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накратко
Проведе се конференция за инвестиции в устойчива енергия
На 16 и 17 март т. г. в хибридна форма (присъствено в хотел „Самоков“ в
Боровец и онлайн) се проведе конференция на тема „Управление на енергията в
общините и инвестиции в устойчива енергия“. Организатори на събитието бяха
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националният доверителен екофонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.
Повече от 130 представители на местните власти и енергийни експерти обсъдиха навлизането на новаторски финансови инструменти и професионалното
управление на енергия в общините като начин за привличане на частни инвестиции.
Беше обърнато специално внимание на темите за енергийните кооперативи и
обновяването на многофамилните сгради като конкретни решения за намаляване на
енергийната бедност и ограничаване на ефекта от високите цени на енергията,
като беше изтъкната необходимостта от ускоряване на програмите за публична
подкрепа и изготвяне на специфични регламенти за споделено производство и
потребление на енергия.
Участниците във форума представиха конкретни решения по отношение на
предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост с цел
осъществяване на прехода от безвъзмездна публична помощ към пазарно финансиране на все по-голям брой проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

Енерго-Про Енергийни услуги изгради 3 фотоволтаични централи в Кубрат
Енерго-Про Енергийни услуги изгради и свърза 3 обекта за производство на
енергия от слънцето за фирма ЕТ Мъдър – Хасан Али Фатме Али в гр. Кубрат.
Трите фотоволтаични централи са разположени в града и селата Тертер и Мъдрево. Централите са с пикова мощност от 29,7 kWp всяка. Снабдени са с висок клас
инвертори, както и с монокристални модули – по 66 на централа. Конструкцията
за обектите в двете села е стационарна двуредова, а за обекта в гр. Кубрат е
изпълнена на равен покрив с поставяне на баластни тежести.
И трите изградени обекта разполагат със система за мониторинг и следене на
произведената от централата енергия. Общата годишна производителност на
електроцентралите ще надхвърля 110 MWh, като произведената електроенергия
на тези в Кубрат и Мъдрево ще се продава на преференциални цени, а тази в
с. Тертер ще се използва за покриване на част от собственото електропотребление на обекта с продажба на излишното количество в мрежата.

ЕК финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен
Европейската комисия (ЕК) финансира със 78 млн. евро проекта за разширение
на подземното газово хранилище в Чирен. Той е един от одобрените пет енергийни
проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската
комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране
по Механизма за свързване на Европа (CEF). ЕК отбелязва важността на проекта
за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса
му за постигане на декарбонизация и преход към чиста енергия. Допустими за
финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от
общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ „Чирен“ неизменно е включвано във всички
PCI списъци от 2017 г. насам.
Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м2, а на
дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8 – 10 млн. м2 /ден. Увеличаването
на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.
„Наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово
значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на
втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките“, коментира изпълнителният директор на Булгартрансгаз
Владимир Малинов.

Новостите в областта на оловните батерии ще бъдат представени на ELBC 2022 в Лион
Международната конференция с изложение за оловни батерии ELBC 2022 ще се
проведе във френския град Лион от 6 до 9 септември. Сред акцентите на събитието, което се организира от Международната асоциация по оловото (ILA) и Консорциума за иновации при батериите (CBI), ще бъдат новостите в областта на
оловните батерии, батериите за автомобилни и промишлени приложения, нови
технологии и проучвания. „ELBC е уникална конференция, която се организира от
индустрията за индустрията“, коментира д-р Анди Буш от ILA и допълва, че събитието събира целия сектор – от производители до доставчици, изследователи и
анализатори. От своя страна д-р Алистър Дейвидсън от CBI посочва, че интересът
към иновациите при оловните батерии продължава да расте и ELBC е чудесна
възможност да се научи повече за най-актуалните проучвания и технологии. На 6
септември 2022 г. CBI организира в Лион и уъркшоп за батерии с ниско напрежение
за приложения в електромобили.
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Млад учен от БАН разработва иновативно решение за съхранение на зелена енергия
Екип от учени от Българската академия на науките (БАН), водени от д-р Мария
Калъпсъзова, разработват проект за по-ефективни и евтини материали за съхранение на зелена енергия. Основният фокус на проекта е върху алтернативни методи
за оптимизирано съхранение на енергията, произведена от възобновяеми източници.
За тази цел екипът работи върху създаването на по-устойчиви и безопасни електродни материали, които да се използват за направата на натриево-йонни батерии.
Към настоящия момент в рамките на проекта са синтезирани модифицирани
електродни материали с моделирана структура. Модифицираните материали показват подобрени в пъти свойства спрямо немодифицираните. Предстоят задълбочени
изследвания на подобрените електрохимични свойства на материалите, както и
установяване на механизмите на реакциите, протичащи в електрохимичните клетки.
„Резултатите от изпълнението на проекта ще са от полза както на научната
общност, така и на обществото. Иновациите ще ускорят процеса на изследванията на натриеви електродни материали и съответно ще съкратят времето за
реализиране и практическо внедряване на натриево-йонната технология. Това от
своя страна ще доведе до ускоряване на мащабното внедряване на зелена енергия,
каквато е и мечтата на д-р Калъпсъзова“, посочват от БАН.

Община Добрич закупи нови електробуси и зарядни станции с европейски средства
На официално събитие през февруари община Добрич представи четирите нови
електробуса за градския транспорт и зарядните станции за тях, закупени по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2022 г. Общината е
закупила четири електробуса марка Карсан и две зарядни станции с минимална
мощност от 43 kW на всеки от изводите за зареждане. Доставен е и силов маслен
трансформатор, който ще бъде въведен в експлоатация. Общата стойност на
проекта е 1 958 696,40 лв. Основната цел е да се повиши качеството на живот
в Добрич чрез подобряване на условията за движение, повишаване на ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за
алтернативни форми на придвижване, посочват от Общината. На събитието
присъстваха кметът на Добрич Йордан Йорданов, Шайда Камачъ, директор продажби в Карсан, и инж. Димитър Арнаудов от Елпром ЕМЗ.

