна

енергия"

Бизнес направление "Соларна енер-

гия" е част от Fronius от 1992 г. Инвер-

торът Fronius Sunrise е пуснат на паза-

ра през 1995 г. и много бързо постига

международен успех. Истинска револю-

ция настъпва през 2001 г. с представя-

нето на Fronius IG. Това е първият ин-

вертор с високочестотен трансформа-

тор, който позволява на техниците да

подменят печатната платка на място.

През последните години бизнесът се

развива и компанията се трансформи-

ра от производител на инвертори в дос-

тавчик на решения за ефективно и ин-

телигентно генериране, съхранение,

разпределение и консумация на енергия.

Продуктовата гама се разширява от

специфицирани от клиента решения за

съхранение до фотоволтаици за подгря-

ване на вода и електромобилност, про-

изводство и съхранение на водород и ин-

фраструктура за презареждане с водо-

род. Следващата стъпка: портфолиото

на Fronius скоро ще включва трифазния

хибриден инвертор Symo GEN24 Plus - ре-

шение "всичко в едно" за цялостна енер-

гийна независимост.

Революция в заваряването, гло-

бализация и соларна енергия

През 1950 г. Гюнтер Фрониус разши-

рява продуктовата гама на компанията

със заваръчни трансформатори. Бази-

райки се на тази технологична основа,

през следващите десетилетия Fronius

прераства в значимо средно предприя-

тие, което електроинженерът предава

на децата си, Бригите Щраус и Клаус

Фрониус, през 1980 г. Те стартират

програма за разрастване и разширява-

не в международен мащаб, което води

до основаването на дъщерни дружест-

ва в цял свят. През 1992 г. се взема ре-
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     роизводствените предприя-

тия са един от най-големите консу-

матори на електроенергия в рамки-

те на световния енергиен пазар. Ог-

ромният брой съоръжения и машини,

които трябва да се захранват, как-

то и съпътстващите ги офис пло-

щи на производствените компании,

определят необходимостта от не-

прекъснато и надеждно електрос-

набдяване. С нарастващото осъзна-

ване на отрицателното въздей-

ствие на традиционните енергийни

източници върху околната среда се

забелязва тенденция за преход на все

повече потребители и бизнеси към

възобновяеми източници на енергия.

Целта е да се редуцира въглеродни-

ят отпечатък на всеки един етап от

производствения процес. Много

предприятия, особено в секторите

на автомобилостроенето и елект-

ронната индустрия, избират солар-

ните централи като целесъобразна

технология за получаване на чиста

енергия.

Защо соларна централа?
Промишлените обекти използват

огромни количества енергия в широ-

ка гама процеси, които обикновено

са проектирани за максимална ин-

тензивност. Годишното потребле-

ние на електроенергия в един сред-

ностатистически завод в САЩ на-

пример възлиза на 95,1 kWh на

0,09 m2, което е поне 10 пъти пове-

че от годишната консумация в едно

типично домакинство. Основната

част от енергопотреблението във

фабриките се държи от топлината,

а останалите около 20% – от елек-

Соларни централи
за промишлени
обекти

троенергията. Според проучвания

обаче този процент се покачва –

през 80-те години на 20 век заводи-

те са използвали 25-50% по-малко

електрическа енергия, отколкото в

момента. Експерти прогнозират, че

до 2030 г. делът на електроенерги-

ята в общата консумация на енер-

гия на производствените предприя-

тия ще достигне 30%.

Освен че предлага множество

възможности, електрификацията на

индустрията изправя компаниите

пред различни предизвикателства.

Като пример могат да бъдат посо-

чени производителите, които изпол-

зват електроенергия, генерирана

изцяло в работещи на въглища цен-

трали. Тези предприятия допринасят

за проблемите, свързани с емисиите

на парникови газове, което от своя

страна обуславя по-високи енергий-

ни разходи поради допълнителните

екологични такси, прибавени към тях.

Възобновяемите източници предла-

гат възможности за избягване на

подобни проблеми, като в резултат

на редица проучвания е установено,

че използването на соларна енергия

може да доведе до съществено по-

нижение на разходите за енергопот-

ребление на производителите. Ана-

логично на много други технологии,

ефективността на соларните цен-

трали се увеличава с разширяване на

мащаба на внедряване. Според из-

следване на водеща компания, разра-

ботваща соларни системи за

търговски цели, през 2019 г. средна-

та цена за монтаж на соларна инста-

лация за битови нужди възлиза на 3,05

щатски долара на ват. Тази цена

обаче пада до само 1 щатски долар

на ват, когато става дума за сис-

теми с капацитет 1 MW. В сравне-

ние с въглищата, соларната енергия

е отявлен победител – съвременни-

те технологии позволяват генерира-

не на енергия на цена, която е напо-

ловина на тази за производството

й във въглищни електроцентрали.

Повечето промишлени обекти

отговарят напълно на простран-

ствените изисквания за изграждане-

П

Соларни централи
за промишлени
обекти
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то на соларна централа. Заводите

обикновено се строят с квадратни

или правоъгълни покриви, което е

идеално за разполагането на маси-

ви от соларни панели. Тези покриви

позволяват техническите екипи по

монтажа на панелите да работят

бързо и ефективно, което съкраща-

ва времето за инсталация. В пове-

чето случаи фабриките се строят

далеч от високи сгради или дървета,

които да блокират слънчевата свет-

лина. Плоските покриви дават

възможност и за безпрепятствено

ориентиране на панелите на юг, за

да могат да функционират с макси-

мална ефективност.

Наземните соларни системи са по-

подходящи за някои предприятия. Това

е валидно например за случаите, в

които покривът на промишления

обект не е плосък или не е проекти-

ран да издържи на прекомерно голя-

мото тегло на соларната инстала-

ция. Повечето производствени пло-

щадки разполагат с достатъчно про-

странство за изграждане на систе-

ми за наземен монтаж. Земите около

заводите обикновено включват голе-

ми паркинги и обширни полета, отда-

лечени от пътната мрежа. Тези про-

странства са изключително подходя-

щи за изграждане на соларен масив,

който може да бъде комбиниран с

покривна инсталация, като по този

начин може значително да се увели-

чи количеството на генерираната

енергия. Атрактивен вариант за пар-

кингите на заводите са т. нар. солар-

ни навеси. Тези естетически изглеж-

дащи съоръжения едновременно оси-

гуряват соларна енергия и предпаз-

ват паркираните под тях автомоби-

ли от условията на околната среда.

