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накратко

Завърши първият етап от изграждането на подстанция „Евмолпия“ в Пловдив
В края на миналата година бе завършен първият етап от изграждането

на подстанция „Евмолпия“ в Пловдив, собственост на EVN. Понастоящем е

готово подземното ниво на подстанцията, включително с полагането на

първата плоча. Следва изграждане на надземното ниво и сградата, като

паралелно се произвежда и оборудването на подстанцията. Електрическата

разпределителна уредба 20 kV е вече произведена, а силовият трансформа-

тор ще бъде готов до края на март т. г. В процес на производство е и

електроразпределителна уредба 110 kV.

Инвестицията в новата подстанция възлиза на 11,6 млн. лв. Инсталира-

ната мощност е 50 MVA с възможност за достигане на 100 MVA. Предвижда

се подстанцията да е изцяло от закрит тип, като присъединяването към

мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбо-

ве, водещи към нея. Сградата ще е едноетажна, с монолитна стоманобето-

нова конструкция и шумоизолация. Управлението, постоянният контрол и

мониторинг на подстанцията ще бъде дистанционно от диспечерския център

на EVN чрез телемеханика.

Подстанцията ще обхване централната и източна част на Пловдив, къде-

то поради усилено строителство на нови обекти през последните години

има нужда от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата.

АЕЦ Козлодуй приключи изминалата година с производствен рекорд
От 1 януари до 27 декември 2019 г. АЕЦ Козлодуй е произвела общо 16 315

212 МWh електроенергия при спазване на всички изисквания за безопасност,

съобщиха от дружеството. Така през изминалата година е реализирано най-

високото производствено постижение в експлоатационната история на 5 и

6 блок досега. Рекордът надминава предишния пик в производството на елек-

тричество, постигнат през 2011 г.

„Този резултат на АЕЦ Козлодуй се нарежда сред водещите световни

постижения на атомни централи, експлоатиращи реактори от същия тип,

и поставя достоен финал на 2019 г., в която бяха отбелязани 45 години от

началото на експлоатацията на атомната централа“, допълват от друже-

ството.

Доставките на природен газ за страната с нова входна точка
От 1 януари т. г. входната точка за доставка на природен газ за България

се променя, обяви на пресконференция министърът на енергетиката Теме-

нужка Петкова. Съгласно новите условия Булгаргаз ще получава природен газ

на пункт за доставка „Странджа“. Досега входната точка за страната бе

Негру Вода, припомнят от Министерството на енергетиката.

В резултат на постигнатата договорка между Булгаргаз и Газпром екс-

порт се постига намаление с 5% на годишна база за българските битови и

индустриални потребители в доставната цена на природния газ от Русия.

„Тази икономия се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос

през територията на Република Румъния в размер на 76 млн. лв., които през

предстоящата година няма да бъдат заплащани от Булгаргаз и от българ-

ските потребители на природен газ“, поясни министър Петкова по време на

брифинга. Прогнозите са, че така българският доставчик ще реализира

положителен финансов резултат в размер на около 4,6 млн. лева за 2019/2020

газова година вследствие на по-ниските тарифи, обявени от Булгартрансгаз

на вход „Странджа“.

На събитието стана ясно още, че от 2 януари т. г. на платформата за

търговия на Газов хъб „Балкан“ стартира многостранна търговия на орга-

низирания борсов пазар, в т. ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен

сегмент и брокерска услуга, което по думите на министър Петкова ще даде

възможност за пълна либерализация на пазара на природен газ у нас.

ЧЕЗ модернизира 50% от подстанциите в София
ЧЕЗ Разпределение подмени над 15 000 метра кабели 110 киловолта и

реконструира 17 подстанции. Програмата стартира през 2011 г. с подмяна-

та на кабел „Редута“. През 2013 г. бе извършена най-мащабната реконст-

рукция на електроразпределителната мрежа в София през последните 30

години чрез модернизацията на две подстанции „Средец“ и „Хиподрума“, както

и изграждане на нова 110-киловолтова суха кабелна линия „Гешов“, която

свързва подстанциите. Проектът осигури първата напречна връзка в елек-

троенергийната инфраструктура на София.

За 2020 г. е предвидена подмяна на 110-киловолтовия кабел „Дондуков“.
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   рез август 2018 г. Международната организация по

стандартизация (ISO) публикува актуализирана версия

на ISO 50001 „Системи за управление на енергията.

Изисквания с указания за прилагане“, като преходният

период е три години. Това означава, че преди 21 август

2021 г. всички съществуващи сертификати трябва да

бъдат приведени в съответствие с ISO 50001:2018, за

да запазят валидността си. Обновената версия следва

общата рамка на ISO и структурата на високо ниво

(HLS), аналогично на други широко прилагани стандар-

ти като ISO 9001 и ISO 14001, което ще улесни интег-

рирането с други системи за управление. Първото из-

дание на стандарта е публикувано през 2011 г., като

целта му е да позволи на организациите да установят

системите и процесите, необходими за продължително

подобрение на енергийните характеристики, включител-

но енергийната ефективност и енергопотреблението.

Според експерти измененията по отношение на изис-

кванията в ISO 50001:2018 спрямо предходната му вер-

сия са умерени. Най-значителни са промените, породе-

ни от HLS, но са налице и такива, свързани конкретно

с енергията. Фокусът на второто издание на стандар-

та е насочен предимно към навременно идентифицира-

не на рисковете, събиране на подходящите данни, от-

читане на всички фактори и добро разбиране на терми-

нологията.

Обновената версия на ISO 50001 изисква цялостен

анализ на организацията, за да се гарантира, че са взети

предвид всички вътрешни и външни заинтересовани

страни, които могат да повлияят на ефекта от иници-

ативите, свързани с енергийния мениджмънт. В издани-

ето от 2011 г. се изисква определянето на един-един-

ствен отговорен за управление на енергията, докато

според актуализирания стандарт ръководството трябва

да повери отговорност и власт на екип за енергиен

мениджмънт.

Сред новостите е изискването за анализ на рискове-

те и възможностите преди планиране. Докато преди бе

допустимо да се предприемат превантивни мерки за

всичко, което може да се отрази на енергийните харак-

теристики, новото издание на стандарта изисква по-

ранен и по-задълбочен анализ на всички рискове, които

могат да окажат въздействие върху показателите,

както и на възможностите за предотвратяване или

редуциране на нежеланите ефекти.

Съгласно ISO 50001:2018 при определянето на рефе-

рентна базова линия на енергийните характеристики

вече се изисква да бъдат отчетени всички релевантни

променливи като метеорологични условия (температу-

ра), работни условия, работно време и произведена

продукция, както и статични фактори като размер на

предприятието и брой на работните смени. Този про-

Новости в актуалната
версия на ISO 50001

цес на нормализиране дава възможност за сравнение на

енергийните характеристики на различни съоръжения

или процеси при еднакви условия с цел осигуряване на

по-висока точност.

Новото издание изисква по-ранно специфициране на

план за събиране на данни. Той трябва да зададе точно

какви видове данни ще се събират, колко често и защо

именно тези данни са необходими за целите на енергий-

ния мениджмънт. Планът за събиране на енергийни дан-

ни трябва да бъде преразглеждан на определени интер-

вали и да бъде актуализиран при необходимост.

Предходното издание на ISO 50001 изискваше кому-

никация единствено на вътрешно ниво. Според обнове-

ната му версия всяко изискване за комуникация на външно

ниво трябва да бъде дефинирано, включително и каква

информация ще бъде споделяна.

В допълнение, новото издание изяснява какво се има

предвид под подобрение на енергийните характеристи-

ки - „подобрение в измеримите резултати за енергийна-

та ефективност или енергоконсумацията в сравнение

с енергийната базова линия“.

Новости в актуалната
версия на ISO 50001
Новости в актуалната
версия на ISO 50001
П
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Повече от 10 години ИКЕМ (Индустриален клъстер

Електромобили) работи за насърчаването и раз-

витието на сектор „Електрическа мобилност“ в

България. Кои постижения отчитате като най-

значими за изминалия период?