Планират се инвестиции от 60 млн. лв. в зарядна инфраструктура за електромобили
По Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 за устойчива градска мобилност са предвидени над 376 млн. лв., от които близо 60 млн. лв. са за изграждане
на зарядна инфраструктура, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов. Заедно с търговското аташе на
Британското посолство в София Тим Буйсере заместник-министър Аспарухов откри
конференция на тема „Устойчива мобилност: стимули и внедряване на инфраструктура за електромобили“. По оперативната програма ще се финансират мерки за
устойчива мобилност, включително зарядна инфраструктура за чисти превозни
средства и въвеждане на интелигентни транспортни системи. Оборудването за
зареждане на електромобили е допустимо за финансиране и като част от мерките
за енергийна ефективност на сградния фонд по програмата.
За осигуряване на необходимата инфраструктура за електромобили Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии. С промените се предвижда в новите сгради за обществено обслужване с повече от 10 паркоместа най-малко едно от всеки пет паркоместа да се оборудва със зарядна точка за електрическо превозно средство. За нови
жилищни сгради с над 10 обособени паркоместа при предвиждане на места за електрически превозни средства с оборудване за зарядна точка в проекта на сградата
трябва да бъде заложено 10% от местата за паркиране да са за електромобили.

ЕК насочва 10 млн. евро за обучение на заетите в производството на батерии
Европейската комисия ще насочи 10 млн. евро към Академията на Европейския
алианс за акумулаторни батерии (EBA Academy), за да спомогне за усъвършенстването на уменията на работещите в европейския сектор за производство на батерии. Инвестицията ще се реализира в сътрудничество с Европейския институт за
иновации и технологии (EIT) и инициативата EIT InnoEnergy. EBA Academy е учредена
през 2021 г. като водеща програма за преквалифициране и усъвършенстване на
работещите в европейската индустрия за производство на батерии.
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Европейския
алианс за акумулаторните батерии, Марош Шевчович заяви, че Европа със своите
20 проекта за гигафабрики се превръща в глобален център на батерийната индустрия. „До 2030 г. ние трябва да произвеждаме достатъчно батерии всяка година,
за да захранваме 11 млн. електромобила“, допълни Шевчович. Според него за постигането на тази цел Европа трябва да се справи с две основни предизвикателства
– доставките на суровини и развитието на умения.
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decarbXpo ще обедини технологии
и услуги за декарбонизация на
индустрията
M

esse Duesseldorf разширява обхвата на ENERGY
STORAGE EUROPE, превръщайки го в изложението за
декарбонизация на индустрията decarbXpo. Събитието ще се проведе в новия си формат между 20 и 22
септември т. г. в изложбения център в Дюселдорф,
паралелно с търговския панаир glasstec. Освен разнообразие от решения за съхранение на енергия, то ще
предложи на индустриалния и търговския сектор
широка гама от продукти, както и консултантски
услуги, за декарбонизация, които не са представяни
досега. Създаването на това изложение отразява
свързаната с декарбонизацията революция в индустрията, политиката и обществото като цяло, коментират организаторите от Messe Duesseldorf.
Климатичната неутралност и декарбонизацията са
две от мегатенденциите за индустрията на бъдещето. В Северен Рейн-Вестфалия Thyssen Krupp Steel е
първата компания, която предприема мерки в тези
направления, като внедрява специален водороден процес. Същевременно властите в Германия се стремят
към напредък в постигането на целите за опазване
на климата и трансформиране на енергийната система чрез реализиране на значителни инвестиции.
„Името на събитието – decarbXpo – изложение за
декарбонизация на индустрията, обхваща множество
сектори, чиито търговски панаири вече се провеждат на наша територия. Това ни позволява да открием по целенасочен начин правилните решения за предизвикателствата и въпросите на нашите клиенти
по отношение на опазването на климата, енергийните разходи и сигурността на доставките“, обяснява
Герит Навракала, директор за търговския панаир.
Дали индустрията ще бъде химическата, стомадобивната, автомобилостроенето или строителството,
тази структурна промяна оказва въздействие върху
всички сектори и ще бъде ускорена в условията на
новата политическа рамка. „Енергийната революция
се нуждае от решения, които работят на ниво индустрия, например като тези за производство на водород. В тази връзка ние ще свържем партньорските
ни индустриални сектори със специализирани доставчици на технологии и услуги“, подчертава Навракала.
Специализираното изложение ще се проведе с подкрепата на Германския съюз на производителите на
машини и съоръжения (VDMA) и дългогодишния им
партньор Германската асоциация по системи за съхранение на енергия.
„Паралелното провеждане на decarbXpo и glasstec е
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2022