При наземните соларни системи

за инсталирането на всеки киловат

капацитет са необходими приблизи-

телно 9 m2. Повечето заводи се нуж-

даят от соларен масив с капацитет

в диапазона между 100 kW и 1 MW.

Това определя необходимост от

площ с размер между 930 и 9300 m2.

Тези пространствени изисквания не

са неизпълними за повечето произ-

водители. Ако покривната площ не

е подходяща или не са налични голе-

ми парцели земя, решението е в раз-

лични локации да се изградят някол-

ко по-малки соларни масива.

Важни съображения
Преди да се пристъпи към изграж-

дането на соларна централа в един

промишлен обект е необходимо да

бъдат отчетени няколко ключови

параметъра. Заводите обикновено са

разположени в големи парцели земя,

което означава, че е налична дос-

татъчно площ за разполагане на

множество соларни панели върху по-

кривите на постройките. Въпреки

лесния достъп до тези зони е разум-

но да се анализират енергийните

потребности на съоръженията. Това

ще даде възможност проектният

капацитет на соларната инсталация

да бъде съобразен с енергийните

нужди на завода в зависимост от

площта.

В енергийно интензивните фабри-

ки обикновено се използват редица

високопрецизни инструменти и обо-

рудване за поддръжка. Необходимо е

да се отчетат различните видове

оборудване и номиналните им нива

на енергопотребление. Този анализ

трябва да обхване консумацията на

енергия от всички системи, включи-

телно за осветление и филтриране

на вода например.

Всяко производствено предприя-

тие има фиксирани работни смени,

като доста от заводите работят на

многосменен режим. Това налага

генерирането на енергия да бъде

съобразено със съответните работ-

ни смени. Фабриките, работещи на

нощни смени, трябва да гарантират

адекватни нива на експозиция на

слънчево греене и високи коефициен-

ти на преобразуване на енергията с

цел съхраняване на допълнителни

количества в батерии.

Сами по себе си екологичните

ползи, свързани със соларните цен-

трали, често не са достатъчен

стимул един производител да преми-

не към използването на възобновяе-

ма енергия, освен ако не е налице и

икономическа полза. Въпреки спада на

цените, изграждането на една солар-

на система за индустриални нужди

все още е скъпо. Това обаче не тряб-

ва да е определящ фактор при взе-

мането на решение в полза или про-

тив инвестирането в такова съоръ-

жение. Предвид минималната нужда

от поддръжка на системата, след

изплащането на оборудването и

монтажа му соларната енергия е

практически безплатна. През над 25-

годишния експлоатационен живот на

една типична инсталация за солар-

на енергия единственият по-съще-

ствен разход, свързан с поддръжка

или ремонт, би могъл да бъде за

подмяна на инверторите.

Споразуменията за закупуване на

електроенергия (PPAs) са атрак-

тивна алтернатива за производи-

телите, които не могат или не

желаят да инвестират директно в

соларна централа. Често срещани

са и споразуменията между инста-

латори на соларни системи или

комунални дружества и производ-

ствени предприятия. Те изграждат

или заплащат строителството на

наземни или покривни централи

върху имота на производствената

компания, като запазват правата си

на собственост върху оборудване-

то. Производителите могат да за-

купят генерираната соларна енер-

гия на определена цена за конкретен

период от време, като тарифата
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обикновено е по-ниска, отколкото ако се купува през

мрежата.

Предимства
Сред основните предимства на интегрирането на

соларна централа в производството е осигуряването на

достатъчно енергия по време на периодите на пиково по-

требление, които обикновено съвпадат с часовете с

максимална експозиция на слънчевото греене. Това позво-

лява на операторите да преминат към захранване на

заводите със соларна енергия и дава възможност за ог-

раничаване на зависимостта от електроснабдителната

мрежа, което е свързано и с потенциал за спестяване на

разходи. При наличие на надеждни системи за съхранение

на енергия процесите в заводите през нощта могат дори

да се захранват частично със соларна енергия.

Друго преимущество на соларните централи за про-

мишлени обекти е относително лесната им поддръжка.

Соларните системи нямат движещи се части или слож-

ни механични компоненти, поради което вероятността

от възникване на повреда и отказ на оборудването е много

по-малка. В допълнение соларните инсталации не генери-

рат шум, което повишава целесъобразността им по от-

ношение както на околната, така и на работната среда.

Соларните централи предоставят и възможност за

увеличаване на гъвкавостта от гледна точка на електро-

снабдяването. Използването на електроенергия от ос-

новната разпределителна мрежа често е съпроводено с

различни ограничения, налагани от операторите. Поради

тези ограничения компаниите нямат свободата да управ-

ляват самостоятелно електроснабдяването на заводи-

те и съответно да оптимизират енергийните си разхо-

ди. Соларните централи предлагат тази свобода - чрез

интегрирането им в промишлени обекти компаниите мо-

гат да регулират електроснабдяването и да управляват

по-добре консумацията по време на работните смени.

Соларни топлинни системи
Както беше споменато, по-големият дял енергия,

използвана в индустрията, е под формата на топлина.

Въпреки че за някои процеси, например в металургията,

е необходима топлина с много висока температура,

повечето индустриални дейности изискват топлинна

енергия с ниска или средна температура. Нискотемпе-

ратурната топлина намира широко приложение – в

текстилната промишленост, в млекопреработката за

промиване и пастьоризация, в минната индустрия за

извличане на различни компоненти и др.

Соларните топлинни системи са подходящи за гене-

риране на топлинна енергия с температура до 150°C.