ИКЕМ стартира през 2009 г. като индустриален

клъстер. С оглед на натрупания опит през 2013 г. Об-

щото ни събрание взе решение ИКЕМ да поеме функци-

ите на национална браншова организация за електри-

ческа мобилност. Поставихме си амбициозната цел да

започнем изграждането на нов икономически сектор –

„Електрическа мобилност“ (ЕМ). Така обхватът на дей-

ностите и партньорствата се увеличиха многократ-

но. Важните за нас направления за постигане на тази

цел са: индустриално развитие, производство и развой-

на дейност, масов транспорт, бизнес модели и споде-

лени услуги, зарядна инфраструктура, професионално

образование и обучение, стандартизация, енергийна ки-

берсигурност.

Особено важно постижение през последните някол-

ко години е уникалният образователен модел, който

създадохме за връзка между образование и бизнес в

сектора, връзката му със сектор „Енергетика“ и вза-

България вече е
в челните редици
по развитие
на електрическата
мобилност

имодействието с ЧЕЗ, ЕВН, АЕЦ Козлодуй и др. ИКЕМ

си партнира активно с редица образователни инсти-

туции в страната.

Каква е политиката ви в тази посока и как оце-

нявате конкретните ползи от подобен тип

сътрудничество?

През 2017 г. ИКЕМ реализира първия етап на иници-

ирания от организацията Секторен съвет за електри-

ческа мобилност (ССЕМ). От 2019 г. моделът ССЕМ е

признат от МОН. Неслучайно с Европейския консулта-

тивен център за инвестиции (EIAH) подписахме договор

за изпълнение на проект за безвъзмездна помощ за про-

учване и развитие на професионалното образование в

сектор „Електрическа мобилност“ и необходимостта от

кадри в България, Гърция и Румъния. Предвижда се в

България вече е
в челните редици
по развитие
на електрическата
мобилност

Илия Левков,
изпълнителен директор

на ИКЕМ,

пред сп. Енерджи ревю
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резултат от проучванията по проекта да се изгради

център за образование и квалификация на човешки ре-

сурси и изследвания в електрическата мобилност и

свързаност.

Моделът ССЕМ за първи път обвързва на практика

бизнеса с професионалното образование и обучение –

висшето техническо и икономическо образование и

обучителните центрове към Българска стопанска кама-

ра. Действащи са паралелки „Електрически превозни

средства“ (ЕПС) в 5 национални професионални гимна-

зии, с над 300 ученика. Завършени са два квалификаци-

онни курса за 20 преподаватели и експерти в областта,

готови са за работа 5 центъра за професионално обу-

чение за провеждане на курсове по част от професия

„Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

С писмо № 61-6 от 08.01.2018 г. на Министерство на

труда и социалната политика (МТСП), по предложение

на ИКЕМ и БСК, се въведоха нови кодове за длъжности

в сферата на електрическата мобилност, включени в

единична група 7412 – „Електромеханици и електромон-

тьори“, с образователно-квалификационно ниво 2, а

предложените длъжности за техници са включени в

единична група 3113 „Електротехници“, с образовател-

но-квалификационно ниво 3.

Има ли централизирана база данни за разположени-

ето на зарядните точки за електромобили в стра-

ната? Ако не, планира ли се нейното създаване?

В България има няколко информационни сайта за за-

рядни станции, както и чужди такива. Но истинска

платформа за управление на зарядната инфраструкту-

ра с различни възможности за планиране, резервиране,

заплащане и управление, както и за привличане на други

участници в този процес, липсва или тепърва се правят

опити в тази посока. Проблемът с обединението и тук

е факт, което увеличава риска от навлизане на външен

„играч“, който ще се настани на вече подготвена за това

почва. Надяваме се със съвместни усилия с Министер-

ство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията (МТИТС) да развием нашите виждания за

такава платформа и тя да стане регионален фактор за

управление и източник на информация за зарядната

инфраструктура с пълна функционалност.

Какви промени в законодателството са необходи-

ми, за да се насърчи допълнително преминаването

към по-широката употреба на електромобили?

Ако тук беше приложен системен подход така, както

го направиха в Норвегия, сега България щеше да бъде

сериозно позиционирана на картата на електрическа-

та мобилност. Повече от 10 години се опитваме да

убедим всички, че система от стимули и санкции ще

създаде не само условия за инвестиции в този сектор,

но и среда за нови високоплатени работни места, за нови

професии. Така ще има и хоризонт за развитие на мо-

билни приложения за услуги, зареждане, потребление,

наблюдение и анализ на данни от целия процес на раз-

витие на ЕМ. Това неминуемо ще привлече сериозни

инвеститори в този сектор – български и чужди. Има

три български компании, пионери в производството на

електромобили, които показаха своите продукти мина-

лата година. Имаме и българска компания, произвежда-

ща зарядни станции на световно ниво, както и плат-

форма за тяхното управление и развитие.

Мога да дам и още няколко примера.  Ако дадена общи-

на иска да стимулира използването на ЕПС на своята

територия,  тя не трябва да инвестира в покупката им,

както е в момента, получавайки съфинансиране от

Националния доверителен екофонд (НДЕФ) към Мини-

стерство на околната среда и водите. Частичното

съфинансиране може да бъде първоначалната вноска от

оперативния лизинг или дългосрочен наем на ЕПС за

нуждите на общината – за електромобили, обслужващи

комунални и социални дейности, обслужване на паркове-

те и градините, зелените площи и централните град-

ски части.

Това може да стане с обявяването на обществени

поръчки за извършване на такива услуги, както транс-

портни, логистични и таксиметрови, така и други, да

се постави условие за ползване на ЕПС. Така ще са налице

няколко положителни ефекта – намаляване на вредните

емисии и фините прахови частици в общината, редуци-

ране на шума, стимулиране използването на ЕПС, реа-

лизация на младите хора, които са се насочили да учат

тези специалности в гимназиите. В допълнение, ще има

ползи и за лизинговите и финансовите компании, предо-

ставящи такива услуги, със създаването на сигурност

и устойчивост на компаниите, които се занимават с

внос и сервиз на ЕПС (и са оторизирани и сертифицира-

ни за тази дейност).

Как се развива сектор „Електромобилност“ в све-

товен мащаб и какво според Вас е неговото мо-

ментно състояние у нас спрямо международните

тенденции? Какви са основните предизвикател-

ства пред него?

В световен мащаб сектор „Електрическа мобилност“

се развива с много бързи темпове и ние следва да се

подготвим за това. С гордост можем да кажем, че

България този път не е на опашката, а в челните реди-

ци. Кадровото обезпечение на този процес е ключов

показател и следва това да бъде приоритет на образо-

вателната система. Неслучайно продължаваме да раз-

виваме нашия модел съвместно с МОН.

Големите производители на превозни средства пред-

стои да покажат новите си модели с електрическо

задвижване в пълния им блясък. Производителите на

батерии също не спират с новите си разработки и

възможни решения на енергийния източник за електри-

ческото задвижване на ЕПС. В рамките на две години

пробегът на електромобилите се е удвоил, даже утро-

ил, на същата цена. Тепърва ще бъдат демонстрирани

нови мобилни приложения в областта, системи за сигур-

ност и автономност, безпилотни коли… Ще изчезнат

традиционни професии, които ще бъдат заменени с нови.

Електрическата мобилност е секторът, който катего-

рично ще промени начина на придвижване и отношени-

ето към ЕПС – от собственост към услуга.
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  ехнологичният напредък и реди-

цата промени в обществените нагла-

си през последните години предизви-

каха драстична еволюция в сферата

на мобилността. Едновременно с

тенденции като дигитализация, ав-

тономно шофиране и споделена мо-

билност, динамично се развива и елек-

трическата мобилност, на която в ЕС

се гледа като на жизнеспособна

възможност за постигане на целите

за намаляване на емисиите на парни-

кови газове, ограничаване на атмос-

ферното замърсяване, шума и зависи-

мостта от петрол. Степента, до

която електромобилността може да

допринесе за това обаче, зависи от

различни фактори, например дяла на

електрическите превозни средства

от общия автопарк и доколко елект-

ромобилите могат да останат еко-

логосъобразни през жизнения си цикъл.

Глобалните продажби на нови елек-

тромобили отбелязват значителен

ръст, като за основна причина за

това се смята масовата употреба на

този вид транспорт в Китай. Според

проучване на Европейския парламент

от април 2019 г., въпреки бързия ра-

стеж, пазарът на електромобили в ЕС

все още е малък и до голяма степен

зависим от политиките в областта.