печелившо решение за индустрията. Производството на стъкло е енергийно интензивен процес, от
който също се генерират големи количества въглероден диоксид. По-строгите ограничения и увеличаващите се такси за емисии принуждават производителите на стъкло да действат, и то не само в Германия. Това създава огромно търсене на решения за
редуциране на емисиите и подобряване на енергийната ефективност. Нашите изложители ще отговорят
на това търсене със специализирани решения и продукти“, допълва Навракала.
Съпътстващата програма на decarbXpo включва две
конференции – IRES и #P2X. Международната конференция по съхранение на възобновяема ененергия (IRES)
е водещият научен и технологичен форум в областта. Конференцията предоставя цялостен научен преглед на технологиите за съхранение на енергия и
системите, които могат да позволят осъществяване на глобалния преход към декарбонизация на икономиките и индустриалните сектори чрез възобновяема енергия. IRES се организира от EUROSOLAR, Европейската асоциация по възобновяема енергия, и ще се
проведе от 20 до 22 септември.
Конференцията „От производство до приложение:
#P2X“ ще се състои на 19 и 20 септември, като основни теми ще бъдат електролизата и други методи за получаване на водород, синтезирането на алтернативни горива и power-to-liquid продукти (производство на течни горива с възобновяема енергия)
като амоняк и метанол, приложенията в тежкотоварния транспорт, корабоплаването и авиацията,
въпроси, свързани с безопасността, транспорта и логистиката, както и технико-икономическа оценка на
целите вериги на доставка в национален и международен контекст.
5
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Избор на
електродвигатели
за индустриални
приложения
През последните десетилетия се наблюдават множество технологични подобрения в областта на промишлените електродвигатели
Изборът на оптимален ЕДГ за конкретен работен сценарий изисква задълбочен анализ на
изискванията на приложението
Пазарът предлага широка гама от варианти според работния им принцип, захранването,
конструкцията и други ключови критерии като надеждност, енергийна ефективност и т. н.

Е

ектродвигателите (ЕДГ)
съвсем буквално могат да бъдат
наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират
приложения практически във всички
промишлени отрасли, включително в
енергетиката, машиностроенето,
метало- и дървообработката, хранително-вкусовия, химическия, нефтено-газовия и целулозно-хартиения
сектор, строителството, морското

6

дело и т. н. С различни по мощност
и габарити ЕДГ се задвижват изключително широк набор от индустриални системи, като помпи, вентилатори, компресори, конвейери и други типове транспортни механизми,
асансьори, обработващи машини,
роботи и др. Пазарът предлага богат асортимент от модели по отношение на техническите спецификации – вид на използваната електроенергия, конструкция, елементи и
т. н. Изборът на конфигурация за

конкретен работен сценарий изисква задълбочен анализ на изискванията на приложението, които определят дали по-подходящ би бил вариант
в стандартно или специално изпълнение, както и какъв е оптималният
дизайн за целта.

Конструктивни
особености
Индустриалните електродвигатели се класифицират в множество
различни категории според техни
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основни характеристики като: конструктивно изпълнение (има два
основни типа – колекторни и безколекторни), приложение, пригодност
за работа в специфични среди, тип
на изходното движение и др. Електрическите мотори могат да бъдат
захранвани от постояннотокови
(DC) източници (например акумулатори и батерии) или променливоткови (AC) такива (електрическата
мрежа, инвертори, електрогенератори и т. н.)
Според конструкцията си, променливотоковите двигатели биват синхронни или асинхронни (индукционни),
а съгласно броя фази – едно-, дву- или
трифазни. Постояннотоковите мотори пък се подразделят на серийни, с независимо възбуждане, шунтови или комбинирани в зависимост от
типа на индукционните бобини.
AC двигателите се доказват като
по-надеждно и ефективно решение за
индустриални приложения, тъй като
се отличават с по-дълъг сервизен
живот и по-малък риск от аварии,
произвеждат по-малко количество
отпадна топлина и са по-подходящи
за оборудване с висока мощност.
Добре е да се вземе предвид обаче,
че са традиционно по-обемни, изискват висок стартов ток и не са
практични за преносими машини и
уреди.
DC двигателите пък разполагат
с подобрени възможности за управление на скоростта, произвеждат
по-голям въртящ момент, могат да
работят с батерийно захранване,
характеризират се с по-малко електромагнитни смущения и са подходящи за работа в системи с наличие
на чувствителна електроника. Обикновено са по-скъпи от променливотоковите ЕДГ, а и по-често подлежат на повреди. През последните
години безколекторните електрически мотори постепенно набират
популярност поради своята по-висока ефективност в сравнение с четковите. Експлоатационният им
цикъл се удължава, тъй като няма
триене, което да генерира шум, искри, топлина и износване, а не е
необходима и непрекъсната поддръжка на машината. Безколекторните ЕДГ, от друга страна, се нужЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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даят от скъпи електронни контролери със сложни схеми. Тяхно предимство обаче е по-доброто съотношение между скорост и въртящ момент, както и между изходна мощност и размер, което спомага за повисоката им цялостна производителност.
В промишленото оборудване с пониска мощност колекторните постояннотокови двигатели все по-често биват заменяни от мотори с
променливотоково захранване, тъй
като вторите изискват по-малко
поддръжка в аналогични конструкции. В комбинация с електронен контролер и честотен регулатор AC моторите са се превърнали в стандартно разходно ефективно решение за
приложения, в които е необходимо управление на скоростта. Постояннотоковите ЕДГ се предпочитат за
оборудване в целулозно-хартиената
промишленост и валцуването на
стомана например, докато в компресорите за ОВК техника, компресорните задвижвания и хидравличните
помпи все по-масово се интегрират
AC двигатели.

Подобрени технологични
възможности
През последните две десетилетия
се наблюдават множество технологични подобрения в областта на
промишлените ЕДГ, свързани основ-