Инсталациите включват масив от соларни колектори,

в който циркулира флуид (вода, комбинация от вода и

гликол и др.). С помощта на топлообменник топлината

се предава от първичния контур към контура за техно-

логична топлина под формата на гореща вода, въздушен

поток или пара в зависимост от изискванията на про-

цеса. Системата може да разполага и с решение за

съхранение на топлинната енергия, което да се изпол-

зва с цел удължаване на периода на доставка на соларна

топлина, за да се компенсират вариациите в слънчевия

ресурс, но и за да се елиминират флуктуациите в топ-

линните потребности при серийно производство.

Ползите от соларните топлинни системи имат еко-

логични, политически и икономически аспекти. Екологич-

ните ползи са свързани с възможността за редуциране

на вредните емисии, което зависи от количеството

изкопаеми горива, заменени директно или индиректно от

възобновяема енергия. В зависимост от местоположени-

ето една 1,4-мегаватова соларна топлинна система

(2000 m2) може да позволи спестяване на около 175 Mt

въглероден диоксид. Политическите и икономическите

ползи са свързани с потенциалните спестявания на енер-

гийни разходи и подобряването на енергийната сигурност

чрез ограничаване на вноса на енергия и др.

Що се отнася до енергийните разходи и потенциални-

те спестявания, има три основни фактора, които тряб-

ва да се имат предвид, тъй като имат по-голяма тежест

при сравняване на цените на енергията, генерирана от

соларна топлинна система. Това са първоначалната цена

на системата, експлоатационният й живот и ефектив-

ността й. Тези фактори зависят от локацията и каче-

ството на системата, поради което се изменят в широ-

ки граници в различните държави. Следователно средни-

те инвестиционни разходи за соларните топлинни сис-

теми могат да варират значително в зависимост от

държавата и вида на инсталацията. Според Международ-

ната агенция по енергетика (IEA) инвестициите за една

голяма система в Европа са от порядъка на 350 до 1040

щатски долара/kW.
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     светлението, предназначено

за ядрени централи и хранилища, е

подложено на много по-голямо нато-

варване в сравнение със стандарт-

ното осветление за индустриални

нужди. В някои случаи осветителни-

те тела работят при непрекъснат

режим 24 часа в денонощието. Атом-

ните електроцентрали (АЕЦ) изиск-

ват широк спектър от сложни и

мощни решения за осветление, в

това число осветление в хранилища-

та за отработено ядрено гориво,

устойчиви осветителни тела за

аварийно осветление, реакторни

осветителни тела, осветление за

подводни камери и др. Осветително-

то оборудване е изложено на много

агресивни условия – температурни

разлики, повишена влажност, прах,

промени в електрозахранването и

т.н. Всичко това поставя доста

висока летва пред инженерите, спе-

циализирани в промишлено осветле-

ние.

Критерии за избор на
подходящо осветление

Отговорността за проектиране

на оптимално ефективно и надежд-

но решение за осветление и строги-

те изисквания за безопасност и опаз-

ване на околната среда изправят

инженерните специалисти пред ре-

дица сложни съображения, които те

трябва да вземат предвид при

въвеждането на осветителна сис-

тема в ядрени съоръжения. Първата

стъпка е обследване за идентифици-

ране на точните нива на осветеност

на старото осветление, както и

преглед на съществуващото по-

требление на енергия и необходимо-

стта от подобрения, за да се пре-

цени какви са параметрите, които

трябва да се постигнат с новото

Осветление за
ядрени съоръжения

осветление. След това екип освети-

телни специалисти следва да проек-

тира и разработи цялостно решение

за осветление, включително и стра-

тегия за внедряване, за да се осигу-

ри непрекъснатост на обслужване-

то на съоръженията, така че про-

цесът на подмяна да не наруши ре-

жима на производство и да не зат-

рудни оперативните процеси.

Планът за изпълнение на проект

за осветление в едно ядрено съоръ-

жение задължително трябва да от-

говаря на набор от технически

въпроси – да се изберат най-ефек-

тивните и безопасни осветителни

средства, да се отчете въздействи-

ето на средата върху ефективнос-

тта поради излагане на облъчване и

поддържане на съответствие с про-

токолите за оборудване в ядрени

съоръжения.

Подводно осветление
Има много приложения за освет-

ление на подводни ядрени съоръже-

ния, които улесняват извършването

и проследяването на важни производ-

ствени операции като движение на

ядрено гориво, инспекции и под-

дръжка. При избора на системи за

подводно осветление е важно да се

намери решение, което отчита всич-

ки нужни параметри: осигуряване на

интензивна осветеност, проектира-

не на осветителна система, която

да издържи години, и прецизиране на

детайли, като например избягване на

системи с елементи, които има

опасност да се отделят. Дори един

малък винт или О-пръстен да се

развие и отдели от системата, това

може да доведе до скъпоструващо и

времеемко източване на басейна и да

наложи спиране на част от производ-

ството за известен период от вре-

ме.

Задължителни изисквания са

всички светлини за подводни ядре-

ни съоръжения да бъдат изработе-

ни от неръждаема стомана със за-

облени и гладки повърхности, позво-

ляващи лесно почистване. Наличие-

то на остри повърхности или ръбо-

ве създава риск работниците да

скъсат предпазните си ръкавици или

дрехи, което може да доведе до

излагане на облъчване. Въпреки

сложността на тези видове осве-

тителни системи те трябва да

бъдат разработени по такъв начин,

че да не се изискват инструменти

за повторно включване. Изборът на

захранващите кабели, подводните

конектори и материала за сегмен-

ти като протектори за лампи също

трябва да бъдат добре обмислени.

Специализираният поликарбонат с

висока степен на удароустойчи-

вост е най-подходящ за това при-

ложение от всички термопласти.

Той се характеризира с повече от

О

Осветление за
ядрени съоръжения
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30 пъти по-висока устойчивост на

удар на защитния рефлектор и оси-

гурява повече от 300% по-висока ус-

тойчивост на радиационно облъчва-

не от акрилните материали.