Повечето електрически превозни

средства са концентрирани в някол-

ко северни и западни страни членки,

въпреки че напоследък най-голям ръст

на продажбите се регистрира в юж-

ните и източните държави. През 2017

Видове зарядни станции
за електромобили -
технологични
особености
и предимства

г. броят на електромобилите в све-

та е 3,1 млн., което е с 50% повече,

отколкото през 2016 г. Около 40% от

тези автомобили са регистрирани в

Китай. През същата година Норвегия

е водеща по дял на електромобилите

в автопарка, като 39% от продаде-

ните нови коли са електрически.

Зарядна
инфраструктура

Един от основните фактори,

възпиращи по-широкия прием на елек-

трическите превозни средства, е

разбирането, че те не могат да

покрият желаното разстояние, без

да се наложи да бъдат зареждани.

Това може да се дължи или на дей-

ствителна липса на зарядна инфра-

структура, или на неосведоменост,

че тя съществува. Въпреки че мре-

жата от зарядни станции се разра-

ства с различни темпове на тери-

торията на ЕС, подобно на употре-

бата на електромобили тя все още

е недостатъчна в някои държави,

като същевременно липсва и цент-

рализирана информация за всички

съществуващи зарядни точки.

Повечето публичнодостъпни за-

рядни станции в ЕС са разположени

в урбанизираните територии на

страни като Нидерландия, Германия

и Франция. През 2017 г. например в

Нидерландия има над 32 000 зарядни

точки и повече от 119 000 регист-

рирани електромобила, докато в

Гърция бройките са съответно 40 и

малко над 300. Установено е, че към

момента на основните магистрали

в ЕС има по една бързозарядна стан-

ция на всеки 60 км.

ЕС предприема различни мерки за

насърчаване на увеличението на броя

на зарядните точки, подобряване на

осведомеността за съществуването

им и оптимизиране на стандартиза-

цията и оперативната съвмести-

мост. Една от стъпките е приемане-

то на директивата за разгръщането

на инфраструктурата за алтерна-

тивни горива, която препоръчва за-

даването на минимално ниво на инф-

раструктурата – около една публич-

Т

Видове зарядни станции
за електромобили -
технологични
особености
и предимства
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но достъпна зарядна точка на всеки

10 електрически автомобила. По пос-

ледни данни към момента има една

обществена зарядна точка за всеки

5 електромобила. Предвид очаквания

ръст на броя електрически превозни

средства, се очаква до 2025 г. в ЕС

да са необходими близо 2 млн. заряд-

ни точки. Документът препоръчва

също използването на интелигентни

измервателни системи, позволяващи

зареждането да се осъществява от

електроенергийната мрежа в момен-

ти с ниско потребление, както и в

дългосрочен план зарядните точки да

позволяват електрическите превоз-

ни средства да подават енергия към

мрежата.

Мерки се предприемат и за подо-

бряване на зарядната инфраструкту-

ра в домакинствата и работните

места, предвид факта, че повечето

електромобили се зареждат именно

на тези места. Директивата относ-

но енергийните характеристики на

сградите от 2018 г. изисква напри-

мер наличието на поне една зарядна

точка във всяка нова нежилищна

сграда (например търговски центро-

ве) и в съществуващите сгради,

подложени на основна реновация,

имащи над 10 паркоместа.

Типове и режими на
зареждане

Зареждането на електрически

превозни средства може да бъде

категоризирано спрямо режим и тип.

Режимът на зареждане описва ско-

ростта, с която се зарежда елект-

ромобилът, дефинира необходимите

величини на напрежение, ток и ско-

рост, които зарядните кабели тряб-

ва да предоставят, както и нивото

на комуникация между превозното

средство и станцията. Зарядните

режими са определени в международ-

ния стандарт IEC 61851 и са както

следва:

n Mode 1 – бавно променливотоко-

во зареждане от стандартен до-

макински контакт, зарядното ус-

тройство е интегрирано в превоз-

ното средство (250 V еднофазно

или 480 V трифазно; макс. 16 A; 3,7-

11 kW);
n Mode 2 – бавно променливотоко-

во зареждане с полуактивна кому-

никационна връзка с превозното

средство с цел безопасност (250

V еднофазно или 400 V трифазно;

макс. 32 A; 7,4-22 kW);

n Mode 3 – променливотоково зареж-

дане с активна връзка между за-

рядната станция и електромоби-

ла за гарантиране на безопаснос-

тта и осигуряване на възможност

за интелигентно зареждане (250

V еднофазно или 480 V трифазно;

макс. 32 A; 14,5-43,5 kW);

n Mode 4 – постояннотоково бързо

зареждане, активна връзка между

зарядната станция и превозното

средство (600 V DC, макс. 400 A;

38-170 kW).

Типът на зареждане описва конек-

тора, свързващ електромобила и

зарядната точка. Съществуват

следните стандарти: Type 1 – позво-

лява бавно зареждане, разпростра-

нен в Северна Америка; Type 2 –

стандарт за бавно зареждане в ЕС;

Type 3 – позволява бавно зареждане,

разпространен в Италия и Франция,

не се инсталира от 2012 г.; Type 4 –

дава възможност за бавно и бързо

зареждане, разпространен в Япония

и Европа; CCS (комбинирана зарядна

система, Type 2 и Combo 2) – стан-

дарт на ЕС за Type 2 бавно зарежда-

не и Combo 2 бързо зареждане; Tesla

Charger и Tesla Supercharger – меж-

дународно бавно и бързо зареждане

за електромобили Tesla.

Зареждане при нормална
мощност (<22 kW)

Всички изцяло електрически пре-

возни средства се предлагат с пре-

носим заряден кабел, позволяващ ди-

ректно включване към достъпен про-

менливотоков източник. Бордовото

зарядно оборудване на електромоби-

ла преобразува енергията до посто-

яннотокова за зареждане на батери-

ите. Обикновено обаче изцяло елек-

трическите превозни средства из-

ползват зарядни станции, снабдени с

функции за безопасност, управление

и стабилност, позволяващи ежеднев-

но зареждане. Скоростта на зареж-

дане на електромобила зависи от

капацитета му, както и от номинал-

ната мощност на станцията. Съвре-

менните електромобили типично са

с капацитет за зареждане в домаш-

ни условия от променливотоков из-

точник от 3,3 kW до 11 kW, като се

наблюдава тенденция на постепенно

изместване към по-високомощните

опции поради увеличаването на капа-

цитета на батериите и стремежа на

автомобилопроизводителите да от-

говорят на клиентските потребнос-

ти от по-бързо зареждане.

Зарядните точки за стенен мон-

таж в домашни условия са проекти-

рани така, че да осигурят необходи-

мата мощност на определения елек-

тромобил, докато публичнодостъп-

ните зарядни станции могат да

предлагат няколко нива на мощност,

за да посрещнат нуждите на множе-

ство различни електрически превоз-

ни средства.

При търговски приложения за про-

менливотоково зареждане Mode 2

може да се използва и 480 V трифа-

зен индустриален контакт за още

по-бързо зареждане. В този случай е

възможно постигането на нива на

зареждане до около 19 до 22 kW, като

станцията може да бъде монтира-

на на стена или стълб.

Променливотоковото зареждане

Mode 2 е добра опция, когато елек-

тромобилът е паркиран за няколко

часа през деня или през нощта. То

може да се прилага изцяло и за plug-

in хибриди (PHEV), чиито батерии са

с много по-малък капацитет. Разхо-

дите за тези станции варират в

широки граници в зависимост от

това дали са предназначени за до-

машно или търговско ползване, ниво-

то на мощност и други характери-

стики като мрежовите свързвания.

Зареждане при висока
мощност (>22 kW)

Съществуват две основни възмож-

ности за бързо зареждане – промен-

ливо- и постояннотоково. Зарядна

станция, използваща трифазен про-

менлив ток, може да предостави нива

на мощност до 43 kW. Този вид зареж-

дане е по-бързо в сравнение с други

променливотокови зарядни станции,

като същевременно и цената е по-

ниска, отколкото на други постоян-

нотокови зарядни технологии.

