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накратко
Газопроводът IGB вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България
Газовият интерконектор Гърция – България вече е успешно свързан с
българската национална и транзитна газопреносна мрежа, съобщиха от
проектната компания ICGB, отговаряща за изпълнението на проекта.
Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България – ICGB и Булгартрансгаз, е извършено близо до Стара
Загора. Процесът е изпълнен с три златни заварки.
След успешното свързване с операторите в двете съседни страни физическият пренос на газ по газопровода IGB вече е технически обезпечен. Порано тази година IGB се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод
(TAP). Физическото свързване беше извършено при газоизмервателната станция на газопровода до гръцкия град Комотини. След завършването на задължителното безразрушително тестване на връзката с мрежата на Булгартрансгаз участъкът ще бъде засипан, с което всички механични работи ще
бъдат завършени.
Търговската експлоатация на съоръжението се очаква да започне преди
началото на предстоящия отоплителен сезон. Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения са завършени, технически годни и тествани
с реални количества природен газ, посочват от ICGB.

ЕРП Север вложи 180 000 лв. за рехабилитация на електропровод в добричко
Електроразпределение Север завърши рехабилитацията на въздушна електропроводна линия в района на общините Тервел и Добричка, съобщават
от компанията. Стойността на обекта от ремонтната програма на дружеството е 180 000 лв., а извършените дейности включват подмяна на
проводник и изолация, монтаж на дистанционери, въвеждане на дистанционно управление (мощностни разединители и реклоузер).
След изпълнението на техническите мероприятия се увеличава надеждността на електрозахранването на клиенти и производители в
населените места с. Божан, с. Хитово, с. Попгруево, с. Воднянци, с.
Дянково, с. Алцек. Едновременно с това се осигурява резервно захранване на населените места Карапелит, Медово, Енево, Бенковски, Владимирово, Поручик Гешаново, Подслон, а също и значително се намалява
времето за локализиране и отстраняване на непредвидени аварийни
ситуации в региона. С направените вложения по въздушната електропроводна линия близо 8500 клиенти на дружеството ще получат покачествено електроснабдяване.

TЕЦ AES Гълъбово отчете нов пик в производството на електроенергия
ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза нов пик в производството на електроенергия през месец юли, съобщават от дружеството. Най-модерната въглищна
централа в страната е осигурила 370 725 MWh надеждна електроенергия
за българските потребители. Това е с над 20% повече спрямо произведената електроенергия през месец юли година по-рано. Производственият
резултат за месеца е най-голямото месечно производство от началото на
годината и е едно от най-големите месечни производства въобще от
пускането на централата в експлоатация до днес.
Генерираната през юли от ТЕЦ AES Гълъбово електроенергия се равнява на средното месечно потребление на около 1 150 000 български домакинства. Това означава, че през миналия месец всяко четвърто домакинство в България е използвало електроенергия, която е произведена
единствено от български лигнитни въглища и осигурена от двата енергоблока на централата.
„Като контрапункт на непрекъснато растящите цени на енергийните
носители, повлияни от глобалната конюнктура, ТЕЦ AES Гълъбово продължава да играе важна роля за поддържане на социално поносими цени на електроенергията в страната, защото използва само местен енергиен ресурс“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.
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накратко
Община Варна купува 60 нови електрически автобуса и 62 зарядни станции за тях
Община Варна ще закупи 60 електрически автобуса и 62 зарядни станции за тях в рамките на проект „Екологично чист транспорт за Варна“,
който се реализира от Общината по Оперативна програма „Околна среда“. Това съобщи на пресконференция в края на юли т.г. ръководителят
на проекта Младен Иванов.
Екологичните превозни средства ще обновят парка на общинската фирма „Градски транспорт“. 60 от зарядните станции ще бъдат за бавно
зареждане, а 2 броя – за бързо зареждане. Станциите за бавно зареждане
ще бъдат монтирани в депото на дружеството, а тези за бързо зареждане
– на крайните спирки на Почивка и „Владимир Варненчик“.
Очаква се новите автобуси да бъдат доставени в края на месец
септември и в началото на октомври, обясни още Младен Иванов. Стойността на проекта е 85,47 млн. лв., от които почти 70 млн. лв. са
безвъзмездна финансова помощ, а 15,4 млн. лв. са осигурени от община
Варна.

200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат българските компании по НПВУ
Министерството на иновациите и растежа ще предостави на българските компании общо 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения за производство и съхранение на енергия до 1 MWh. С мярката ще
бъдат подкрепени МСП и малки дружества от целия икономически спектър
с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Целта е с въвеждането на вътрешни системи за производство на електроенергия за собствено потребление да се постигне поголяма енергийна независимост на компаниите.
Процедурата за финансиране на фотоволтаици и батерии е една от
трите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които предстои да бъдат отворени до края на годината.
По друга мярка с 30,6 млн. лв. фирмите ще могат да внедрят модерни
ИКТ решения за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси. Ще се стимулира и повишаването на информационната и киберсигурност. Мярката ще е насочена към МСП от всички
сектори без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социална дейност“. Причината е, че средства за тях са заложени в други европейски програми и
проекти.
По Националния план се предвиждат още инвестиции в научноизследователска, развойна и иновационна дейност, включително демонстрация на
технологии, прототипиране, управление на интелектуалната собственост
и др. с общ бюджет 118 560 000 лв.
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Изпитване
на индустриални
електродвигатели
Промишлените електромотори се подлагат на първоначално и регулярно изпитване, за да се
гарантира тяхната експлоатационна пригодност, изправност и ефективна работа
За целта се използват различни аналогови и цифрови инструменти и системи за измерване
и диагностика, както и специално разработени стендове за изпитване във или извън работен режим
Тестовите процедури в програмите за рутинна и превантивна диагностика и поддръжка на
индустриалните електродвигатели се подразделят в две основни групи: статично (офлайн)
и динамично (онлайн) тестване

Е

лектродвигателите са ядрото на голяма част от промишлените машини и оборудване в съвременната индустрия, а значението им за
безпроблемното и безопасно функциониране на тези системи е ключово. Ето защо индустриалните
двигатели се подлагат на първоначално и регулярно изпитване, за да
се гарантира тяхната експлоатационна пригодност, изправност и
ефективната им работа. За целта
се използват различни аналогови и
цифрови инструменти за измерване и диагностика, като амперметър
клещи, мултиметри, безконтактни
термометри, тестери на изолационно съпротивление, осцилоскопи и
др., както и специално разработени стендове, при които моторите
се тестват без товар, под реален
товар или в работен режим, като
6

се симулират действителни работни условия. Стендовете най-общо
биват два типа: за рутинно изпитване на променливотокови (AC) и
постояннотокови (DC) електродвигатели в експлоатация с цел сравняване на резултатите с еталон-

но устройство и за изпитване на
нови типове изделия с цел дефиниране на техническите им възможности.
Тестовите процедури в програмите за рутинна и превантивна
диагностика и поддръжка на индусброй 5/2022
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триалните електродвигатели се
подразделят в две основни групи:
статично (офлайн) и динамично
(онлайн) тестване. Отделните
методи оценяват различни параметри на моторите и могат да
открият широк набор от проблеми
и неизправности от различен характер, най-често преди резултатите
от тях да станат видими при визуална инспекция.