но с дизайна, енергийната ефективност и възможностите за управление и мониторинг. Както AC, така и
DC конфигурациите могат да бъдат
модернизирани чрез интегрирането
на електронни компоненти и сензори, които правят възможни комплексни функции като мониторинг и прогнозна поддръжка. Възможностите
за прецизно управление на скоростта, ускорението, ъгловото преместване и въртящия момент правят
съвременните променливотокови
електродвигатели предпочитан избор на задвижване на роботизирани
системи. Все по-масовото внедряване на роботи в различни сфери на
индустрията спомага за експоненциалното нарастване на пазара на
този тип ЕДГ. Сред стимулите за
ръста в продажбите на електродвигатели са и глобалният фокус върху
електромобилността, както и
въвеждането на регулации като
минималния стандарт за енергийна
ефективност (MEPS).
Често предпочитани за промишлени приложения са стъпковите
мотори. Те се отличават с висока
надеждност и дълговечност, тъй
като нямат контактни четки в конструкцията си, а животът на мотора се свежда до издръжливостта на
лагерните елементи. Стъпковите
ЕДГ се характеризират още с отлична реакция при стартиране, спира7
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не и обръщане на посоката, както и
към цифрови входни импулси, което
позволява управление без обратна
връзка. Това опростява системата
и следователно я прави по-рентабилна. Със стъпков мотор може да се
реализира широк диапазон от скорости на въртене, понеже скоростта
е пропорционална на честотата на
входните импулси. Тъй като повечето стъпкови двигатели имат точност от порядъка на 3 до 5% от
стъпката, са възможни прецизно позициониране и повторяемост на движението без кумулативно натрупване на грешки. Ако не се управляват
правилно обаче, при този тип ЕДГ
могат да възникнат резонанси. А при
високи скорости (над 3000 об/мин)
работата им традиционно се затруднява.
Стъпковите мотори са отлично
решение за системи, при които се
изисква управление на движението
по скорост, ъгъл на завъртане, позиция и синхрон. Те намират приложение например в плотери, машини
за лазерно рязане, промишлени принтери, координатни маси, устройства за pick-and-place позициониране, гравирно оборудване и др. При
избора на стъпков ЕДГ е добре да
бъдат отчетени няколко ключови
фактора, а именно какъв въртящ
момент се изисква за задвижване на
товара, как двигателят ще бъде
свързан към него, какъв ъгъл на точ8

ност е необходим при позициониране, както и какви са желаното ускорение и скорост на движение.
Съществено условие за правилния
избор на индустриален ЕДГ е анализът на енергийното му потребление. Класовете на енергийна ефективност при електродвигателите в
продължение на много години се определяха само въз основа на доброволен ангажимент от страна на
производителите. Нарастващото
търсене на енергийно ефективни и
оптимизирани за управление и експлоатация задвижвания в световен
мащаб доведе до въвеждането на
общовалидни регулации за определяне на ефективността на електродвигателите. През 2008 г. международният стандарт IEC 60034-30 дефинира на глобално ниво класовете
на ефективност и законовите изисквания, касаещи енергийната ефективност на трифазни двигатели с
ниско напрежение, като бяха обособени четири основни класа: IE1
(стандартна ефективност), IE2 (висока ефективност), IE3 (премиум
клас) и IE4 (супер премиум клас).
Международната електротехническа комисия (IEC) внедри в дейността си по тестване на електродвигатели и стандарта IEC 60034-21:2014 за ротационни електрически
машини (DC двигатели, синхронни и
индукционни AC двигатели с всякакви размери).

В ЕС действат редица директиви, насочени към намаляване консумацията на енергия на двигателите,
ангажиращи производителите с разработването и налагането на поефективни двигатели на пазара. От
2011 г. клас IE2 е задължителен за
всички ЕДГ, включително тези за
промишлени приложения. От януари
2015 г. клас IE3 е задължителен за
двигатели с мощност от 7,5 до
375 kW (или IE2, ако тези двигатели
разполагат с честотен инвертор).
От януари 2017 г. клас IE3 е задължителен за двигатели с мощност от
0,75 до 375 kW (или IE2, ако двигателите са оборудвани с честотен инвертор).
При избор на ЕДГ за индустриални цели специалистите препоръчват
внимателно да се проучи пазарът и
да се разгледат последните технологични решения, тъй като малко повисока първоначална инвестиция за
система от по-ново поколение често осигурява множество ползи в
дългосрочен план по-отношение на
експлоатационните разходи и енергийната ефективност.