Постояннотоковото бързо зареж-

дане предлага по-високи мощности

спрямо повечето променливотокови

решения. Този вид зарядни устрой-

ства преобразуват променливия ток

от мрежата в постоянен, необходим

за директно зареждане на батерия-

та. Това е по-характерно за задвиж-

ваните с акумулаторна батерия

електрически превозни средства

(BEV), отколкото за PHEV, тъй като

по-високата мощност от постоян-

нотоковото оборудване е необходи-

ма за цялостното зареждане на ба-

терия с голям капацитет в рамките
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на приемлив период от време.

Цената на постояннотокова

станция е значително по-висока от

тази на променливотокова, но това

се компенсира от факта, че зареж-

дането се извършва много по-бързо.

Повечето DC зарядни станции днес

предлагат мощност от 50 kW, но са

налични и такива с по-ниски нива –

около 20-25 kW. Понастоящем се

наблюдава необходимост от преход

към нива от 100-150 kW, дори до 400

kW, за да се обслужва следващото

поколение електромобили с батерии

с много по-висок капацитет (80 kWh

и повече). Целта на постояннотоко-

вите зарядни станции е да осигурят

до 80% от заряда на електромобила

за 20 или по-малко минути. Експер-

тите смятат, че нива над 150 kW,

поне в кратко- и средносрочен план,

ще са приложими само за много малък

сегмент. Такива мощности пред-

ставляват технологично предизви-

кателство за батерията, поради

което наличността на модели стан-

ции, които зареждат до такива нива,

ще остане ограничена.

Зареждане в
домакинствата

Зареждането на електромобилите

в домакинствата често е най-удобна-

та и ценово ефективна опция. Пове-

чето зарядни устройства за домаш-

но ползване са с номинална мощност

от 3 или 7 kW. Цената на станциите

за стенен монтаж с по-висока мощ-

ност обикновено е малко по-висока от

по-бавнозареждащите варианти, но

те намаляват наполовина времето за

пълно зареждане на батерията на

електрическото превозно средство.

Много производители на електромо-

били си сътрудничат с доставчици на

зарядни станции и в някои случаи при

покупката на нов автомобил се пред-

лага и безплатно зарядно устройство

за домашно ползване.

Най-често този тип зареждане

изисква паркиране на автомобила

извън улиците, за да се избегне пре-

минаването на кабелите през тро-

тоари и други обществени зони.

Макар и по-малко разпространени, са

налични и зарядни станции за домаш-

но ползване, монтирани на улицата.

Зареждане на работното
място

Все по-разпространена става

практиката компаниите да инста-

лират зарядни станции за електро-

мобили за ползване от служителите

и посетителите. В някои случаи

това се разглежда дори като

възможност за привличане на клиен-

ти, например в търговски центрове.

Въпреки че станциите за зарежда-

не на електромобили на работното

място са подобни на тези за домаш-

но ползване, те обикновено са с по-

висока номинална мощност – 7 и 22

kW. Много от тези устройства са с

двойни зарядни контакти, позволява-

щи зареждането на два електромо-

била едновременно.

В някои държави се предоставят

грантове за наличието на зарядни

станции за електромобили на работ-

ното място. Собствениците на ком-

паниите могат да избират дали да

предоставят услугата безплатно

или срещу такса, но много предпочи-

тат безплатния вариант, за да

насърчат използването на електри-

чески превозни средства в рамките

на компанията и сред клиентите и

посетителите.

Електромобилите на клиентите и

посетителите ще имат различна

необходимост от зареждане, пора-

ди което е важно да се инсталира за-

рядна точка, която ще е съвмести-

ма с максимален брой електромоби-

ли. Най-разпространени са зарядни-

те устройства за стенен монтаж

Type 2 с мощност 7 kW, които са

съвместими с повечето от най-про-

даваните електрически превозни

средства и могат да заредят

напълно батерия в рамките на око-

ло 3-7 часа в зависимост от модела.

За бизнеси, планиращи инсталира-

не на зарядни точки на публично

достъпни места, е важно да се об-

мислят изискванията за достъп.

Повечето производители на зарядни

станции предлагат устройства,

достъпът до които се разрешава с

ключ или с RFID карта, за да се пре-

дотврати неоторизирана употреба.

Зарядните устройства за работно-

то място често се предлагат в

пакет с решения за следене на енер-

гопотреблението, ползването на

зарядната точка и изчисляване на

спестените въглеродни емисии.

Зареждане на
електробуси

Зарядните станции за електри-

чески автобуси изискват много по-

висока мощност от тези, използва-

ни за електромобили. Акумулаторни-

те батерии на изцяло електрически-

те автобуси трябва да са с дос-

татъчен капацитет да захранват

тежкото превозно средство за

ежедневно изминаване на маршрути

от близо 160 km. Обикновено номи-

налната мощност на зарядните

станции за електробуси е до 300 kW,

в сравнение с типичните постоян-

нотокови станции, предоставящи до

62,5 kW или Tesla Supercharger, оси-

гуряващи до 120 kW. Основното пре-

дизвикателство за разпространява-

нето на електробусите е цената на

зарядната инфраструктура и разхо-

дите за електрическата енергия,

необходима за захранването на це-

лия електробусен парк.

Продължителността на зарежда-

нето също е проблем, което налага

автобусите да бъдат извеждани от

експлоатация, за да се заредят през

нощта, или обуславя необходимост-

та да се инвестира в по-бързи заряд-

ни станции. Отчитайки този факт,

производителите на зарядни стан-

ции и електробуси проучват алтер-

нативите за бързо зареждане в де-

пата.
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     иментовата индустрия се от-

личава с висока консумация на енер-

гия в зависимост от прилагания про-

цес. Основните видове енергия за ци-

ментопроизводството са горивата

и електроенергията. Енергийната

ефективност както по отношение

на топлинната, така и на електри-

ческата енергия, в продължение на

много десетилетия е сред основни-

те приоритети на сектора.

Теоретичното количество топ-

линна енергия (гориво) за производ-

ството на циментов клинкер се

определя от енергията, необходима

за протичането на химичните реак-

ции при процеса на горене на клин-

кера (1700 до 1800 MJ/t клинкер) и

топлинната енергия, нужна за суше-

не и предварително подгряване на

суровинния материал, която зависи

предимно от влагосъдържанието му.

Практиката показва, че енергопот-

реблението на заводите, прилагащи

сухия процес, с многостъпални цик-

лонни подгреватели и пещи с пред-

варителна калцинация, започва от

300 и може да достигне до над 3800

MJ/t клинкер (като средногодишна

стойност). Вариациите в този диа-

пазон се дължат на спирания и по-

вторни стартирания на пещите или

например поради различните свой-

ства на суровинния материал.

Основните консуматори на елек-

трическа енергия са мелниците за

Мерки за енергийна
ефективност при
производството
на цимент

смилане на суровината и получава-

не на крайния продукт и вентилато-

рите за отработени газове, като

общото им потребление възлиза на

над 80% от общото. Средно, енергий-

ните разходи – под формата на го-

риво и електроенергия, представля-

ват 40% от общите производстве-

ни разходи за тон цимент. Електри-

ческата енергия заема до 20-процен-

тен дял от тези общи енергийни

нужди. Потреблението на електри-

ческа енергия варира от 90 до 150

kWh/t цимент, като мокрият метод

на производство е по-енергийно ин-

тензивен в сравнение с полумокрия

или сухия процес.

Консумацията на електроенергия

зависи също и от естеството на

продуктите и изискванията за

смилането им. В някои случаи упот-

ребата на електрическа енергия

може да бъде сведена до минимум

чрез подмяна на старите мелници за

суровина с нови.

С цел да се покрият енергийните

нужди често освен конвенционални

горива се използват и такива от

отпадъци, като потреблението на

последните постоянно нараства

през последните няколко години.

Ръстът в употребата на неопасни

отпадъци е по-съществен от увели-

чението при прилагането на опасни

отпадъци.

Като утвърдена индустрия, в

циментовото производство не се

очаква появата на нови технологии,

Мерки за енергийна
ефективност при
производството
на цимент

Ц
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които значително биха могли да

редуцират потреблението на енер-

гия. През последните 30 години оба-

че се наблюдава подобряване на

ефективността на европейската

циментова индустрия, което се

дължи предимно на масовото преми-

наване към сухия метод.