Влияние на радиацията
върху стъклото

Стъклото е аморфен нееластичен

твърд материал, често използван

при осветителни тела; неговата

проницаемост обикновено е около

92%. Въпреки че стъклото не прите-

жава свойствата на кристалните

вещества, основната му структур-

на единица е силициевият тетра-

едър, което го прави особено подат-

ливо на помътняване вследствие на

радиационно облъчване, което е ви-

димо разпознаваемо при малки дози

облъчване от порядъка на 10 Gy

(103 R). Оптичната плътност на

стъклото винаги се увеличава при

облъчване.

Прозрачните термопласти  също

изменят цвета си в среда на радиа-

ция. По тази причина за осветлени-

ето на камерата на реактора (и

други области с висока радиация) е

важно да се изберат осветителни

тела с лещи, устойчиви на облъчва-

не. Те могат да бъдат направени от

кристални или близки до кристални-

те материали като кварц,  които

запазват своята прозрачност при

излагане на 106 Gy (108 R). Друга

алтернатива е те да бъдат легира-

ни с добавки, които ще увеличат тях-

ната радиационна устойчивост.

Възвръщаемост на
инвестицията

Най-важната причина за избора на

осветление от висок клас за ядрени-

те съоръжения е повишаването на

ефективността на работата на

инсталацията. Извършването на

мащабни операции по басейн с от-

работено гориво, в който има тъмни

участъци, където не достига свет-

лина, изисква допълнително време и

усилия, което се отразява негатив-

но на всички процеси. Повечето

атомни централи сменят горивото

средно на всеки 18 – 24 месеца.

Съхранението и използването на

горивото под вода се налага, тъй

като водата действа като радиаци-

онен щит. Обикновено горивото

представлява 31%, а експлоатация-

та и поддръжката – 69% от разхо-

дите за производство на ядрена

електроенергия. Приблизително 15%

от сумарното време на прекъсване

на работа на инсталацията се дължи

пряко на подмяната на горивото. На

тази операция се дължи най-голяма

част от времето на прекъсване, тя

отнема средно повече от шест дни

и струва приблизително 2,27 милио-

на долара за една средно голяма

централа. Благодарение на подобре-

ния в подводното осветление ефек-

тивността на движението на гори-

вото може да се повиши с 3%, което

може да спести на централата

68 800 долара при всяко спиране на

производството.

Осветителните тела за подвод-

но осветление следва да се съобра-

зяват с изискванията на конкретно-

то предназначение, бистротата на

водата, размера на басейна и общо-

то количество осветеност, необхо-

димо за отделни операции. В експло-

атацията на съоръженията за дви-

жение на гориво и сградата на реак-

тора например в стандартите се

посочва, че нивата на осветеност

трябва да бъдат 200, 300 и 500 лук-

са за „извършване на визуални зада-

чи, при които е необходим висок

контраст“. Изборът на едно от

трите нива на осветеност зависи

от комплексен коефициент, който

отчита фактори като възрастта на

работниците, скоростта на работа

и/или точността и др.

Изчисляване на
осветеността

За да се изчисли прецизно необхо-

димата осветеност, трябва правил-

но да се прогнозират съответните

коефициенти за интензитет на раз-

пространение на светлинния поток

в дадената среда от източника до

осветяваната повърхност. Когато

потокът се разпространява във

въздух, се приема, че въздушната

среда не поглъща и не разпръсква

светлината. Когато обаче светлин-

ният поток преминава през водна

среда, трябва да се изчисли степен-

та на поглъщане на светлината чрез

отразяване и абсорбция от налични-

те в средата частици (общото за-

тихване на излъчената светлина се



26 брой 5/2020  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

формира от сумата на коефициенти-

те на поглъщане и общия коефици-

ент на разсейване). Светлинният

поток се категоризира в шест типа

на разпространение според геомет-

рията и вида на излъчващия източ-

ник. Най-лесният за формулиране тип

на разпространение е този от точ-

ков източник към точка от повър-

хност или диференциално осветява-

на зона. Осветителното тяло се

счита за точков източник, ако раз-

стоянието между източника и осве-

тяваната повърхност е повече от

пет пъти по-голямо от дължината

на най-дългата страна на източни-

ка. При така зададените условия

осветеността е функция и се изме-

ня обратнопропорционално на квад-

рата на разстоянието. Описаното

по-горе правило позволява точност

на изчисленията от порядъка на 2%

за дифузни излъчватели.

Например, ако приемем, че верти-

калното разстояние между освети-

телното тяло и осветяваната

повърхност е 7 м, ширината на ба-

сейна е 8 м и че първоначалният ин-

тензитет на светлината е

50 000 Cd (светлинен поток с

16 000 лумена, живот на лампата

4000 часа и лъч със средна степен

на разсейване), при дължина на вълна-

та 550 нанометра спектралната

пропускливост на дестилирана вода

ще бъде ∼0,95/м. Специфичната про-

пускливост на водата в басейна се

изменя, но може да се приеме, че тя

е с чистота, близка до тази на де-

стилирана вода. При ядрени съоръже-

ния с по-ниска степен на бистрота

на водата трябва да се извършат из-

числения на базата на намалената

водопроницаемост. Като се имат

предвид тези допуски, едно освети-

телно тяло може да осигури освете-

ност от ∼520 лукса на осветявана-

та повърхност. Въпреки това, ако

проницаемостта на водата спадне

само с 5%, то това ще доведе до спад

на осветеността с 35%, т.е. също-

то осветително тяло, осветяващо

същата площ, но при спектрална

пропускливост 0,90/м, ще осигури

осветеност от ∼340 лукса.

Избор на осветителни
тела

Два са основните доказани в

практиката надеждни източници

на осветление за приложения, кои-

то изискват или силен светлинен

поток, или насочено работно ос-

ветление – волфрамовите халоген-

ни осветителни тела и натриеви

лампи (HPSV). И двата вида имат

предимства и недостатъци. HPSV

лампите трябва внимателно да се

изберат така, че те да са с по-

ниско съдържание на живак – при-

близително 0,01 мг. Ако при екст-

ремни условия газоразрядната

тръба се счупи и живакът изтече,

съществува риск от замърсяване

на басейна и съоръженията за

съхранение на гориво. Високите

нива на живак или разтвор със

съдържание 1 – 2 ppm, попаднали в

средата по време на непрекъсната

работа на мощностите, може да

предизвикат корозия в облицовка-

та на горивните пръти.