Изпитване и прогнозна
поддръжка
Изпитването на промишлени
електромотори оценява изправността, ефективността и надеждността на тези съоръжения - ключови показатели за експлоатационната готовност и пригодност на
оборудването, което задвижват. В
съвременната практика се използват компютърно и софтуерно базирани системи и технологии за тестване на постояннотокови и променливотокови електродвигатели,
които освен моментното им състояние могат да отчетат и анализират и различни тенденции в работата им, да регистрират и идентифицират различни „скрити“ проблеми и да предотвратят нежелани аварии. Сред основните параметри и типове повреди, за които
се следи рутинно или при индикации
за влошени работни характеристики, са неизправности в изолацията
на мотора, повреди в проводниците,
наличие на токови утечки, както и
динамични фактори като изкривяване/деформация, температурни колебания и проблеми с баланса. Макар
повечето типови тестове за промишлени електромотори да са подходящи за голяма част от AC и DC
системите на пазара, е препоръчително всяка планирана процедура за
изпитване да се съобрази с характеристиките, конструкцията и
приложението на конкретния модел.
След повредите в лагерните елементи, електрическите неизправности са втората най-разпространена причина за повреди на електродвигателите в съвременната
индустрия. По данни на американсЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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кия институт за изследвания в
областта на електроенергията
(EPRI) близо 48% от всички аварии
на такова оборудване са вследствие на свързани с електрическата система проблеми. Такива могат
да бъдат неизправности при ротора (12%) или намотките (36%). В
останалите 52% от случаите се
доказват механични повреди в компонентите. Дефектите при намотките например възникват вследствие на влага, замърсяване, остаряване на изолацията, термично
претоварване, токови удари, повреди в проводниците и др. При тях се
наблюдава преминаване на енергия
през изолацията, която причинява
увеличаване на работната температура и стреса върху системата
докато не настъпи неизправност в
намотката.
За идентифициране на проблеми
от изброените типове се прилагат
различни процедури като: импулсно
и ротационно тестване, изпитване на двигатели с навит ротор,
тестване на изолационно и електрическо съпротивление, на съпротивление на намотките, изпитване на база индекс на поляризация (PI),
на възходящо (стъпково) напреже-

ние при постояннотоковите мотори и др.
Когато двигателят претърпи
някоя от описаните по-горе повреди, най-често щетите са необратими и водят до прогресивно влошаване на ефективността му. Високата честота на такива случаи
през годините годините е наложила възприемането на комплексни
програми по поддръжка на промишлените електромотори, включващи
детайлно първоначално и регулярно
изпитване посредством подходящата комбинация от инструменти,
техники и процедури. В резултат от
прилагането им се постигат значително подобрена експлоатационна
готовност на двигателите, редуциране по брой и продължителност на
нежеланите престои на задвижваното от тях оборудване, икономии
на оперативни разходи, повишаване на енергийната ефективност и
не на последно място - усъвършенстване на безопасността.

Типове тестови
процедури
Техническите екипи за изпитване на промишлени електромотори
използват различни измервателни
7
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и софтуерни инструменти за инспекция на широк набор от експлоатационни характеристики, като
често залагат на мултифункционални уреди, устройства или стендове, съчетаващи функциите на
няколко типа тестови прибори,
датчици и процедури в една система.
Комплексните програми за прогнозна поддръжка на индустриални
ел. двигатели обикновено включват
както методи за статично, така
и за динамично изпитване на съоръженията при тяхната разработка
или след практическото им внедряване. Така се гарантира надеждната и разходно ефективната им експлоатация. Препоръчително е инвестирането в съвременни технологии за мониторинг и изпитване
на електромотори поради значително разширената им функционалност и гъвкавост и кратките периоди за възвръщаемост на капиталовложението. Важна част от
ефикасното изпълнение на мероприятия от този тип включва и
осигуряването на квалифициран
технически екип.
Разходите за прилагането на
програма за превантивна диагностика и поддръжка се оказват пренебрежимо малки на фона на ползите във връзка с предотвратяване8

то на различни необратими щети
и критични аварии на оборудването.
Събраните от сензорите и измервателните уреди данни при непрекъснат мониторинг на съоръжения в
експлоатация могат да бъдат
съхранявани, анализирани и използвани като база за подобряване на
тяхната ефективност и надеждност. В допълнение към специфичните тестове за оценка състоянието на промишлените електромотори, се провеждат и редица други
типове изпитвания, включително
вибрационен анализ (особено на
лагерите), термографско изследване, тестове за съосност на валовете и т. н.
Статичното или офлайн тестване на задвижващите електродвигатели е неизменна част от
цялостните програми за поддръжка
на промишлено оборудване. То се
провежда извън работен режим при спрян мотор, и проверява как
функционират отделните му компоненти (намотки, ротор, статор
и т. н.), като обикновено включва
и анализ на тока и напрежението.
Офлайн изпитването може да бъде
осъществено на място, предварително в завода, складовите бази
или в специализиран тестов
център. Рутинно тестване в експлоатация се препоръчва веднъж