Подготовка на
суровините

Една от възможностите за спес-

тяване на енергия в този етап на

производството на цимент е изпол-

зването на ефективни транспорт-

ни системи за суровините в рамки-

те на завода. За целта обикновено

се използват или пневматични, или

механични конвейери, като механич-

ните консумират по-малко енергия.

Според проучвания средните енер-

гийни спестявания вследствие на

преминаването към механични кон-

вейерни системи се оценяват на 1,9

kWh/t суровина. Подмяната на пнев-

матичните конвейери с кофови еле-

ватори с висок капацитет за при-

движването на суровината до под-

гревателите и смилателните сило-

зи може да редуцира консумацията

на електроенергия с 2/3. За да се

определят инвестиционните разхо-

ди и периодът на възвръщаемост за

изпълнението на такъв проект, е

необходимо да се извърши оценка на

конкретната площадка.

Производството на висококаче-

ствен продукт и поддържането на

оптимални и ефективни условия на

горене в пещта изисква цялостно

хомогенизиране на суровинното

брашно. Подобреното смилане на

суровината може да намали необхо-

димостта от топлинна енергия с 21

MJ/t клинкер и от електрическа енер-

гия с 0,73 kWh/t суровина, като про-

дукцията също може да се увеличи с

5%. Повечето заводи използват

сгъстен въздух за разбъркване на

суровинното брашно, като енерго-

потреблението варира между 1 и 1,4

kWh/t. В по-съвременните заводи за

целта се използват гравитачни хо-

могенизатори, които намаляват

консумацията на енергия. В тези

съоръжения суровината се спуска по

един от множество фуниевидни

отвори в обърнат конус, в който се

разбърква. Ефективността на смес-

ване на хомогенизаторите от гра-

витачен тип може да не е същата

както при системите с флуидизиран

със сгъстен въздух слой. Енергийни-

те нужди на гравитачните хомоге-

низатори варират между 0,1-0,5 kWh/

t суровинно брашно.

Традиционните топкови мелници,

използвани за смилането на опреде-

лени суровинни материали (предим-

но твърд варовик), могат да се за-

менят от високоефективни валцови

мелници, топкови мелници, комбини-

рани с валцови преси под налягане,

или хоризонтални валцови мелници.

Експлоатацията на тези усъвършен-

ствани мелници пести енергия, без

да се компрометира качеството на

продукта. Вертикалните валцови

мелници за средни по твърдост су-

ровинни материали и средно фин

продукт изискват по-малко енергия

от 9 kWh/t. Счита се, че инсталира-

нето на вертикални или хоризонтал-

ни валцови мелници може да доведе

до енергийни спестявания от 6-7

kWh/t суровинен материал. Допълни-

телно предимство е, че вертикални-

те валцови мелници могат да съче-

таят сушенето на суровината и

процеса на смилане, като се изпол-

зват големите количества отпадна

топлина от пещите или клинкер

охладителите.

Различните суровинни материали

се характеризират с различна сми-

лаемост. По-трудно смилаемите

материали изискват повече енергия

за достигането на желаната финост

на частиците. Поради това може да

е по-ефективно за лесносмилаемите

материали да се използват мелници

с ниско енергопотребление, а за по-

трудносмилаемите – вертикални

валцови или топкови мелници.

Сравнително нова разработка в

областта на ефективните техноло-

гии на смилане е използването на

високоефективни класификатори или

сепаратори. Класификаторите от-

делят финосмлените частици и

връщат по-грубите обратно в мел-

ницата. Високоефективните класи-

фикатори могат да се използват

както в мелницата за суровини, така

и в тази за смилане на крайния про-

дукт.

Подготовка на горивото
Този етап най-често се изпълня-

ва на производствената площадка и

може да включва натрошаване, сми-

лане и сушене на въглища. Използва-

нето на валцова мелница позволява

смилането на по-големи размери

въглища (без да е необходимо пред-

варително натрошаване) и такива с

по-високо влагосъдържание. Верти-

калните валцови мелници, разрабо-

тени за смилането на въглища в

циментовата индустрия, са широко

прилагани и са с пазарен дял от 86%.

Консумацията на електрическа енер-
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гия на едно такова съоръжение се

оценява на 16-18 kW/t въглища.

Валцовите преси, като тези, из-

ползвани за смилането на цимент и

суровинен материал, по принцип са

по-ефективни от конвенционалните

мелници. Те могат да се прилагат за

смилане и на суровини, и на въглища,

въпреки че оборудването за смила-

не на въглища трябва да има и спе-

циална взривозащита.

Производство на клинкер
Топлинни загуби от пещта могат

да възникнат при наличие на неопти-

мални технологични условия или не-

подходящо управление на процеса.

Автоматизираните системи за уп-

равление могат да спомогнат за

оптимизиране на горивния процес

при разнообразие от горива. Подо-

бреният мениджмънт на процеса ще

допринесе и за повишаване на каче-

ството и смилаемостта на продук-

та, което може да доведе до по-

ефективно смилане на клинкера. Ня-

кои такива системи включват и

внедрени в линията анализатори,

които позволяват на операторите

непосредствено да определят химич-

ния състав на преработваните в

завода суровини, което, от своя

страна, дава възможност за внася-

не на навременни промени в суровин-

ната смес. Хомогенната суровина

гарантира стабилна работа на пещ-

та, което води и до спестявания по

отношение на горивата. Енергийни-

те спестявания от системите за

управление могат да варират меж-

ду 2,5 и 10%. Периодът на възвръща-

емост на инвестицията в такова

решение обикновено е кратък – дори

е възможно да бъде само 3 месеца.

Системите за изгаряне на гори-

во в пещта могат да са причина за

ниска ефективност поради пробле-

ми като недобре регулирано запал-

ване, непълно горене с високо фор-

миране на въглероден оксид и горе-

не с излишък от въздух. Системите

в подобрен горивен процес са с оп-

тимизирани форма на пламъка, смес-

ване на горивния въздух и горивото

и намалена употреба на излишък от

въздух. Техника за управление на

пламъка например може да даде

възможност за спестяване на гори-

во между 2 и 10% в зависимост от

вида на пещта. Разпространена

практика е и рециркулацията на

горивните газове от края на пещта

обратно в региона на пламъка, кое-

то подобрява стабилността на

пламъка и предпазва повърхността

на пещта от горящите частици.

Използването на честотни регу-

латори за пещния вентилатор също

може да доведе до намалена консу-

мация на електроенергия и редуци-

рани разходи за поддръжка. Енергий-

ните спестявания в резултат от

внедряването на тази мярка може да

не са характерни за всички заводи,

тъй като системната конфигурация

на вентилаторите понякога е раз-

лична. Практическият опит доказва,

че инсталирането на честотни ре-

гулатори на пещните вентилатори

може да понижи потреблението на

електрическа енергия с 5 kWh/t.

Отработените газове от пещта,

клинкер охладителят и подгревател-

ната система съдържат полезна

енергия, която може да бъде опол-

зотворена за сушене на суровината

и горивото или за генериране на

електроенергия. Възстановяването

на топлинната енергия с цел коге-

нерация може да даде възможност за

значителни спестявания на електри-

ческа енергия до 30% и спестявания

на първична енергия до 10%. Само в

дългите пещи в заводи, прилагащи

сухия метод, температурата на

отработените газове е достатъч-

но висока, за да бъде възстановява-

нето на топлинната енергия цено-

во ефективно.

Добавянето на подгревател неви-

наги води до енергийни спестявания

в системата. Оптималният брой

степени на подгряване се определя

от влагосъдържанието на горивото

и суровините, които трябва да се

сушат. Когато съдържанието на

влага в суровинния материал е над

8%, топлинните нужди са високи и е

по-ценово- и енергийноефективно да

се работи с пещ с 4- или дори 3-

степенен подгревател. Пещ с 3-

степенен подгревател изразходва

над 211 MJ/t повече енергия от 5-

степенен подгревател.

Друга мярка е добавянето на пре-

калцинатор и, когато е възможно,

допълнителен подгревател. Прекал-

цинаторът обикновено води до пови-

шаване на капацитета на завода,

като същевременно допринася за

намаляване на потреблението на

гориво и редуциране на емисиите на

термични азотни oксиди (поради по-

ниските температури на горене в

прекалцинатора).