LED осветлението за подводни

ядрени съоръжения все още е в на-

чален стадий на развитие и в тази

област има множество неизвестни

фактори. В процес на изследване е

устойчивостта на LED технологи-

ята при подлагане на продължите-

лен контакт с горивото. Търси се

отговор на въпроси, свързани със

степента на повишаване на радио-

активния отпадък при прилагане на

светодиодно осветление, определя-

не на максималната мощност на

лампите предвид значението на

термоуправлението в светодиоди-

те с висока мощност, както и из-

менението в проницаемостта на

стъклените рефлектори на свето-

диодите при излагане на радиацион-

но облъчване.

За разлика от подводните при-

ложения използването на LED ос-

ветление във въздушна среда се

прилага с голям успех в ядрените

съоръжения. Изискванията за мак-

симална осветеност при минимал-

на консумация на мощност правят

светодиодните източници предпо-

читан избор за големи помещения

като реакторни зали. Мощните све-

тодиодни системи могат да предо-

ставят до 100 000 лумена при

85 000 часа експлоатационен жи-

вот на лампата, като същевремен-

но се захранват с ток 7 ампера и

могат да издържат на радиацион-

но облъчване от порядъка на 105 Gy

(107 R).



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2020 27

топлоенергетика

   ехнологичната топлина е клю-

чов фактор в производството на по-

вечето продукти, изработвани от

метал, пластмаса, каучук, бетон,

стъкло и керамика. Методите за

директно нагряване генерират топ-

линна енергия в самия материал (на-

пример микровълнова технология,

индукционно нагряване или контро-

лирана екзотермична реакция), дока-

то при индиректните методи енер-

гията се пренася от топлинен източ-

ник до материала чрез топлообмен,

конвекция, излъчване или комбинация

от тези процеси. В повечето случаи

е необходимо процесът на нагрява-

не да бъде изолиран от околната

среда по някакъв начин. Функциите

на затворената зона включват, но

не се ограничават до задържане на

излъчването (микровълново или ин-

фрачервено), улавяне на димните

газове и летливите съединения, задъ-

ржане на самия нагряван материал,

контролиране на атмосферата, за-

обикаляща материала и др.

Индустриалните системи за тех-

нологична топлина могат да се кла-

сифицират в 4 основни категории –

работещи на гориво, на електрое-

нергия или на пара, както и други

процеси, включващи регенериране на

топлинна енергия, топлообменни

системи. Изборът на енергиен из-

точник зависи от наличността, раз-

ходите и ефективността, а при

системите за пряко нагряване – и от

съвместимостта на отработените

газове с третирания материал.

Съществуват и хибридни решения,

използващи комбинация от системи

за технологична топлина с различни

енергийни източници или съчетава-

Системи за
технологична топлина
в индустрията

щи различни методи на нагряване с

помощта на един и същ източник на

енергия. Въпреки че парата се гене-

рира посредством гориво или елек-

троенергия, тя е основен източник

на енергия за редица индустриални

процеси, например подгряване на

флуиди или сушене. В допълнение към

парата в промишлеността се изпол-

зват и няколко вторични енергийни

източници – вода, горещ въздух и

топлообмен с течности. Вторични-

те енергийни източници се генери-

рат от отделна система.

Системи на гориво
При тези системи топлината се

получава чрез изгарянето на твърди,

течни ли газообразни горива и се

пренася директно или индиректно

към материала. Най-широко разпро-

странени горива са изкопаемите и

биомасата. Горивните газове могат

да бъдат или в контакт с нагрява-

ния материал (директно нагряване),

или да бъдат отделени от него,

например излъчващи тръби и панели,

муфели. Твърди горива се използват

в широк диапазон от горивни систе-

ми, включително с флуидизиран слой

и решетка. Примери за оборудване за

технологично подгряване, работещо

на горива, са сушилни, нагреватели,

пещи и топилни.

Работещото на гориво оборудва-

не за технологична топлина се изпол-

зва в индустрията за нагряване на

материали в контролирани условия.

Процесът на идентифициране на

възможности и внедряване на подо-

брения е най-разходно ефективен,

когато се осъществи чрез комбини-

ране на системен подход и анализ на

вариантите за оптимизиране на

експлоатационните параметри при

подобен вид оборудване. Важно е да

се има предвид, че определен тип

оборудване за технологична топли-

на може да се използва за различни

приложения, както и че за едно при-

ложение могат да се използват ре-

дица видове съоръжения. Например

една пещ с периодичен работен ре-

жим може да се използва за изпича-

не на покрития върху метални детай-

ли в леярна, както и за термична

обработка на стъклени продукти в

завод за стъкло. Аналогично, покри-

тията могат да бъдат изпичани в

пещ или с периодичен, или с непрекъ-

снат експлоатационен режим.

Възможностите за подобряване

енергийната ефективност на систе-

мите за генериране на технологич-

на топлина, работещи на гориво, са

свързани с намаляване на загубите.

Сред основните подходи са контро-

лиране на съотношението въздух-

гориво, редуциране на излишъка от

въздух, предварително подгряване на

горивния въздух, обогатяване с кис-

лород.

Един от най-широко разпростра-

нените методи за повишаване на

ефективността на горивните про-

цеси е да се гарантира, че се изпол-

зва подходящо съотношение между

въздуха и горивото. Стехиометрич-

ното горене (когато компонентите

са в теоретичното равновесие, опи-

сано от горивната реакция) не е

практично, тъй като за пълно изга-

ряне ще е необходимо перфектно

смесване на горивото с окислителя.