или два пъти годишно и открива
проблеми като разхлабени пръти на
ротора, проблеми с кафезните
пръстени, неравномерна въздушна
междина между ротора и статора
(отклонение в ексцентричността)
и разместване на компонентите.
Статичното изпитване е подходящ метод за високопотенциално
тестване, оценка на изолационното съпротивление, поляризацията,
тест за пренапрежение и др.
Динамичното или онлайн изпитване се прилага в работен режим
на електродвигателя без необходимост от неговото спиране или извеждане от експлоатация. То осигурява на техниците ценна информация за качеството на електроенергията в системата и откроява важни тенденции за работата
на оборудването. При тестване от
този тип е препоръчително да се
съберат всички възможни типове
данни, релевантни към ефективността, надеждността и работната
пригодност/готовност на мотора
- за мощността, напрежението,
евентуален дисбаланс на напрежението, хармонични изкривявания,
текущи стойности на различни
електрически параметри, нива на
натоварване, въртящ момент и т.
н. Използваното за целта оборудване се свързва директно към товаровия изход на двигателите с
ниско напрежение или към шкафа за
ниско напрежение на моторите със
средно и високо напрежение. Данните се обработват и анализират
посредством комбинация от алгоритми, визуализират се в подходящ
формат и на тяхна база се инициира съответната програма за диагностика и поддръжка.
Все по-популярни в практиката
стават цялостните платформи за
непрекъснат автоматизиран мониторинг и изпитване на електромотори в експлоатация, които разполагат с богат асортимент от софтуерни инструменти за провеждане и интерпретиране на различни тестови процедури във връзка
с електрическите параметри на
системата.
брой 5/2022
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Стойността на
дългогодишната
традиция в
индустрията
CANTONI GROUP, базирана в минно-добивния регион
на Полша, е пионер в производството на електродвигатели. Продуктовото й портфолио включва асинхронни
двигатели, признати в цял свят като безопасни, надеждни и издръжливи при експлоатация в най-тежките работни условия.
Най-новото предложение от Cantoni Motors е серията
взривобезопасни трифазни електродвигатели с ротор
накъсо и ефективност клас IE3, проектирани за химическата промишленост. Тези двигатели са подходящи
за експлоатация в помещения (зона 1 или 2), в които може
да има взривоопасни смеси на запалими газове и изпарения на течности с въздух от Група II и температурни
класове T1....T5.
Електродвигателите са сертифицирани за Група II C
в целия обхват (могат да се използват също за приложения, включващи Група IIB и Група IIA). Те гарантират
високо ниво на безопасност (категория оборудване 2G)
и са в съответствие с директива ATEX 2014/34/ЕС и
хармонизираните стандарти IEC 60034-1, IEC 60079-0,
IEC 60079-1 и IEC 60079-7.
Компанията предлага богата селекция от други взривобезопасни двигатели, включително искробезопасни
двигатели, съгласно IEC и Class I Div 2 NEMA; защитени
срещу прахово запалване електродвигатели съгласно IEC
и Class II Div 2 NEMA; електродвигатели с повишено ниво
на безопасност, както и такива, предназначени за минната индустрия.
За повече информация моля посетете
www.cantonigroup.com.
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Системи
за управление на
батерии
Функциите на BMS са многобройни, като защитата на батерията и управлението на капацитета й за сред основните
В основата на електрическата защита е мониторингът на тока и напрежението в клетките или модулите
Термичният мениджмънт има ключово значение, тъй като зареждането при температури
под 0 oC е проблемно от физична гледна точка

С

истемите за управление на
батерии (BMS) са технология, предназначена да наблюдава съвкупност
от батерийни клетки, организирани в матрична конфигурация, за да
позволи предоставянето на целевия
диапазон на напрежение и ток за
определено време при конкретно
очаквано натоварване. Функционалностите, които BMS обикновено
предлагат, включват: мониторинг
на батерията; осигуряване на защита на батерията, установяване на
работното състояние на батерията; непрекъснато оптимизиране на
експлоатацията на батерията;
докладване на работния статус към
външни устройства.
Тук терминът „батерия“ обхваща всички клетки, но функциите за
мониторинг и управление се прилагат за индивидуални клетки или
групи от клетки, наречени модули.
Презареждащите се литиево-йонни клетки имат най-високата енер10

гийна плътност и са стандартен
избор за батерии за множество потребителски стоки – от лаптопи
до електрически превозни средства. Въпреки отличните им експлоатационни характеристики, при
употреба извън безопасния работен диапазон може да се стигне до
компрометиращи батерията проблеми и дори опасни последствия.
Задачите на BMS определено не са
лесни, тъй като обхващат редица
аспекти – електрически, цифрови,
термични, хидравлични и такива,
отнасящи се до управлението.
За внедряването на BMS не е
необходимо да е изпълнен определен или уникален набор от критерии. Обикновено конфигурацията и
обхватът на технологията зависят от: разходите, степента на
сложност и капацитета на батерията; от нейното приложение и
фактори, свързани с безопасността, експлоатационния й живот или
гаранцията; от изискванията за
сертификация от различни органи-

зации по отношение на мерките за
безопасно функциониране на батерията.
Функциите на BMS са многобройни, като защитата на батерията
и управлението на капацитета й за
сред основните. Първата от тези
функции има две ключови подразделения – електрическа защита и
термична защита.

Електрическа защита
В основата на електрическата
защита е мониторингът на тока и
напрежението в клетките или модулите. Ограниченията по отношение на величината на тока при зареждане и разреждане на литиевоброй 5/2022
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йонните клетки са различни, като
и в двата режима те могат да издържат на пикови токове, макар и
за кратки периоди от време. Производителите на батерийни клетки обикновено специфицират максималните граници на тока при непрекъснато зареждане и разреждане, както и граничните пикови стойности. Една BMS, осигуряваща токова защита, със сигурност ще
приложи максимален непрекъснат
ток, което обаче може да бъде
предшествано от внезапна промяна в условията на натоварване,
например при рязко ускорение на
електрическо превозно средство.
Системата може да включва мониторинг на пиковите стойности на
тока чрез интегрирането му и вземането на решение дали той да бъде
намален или прекъснат изцяло след
изминаването на определен период
от време. Това дава на BMS възможност за почти мигновена реакция
спрямо екстремни пикове на тока,
например къси съединения, които не
са засечени от предпазителите, но
и поносимост към високи пикови
потребления, в случай че не са прекомерно високи за прекалено дълги
периоди от време.
Границите на напрежението за
безопасна експлоатация в крайна
сметка се определят от химичния
състав на избраната литиево-йонна клетка и температурата на
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клетките във всеки един момент.
Тъй като батерията се характеризира със значителна цикличност на
тока, разреждане поради товарови
потребности и зареждане от различни енергийни източници, границите на напрежението обикновено
се стесняват допълнително, за да
се оптимизира експлоатационният
живот на батерията. BMS трябва
да „знае“ тези гранични стойности
и да взема решения въз основа на
близостта до тях. Например, при
наближаване на горна граница на
напрежение, системата може да
изиска постепенно редуциране на

зарядния ток или цялостното му
прекъсване, в случай че границата
бъде достигната. От друга страна, при наближаване на долната
граница на напрежение, BMS може
да изисква намаляване на токовите
потребности на ключовите активни товари. В случая на електромобил например, това може да се осъществи чрез редуциране на въртящия момент на двигателя. Разбира
се, най-големият приоритет на
системата трябва да е безопасността на водача и същевременната
защита на батерията срещу трайна повреда.
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Термична защита
На пръв поглед може да изглежда, че литиево-йонните клетки
имат широк диапазон на работната температура, но капацитетът
на батериите намалява при ниски
температури, защото скоростта
на химичните реакции се понижава
значително. Що се отнася до експлоатационната достъпност, те са
много по-надеждно решение от
оловно-киселинните или NiMh батериите. Термичният мениджмънт
обаче има ключово значение, тъй
като зареждането при температури под 0°C е проблемно от физична
гледна точка, защото може да се
стигне до метализация на анода.
Това е трайна повреда, която не
само води до редуциран капацитет,
но и прави клетките по-уязвими към
неизправности при излагане на вибрации или други напрягащи условия.
BMS може да управлява температурата на батерията чрез нагряване
или охлаждане.
Реализираният термичен мениджмънт зависи изцяло от размера и цената на батерията. Независимо от вида на нагревателя, обикновено е по-ефективно да се използва енергия от външен променливотоков източник или резервна батерия. Ако енергопотреблението на
нагревателя е ниско, може да бъде
използвана енергия и от самата
батерия, която се нагрява. Охлаж12

дането е особено важно за свеждане на загубите на производителност на литиево-йонните батерии.
Например, ако дадена батерия работи оптимално при 20°C и температурата се повиши до 30°C, ефективността й може да намалее с до
20%. Ако батерията непрекъснато
се зарежда при 45°C, загубата на
ефективност може да достигне до
50%. Продължителното излагане на
топлина, особено при бързи цикли на
зареждане и разреждане, оказва
влияние и върху експлоатационния
живот на батерията. Охлаждането
обикновено се постига по два метода – пасивно или активно. При пасивното охлаждане се разчита на
движението на въздушен поток
около батерията. Използването на
активен температурно управляван
вентилатор в електромобил например може да помогне при ниски скорости или когато превозното средство е спряло, но единственото,
което може да се постигне, е да се
изравни температурата на батерията с тази на околната среда.
Възможно е да се използва допълнителна активна хидравлична охлаждаща система с етиленгликол. BMS
следи температурата на батерийните клетки и отваря и затваря
различни вентили, за да се поддържа
стойността в тесния температурен диапазон, осигуряващ оптимална ефективност.