Още ключови
съображения при избора
Освен от техническите спецификации и конструктивните особености, включително размер, тегло,
структурни елементи, мощност и
източник на захранване, изборът на
оптимален електродвигател за промишлено приложение зависи и от
фактори като надеждност, издръжливост, разходна ефективност,
точност и безопасност на машината. Важно е да се отговори на въпроса постоянен или променлив въртящ
момент ще бъде необходим в зависимост от задвижвания товар. В
индустриалната автоматизация
например се срещат четири основни сценария на натоварване според
приложението: променлива мощност
и постоянен въртящ момент; променлив въртящ момент и постоянна мощност; променлива мощност и
променлив въртящ момент; позиционен контрол или контрол на въртящия момент.
Ето защо съществен етап от
избора на промишлен електродвигаброй 2/2022
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тел е да се вземе предвид дали приложението налага
постоянна или променлива скорост на задвижване, както и дали ще бъде необходимо управление на позицията.
Вентилаторите, центробежните помпи и смесителното оборудване например изискват променлива мощност
и въртящ момент. Намаляването на скоростта често
води до повишаване на ефективността чрез адаптиране на консумацията на електроенергия към моментното натоварване. Тази практика е особено ефикасна при
конвейерни механизми, например в бутилиращи линии.
Както AC, така и DC двигатели с подходящите задвижвания са подходящи за приложения с променлива скорост.
С увеличаване на скоростта на индустриалния двигател изходното натоварване също се увеличава заедно с необходимите мощност и въртящ момент. За
товарите от този тип също все по-често се дискутират възможностите за повишаване на ефективността
с инверторни двигатели с променлив ток, оборудвани с
честотни регулатори.
За линейните задвижващи механизми, при които е
необходима точност в множество позиции, се изисква
стриктно управление на положението или въртящия
момент, а често – и обратна връзка за проверка на
правилната позиция на двигателя. Сервомоторите или
стъпковите двигатели са препоръчителен вариант за
такива приложения. DC моторите с обратна връзка и
инверторните двигатели за променлив ток с енкодер
също са популярно решение за прецизен контрол на
въртящия момент, особено в оборудването за стоманопреработвателната и целулозно-хартиената промишленост.
От практическа гледна точка една от първите стъпки
при избора на индустриален ЕДГ е да се вземат предвид
наличните възможности за захранване на мястото на приложение, както и дали задвижваното оборудване ще е
стационарно или портативно. Важно е да се отчете още
максималният допустим ток – характеристика, която
често бива недоглеждана по мнение на експертите.
Сред най-съществените фактори за успешен избор
на решение е средата, в която двигателят ще бъде
експлоатиран. Голяма част от електродвигателите в
стандартно изпълнение на пазара са предназначени за
работа в сухи, чисти среди с нормална температура на
околната среда в диапазона 20 – 40°C. Редица промишлени приложения обаче налагат двигателят да работи
в агресивни среди с наличие на влага, запрашаване,
вибрации, корозивни агенти, екстремни температури,
взривоопасни химикали и др. Ето защо за такива сценарии е от съществена важност да се избере специално
проектиран за работа при съответните условия мотор,
за да се гарантира безпроблемната му и дълготрайна
експлоатация.
При проектирането на промишлено оборудване, задвижвано с електродвигател, дизайнерите отчитат и друг
ключов фактор за пригодността на машината към приложението, а именно шума. На национално равнище обикновено се дефинират максимални допустими нива посредством стандарти за шум в работната среда.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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КРУ SMAirSet без отровния
газ SF6 вече се предлага
у нас от Schneider Electric
SmAirSet - КРУ без отровния SM6,
предложена глобално от Schneider
Electric - стъпи на българския пазар.
Комплектната разпределителна
уредба предлага алтернативно решение за вторична комутация СрН,
като използва за изолация пречистен
въздух вместо газ SF6. Освен пълното изключване на отровни газове и
премахването на рисковете, свързани с тях, всички КРУ от серията
SMAirSet са оборудвани с пълни дигитални функционалности за комуникация, събиране на данни и отдалечено управление, което е изключително предимство при плановите
ремонти и позволява минимални времена за поддръжка. Също така КРУ
от серията са обект на иновации в
моторните задвижвания. Новата
серия разполага с моторни задвижвания CompoDrive изработени от високоустойчив композитен материал
без нужда от смазване и устойчивост до 5000 операции. Моторните
задвижвания са Plug & Play решение
с време за инсталация до 40 минути
при уредби без моторно задвижване
и само 5 минути за подмяна при уредби с моторни задвижвания, което е
предпоставка за минимални изключвания на уредбите и намалени разходи за поддръжка.
"Компаниите декларирали, че ще
предприемат действия по намаляване на въглеродния отпечатък вече
имат още една възможност за това.
Намаляването на парниковите газове е една от основните инициативи за намаляване на глобалното затопляне. Освен оптимизацията на
транспорта, използването на пластмаса и купуването на зелена
10

енергия, нашите клиенти вече могат да оптимизират и използването на парниковите газове в уредбите си средно напрежение." каза
Йордан Тотев, продуктов мениджър
Средно напрежение в "Шнайдер
Електрик България".
Един от значимите пилотни проекти, осъществени с SM AirSet, e за
градския транспорт в Милано. Освен
преминаването към 1200 електрически автобуса Общината е пред-

приела радикална екологична мярка,
като е изградила и зелена електрическа инфраструктура за тях, която
разчита именно на SM AirSet.

www.se.com/bg
брой 2/2022
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Модулни шкафсистеми за
електроапаратура
С модулна система проектантът, интеграторът и крайният потребител имат свободата
да асемблират както силно опростени, така и сложни конфигурации
Модулните шкафове за електроапаратура включват дискретни скрити панти, осигуряващи по-високо ниво на естетичност
Конструкцията на модулните шкаф-системи дава възможност за добавяне на релси, което
позволява приплъзването на монтажната плоча от предния, задния или страничните отвори на шкафа

М

одулните свободно стоящи
шкафове за електроапаратура предлагат редица ключови предимства в
сравнение с традиционните монолитни шкафове. Често тези преимущества се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание
за промяна, или просто поради липса
на информираност относно възмож-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2022

ните ползи, които могат да донесат
модулните решения.
Силата (в буквален и в преносен
смисъл) на модулните шкафове се
крие в рамката им, която се състои
от метални форми със серия от
отвори, разположени на стандартизирани разстояния, позволяващи
монтажа на аксесоари във вътрешността им, без да е необходимо
допълнително пробиване или заваряване. Възможно е съединяването на

няколко рамки (странично, гръб в
гръб, страна към гръб, горна страна към долна страна и т. н.), което
дава възможност за реализирането
на безброй конфигурации. Това ниво
на гъвкавост е комбинирано с лекота на експлоатация. За сравнение,
традиционните монолитни шкафове
представляват огънати метални
листове, съединени със заваръчни
шевове, което обуславя много трудното внасяне на изменения, и то чрез
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използването на скъпоструващи
производствени техники.
Въпреки разликите в методите на
конструиране, повечето от основните функции на модулните и на монолитните шкафове са еднакви. И двата вида системи служат за защита
на персонала от електрическото
оборудване, както и за предпазване
на електроапаратурата от влиянието на условията на околната среда. Всеки от двата типа шкафове за
електроапаратура може да бъде
сертифициран по съответните
стандарти, за да предостави специфичен клас на защита. Докато с
това основното предназначение на
монолитните шкафове се изчерпва,
то модулните системи предлагат
още. С модулна система проектантът, интеграторът и крайният
потребител имат свободата да
асемблират както силно опростени,
така и сложни конфигурации.