Без наличието на излишък от окис-

лител, неизгорели въглеводороди

могат да постъпят в потока отра-

ботени газове, което може да е

опасно и да навреди на околната

среда. От друга страна, прекомер-

Т

Системи за
технологична топлина
в индустрията
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но голям излишък от въздух също не

е желателен, защото ще отнема

твърде много от генерираната топ-

линна енергия.

Необходимо е редуцирането на

излишъка от въздух да се извършва

внимателно, тъй като от него зави-

си безопасността на горене. Зато-

ва операторите следва да устано-

вят подходящото количество из-

лишък от въздух в съответствие с

изискванията на горелката и пещта.

Важни фактори при определянето на

нужния излишък от въздух са типът

на използваното гориво, видът на

горелката, технологичните условия

и температурата.

Друга широко прилагана опция за

подобряване на ефективността на

системите за технологична топли-

на в индустрията е предварително-

то подгряване на горивния въздух.

Тъй като източник на топлина за

горивния въздух често е потокът от

горещи отработени газове, този

подход по същество също се смята

за форма на процес на възстановя-

ване на енергия. Трябва да се има

предвид обаче, че по-високата тем-

пература на горивния въздух увели-

чава формирането на азотен оксид,

който е прекурсор за образуването

на озон в приземния атмосферен

слой.

Обогатяването на горивния въздух

с кислород е друга възможност за по-

висока енергийна ефективност, като

методът е приложим най-вече за

първичното производство на мета-

ли. Технологията е тествана преди

десетилетия, но не се използва ши-

роко. Поради технологични подобре-

ния в няколко области обаче обогатя-

ването с кислород отново се разглеж-

да като потенциален подход за уве-

личаване на производителността

и ефективността.

Подобреният топлообмен в рамки-

те на една пещ, сушилня или котел

може да доведе до енергийни спес-

тявания, повишена производител-

ност и по-високо качество на про-

дукцията. Процесът може да се оп-

тимизира чрез поддържане на чисти

топлообменни повърхности, осигуря-

ване на по-висок конвекционен топ-

лообмен чрез използване на подходя-

щи горелки и рециркулиращи венти-

латори, регулиране на температура-

та.

Задържането на топлинната

енергия е подход, включващ редуци-

ране на енергийните загуби в окол-

ното пространство. При по-голяма-

та част от оборудването за гене-

риране на технологична топлина

основните загуби се реализират през

външните повърхности и отворите.

Използването на подходящи изолаци-

онни материали, както и доброто

уплътняване на отворите са от

ключово значение за свеждане на

топлинните загуби до минимум. Друг

важен фактор за загубите от сис-

темите за технологична топлина е

проникването на въздух. Често пе-

щите работят при леко отрицател-

но налягане поради липсата или не-

подходящото управление на наляга-

нето с цел предотвратяване на за-

губата на горивните газове. Това

отрицателно налягане може да до-

веде до постъпване на въздух в пещ-

та, като това е свързано със значи-

телни енергийни загуби. Рентабил-

ни решения за този проблем са доб-

рото уплътняване на горивната ка-

мера и внедряването на система за

управление на налягането.

Възможностите за възстановява-

не на енергия зависят до голяма

степен от дизайна на системата и

изискванията на процеса. Както бе

споменато, в повечето случаи топ-

линната енергия от димните газове

се предава на горивния въздух. Този

тип предварително подгряване нама-

лява количеството гориво, необходи-

мо за установяване и поддържане на

нужната температура за процеса. В

някои случаи отпадната топлина

може да се използва неколкократно

на различни последователни нива.

Друг пример за възстановяване на

топлинна енергия е връщането на

димните газове към нагрявания ма-

териал, което също намалява по-

треблението на гориво. Топлинните

загуби от димните газове зависят

от масовия дебит и от температу-

рата на потока.

Системи на
електроенергия

Системите за технологична топ-

лина, работещи на електроенергия,

се използват за процеси на нагрява-

не, сушене, изпичане, топене и фор-

моване. Тези решения се отличават

с възможност за управление и висо-

ка степен на ефективност. В някои

случаи системите, захранвани с

електрическа енергия, се избират

заради уникалните им технически

възможности, докато в други случаи

решаващ фактор са цените на при-

родния газ (или друг вид гориво) и на

електроенергията. Понякога дадено

индустриално приложение не може да

се изпълнява по икономически изго-

ден начин без наличието на систе-

ма за технологична топлина, функци-

онираща на ток.

Електрическите системи за тех-

нологична топлина използват ток

или електромагнитни полета за

нагряване на материалите. Методи-

те за директно нагряване генерират

топлина в самия детайл чрез: пропус-

кане на електрически ток през ма-

териала; индуциране на вихров ток

в материала; възбуждане на атоми

и/или молекули в материала с помощ-

та на електромагнитно излъчване

(напр. микровълнова технология).

Методите за индиректно нагряване

използват една от тези три техни-

ки за загряване на елемент, който

предава топлината към детайла чрез

кондукция, конвекция, излъчване или

комбинация от тези възможности.

Към системите за технологична

топлина, работещи на електроенер-

гия, се причисляват електродъгови

пещи, оборудване за инфрачервена,

електронно-лъчева, микровълнова,

плазмена и радиочестотна обработ-

ка, индукционно нагряване и топене,

лазерно нагряване, съпротивително

нагряване и топене и ултравиолето-

во изпичане.

Първоначално електродъговите

пещи се използват за производство

на специализирани метали, като

ресорна стомана например. Днес те

все по-често намират приложение

при производството на по-разпро-

странените въглеродни и нисколе-

гирани стомани, както и в леярни за

топене на желязо и стомана. Елек-

тродъговите пещи с директно дей-

ствие варират от под 10 до над 400

тона. Възможностите за подобря-

ване на енергийната им ефектив-

ност включват инжектиране на

инертен газ (напр. аргон) в дъното

на пещта, предварително подгрява-

не на суровината, поставяне на

облицовка и изолация, използване на

система на гориво в първата част
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от процеса на нагряване, изгаряне

на димните газове и използване на

честотни регулатори за вентила-

торите за димните газове.