Управление на
капацитета
Осигуряването на максимален
капацитет на батерията безспорно е сред най-важните функции на
BMS. Трябва да се отбележи, че една
група от батерийни клетки се отличава с различни нива на утечка и
саморазряд. Утечката не е производствен дефект, а химична характеристика на батерията, въпреки
че, статистически погледнато
може да бъде повлияна от минимални разлики в производствените
процеси. С времето разликите между клетките по отношение на тези
параметри нарастват, не само
поради саморазряд, но и заради циклите на зареждане и разреждане,
повишени температури и обща
амортизация.
Ако една група от клетки се
състои от набор от перфектно
балансирани клетки, то всички те
ще се заредят равномерно и зарядният ток може да бъде прекъснат
при достигане на горната гранична стойност на напрежението. В
случай на дисбаланс обаче една от
клетките може да се зареди бързо
и да е нужно зарядният ток да бъде
спрян, преди останалите батерийни клетки да са се заредили до
пълния си капацитет. Именно тук
се намесва BMS. Степента на зареждане (state-of-charge, SOC) на
една клетка или модул във всеки
брой 5/2022
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един момент е пропорционална на
наличния заряд, отнесен към общия
заряд при пълно зареждане. Управлението на капацитета от BMS се
свежда изцяло до балансиране на
разликите в SOC на всяка група
клетки в батерията, като схемата
на балансиране може да бъде активна или пасивна. Пасивното балансиране е най-лесно за внедряване. То
позволява всяка клетка в съответната група да има същия заряден
капацитет като този на най-слабата клетка. BMS следи всяка от
клетките и когато засече, че някоя
от тях достига границата си на
зареждане, отклонява излишния ток
към следващата клетка в редицата.

Ползите от BMS
Една батерийна система за
съхранение на енергия (BESS), може
да бъде изградена от десетки,
стотици или дори хиляди литиевойонни клетки в зависимост от приложението. Номиналното им напрежение може да е както под 100 V,
така и да достигне над 800 V, с
величина на захранващия ток от
300 и повече ампера. Лошото управление на една високоволтова система може да доведе до катастрофални, животозастрашаващи
последици. Поради това системите за управление на батерии са от
критично значение за гарантираЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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не на безопасна експлоатация.
Функционална безопасност.
Този фактор е особено важен за литиево-йонните батерии с голям капацитет. Дори и тези с по-малък капацитет обаче, например тези за
лаптопи, могат да се възпламенят
и да причинят сериозни щети. Личната безопасност на потребителите на продуктите с литиево-йонни
захранващи системи обуславя нуждата от максимално ограничаване
на грешките в управлението на
батериите.
Експлоатационен живот и надеждност. Защитата на батериите, електрическа и термична, гарантира, че всички клетки се използват в рамките на изискванията за
безопасност. Тази функция осигурява защита при агресивна експлоатация и бързи цикли на заряд и разряд, което неизбежно води до стабилна система, която ще работи надеждно в продължение на години.
Ефективност. Управлението на
капацитета, при което се прилага
балансиране между клетките с цел
изравняване на SOC, дава възможност за реализиране на оптималния
капацитет на батерията. Без тази
функция на BMS, справяща се с вариациите заради саморазряд, цикли
на заряд/разряд, температурни
въздействия и обща амортизация,
батериите могат да станат негодни за употреба.

Диагностика, събиране на данни
и външна комуникация. Функциите
на BMS включват непрекъснат мониторинг на всички батерийни
клетки, където регистрирането на
данни може да се използва за диагностика, но често се извършва и с
цел изчисляване на SOC на всички
клетки в групата. Тази информация
се използва за балансиращите алгоритми, но може да бъде подадена и към външни устройства и
екрани, за да се визуализира остатъчната налична енергия, да се
установи очакваният оставащ експлоатационен живот въз основа
на настоящата консумация на
енергия и да се предостави информация за състоянието на батерията.
Спестяване на разходи. Внедряването на BMS в BESS е свързано
с допълнителни разходи към вече
скъпите батерии. Колкото по-сложна е системата за съхранение на
енергия, толкова по-големи са изискванията за безопасност и толкова по-необходимо е прилагането на
BMS. Защитата и превантивната
поддръжка, която осигурява една
BMS по отношение на функционална безопасност, експлоатационен
живот и надеждност, ефективност,
капацитет, диагностика и др., предоставят възможност за понижаване на общите разходи, включително тези за гаранция.
13
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BRS – зелени решения за съхранение
на енергия за индустрията и дома
Мисли рационално и отговорно! Това
e един от водещите принципи в дейността на Би Ар Ес Болканс (BRS) на българския пазар вече над 10 години.
В съвременния свят все по-важно е да
мислим как решенията ни да са рационални и финансово изгодни за бизнеса ни,
но в същото време и отговорни към природата. Би Ар Ес Болканс предлага иновативно зелено решение, което драстично намалява разходите за поддръжка и
закупуване на нови акумулатори с над
60% и в същото време e щадящо за околната среда. Най-масовият тип батерии
са оловно-киселинните. Използват се
практически навсякъде – в соларни и вятърни паркове, в телекомуникационно
оборудване, складово-подемна техника,
електроцентрали, подстанции и превключвателни устройства, UPS и др. Би Ар
Ес Болканс може да върне на пазара използваните оловно-киселинни батерии
като отново работещи такива с дългогодишна гаранция – решение, подходящо
както за индустрията, така и за дома.
Съхранението на електроенергия се
очаква да бъде основна тема в следващите години. Би Ар Ес Болканс има възможност да консултира и предложи много и различни решения в областта.

За фотоволтаични
системи за дома или
индустрията
Би Ар Ес Болканс разработи сигурен
и удобен за съхранение и обслужване начин за конфигуриране на батерията. В зависимост от необходимия капацитет
електричество за домакинството се из-

числява и подбира специално наредена батерия в предпазен контейнер със система за доливане и/или десулфатизатор,
при желание от страна на клиента дори
с подходящ инвертор. Фирмата предлага допълнително периодична поддръжка,
реновиране или сервизиране, както и консумативи.