Смилане на крайния
продукт

Системите за управление на дей-

ностите по смилане на крайния про-

дукт се разработват посредством

същия подход както за пещите. Тези

решения контролират подавания в

мелницата и класификаторите по-

ток, осигурявайки стабилен и висо-

кокачествен продукт.

Сред иновациите в смилането на

цимента е измерването на размера

на частиците в реално време. Една-

та такава система позволява ци-

ментът да бъде смлян точно колко-

то е нужно, за да отговори на спе-

цификациите. Благодарение на това

решение е възможно редуциране на

потреблението на електроенергия в

етапа на смилане на крайния продукт

със 17%. Въз основа на енергийните

спестявания е установено, че пери-

одът на възвръщаемост на инвести-

цията е по-малко от две години.

Енергийната ефективност на

топковите мелници за получаване на

крайния продукт е относително нис-

ка, като те консумират до 30-42

kWh/t клинкер в зависимост от фи-

ността на цимента. Съществуват

няколко алтернативи, чиято експло-

атация може значително да редуци-

ра потреблението на електроенер-

гия до 18-30 kWh/t клинкер – валцови

мелници и валцови преси, които мо-

гат да се използват или в комбина-

ция с топковите мелници за предва-

рително смилане, или самостоятел-

но.
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Интересни възможности за
устойчив бизнес и възвръщаеми
инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

8 пъти. SKE Engineering ще представи ново поколение инвертори

от Huawei, като компанията идва в България с намерението да

създаде свой български клон.

Над 25 години Филтър разработва висококачествени решения

за изграждане на комбинирани топло- и електроцентрали. Компа-

нията осигурява надежден източник на енергия за производстве-

ните процеси под формата на пара, топла и студена вода, тер-

мично масло или горещ въздух. Основна цел на Филтър е да се

гарантира висока ефективност и дълъг живот на оборудването,

обезпечавайки рентабилността на инвестицията на клиента.

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление

на отпадъци и рециклиране, качество на въздуха, интелигентни

градове – това са областите за реализирането на "Зелената

сделка" на ЕС, както и основните акценти на seeSUSTAINtec –

изложение и конференция за устойчиви технологии за Югоизточ-

на Европа (7-9 април, зала 6, ИЕЦ, София), организирани от Виа

Експо.

"Събитието е отлична възможност за представителите на

бизнеса, общините, селското стопанство, различни сектори на

индустрията да се запознаят с предимствата на нови решения,

които осигуряват автономност, спестяват ресурси и намаляват

екологичния отпечатък. Повечето от изложителите търсят

бизнес партньорство", споделят организаторите.

Изложението
Водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия,

Италия и Швейцария ще участват в seeSUSTAINtec. Те избраха

събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и

дистрибутори. За 11-а поредна година австрийски фирми ще

демонстрират авангардни технологии. Сред акцентите ще са

оборудване и инсталации за третиране и рециклиране на отпадъ-

ци, комунална техника, съдове за разделно събиране, информаци-

онни и комуникационни технологии за сгради, инфраструктура,

транспорт и др.

На изложението HERZ ще представи инсталации на пелети и

дървесен чипс, термопомпи и бойлери. Интерес ще предизвикат

решенията на Хибридни Енергоспестяващи Системи за генери-

ране на енергия, чието използване намалява разходите за ток до

Все повече компании искат да сертифицират и продадат еми-

сиите си, да намалят своя въглероден отпечатък. Либра Енерджи

предоставя тази възможност и осигурява достъп до световни

пазари на въглеродни емисии. Нейни клиенти са и фирми, които

желаят да печелят от ценовите движения и да инвестират в тези

пазари.

Посетителите на seeSUSTAINtec 2020 ще могат да се запоз-

наят и с решенията на Балканика Енерджи (внедряване на малки

и микро биогаз инсталации, инсталации на биомаса, фотоволта-

ични и термосоларни инсталации), Исав-1 (оборудване за пелети-

зиране на дървени трици, слама, люцерна, трици, слънчогледови

люспи и др.), Новонетикс (линии за сушене и гранулиране на от-

падъци от селското стопанство и дървесина, промишлени котли

с изгаряне на биомаса и RDF) и Софилко (компактни системи за

комплексен мониторинг на качеството на въздуха).

Теми в конферентната част
•    AmBIENCe уъркшоп "Управляване на съществуващи сгради чрез

договаряне на енергийни характеристики" – Европейски инсти-

тут за ефективност на сградите;

•  "Климатична неутралност. Защо да инвестираме в соларни по-

кривни централи? – ползи от производство и използване на

енергия от фотоволтаични централи, стъпки и етапи на инста-

лиране на панели в България при настоящата законова рамка"

– Асоциация на производителите на екологична енергия;

•   "Финансиране на проекти за екологични иновации в управлени-

ето на отпадъците" – Фонд на фондовете.

Имате нови продукти, целите да осъществите контакти

с дистрибутори и клиенти, искате да споделите идеи и опит

в презентация? Участвайте в seeSUSTAINtec 2020. Търсите

нови решения – посетете събитието.

Интересни възможности за
устойчив бизнес и възвръщаеми
инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

www.viaexpo.com
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Опишете ползите по отношение на енергийната

ефективност, свързани с използването на алтер-

нативни горива в циментопроизводството.

Циментовото производство е енергоемко както по

отношение на електроенергия, така и по отношение

на пряка употреба на горива в производствения про-

цес. Най-голямо подобрение на енергийната ефектив-

ност на тон продукт постигнахме с инвестицията от

над 350 млн. лв. в нова линия по сух метод на производ-

ство, която беше въведена в експлоатация през 2015

г. Тя замени стария мокър метод и по този начин спе-

сти близо 30% от потребяваната преди това енергия.

В същото време новата инсталация е носител на най-

добрата налична техника в сектора по отношение на

оборудване, но и още по-важно по отношение значител-

но намаляване на емисиите изходящи газове, което, от

своя страна, ни позволи да започнем да употребяваме

алтернативни горива, извлечени от отпадъци. Ползи-

те от употребата им са свързани пряко със спестява-

нето на природни ресурси – невъзобновяеми енергийни

източници (изкопаеми горива), и с намаляване на еми-

сиите парникови газове, и в частност на СО2. А това

е и крайната цел на всички мерки за енергийна ефек-

Прилагаме мерки
за по-ниско
енергопотребление
на всички нива

Силвио Тийде,

изпълнителен директор

на Девня Цимент

и Вулкан Цимент,

пред сп. Енерджи ревю

тивност – да се потребяват по-малко природни ресур-

си, да се редуцира парниковият ефект и да се ограничи

глобалното затопляне.

Разкажете повече за действията, които предпри-

емате за редуциране на енергопотреблението в

отделните фази на производствения процес.

Въвеждате ли мерки в тази насока и на ниво слу-

жител?

Редуцирането на енергопотреблението е основен

фокус на всички производства като важен елемент за

повишаване на ефективността. В Девня Цимент се

прилагат мерки за редуциране на енергопотреблението

на всички нива, като се започне от съставяне на годиш-

ните бюджети, внимателно планиране на инвестиции-

те, фокус върху енергийната ефективност при избора

и доставките на ново оборудване, при внедряването на

нови процеси и при протичането на процесите по про-

Прилагаме мерки
за по-ниско
енергопотребление
на всички нива
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изводство и поддръжка. Новата вълна на дигитализация

на работните процеси, която бе инициирана на ниво Група

и протича и при нас като част от ХайделбергЦимент

Груп, със сигурност ще допринесе за намаляване на

енергопотреблението, както тук ключова роля има

работата на всеки един служител.

По какъв начин се осъществяват енергийният мо-

ниторинг и мениджмънт в завода?