Електрическите системи за инф-

рачервена обработка се използват

в редица производствени сектори за

нагряване, сушене, изпичане, синте-

роване и стерилизация. Технология-

та се прилага най-често в случаи,

когато е необходимо да бъде нагря-

та само повърхността на даден

обект, например при сушене на ад-

хезив, текстил, хартия, покрития

върху стоманени и алуминиеви на-

мотки, леене на пластмаси, изпича-

не на прахови покрития и др. Ефек-

тивността на вече инсталирани

електрически системи за инфрачер-

вена обработка може да се повиши

чрез добавяне на допълнителни кон-

структивни елементи, които да ула-

вят разсеяната инфрачервена енер-

гия и да я насочват към продуктите,

редовно почистване на отражател-

ните елементи, зониране (хоризон-

тално или вертикално), инсталира-

не на по-ефективна система за уп-

равление. Внедряването на една или

повече от тези мерки може да позво-

ли реализирането на значителни

енергийни спестявания – между 10 и

30%.

Електронно-лъчевата технология

се използва за заваряване на мета-

ли, механична обработка на отвори,

закаляване на повърхността на ме-

тали и за термична обработка и

топене. Методът може да бъде над

10 пъти по-бърз в сравнение с кон-

венционалните системи за заваря-

ване. Сред предимствата на техно-

логията са минимални изменения на

температурата поради възмож-

ност за по-прецизно управление, на-

малена продължителност на време-

то за настройка и поддръжка и др.

Една от възможностите за увели-

чаване на ефективността на елек-

тронно-лъчевите системи е да се

работи в условия на вакуум, защо-

то това предотвратява разсейва-

нето на лъча. Друг вариант е да се

използват по-усъвършенствани си-

стеми за управление, включващи

цикли с обратна връзка и позволя-

ващи прилагането на точното ко-

личество топлина с необходимата

температура и за подходящата

продължителност.

Индукционното нагряване е дирек-

тно приложимо само за проводящи

материали, например метали. Плас-

тмаси и други непроводящи матери-

али могат да бъдат нагрявани инди-

ректно с помощта на проводящ еле-

мент, който предава топлинната си

енергия към тях. Ефективността на

системите за индукционно нагрява-

не може да се повиши чрез използва-

нето на концентратори на потока

– пасивни устройства, които кана-

лизират индукционното поле, осигу-

рявайки определена траектория за

магнитните полета. При много-

стъпалните системи, съществува-

щите отвори за достъп и инспекция

трябва да бъдат екранирани, за да

се редуцират топлинните загуби.

Около 50% енергийни спестявания

могат да се постигнат чрез изпол-

зване на намотки, специфични за

всеки отделен продукт.

Микровълновата технология нами-

ра най-широко приложение в храни-

телно-вкусовата промишленост за

процеси като нагряване, темперира-

не, сушене и предварителна термич-

на обработка. Други приложения са

вулканизирането на каучук, полиме-

ризирането на смоли, заваряването

на пластмаси и сушенето на продук-

ти. Честата визуална инспекция на

цялостната система допринася за

повишаване на енергийната ефек-

тивност и намаляване на времето на

престой. Когато една система е

инсталирана за определено приложе-

ние, ефективността й остава непро-

менена докато не се изменят пара-

метрите на продукта. Всяка промя-

на в материала, например в ширина-

та, дълбочината или теглото, ще

доведе до необходимост от преоце-

няване на системата с цел под-

държане на ефективността. В допъ-

лнение, за да се гарантира висока

енергийна ефективност, е нужна

периодичната подмяна на генерато-

рите.

Ултравиолетовото третиране

се използва от много години за из-

пичането на различни видове инду-

стриални покрития и адхезиви, как-

то и за процеси на сушене в печа-

тарската промишленост и произ-

водството на електронни компо-

ненти. За да се осигури високо ниво

на енергийна ефективност, лампи-

те и отражателните елементи на

системите за ултравиолетова об-

работка трябва да се почистват

регулярно. Периодично трябва да се

извършва визуална инспекция на

всички компоненти, за да се предот-

врати прегряване или преждевреме-

нен отказ на лампите. Нужно е да

се следи и продължителността на

експлоатация. При нормални експло-

атационни условия ултравиолетови-

те лампи имат очакван оперативен

живот, измерван в часове. Пресроч-

ването на препоръчваните часове

води до значителен спад в количе-

ството отделяна ултравиолетова

енергия.
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В търсенето на батерия, която с

едно-единствено зареждане да зах-

ранва електрически превозни сред-

ства в продължение на стотици

километри, учените се опитват да

заменят понастоящем използваните

графитни аноди с такива от мета-

лен литий. Въпреки че това увелича-

ва пробега с 30-50%, по този начин

се скъсява полезният живот на ба-

терията. Това се дължи на т. нар.

литиеви дендрити, миниатюрни де-

фекти с дървовидна структура, ко-

ито се образуват на анода в резул-

тат на множеството цикли на за-

реждане и разреждане. Дендритите

водят и до окъсяване на клетките в

батерията, ако се стигне до кон-

такт с катода.

В продължение на десетилетия

изследователите допускат, че обра-

зуването на дендрити може да се

предотврати чрез използването на

твърди електролити, например кера-

мични. Проблемът с този подход

обаче е, че образуването на дендри-

ти не се спира още в началната фаза

и в крайна сметка те се разпрост-

раняват като малки пукнатини по

предното стъкло на автомобил.

Учени от Националната лаборато-

рия на Министерството на енерге-

тиката на САЩ (Berkeley Lab), в

сътрудничество с Университет

„Карнеги Мелън“, докладват за нов

клас меки електролити в твърдо

състояние, изработени от полимери

и керамика, които потискат образу-

ването на дендрити в началния им

етап на развитие, преди да се раз-

пространили и да са увредили бате-

рията.