Реновиране на батерии
Възможността за реновиране на батериите след определен период на работа и естественото влошаване на параметрите позволява връщане на първоначалния им капацитет и гарантира дългогодишна експлоатация.
Използваната възможно най-съвременна технология за реновиране на акумулаторни батерии е изцяло екоориентирана, не отделяща никакви вредни
отпадъци в околната среда по време на
процеса по обработка на батериите, а
и пряко намаляваща броя и честотата
на изхвърлянето на оловно-киселинни отпадъци в природата (старите акумулатори). В процеса на реновиране Би Ар Ес
Болканс използва специална патентована 100% органична добавка. Структурата на добавката е подобна на тази на
силикона. Това е екологичен (биоразградим) материал, който е преминал проверка за безопасност и е сертифициран за
това.
Технологията по реновиране е приложима за много широк кръг сектори – от
най-малка фирма, разполагаща с електрическа повдигаща техника, или домакинство с тягова или AGM батерия за съхранение на енергия, до компании вносители и поддържащи складова техника
(електрокари, палетоповдигащи колички, платформи и др.). Клиенти на компанията са и фирми в областта на строителната и минна механизация, телекомуникационни компании и оператори, както и фирми, ползващи UPS оборудване,
OPzS елементи, възобновяеми източници на енергия и др.

Фирмата предлага още:
• Нови тягови батерии с удължен капацитет и гаранция до 5г.;
• Наем на батерия или предоставяне на
оборотна такава по време на процеса по реновиране;
• Абонаментно обслужване и монтаж;
• Диагностика и ремонт;
• Изкупуване на вече неизползваеми
стари батерии за скрап;
• Консултации при взимане на решения,
засягащи съхранение на енергия или
акумулатори.
През тази година Би Ар Ес Болканс отвори офис и в Истанбул, като амбицията е за разширяване на компанията и в
други балкански страни. Фирмата реализира успешни пилотни проекти за реновиране на телеком и тягови батерии
в Сърбия и Румъния.
Крайната и най-важна цел на Би Ар Ес
Болканс са успехът и удовлетвореността на клиентите. Фирмата разполага с

редица позитивни референции за работата си, професионализма и доброто отношение, богатата експертиза и проактивния си подход. Голяма част от клиентите са вече и дългогодишни, лоялни
партньори. Специалистите от Би Ар Ес
Болканс вярват, че бизнес се прави с хора и от хора и се стремят да влагат лично отношение при намиране на правилното решение за всеки един клиент.

Всички видове услуги
в сферата на
акумулаторите
Освен че реновира батерии, Би Ар Ес
Болканс е и официален вносител на няколко марки нови батерии, с което цели
да задоволи напълно кръга от нужди на
клиентите си, свързани с всякакъв вид
акумулатори: оловно-киселинни стартерни и тягови, стационарни, AGM/VRLA,
Carbon и Li-Ion батерии.
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Решения за
мониторинг
на PV централи
Вследствие на различни външни и системни фактори надеждността и ефективността на
соларните централи могат да се влошат с времето
От критично значение за потребителите на фотоволтаична енергия е да получават непрекъсната обратна връзка за производителността на тези съоръжения
През последните години пазарната стойност на решенията за мониторинг непрекъснато
намалява, а полезността им прогресивно нараства благодарение на навлизането на редица
иновации в сегмента

С

оларната генерация е ключов
елемент от устойчивия енергиен
микс на бъдещето. Ето защо в глобален мащаб непрекъснато нарастват инвестициите във фотоволтаични (PV) централи. Освен адекватното им проектиране и оборудване, съществен аспект с оглед
рентабилността на инсталациите
е проследяването на тяхната ефективност. В практиката се използват широк набор от технологии,
измервателни прибори, сензори,
софтуерни инструменти и цялостни платформи за локален и отдалечен мониторинг (включително в
реално време) на тези системи.
Вследствие на различни външни
и системни фактори, като замърсяване на соларните панели, вариации
в околната температура и слънцегреенето, повишена влажност, отклонения в монтажния ъгъл и др.
надеждността и ефективността
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2022

на PV системите могат да се влошат. От критично значение за собствениците на съоръженията и
потребителите на фотоволтаична
енергия е да получават непрекъсната обратна връзка за стойностите на различни показатели, свързани с производителността на цент-

ралите. Сред оптималните решения
за тази цел са платформите за
непрекъснат мониторинг, най-често в реално време, чиято цел е да
събират данни за работата на
отделните компоненти на инсталациите. Генерираната информация се
съхранява и анализира, като могат
15
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да бъдат извеждани детайлни
справки за различни периоди в хронологичен план, както и на нейна
база да бъдат регистрирани, идентифицирани и отстранявани широк
набор от проблеми.
През последните години пазарната стойност на продуктите в този
сегмент непрекъснато намалява
поради поевтиняването на ключови
техни елементи като сензорите,
контролерите и процесорите.
Същевременно полезността им
прогресивно нараства благодарение
на навлизането на редица иновативни технологии при софтуера и хардуера, включително инструменти за
обработка на големи обеми данни
(Big Data), облак базирани услуги,
изкуствен интелект, машинно самообучение, IoT и др.

Видове системни
решения и функционални
възможности
На пазара се предлага богато
разнообразие от отделни продукти,
свързани системи и цялостни решения за интелигентен отдалечен
16

мониторинг в реално време и в прогнозен план на соларни централи с
различен мащаб и производителност. Техни отличителни характеристики са дизайнът, топологията,
както и скоростта и динамиката на
отчитане на отделните измерими
параметри (например големина на
тока, напрежение, количество произведена електроенергия и др.). В
зависимост от изискванията на
конкретното приложение се избира
система със съответния механизъм
за трансфер на данни, комбинация
от сензори, контролери, процесорни ядра и електронни компоненти,
софтуерни инструменти и др. Те се
организират в най-подходящата за
целта архитектура. За всеки идентифициран проблем или потенциална възможност за повишаване на
производителността платформата
може да предложи на потребителя
или автоматизирано да приложи
оптимални реактивни, проактивни
или превантивни мерки.
Съвременните системи за мониторинг на PV централи включват
функции за известяване на ползва-

телите за различни събития посредством аларми, кратки съобщения,
имейли или други удобни за тях
формати. Решението може да бъде
управлявано от всякакви по вид
компютърни устройства, включително настолни конфигурации и
лаптопи, най-често през уеб базиран интерфейс. Все по-популярни са
мобилните приложения за мониторинг и управление на соларни инсталации, които позволяват отдалечено конфигуриране, контрол и отстраняване на неизправности с
помощта на смартфон или таблет.
Възможно е прилагането на целенасочен мониторинг на инсталацията на ниво отделен модул, редица (стринг) или цялостна система.
Проследяването на производителността на всеки панел позволява
гъвкаво и децентрализирано управление на отделните сегменти на
масива, минимизиране на загубите
(най-често свързани с нереализирано генериране на дадено количество
енергия) и максимално оползотворяване на потенциала на централата
при моментните условия. Благодаброй 5/2022
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рение на изобилието от данни за
работата на системата, особено
когато такива са съхранявани и
анализирани за продължителни периоди от време, платформата може
прецизно да локализира сериозни и
по-незначителни, настъпили или
предстоящи неизправности. В допълнение тя търси и дефинира причините за конкретния проблем и в
редица случаи дистанционно го
отстранява без необходимост от
посещение на технически екип на
обекта.