В завода се осъществява непрекъснат мониторинг на

енергопотреблението както по отношение на електро-

енергията, така и по отношение на потребените гори-

ва. Ежедневно се проследяват резултатите и се коор-

динират действията за постигане на поставените цели

по отношение на енергията. На всички нива на осъще-

ствяване на процесите има установени ключови пока-

затели, свързани с енергопотреблението, които дават

пряко отражение върху енергийната ефективност на

завода като цяло. Системата ни за управление на енер-

гията е сертифицирана и по международния стандарт

ISO 50001 и политиката ни за управление на енергията

е неразделна част от останалите политики на помпа-

нията по отношение на здраве и безопасност, качество

и екология. Това са много важни етапи от енергийния

мениджмънт, но в голяма степен това са рамкови, на-

чални или крайни етапи на управление. Ключови и изклю-

чително важни са усилията на нашите инженери, тех-

ници и оператори, както и на контрагентите, на които

сме възложили осъществяването на части от нашата

дейност. Те са моторът на управлението с всички мер-

ки, които предлагат, планират и осъществяват при

ежедневната си работа. Някои от тях са малки, но

действат с натрупване, някои прерастват в големи

проекти за подмяна на оборудване с по-ефективно, за

промяна в производствения процес, за въвеждане на нови

автоматизирани или експертни системи. Всички идеи

се проследяват и се управляват с помощта на нашата

вътрешна Програма за непрекъснати подобрения. Задъ-

лжително се оценяват тяхната ресурсна и енергийна

ефективност и рентабилност, комплексно заедно с

оценка на влиянието върху здравето и безопасността,

върху околната среда и качеството на нашите продук-

ти.

Планирате ли инвестирането на още средства в

проекти за подобряване на енергийната ефектив-

ност? Разкажете за планираните инициативи.

Разбира се, това е непрекъснат процес, в който сме

стъпили на стабилна основа. Ще продължим и ще над-

граждаме нашите постижения както с оптимизиране на

съществуващите процеси, така и с внедряването на

нови решения. Работим по инвестиции в оборудване и

по процесни иновации, които ще дадат дългосрочно

отражение върху нашето енергопотребление. Вече спо-

менах за вълната на дигитализация, която е в ход и ще

повлиява все повече нашата работа. Ще продължим да

следваме стратегията на ХайделбергЦимент Груп, като

енергийната и ресурсната ефективност и тяхното

управление са залегнали във формулирането на ангажи-

ментите и целите на Групата за устойчиво развитие

към 2030 г., които от своя страна са в унисон с целите

на ООН. От 2019 г. вече имат съвсем реално измерение

за нас и ще продължим с тяхното следване и оценяване

и на ниво дейности в България в следващите 10 години.

Ще продължим да осъществяваме важна роля в кръгова-

та икономика на България.
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      зборът на площадка и конст-

рукцията на съоръженията и оборуд-

ването могат значително да нама-

лят рисковете и разходите за съхра-

нение на отработено ядрено гориво

(ОЯГ) за по-продължителни периоди

от време. Към момента отработе-

но гориво се съхранява във водни

басейни, заварени метални контей-

нери, поставени в бетонни силози

или хранилища, метални контейнери

с болтове, предоставящи защита и

други функции, необходими за гаран-

тиране на безопасността. Използ-

ват се технологии както за мокро,

така и за сухо съхранение на или

извън площадката, на която се на-

мира реакторът.

Мокро и сухо съхранение
След освобождаване от реактора

отработеното гориво обикновено се

съхранява в охладителни басейни за

3 до 5 години. За да се осигури мяс-

то за нови количества освободено

отработено гориво или при извежда-

не на реактора от експлоатация,

ОЯГ се транспортира до басейни,

хранилища за сухо съхранение или

контейнерни системи за сухо съхра-

нение (DCSS).

Пълните с вода басейни за съхра-

нение на отработено гориво са до-

казали своята надеждност и безо-

пасност в продължение на няколко

десетилетия. Остатъчното топло-

отделяне се елиминира от водата,

като се прехвърля към охлаждаща

вода чрез топлообменници или към

въздуха в околното пространство.

Контролът на температурата и

химичния състав на водата позволя-

ва потенциалът за разпад и после-

дващо освобождаване на радиоак-

тивни компоненти да се поддържа

Временно
съхранение на ОЯГ
Временно
съхранение на ОЯГ

нисък. В допълнение, съществената

топлинна инерция на големите вод-

ни обеми в басейните осигурява зна-

чителен гратисен период за предпри-

емане на корективни действия в

случай на отклонения в нормалните

експлоатационни условия на центра-

лата или аварии. Потенциални недо-

статъци на басейните за отработе-

но гориво са повишената зависи-

мост от активните действия за

контрол (например поддържане на

водните нива, химичния състав на

водата, системите за охлаждане и

допълване, и детекцията на течове)

и възможните механизми за допълни-

телен разпад вследствие на мокра-

та среда на съхранение. Мокрото

съхранение на отработено гориво

изисква значително повече действия

по третиране на радиоактивни от-

падъци (например на течни отпадъ-

ци) и генерира отпадъчен поток,

който изисква допълнителна обра-

ботка.

Сухите системи за съхранение на

отработено ядрено гориво обикнове-

но са проектирани така, че да раз-

читат предимно на пасивни дей-

ствия за безопасност. Остатъчно-

то топлоотделяне се пренася към

повърхността на системата за хер-

метично съхранение чрез кондукция

или излъчване, откъдето преминава

в околния въздух посредством есте-

ствена конвекция. Съоръженията за

сухо съхранение също са с доказана

надеждност в продължение на някол-

ко десетилетия. Сред възможните

недостатъци са по-високи темпера-

тури на горивото и свързани с това

ограничения в топлинните товари,

необходимост от по-сложно оборуд-

ване и мерки за радиологична защи-

та при работа с необезопасено в

контейнери гориво в суха среда,

както и липса на пряк достъп до

отработеното гориво с цел инспек-

ция.

В басейните за мокро съхранение

и в съоръженията за сухо съхранение

обикновено горивото не е в контей-

нери, докато при DCSS то се полага

в запечатани съдове преди съхране-

ние. DCSS могат да бъдат използва-

ни веднага щом басейните за съхра-

нение достигнат капацитета си.

Този подход може да редуцира пред-

варителните капиталови инвести-

ции, необходими за съхранение на

отработено ядрено гориво. Поради

повишена зависимост от пасивни

И
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мерки за безопасност и сигурност

оперативните разходи също могат

да бъдат по-ниски, както и транс-

портните, тъй като се избягва не-

обходимостта от манипулиране с

необезопасено в контейнери гориво

при изпращащите и приемните

съоръжения. В сравнение със съвре-

менните конструкции на DCSS из-

граждането на басейн или хранили-

ще за сухо съхранение изисква по-

високи капиталовложения и може да

доведе до повишени оперативни раз-

ходи, свързани с активни системи,

като такива за третиране на вода

или отопление, вентилация и клима-

тизация. Тези допълнителни разходи

обаче могат да бъдат компенсира-

ни от по-големия капацитет на ба-

сейните и хранилищата.

Централизирани
съоръжения

Съществуващите съоръжения за

съхранение на отработено гориво

обикновено се намират на площад-

ката, където е реакторът. Това

може да доведе до необходимост от

поддържането на тези хранилища

дълго след като реакторът е изве-

ден от експлоатация, в случай че

горивото не бъде преработено или

обезвредено преди изтичането на

лицензирания сервизен живот на

реактора. Последствията от това

включват или повишени рискове по-

ради редуциране на поддържаната

оперативна инфраструктура, или

повишени разходи поради това, че

тази инфраструктура се поддържа

само за да може да продължи съхра-

нението на отработеното гориво. В

допълнение, това може да редуцира

и стимулира навременно извеждане

на реактора от експлоатация, тъй

като хранилището все още се нами-

ра на площадката, което води до

възникване на по-големи предизвика-

телства и по-високи рискове. Освен

това е твърде вероятно засегнати-

те общности да не са имали пред-

вид или да не са се съгласявали пло-

щадката на реактора да се превърне

в съоръжение за дългосрочно съхра-

нение на отработеното ядрено го-

риво.

Съхранението в едно или повече

регионални съоръжения предоставя

няколко ползи. Освен че позволяват

от площадката на реактора да се

елиминират съществени радиоак-

тивни опасности и цялостно да се

изведе от експлоатация реакторът

в края на жизнения му цикъл, цент-

рализираните съоръжения могат

също значително да редуцират опе-

ративните разходи и разходите за

поддръжка и сигурност, избягвайки

необходимостта от дублиране на

същите тези разходи в рамките на

няколко площадки.

Потенциално предизвикателство

за изграждането на централизирано

съоръжение за съхранение на гориво

е трудното намиране на площадка,

задоволяваща техническите, социал-

ните и политическите критерии.