Основни разлики
Физическите разлики между модулните и монолитните табла предоставят на първите явни предимства. За най-опростените монолитни шкафове се използва самозалепващо се лентово уплътнение, докато при модулните шкаф-системи по
периметъра на рамката се поставя
пяна, която елиминира риска от оставяне на процепи. Някои производители на монолитни табла последваха тенденцията и вече също използват уплътняваща пяна.
12

На практика за вратите на всички монолитни шкафове се използват
непрекъснати (piano) панти. Затварянето се осъществява чрез множество скоби по периметъра на вратата или чрез 3-точкова затваряща
система. Модулните шкафове за
електроапаратура включват дискретни скрити панти, осигуряващи
по-високо ниво на естетичност.
Дизайнът на модулните шкафове
дава възможност за регулиране на
застопоряването на вратата, което позволява на някои производители да предлагат 4-точкови затварящи системи.
Всеки обикновен шкаф за електроапаратура, изработен от въглеродна стомана, следва да бъде боядисан
с цел защита от корозия. Обикновено се избира прахова боя, осигуряваща твърдо и издръжливо покритие.
Полагането на допълнителен грунд
чрез електрофореза повишава нивото на защита на рамката на модулните шкаф-системи. Тази двукомпонентна комбинация от грунд и прахова боя гарантира максимална устойчивост на корозия и издръжливост.
Най-често модифицираният компонент – монтажната плоча, се различава при двата типа шкафове за
електроапаратура както по конструкция, така и по лекота на употреба. Монолитните шкафове обикновено са изпълнени от боядисана стомана и са конструирани с L-образен
ръб по периметъра за допълнително
подсилване. Модулните шкафове,

изработени в повечето случаи от
поцинкована стомана, позволяват
по-лесен монтаж, без риск от надраскване на боята. Те могат да са с
С-образен ръб, позволяващ по-лесно
манипулиране и осигуряващ по-голяма здравина.
Дизайнът на модулните шкафсистеми дава възможност за добавяне на релси, което позволява приплъзването на плочата от предния,
задния или страничните отвори на
шкафа. Това спестява време и повишава нивото на безопасност в сравнение с техниката за инсталиране
на монолитните шкафове – полагането им на земята на задната им
страна и повдигането на плочата с
кран или мотокар.
Конструкцията на модулните шкафове осигурява възможност за поголям отвор и съответно за по-голяма монтажна плоча в сравнение с
монолитните шкафове. Също така,
тъй като модулните шкафове могат
да бъдат поръчани без специална
камера в основата им, предназначена за навлизането на кабелите, големината на монтажната плоча може
да бъде увеличена допълнително.
Възможността за лесно премахване на вратата, страничните панели и други компоненти осигурява подобра достъпност и по-висока точност при модификации. Вътрешната
повърхност на вратата обикновено
е подсилена с пластина с множество
отвори, която предоставя допълнителна монтажна площ. Стандартните готови за експлоатация монолитни шкафове предлагат възможност
единствено за поставяне на джоб за
документи от вътрешната страна
на вратата.
В допълнение към вече споменатата възможност за съединяване на
шкафове и лесно добавяне на аксесоари рамката на модулните системи
предлага повече опции по отношение
на вратата. Могат да бъдат конфигурирани решения с няколко по-малки врати на лицевата страна на
шкафа, като бъдат добавени и хоризонтални и вертикални разделители,
обособяващи например сегментите
за високо и ниско напрежение.
Модулните шкаф-системи предлагат и други предимства освен физическите характеристики. Тези преброй 2/2022
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имущества може да не са толкова
явни, но са също толкова реални.
Производствената среда вече не се
характеризира единствено с оборудване, проектирано само с идеята да
функционира. Съвременните дигитални технологии създадоха условия, в
които чистотата и естетиката в
производствената среда са също
толкова важни, колкото ергономичността и надеждността. Проектантите преминаха към по-нови дигитални
технологии за управление и автоматизация, но някои продължават да
използват шкафове с дизайн от миналия век, поради което крайният
продукт също изглежда остарял.
Модулните шкафове за електроапаратура, със скритите си панти на
вратата и естетичните си затварящи механизми, предлагат външен вид,
който е съвместим в по-голяма степен с по-новите технологии.
Гъвкавостта, която предоставят
модулните шкаф-системи, дава
възможност за по-лесни модификации. Процесът на проектиране е погладък със стандартни, готови за
експлоатация аксесоари. Цялостни-
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ят процес на проектиране е също и
много по-лек – грешките, допуснати
на ранен етап могат да бъдат коригирани, а измененията на по-късен
етап могат да бъдат внедрени много по-лесно в модулната платформа.

Погрешни представи
Модулните шкаф-системи се приеха в почти всеки индустриален
сектор, но все още съществуват
някои погрешни представи за тях.
Едно от тях е това, че те не предлагат същата здравина като монолитните шкафове. Това погрешно
схващане произтича от факта, че
стените на модулните шкафове са
по-тънки от тези на монолитните.
Здравината на модулните шкафове
обаче идва от рамката, а не от
стените им. Натоварването, което
се оказва върху шкафа от тежестта на инсталираната електроапаратура, се прехвърля върху вертикалните елементи на рамката.
Друго погрешно схващане е, че за
сглобяването на един модулен шкаф
се изисква поръчването на множество компоненти. Това не е вярно,

тъй като модулните шкафове включват два елемента с различни фабрични номера – основната рамка (с включена монтажна плоча) и страничните панели. Аналогичен монолитен
шкаф също изисква доставката на
компоненти с два различни фабрични номера – основния корпус и монтажната плоча.
Разпространено е и мнението, че
сглобяването на модулните шкафсистеми изисква много усилия. Макар наистина да са необходими усилия, те са минимални за базова система. Колкото по-сложна е конфигурацията, толкова по-големи усилия
трябва да се положат, но инсталирането на аксесоарите може да бъде
извършено от персонал, който не е
преминал специализирано обучение.
За разлика от това, модификацията
на един модулен шкаф за електроапаратура налага използването на
много по-сложни техники – рязане,
заваряване, огъване и др.
Не на последно място, мнозина
смятат, че модулните шкаф-системи са по-скъпи. Стандартните цени
на базовите системи са сравними с
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тези за монолитните шкафове. Освен това съществуват много скрити разходи, които се редуцират,
когато се отчете целият жизнен
цикъл на шкафа.