Системна архитектура
Базовите компоненти на една
система за непрекъснат отдалечен
мониторинг на фотоволтаични централи са сензорите. Те измерват
широк набор от параметри във
връзка с ефективността и производителността на инсталацията,
като така заместват регулярните
или събитийни ръчни отчитания
посредством различни инструменти, уреди и прибори. Процесорният
модул за обработка на сигналите
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от сензорната мрежа е друг ключов
елемент на платформата. Той усилва и кондиционира сигнала за последващо интерпретиране, като
изпраща изходни данни към компютърната система в реално време посредством специализиран протокол. Компютърното устройство
изпълнява функции, свързани с анализа, съхранението и визуализирането на необходимата информация.
В зависимост от резултатите и
потребителските команди данните
се пренасочват към контролер за
допълнителна обработка.
Модулите за пренос на данни
позволяват присъединяване, конфигуриране и управление на свързаните с платформата устройства и
мрежи в реално време и в полеви
режим. Те изпълняват ролята и на
междинен софтуерен елемент
(мидълуер), който осъществява
връзка с различните елементи на
базата на облачни изчисления.
Съвременните решения за мониторинг на PV централи се изграждат в четирислойна архитектура:

сензори (за електрически величини
и параметри на околната среда),
мрежов слой за безжичен пренос на
данни чрез протоколи като ZigBee,
Wi-Fi, Bluetooth, LoRa и т. н., слой за
обработка на информация с помощта на разнотипни модули, както и
приложен слой (за съхранение и визуализиране), който служи като интерфейс между мрежовата инфраструктура и крайните устройства.

Технологично развитие и
предимства
В миналото за трансфер на данни от мониторинга на PV системи
са използвани основно кабелни линии
в съответствие със стандартите
RS232 или RS485, но с разрастването на соларната енергетика кабелите се оказват причина за значителни и ненужни разходи. В допълнение, кабелните системи са изложени на редица негативни влияния
на околната среда и подлежат на
различни, често фатални повреди,
което компрометира надеждността на платформите за мониторинг.

17

ВЕИ енергетика

Безжичните технологии за пренос на информация са много по-ефикасно решение предвид големите
мащаби и динамиката на измерванията и трафика на данни при непрекъснат мониторинг в реално
време, с които се отличават модерните промишлени фотоволтаични
централи. Те осигуряват по-високи
скорости на трансфер и по-кратки
времена за реакция, позволяват
много по-голям обхват на комуникация, подобряват сигурността на
инсталацията и повишават гъвкавостта й чрез неограничената

18

мобилност на отделните компоненти. Не на последно място, безжичните системи се характеризират
с много по-ниски изисквания и разходи за поддръжка в сравнение с
кабелните архитектури.
Отдалеченият мониторинг на
соларни централи спомага и за
минимизиране на щетите по съоръженията вследствие на различни
външни и системни фактори посредством инструменти за превантивна диагностика и поддръжка. Така
значително се увеличават не само
производителността на инсталацията, но и нейният жизнен цикъл и
експлоатационна готовност.
Същевременно се намаляват производствените прекъсвания, оперативните разходи и разноските за
поддръжка.
Базираните на цялостни софтуерни решения платформи за мониторинг на фотоволтаични масиви осигуряват множество допълнителни
предимства за потребителите,
включително достъп до необходима-

та информация по всяко време и от
всяко устройство, лесно и удобно
конфигуриране и визуализация, функции за интелигентно и автономно
самоуправление, автоматизирано и
дистанционно отстраняване на
проблеми (например промяна на
монтажния ъгъл на панелите при
силен вятър), генериране на детайлни справки, доклади за тенденции
и др.
Сред иновациите в сегмента са
безпилотните летателни апарати
или дронове, които могат да бъдат
свързани с наземни измервателни
уреди и системи и автономно управлявани от единна платформа за
мониторинг на PV централи с изкуствен интелект, невронни мрежи и
самообучителни алгоритми. Тези
комплексни решения осигуряват
изключително висока ефективност
при справянето с проблеми като
неочаквано, сезонно замърсяване
или частично засенчване на масивите, които често водят до резки
спадове в производителността.
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Приложения на
зеления водород
в индустриални
процеси
Станало е обичайно черната металургия и химическата индустрия да се причисляват към
трудно поддаващите се на декарбонизация сектори заради технологичните им енергийни
потребности и емисиите
Поради поевтиняващото му производство и обещанието за допълнително намаляване на
разходите, зеленият водород се превръща в общо решение за декарбонизация на предизвикателните технологични процеси
Въпреки огромния му потенциал обаче, трябва са има предвид, че производството, транспортирането и преобразуването им изискват енергия, както и значителни инвестиции

Е

нергийно интензивните индустриални сектори, произвеждащи
основни материали като желязо,
стомана и химикали, генерират
голям дял емисии на парникови газове. Само секторите на черната
металургия и химическата индустрия емитират около 8 и 5% съответно от 36,9 Gt глобални емисии
на парникови газове, свързани с
енергия и производство, през
2017 г.
Емисиите от тези енергийно интензивни отрасли нарастват непрекъснато с увеличаващото се в
световен мащаб търсене на суровини. Обръщането на тази тенденция и привеждането на траекторията на промишлените емисии в
съответствие с целите за ограничаване на климатичната криза е
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2022

спешна и предизвикателна задача.
Тези индустриални сектори са
неразделна част от нашето общество. Обвързаните с тях политики
и социални институции еволюират

заедно с тях, често целейки да ги
поддържат конкурентоспособни на
глобалния пазар. В резултат тези
отрасли стават високоефективни,
но производствените им системи
19
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та готовност за решения за декарбонизация и потенциалният мащаб
на потребностите от водород на
местно ниво.