Може да се окаже особено трудно да

се получи съгласие от страна на

обществото в случаите, когато то

не се облагодетелства от реакто-

ра, генериращ отработеното гори-

во, или когато има притеснения от

превръщането на площадката в хра-

нилище. Други предизвикателства

са: потенциални по-големи послед-

ствия при тежки аварии, които биха

могли да засегнат цялото количе-

ство съхранявано гориво; допълни-

телни разходи и рискове (макар и

малки) при транспортирането до

съоръжението; първоначални инвес-

тиционни разходи за централизира-

но съхранение, които могат да бъдат

по-високи от разходите за съхране-

ние на съществуващите площадки в

краткосрочен план, но е вероятно да

бъдат компенсирани, когато се от-

четат разходите за целия жизнен

цикъл и рисковете от преопаковане

на горивото.

Контейнери
Поставянето на отработеното

гориво в устойчиви контейнери пре-

ди съхранение носи няколко ползи.

Облицовката на горивото, на която

често се разчита да задържи радио-

логичните материали и да поддържа

необходимата за безопасността

геометрия, е трудна за инспектира-

не, а ремонтирането или подмяната

й не са възможни. Контейнерите

служат като допълнителна бариера,

осигуряваща задържане на радионук-

лидите, поддържане на инертна

атмосфера без възможност за про-
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никване на кислород, влажен въздух

и вода, които могат да инициират

или ускорят процесите на разпад.

Контейнерите за отработено гори-

во предоставят също възможност за

манипулиране на горивото в случаи-

те, когато структурната му цялост

е компрометирана. Други съображе-

ния в полза на съхранението на от-

работеното гориво в контейнери са

възможността за по-лесно преме-

стване и осигуряването на по-висо-

ка устойчивост в условия на тежка

авария.

Запечатването в контейнери за

съхранение обаче е свързано с огра-

ничени възможности за мониторинг

и липса на достъп за пряка инспек-

ция на горивото или на вътрешнос-

тта на контейнера. Информацията

за състоянието и структурната

цялост на отработеното гориво и

опаковката му е ключов фактор за

безопасното му съхранение и мани-

пулиране и е доказателство за съот-

ветствието с изискванията за

транспорт и приемането за прера-

ботка или обезвреждане. Липсата на

достъп за регулярна инспекция на

отработеното гориво и вътрешно-

стта на контейнера може да дове-

де например до пропуснати възмож-

ности за ранна детекция и ограни-

чаване на непредвидени механизми на

разпад.

Съхранение без
контейнери

Алтернатива на опаковането на

отработеното гориво преди съхра-

нение е то да се складира без кон-

тейнери. Това може да стане в ба-

сейни или сухи хранилища, осигурява-

щи защита и всички необходими

функции за безопасност. Ключово

предимство на подхода е, че до нео-

пакованото отработено гориво има

достъп за мониторинг и инспекция

по време на периода на съхранение.

Това, до голяма степен, улеснява де-

монстрирането на съответствие с

изискванията за безопасност за

съхранение и транспорт. Осигурява

се и допълнителна информация в

подкрепа на проектирането на обо-

рудването за манипулиране и транс-

порт и се редуцират неопределено-

стите и свързаната с тях необходи-

мост от разширяване на проектни-

те толеранси. Освен това, тъй като

генерирането на топлина и радиация

намаляват по време на съхранение,

нуждата от защита и топлоотнема-

не се понижава с времето, което

може да позволи намаляване на раз-

мера, теглото и разходите за бъде-

щи опаковки.

Друго предимство на това да се

отложи опаковането за след перио-

да на съхранение е, че ще има много

по-ниска неопределеност по отноше-

ние на изискванията за транспорт

и критериите за прием за преработ-

ка или обезвреждане, което свежда

до минимум вероятността от

възникване на необходимост за пре-

опаковане. Отлагането на опакова-

нето ще позволи също бъдещите

опаковъчни конструкции да са бази-

рани на нови технологии и матери-

али. По този начин значително мо-

гат да се редуцират техническите

пропуски и свързаната с това необ-

ходимост от научноизследователс-

ка дейност за прогнозиране на

състоянието на отработеното го-

риво в запечатаните контейнери.

Съхранението по този начин, дава-

що възможност отработеното го-

риво да се опакова за транспорт и

обезвреждане, позволява проектира-

нето на хранилището да се осъще-

стви, без да има ограничения или

въздействия по отношение на реше-

ния, засягащи опаковката.

Тъй като потенциалът за изме-

нение както в състоянието на от-

работеното гориво и опаковката

му, така и в регулаторните изиск-

вания нараства с времето, е логич-

но да се приеме, че възможността

да възникне вероятност за преопа-

коване или предприемане на други

ограничителни мерки може да е

положително свързана с интервала

между последното опаковане и

транспортирането. Следователно,

съответствието с бъдещи изисква-

ния е по-леснопостижимо при прила-

гането на стратегии за отлагане

на опаковането или включващи

възможност за инспектиране на

отработеното гориво и опаковъч-

ните компоненти и за преопакова-

не, когато е необходимо.
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     ведски и китайски учени раз-

работиха органични соларни клетки,

оптимизирани да преобразуват не-

пряката стайна светлина в елект-

рическа енергия. Генерираната мощ-

ност е ниска, но е достатъчна за

захранване на милионите продукти,

които ще влязат в употреба в обще-

ствените пространства и домакин-

ствата с разпространението на

Internet of Things. Много от тях ще

бъдат разнообразни сензори за из-

мерване на влажност, концентрация

на прахови частици, температура и

други параметри. Поради това

търсенето на малки и евтини източ-

ници на възобновяема енергия нара-

ства бързо с цел да се редуцира

необходимостта от чести и скъпи

подменяния на батерии.

Органичните соларни клетки не

само са гъвкави, евтини за производ-

ство и подходящи за изработка под

формата на големи повърхности, но

имат и още едно предимство – свет-

лопоглъщащият слой се състои от

смес от донорни и акцепторни ма-

териали, което дава възможност за

оптимизиране на клетките за раз-

лични спектри, т. е. за светлина с

различна дължина на вълната.

Изследователи в Пекин и Линшьо-

пинг, Швеция, са разработили нова

комбинация от донорни и акцептор-

ни материали с внимателно опреде-

лен състав, които да бъдат използ-

вани като активен слой в органични

соларни клетки. Комбинацията по-

глъща именно светлината, заобика-

ляща ни вкъщи, в библиотеката или

в супермаркета.

В статия, публикувана в Nature

Учени разработиха
соларни клетки за
употреба на закрито

Energy, учените описват два вариан-

та на органична соларна клетка –

единият с площ 1 кв. см и другият с

повърхност от 4 кв. см. По-малката

соларна клетка, изложена на непря-

ка светлина с интензитет от 1000

lux, преобразува 26,1% от енергията

в електричество. Клетката генери-

ра напрежение над 1 V в продълже-

ние на повече от 1000 часа на непря-

ка светлина с интензитет, вариращ

от 200 до 1000 lux. По-голямата со-

ларна клетка поддържа енергийна

ефективност от 23%.

„Работата ни показва колко обеща-

ващи са органичните соларни клет-

ки за широко приложение в ежедневи-

ето ни за захранване на IoT устрой-

ства“, коментира Фенг Жао, старши

преподавател в катедра „Биомолеку-

лярна и органична електроника“ в

университета в Линшьопинг.

„Уверени сме, че ефективността

на органичните соларни клетки по

отношение на непряката светлина

ще бъде подобрена в идните години,

тъй като използваните материали

могат да бъдат значително оптими-

зирани“, пояснява Жанхуи Хоу, профе-

сор в Института по химия към Ки-

тайската академия на науките.

Резултатът от това ще е допъ-

лнителен напредък в проучванията в

областта на органичните соларни

клетки, убедени са експертите. През

лятото на 2018 г. например, учени-

те заедно с колеги от други универ-

ситети, публикуват правила за из-

граждането на ефективни органич-

ни соларни клетки. В статията уча-

стват 25 изследователи от 7 уни-

верситета и е публикувана в Nature

Materials. Тези правила доказано са

полезни при разработването на

ефективни соларни клетки за упот-

реба на закрито.

Учени разработиха
соларни клетки за
употреба на закрито
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