Разходи за придобиване
Когато се отчитат разходите за
придобиване на шкаф или шкаф-система, следва да се отчетат всички
етапи на проектиране, както и процесът на поръчка. Колкото по-лесно
може да бъде конфигурирана и доставена една шкаф-система, толкова по-ниски ще са разходите за придобиването й.
При традиционните монолитни
шкафове проектантите трябва много внимателно да дефинират обхвата на дейностите и тази информация следва да се подаде на производителя на шкафа. Той, от своя страна, трябва да определи дали обхватът на дейностите ще съвпадне с неговите производствени процеси. Ако обхватът не е добре дефиниран, ще се наложи правенето на
допуски и започването на диалог
относно дизайна на шкафа. Дори ако
обхватът е напълно ясен, все още
има голяма вероятност производителят на шкаф-системата да поиска отстъпки от проектанта във
връзка с ограничения във възможностите за производство. При успешен
диалог крайният резултат в повечето случай е специализирана конфигурация с много дълъг срок на доставка.
Модулните шкаф-системи предлагат на проектанта възможност за
създаване на специални конфигурации с помощта на стандартни каталожни елементи. Съвместимите
14

решения са обект на предварителен
инженеринг, което може да елиминира необходимостта от комуникация
с производителя на шкафа. Вероятността тези стандартни части да
бъдат в наличност е много по-голяма, което съкращава срока на доставка в значителна степен.

Оперативни разходи
Модулните решения дават
възможност за реализиране на спестявания на оперативни разходи,
свързани с труда по отношение на
поддръжката, по-висока ефективност поради съкратени производствени прекъсвания и опции за полесно надграждане.
Регулярната поддръжка на машините и шкафовете за електроапаратура и автоматизация е необходима за осигуряване на нормалното им
функциониране. Непланираните дейности по поддръжка, от друга страна, могат да струват много скъпо на
компаниите под формата на загуби
в производителността. Гъвкавостта на модулните шкафове ги прави
по-лесни за поддръжка и ограничава
рисковете от непланирани производствени прекъсвания. Вратите, стените и покривите могат да бъдат
отстранени в рамките на няколко
минути след възникването на проблем, предоставяйки лесен достъп до
инсталираната електроапаратура и
опростявайки значително дейностите по поддръжка в сравнение с монолитните шкафове. Тъй като монтажната плоча може лесно да се
извади от предната част на модулните шкафове, няма да е необходимо времеемкото поставяне на шкафа по гръб на пода и използването

на кран или мотокар. При повреда на
един модулен шкаф вследствие на
инцидент засегнатата повърхност
(страничен панел, врата или покрив)
може просто да бъде подменена.
Монолитните шкафове не предлагат
това ниво на гъвкавост – като минимум ще се наложи отстраняването на всички компоненти от шкафа,
изрязване на повредената повърхност и заваряване на нов лист ламарина на нейно място. Ако повредата
е достатъчно сериозна, може да се
наложи подмяна на целия шкаф.
Производствената среда е динамична и потребностите често се
изменят. Ако е необходимо инсталирането на допълнително оборудване
и монтажната плоча на един монолитен шкаф е изцяло запълнена, ще
се наложи закупуването на нов, поголям шкаф. Това, разбира се, е придружено от отстраняването на
съществуващите компоненти от
стария шкаф и инсталирането им в
новия. За разлика от това, ако
възникне нужда от разширяване на
капацитета на едно табло за управление в модулен шкаф, съществуват
множество опции за бързо и лесно
инсталиране на новата апаратура.
Решенията включват инсталиране
на частични монтажни плочи, 19инчови шини и др. Тези опции са
стандартни аксесоари за повечето
модулни шкаф-системи и могат безпроблемно да бъдат интегрирани в
съществуващи конфигурации.
В случая когато планът за надграждане надвишава размера на
съществуващия шкаф, но изисква
новото оборудване да бъде инсталирано заедно с предишните компоненти, разликата между модулните и
монолитните системи също е явна.
Ако се използва монолитен шкаф, при
тези обстоятелства ще е необходим
нов и по-голям такъв. В същата ситуация, но при използване на модулен шкаф, той може да бъде разширен просто чрез присъединяване на
нов шкаф към него. Тъй като всички
стени на модулните шкаф-системи
могат да бъдат премахнати бързо,
шкафовете могат да бъдат съединени лесно един към друг в почти безкрайни конфигурации. Тази гъвкавост
спестява време, финансови средства
и усилия.
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Решения за революционна
енергийна ефективност
и ниски разходи от RITTAL
Постоянно повишаващите се разходи за електроенергия карат все повече фирми да инвестират в енергийна
ефективност. Нарастват призивите
за стандартизирани решения, които
могат да се адаптират гъвкаво към
специфични изисквания. Енергийната
система на бъдещето е цифрова и се
основава на надеждни и устойчиви
компоненти.
За да се оптимизира работата на
системите за климатизация, като
същевременно се сведе до минимум
консумацията им на енергия, процесът
трябва да бъде планиран правилно.
Използването на енергийноефективни решения при захранващи и разпределителни или контролни и управляващи
системи шкафове може да е от голяма
полза. В много случаи си струва да се
замени старото оборудване с нови,
енергийноефективни решения. Така могат да се постигнат значителни спестявания, както по отношение на разходите за поддръжка, така и по отношение на консумацията на енергия.
Изборът на правилното решение за
климатизираща система е жизненоважен, за да се гарантира дълъг експлоатационен живот на оборудването.
Rittal подкрепя енергийната индустрия със специално портфолио с приложение при вятърни турбини, фотоволтаични системи, индустриални климатизиращи системи и водно охлаждане в IT инфраструктурите, които
могат да издържат на всякакви усло-

вия на околната среда, благодарение
на здравите корпуси и координираната концепция за климатизация.