Актуално състояние

са зависими от изкопаемите горива, което води до блокиране на
въглеродните емисии.
В черната металургия например
40% от използваните през 2019 г.
21 EJ са получени от въглища, 33%
- от газообразни горива, и 20% - от
електроенергия. В допълнение потребностите от основни материали се очаква да продължат да нарастват заради икономическия
ръст и инфраструктурните нужди
за едно бъдеще без емисии на парникови газове.
Станало е обичайно черната металургия и химическата индустрия
да се причисляват към трудно поддаващите се на декарбонизация сектори заради технологичните им
енергийни потребности и емисиите. Пред ограничаването на емисиите от тези отрасли стоят множество предизвикателства, включително и настоящият модел на
употребата на материали (с ограничено възстановяване след употреба), фактът, че термодинамичната ефективност на основни процеси е увеличена максимално, без да е
повишена ефективността по отношение на парниковите газове, и
малката технологична зрялост на
електрическите алтернативи.
Поради поевтиняващото му производство и обещанието за допълнително намаляване на разходите,
зеленият водород се превръща в
20

общо решение за декарбонизация на
предизвикателните технологични
процеси. Преходът от изкопаеми
горива обаче е постепенен процес,
за който ще са необходими различни политики и мерки.
От техническа гледна точка водородът може да се използва в редица различни индустриални сектори. Въпреки огромния му потенциал
обаче, трябва са има предвид, че
производството, транспортирането и преобразуването им изискват
енергия, както и значителни инвестиции. В резултат на това, използването само на водород може да
се окаже, че не е в съответствие
с изискванията на един декарбонизиран свят, където енергопотреблението и пускането на нови мощности в експлоатация ще трябва да
се управляват внимателно. Производството на зелен водород по-специално изисква определено количество възобновяема енергия, която
може да бъде използвана и за други
крайни цели. Безразборното потребление на водород може да доведе до забавяне на енергийния преход. Затова е необходимо създаването на политики, които да проритизират приложенията на зеления
водород, като се отчетат различни фактори – глобални, специфични
за определени държави или за конкретни региони. Сред глобалните
фактори например са технологична-

Понастоящем снабдяването с
водород за индустриални приложения може да се раздели в три категории: произвеждан от потребителя водород за вътрешни нужди – найчесто срещаният случай за големи
консуматори на водород; водород,
генериран от външен източник и
доставян до големи консуматори;
водород под формата на страничен
продукт – произвежда се в друг
процес, където той не е целевият
продукт, и може да се използва за
вътрешни нужди или да се продаде
на други консуматори.
В Европа най-често се прилага
вариантът, при който водородът се
произвежда за покриване на собствени потребности, като този
вид водород държи около две трети от общото производство на
водород.
Към момента водородът се използва в петролните рафинерии за
отстраняването на примеси и повишаването на качеството на
тежки нефтени фракции, като суровина за химическото производство (амоняк и метанол) и като
редуктор в черната металургия.
През 2020 г. търсенето на водород
възлиза на 87,1 Mt.

Химическа индустрия
В химическата индустрия водородът се използва за производство
на амоняк, метанол и други химикали. Тъй като водородът вече е съществен елемент от тези химикали,
интегрирането на зелен водород
изисква малка модификация, състояща се в смяна на процеса на получаването на водорода – преминаване от реформинг на изкопаеми горива или газификация към електролиза на вода.
Амонякът се получава от водород
и азот и е вторият по обем найшироко произвеждан химикал, като
през 2020 г. глобалното производство възлиза на над 183 Mt. Произброй 5/2022
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водителите на торове използват
повече от 85% от произвеждания
амоняк, което превръща селското
стопанство в най-значимия консуматор на химикала. Увеличаването
на населението се очаква да повиши търсенето на торове, което ще
доведе и до покачване на потребностите на амоняк до почти 600 Mt
до 2050 г, около 55% от които могат да бъдат произведени със зелен водород.
Заводите за производство на
амоняк обикновено използват водород от парен реформинг на метан.
Този процес сам по себе си е свързан
с 90% от емисиите на въглероден
диоксид при производството на амоняк.
Зеленият водород е решението за
цялостна декарбонизация на производството на амоняк. Тъй като са
налице енергийни потребности,
свързани с останалите процеси от
производството, те също трябва
да бъдат захранвани с възобновяема енергия, за да се постигнат
нулеви емисии на въглероден диоксид от производството на амоняк.
Метанолът е универсална молекула, използвана за синтезирането
на по-тежки алкохоли, бензин и
много други сложни химикали. Над
60% от произведения в глобален
мащаб метанол през 2019 г. е използван за синтез на химикали. Той
може да се използва в двигателите
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с вътрешно горене като алтернатива на конвенционалните горива
– или самостоятелно, или да бъде
преобразуван до други химикали,
които могат да бъдат смесени с
бензин. През 2019 г. 31% от произведения в света метанол са използвани като гориво. Конвенционалното производство на метанол включва преобразуване на газообразно
гориво или въглища в синтезгаз,
смес от водород и въглероден оксид,
последвано от конверсия до метанол.
През 2019 г. световното производство на метанол достига около
98 Mt, като в рамките на едно десетилетие обемът се е увеличил
над два пъти. На практика цялото
необходимо количество въглерод се
получава от изкопаеми горива, а помалко от 0,2 Mt – от биомаса. Прогнозите са, че потреблението на
метанол ще нарасне в един свят без
емисии на парникови газове – производството може да достигне
401 Mt на година до 2050 г., от
които близо 73% могат да бъдат
произведени със зелен водород.
Зеленият водород може да бъде
използван за замяна на въглищата
и газообразното гориво при производството на метанол. За да бъде
наистина „зелен“ процесът обаче,
въглеродът трябва да се набавя по
устойчив начин от биоенергия с
улавяне и съхранение на въглероден

диоксид или да бъде улавян директно от атмосферата.

Стоманодобивна
индустрия
През 2020 г. стоманопроизводството възлиза на 1,878 млрд. тона,
като Китай държи повече от половината от глобалното производство. Благодарение на широката си
гама от приложения и универсалността си стоманата е в основата
на редица индустрии. През 2019 г.
52% от стоманата са използвани в
сгради и инфраструктура, а 17% - в
транспортни приложения.
Днес тя се произвежда основно
по два метода – в доменни пещи за
получаване на първична стомана
(от желязна руда) и в електродъгови пещи за получаване на вторична
стомана (от скрап).
Производството в доменни пещи
е водещият метод, с дял от 71% от
глобалната продукция на стомана,
основно в Азия. Този метод е поенергоемък – за производството на
1 тон сурова стомана се консумират средно около 21,4 GJ енергия.
В електродъговите пещи стоманеният скрап се претопява с помощта на топлината от електрическата дъга и добавки, които регулират химичния състав на стоманата. Този производствен метод
се използва за 24% от стоманодобива, но наличността на рецикли-
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рана стомана ограничава пазарния
му дял.
При липсата на стоманен скрап
за захранване на електродъговите
пещи може да се използва пряка редукция на желязна руда. Това е група от процеси за производство на
желязо от желязна руда, обикновено с помощта на синтезгаз. Тук за
производството на стомана не е
необходима доменна пещ. Методът
е по-енергийноефективен – за тон
стомана се изразходват 17,1 GJ
енергия. Той се прилага за производството на 5% от стоманата днес,
като през 2020 г, за целта са консумирани 4,3 Mt водород.
При производството на стомана в доменни пещи се отделят
повече емисии на въглероден диоксид – 1,7 – 2,2 тона въглероден
диоксид на тон стомана. Повечето от емисиите се генерират от