Системите за съхранение на енер-

гия като батериите с метален ли-

тий, включващи твърд електрод и

твърд електролит, могат да осигу-

рят висока енергийна плътност и

Нова батерийна технология
удължава пробега на
електрическите автомобили

отлични нива на безопасност, но

пред масовото приложение на тех-

нологията има няколко препятствия,

свързани с различните материали и

процеси на обработка. „Технология-

та ни за потискане на образуване-

то на дендрити има вълнуващи по-

следствия за производителите на

батерии. Благодарение на нея могат

да се произвеждат по-безопасни

батерии с метален литий, отлича-

ващи се както с висока енергийна

плътност, така и с дълъг експлоата-

ционен цикъл“, обяснява Брет Хелмс,

изследовател в Berkeley Lab. Хелмс

допълва, че батериите, използващи

новия електролит, могат да намерят

приложение и в захранването на

електрически въздухоплавателни

средства с вертикално излитане и

кацане (eVTOL).

От ключово значение при проек-

тирането на тези нови меки елект-

ролити в твърдо състояние е изпол-

зването на полимери с микропорьоз-

на структура (polymers of intrinsic

microporosity, PIMs), чиито пори се

запълват с керамични частици с

наноразмери. Тъй като електро-

литът се запазва като гъвкав, мек

материал в твърдо състояние, про-

изводителите на акумулаторни ба-

терии ще могат да изработват рула

от литиево фолио с електролита под

формата на лист между анода и

сепаратора. Тези заготовки на лити-

еви електроди са атрактивна алтер-

натива на конвенционалния графи-

тен анод, която позволява на компа-

ниите да използват съществуващи-

те производствени линии.

За да демонстрира свойството на

новия електролит за потискане на

дендритите, екипът от учени изпол-

зва рентгенови лъчи за създаването

на 3D изображения на граничната

повърхност между металния литий

и електролита, както и за визуали-

зацията на процеса на полагане и

отстраняване на литиево покритие

за период до 16 часа при ток с голя-

ма величина. Изследователите забе-

лязват, че в отсъствието на ново-

разработения електролит се появя-

ват признаци на ранните етапи на

развитие на дендрити. Получените

данни потвърждават прогнозите от

нов физичен модел за електролитно

отлагане на метален литий, отчи-

тащ както химичните, така и меха-

ничните характеристики на твърди-

те електролити.

Нова батерийна технология
удължава пробега на
електрическите автомобили
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Microsoft проведе успешен тест на

захранваща система за центрове за

данни, базирана на водородна клет-

ка. Според компанията резултатът

от изпитването е доказателство не

само за целесъобразността на кон-

цепцията като вариант за резервно

захранване, но и за водещата й роля

в разрастването на водородната

икономика.

Microsoft започва теста на пилот-

ната система, разработена от

Power Innovations, през септември

2019 г., а през юни т. г. отбелязва

най-голямото си постижение, кога-

то водородната клетка захранва

център за данни в продължение на 48

часа. Мощността на 250-киловато-

вата система е достатъчна, за да

захрани цял ред от 10 сървърни шка-

фа на център за данни Microsoft Azure.

„Това е най-мащабната система за

резервно захранване, работеща на

водород. Тя издържа най-продължи-

телния непрекъснат тест“, комен-

тира Марк Монро, който е част от

екипа на Microsoft за разработване на

усъвършенствани центрове за дан-

ни. Целта сега е да се създаде 3-

мегаватова система с горивна клет-

ка, която да отговаря напълно на

капацитета на дизеловите генера-

тори, които в момента осигуряват

резервното захранване на центрове-

те за данни.

Microsoft планира да елиминира

дизеловото гориво от дейността си

до 2030 г., като водородът се счита

за все по-целесъобразна алтернати-

ва поради намаляващите разходи за

горивните клетки. Друга основна цел

на компанията е достигането на

99,999% експлоатационна готов-

ност на центровете за данни.

„Дизеловите генератори не се

използват много. Пускаме ги един

път месечно, за да сме сигурни, че

Microsoft тества център за
данни, захранван от водородна
клетка

работят. Веднъж годишно провежда-

ме изпитания под натоварване, за да

проверим дали можем да прехвърля-

ме товар към тях при необходимост.

Средностатистически се налага да

осигуряват резервно захранване при

прекъсвания в електроснабдяването

по-малко от веднъж годишно“, пояс-

нява Монро.

Въпреки че центърът за данни,

върху който е изпробвана водородна-

та система, разполага с батерии,

които подсигуряват захранването за

времето, необходимо за стартира-

не на дизеловите генератори, се

търсят по-дългосрочни решения.

Компанията проучва и други техно-

логии, но профилът на генериране на

енергия на горивната клетка отго-

варя на изискванията на съоръжени-

ето. „Една автомобилна горивна

клетка има същото време на реак-

ция като на дизелов генератор –

може да бъде пусната бързо и да бъде

готова за пълно натоварване в рам-

ките на няколко секунди“, коменти-

ра Монро.

Microsoft предвижда много по-ши-

роко приложение на водородната

инфраструктура, отвъд предоставя-

нето на резервно захранване. „Цяла-

та тази инфраструктура предоста-

вя възможност компанията да уча-

ства в динамичната цялостна рам-

ка за енергийна оптимизация, която

ще започне да бъде внедрявана през

идните години в цял свят“, заявява

Лукас Йоппа, който ръководи екооот-

дела в Microsoft.

Според Йоппа предстои още мно-

го работа в посока скалиране на

процесите на получаване, транспор-

тиране и разпределение на водоро-

да, за да се реализира концепцията

за водородна икономика. Microsoft

води непрекъсната дискусия за това

как може да се ускори развитието

на технологията.

„Представете си, че е възможно

всички активи на центъра за данни

да се интегрират по начин, спома-

гащ за по-широкообхватно ускорява-

не на декарбонизацията на мрежата,

а не единствено в една точка за

самото съоръжение. Смятам, че

именно тук нещата започват да

стават наистина интересни“, спо-

деля Брайън Джейнъс, генерален

мениджър на екипа на Microsoft за

технологии за захранване на цент-

рове за данни и стратегия за устой-

чивост.

Microsoft тества център за
данни, захранван от водородна
клетка
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