22

процесите в доменната пещ и получаването на кокс, който се използва като източник на топлина и
редуциращ агент за желязото. В
доменната пещ като редуциращ
агент може да се използва водород,
което ще намали необходимото
количество кокс. Водородът обаче
не може напълно да замени кокса.
В действителност впръскването
на зелен водород в доменната пещ
може да намали емисиите с около
21%. Следователно, за да се сведат
емисиите на въглероден диоксид до
нула, ще е необходимо прилагането на технологии за улавяне и
съхранение на въглероден диоксид.
Това обаче е свързано със значителна несигурност по отношение
на разходите, приложимостта и достоверността на въглеродното
компенсиране – тъй като улавянето на въглероден диоксид ще е

частично, производителите ще
трябва да закупуват компенсации,
за да се сведат въглеродните емисии до нула.
Макар различни производители в
цял свят да обмислят използването
на водород в процеса на пряка редукция на желязна руда в електродъгови пещи, все още няма данни за
прилагане на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в стоманодобива. Единствената такава инсталация в стоманодобивния сектор улавя димните
газове от завод, прилагащ пряка
редукция на желязна руда в електродъгови пещи, в Обединените
арабски емирства, след което
въглеродният диоксид се влага в намиращите се в близост нефтени находища. Капацитетът за улавяне е
0,8 Mt въглероден диоксид годишно.
Пилотни и демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в стоманодобивния
сектор се реализират в Белгия,
Франция, Япония и Швеция, като
общият капацитет възлиза на
0,022 Mt въглероден диоксид годишно.
Понастоящем потреблението на
зелен водород в стоманодобива е
ограничено до демонстрационни
проекти. Подобно на случая с химическата индустрия, използването
на водород би било в достатъчен
мащаб, за да се оправдае разполагането в непосредствена близост
на електролизери и стоманодобивни заводи, за да се елиминира необходимостта от инфраструктура за
транспортиране на водорода.
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Учени разработиха
нова концепция
за достъпни и
безопасни батерии
С

увеличаване на броя и мащаба на инсталациите за вятърна и соларна енергия, бързо нараства необходимостта от икономични системи за съхранение, които да осигуряват енергия, когато
няма слънце и времето е тихо.
Съвременните литиево-йонни батерии са все още прекалено скъпи
за подобни приложения, а други варианти, например помпено-акумулиращите водноелектрически централи, изискват специфична топография, която невинаги е налице. Изследователи от Масачузетския
технологичен институт (MIT) разработиха нов вид батерия, направена изцяло от налични в изобилие
и евтини материали, която може
да спомогне за запълване на тази
ниша.
„Исках да създам нещо по-добро,
много по-добро от литиево-йонните батерии за малкомащабни неподвижни системи за съхранение и
за автомобилния сектор“, обяснява проф. Доналд Садоуей, ръководител на екипа. Освен че са скъпи, литиево-йонните батерии съдържат
запалим електролит, който ги пра-
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ви неподходящи за транспортиране. Затова Садоуей започва да
търси евтини, налични в изобилие
метали, които биха могли да заменят лития. Доминиращото на пазара желязо не притежава необходимите електрохимични свойства
за една ефективна батерия и затова екипът се спира на втория по
разпространение метал – алуминий.
След това учените трябва да
решат с какво да комбинират алуминия за изработката на другия
електрод и какъв вид електролит

да използват за обмена на йони по
време на зареждане и разреждане.
Най-евтиният неметал е сярата и
затова изследователите избират
нея за материал за втория електрод. Що се отнася до електролита,
Садоуей не иска да използва летливи, запалими органични течности, които понякога водят до опасни пожари в електромобили и други случаи на приложение на литиево-йонни батерии. Учените изпробват някои полимери, но в крайна сметка се насочват към различни видове разтопени соли, които са
23
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с относително ниски температури на топене – близки до температурата на кипене на водата. Според учените щом се достигне до
температура, близка до телесната, става практично да се правят
батерии, които не изискват специална изолация и антикорозионни
мерки.
Трите съставки, които изследователите избират, са евтини и налични в изобилие – алуминий, не поразличен от фолиото в супермаркетите; сяра, която често е отпадък от процеси като рафинирането на нефт; и широко достъпни
соли. Освен че материалите са
евтини, батерията е безопасна и
не може да гори, подчертава Садоуей.
В експериментите си екипът демонстрира, че батерийните клетки могат да издържат на стотици цикли при изключително високи
скорости на зареждане, като прогнозната цена на една клетка е
около една шеста от тази на аналогична литиево-йонна клетка.
Учените доказват, че скоростта
на зареждане зависи силно от работната температура, като при
110°C скоростта е 25 пъти повисока, отколкото при 25°C.
Изненадващо се оказва, че избраната от екипа заради ниската си
температура на топене сол има
неочаквано предимство. Един от
най-големите проблеми по отношение на надеждността на батерии-

те е формирането на дендрити,
представляващи тесни метални
шипове, които се образуват на
електрода и постепенно израстват, докато не се свържат с
другия електрод, което води до
късо съединение и намаляване на
ефективността. Тази конкретна
сол обаче се оказва много добра за
предотвратяване на тази малфункция.
Избраната хлоро-алуминатна
сол на практика елиминира дендритите, като същевременно позволява много бързо зареждане. Учените експериментират с много високи зарядни скорости, зареждане
за по-малко от минута и в нито
един от случаите не губят клетки
заради причинено от дендрити късо
съединение.
В допълнение батерията не се
нуждае от външен топлинен източник, за да поддържа работната си
температура. Топлина са генерира по естествен път електрохимично чрез зареждането и разреждането на батерията. „Когато я
зареждате, се генерира топлина,
която не позволява на солта да
замръзне. А когато разреждате
батерията, също се отделя топлина“, казва Садоуей. Той дава пример как в една типична инсталация
за балансиране на товара в соларна система електроенергията се
съхранява, докато слънцето грее,
след което се изразходва, когато
се стъмни. Цикълът зареждане –

престой – разреждане – престой е
достатъчен, за да генерира топлина и да се поддържа температурата.
Според учените новата батерия
ще е идеална за инсталации с размер, необходим за захранване на
едно домакинство или малък до
среден бизнес, осигурявайки капацитет за съхранение от порядъка
на няколко десетки киловатчаса.
Алуминиево-серните батерии биха
били практични и за зарядни станции за електромобили, смятат
изследователите.
Притесненията относно отделянето на неприятна миризма заради наличието на сяра са неоснователни, подчертава Садоуей: „Неприятната миризма е заради сероводорода. Тук става въпрос за елементна сяра,която ще бъде капсулирана в клетките. Ако отворите
една литиево-йонна клетка в кухнята си, което не препоръчвам да
опитвате, влагата от въздуха ще
изреагира с компонентите и също
ще се отделят всякакви видове
неприятни миризми.“
За инсталации с по-голям капацитет от десетки до стотици мегаватчаса по-ефективни могат да
бъдат други технологии, включително батериите с течен метал,
които Садоуей и студентите му
разработват преди няколко години.
За този проект американският учен
наскоро е отличен с Наградата за
Европейски изобретател.
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