Как RITTAL успява да
предложи на своите
клиенти Революционна
енергийна ефективност и
спестяване на разходи?
• Благодарение на енергийноефективни климатици серия Blue e+ с
икономия на енергия, стигаща до
86% на базата на иновативна хибридна технология.
• Благодарение на разработването на
охладители, които могат да се наблюдават и управляват дистанционно, и интелигентни системи за
наблюдение на основните параметри в шкафовете. Всички тези решения са съвместими с концепцията
IIoT (индустриален интернет на нещата).
• Благодарение на чилърите от серия

Blue e+, базирани на DC инверторна технология за високопрецизно управление и 55% по-малко охлаждаща
течност в резултат на микроканалната технология.
• Благодарение на комплект вентилатор с външна решетка и филтър с
енергийноефективна EC технология.
• Концепциите за климатизация от
Rittal покриват пълния спектър от
приложения, от охлаждане на един
шкаф до цели центрове за данни. Безопасността и ефективността са
нашите приоритети.
• LCP CW – изключително високи
топлинни натоварвания се разсейват от IT шкафовете чрез топлообменници въздух/вода.
• LCP DX – идеален за охлаждане на
малки и средни IT приложения.
RITTAL – ефективни технологии, интелигентно обслужване и спестяване на
разходи за енергия!
Нашето мислене е в синхрон с вашите процеси!

Ритал ЕООД
www.rittal.bg
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Крепежни
елементи
за фотоволтаични
системи
За инсталацията на соларни панели има различни методи, като най-разпространените са
върху издигната наземна и върху покривна конструкция
Конструкцията трябва да бъде максимално лека, за да не натоварва излишно основата
Стойките, скобите, винтовете и други крепежни елементи трябва да са с добро търговско
качество, да са защитени срещу корозия и да отговарят на изискванията на DIN 1055

Ф

отоволтаичните панели са
практична алтернатива за производство на енергия, която не зависи от
изчерпаеми енергийни ресурси като
изкопаемите горива. Нещо повече, на
пазара се появяват нови и нови инсталатори и продукти, което, от
една страна, допринася за повишаване на качеството на услугите и
материалите и, от друга, голямото
предлагане стабилизира цените и
прави инвестицията допустима дори
за малки и средни предприятия с поограничен бюджет. Тази тенденция
от своя страна означава, че все
повече потребители се нуждаят от
съдействие за избор на инсталационно решение и подходящи материали за изпълнението му.
Добре проектираната система и
детайлното планиране на монтажните дейности са от решаващо значение, за да се гарантира, че те
работят оптимално и остават безопасно монтирани с течение на
времето. Тези панели обикновено се
монтират на земята с помощта на
стойки или наземни колонни конст16

рукции, или върху покриви, където
имат невъзпрепятстван достъп до
пряка слънчева светлина. Какъвто и
да е случаят, надеждността на монтаж разчита на висококачествени,
издръжливи крепежни материали за
слънчеви панели.
Най-често носещата конструкция
е изработена от алуминиеви профили, като в зависимост от разполагането на инсталацията се предлагат различни опции – конструкции за
монтаж върху керемиди или термопанели, следващи наклона на покрива, конструкции за монтаж върху
равен покрив с тежести без пробиване на повърхността, конструкции
за наземен монтаж с наклон 30 градуса и др. Фотоволтаичните панели се фиксират върху алуминиевите
профили с помощта на крайни и междинни скоби, най-често изработени
от алуминий.

Устойчивост и
гъвкавост на
инсталацията
За инсталацията на соларни панели има различни методи, като найразпространените са върху издигна-

та наземна метална конструкция и
върху покривна конструкция. Тъй
като всеки проект има своите особености, технологията на монтаж
и използваните материали се различават според ситуацията. Крепежните елементи за фотоволтаични
панели се предлагат в няколко варианта – неръждаема стомана, поцинковани крепежи и смесен тип. Всеки
метод на инсталация има своите
плюсове и минуси. Наличното пространство и бюджетът могат да
окажат пряк ефект върху избора на
система. Освен работата по монтажа надеждността на конструкцията, репутацията на компанията
инсталатор, качеството на материалите са от решаващо значение.
Конструкцията може да представлява покривна рамка за соларна
инсталация, наземно съоръжение от
колонен тип или по-масивен вид
структура. Повечето от елементите, използвани за монтаж на соларни панели, са изработени от анодиран алуминий. Той е лек и силно устойчив на корозия, което го прави
идеален за работа материал. Профили от неръждаема стомана (316),
брой 2/2022
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както и месингови гайки и болтове
също се използват като надеждни
компоненти, осигуряващи стабилност при монтажа. Важно е инсталаторът да избере правилния материал за всяка инсталация, за да предотврати появата на галванична
корозия.
Покривните инсталации са найчесто срещаните. Те са сравнително достъпни, при тях се пести пространство и се предоставя добра
експозиция, тъй като покривът обикновено осигурява оптималния ъгъл и
позиция спрямо слънчевите лъчи.
Покривните панели са постоянно
изложени на атмосферното въздействие, така че е важно крепежните
елементи да са изработени от висококачествена неръждаема стомана, за да се избегне корозия.
Слънчевите инсталации от колонен тип се монтират с помощта на
здрава стойка или рамка, издигната
върху единичен стълб. Стабилност
се осигурява чрез набиване на пилони в земята. Стойката се проектира с регулируеми скоби или подпори,
за да може да се променя ъгълът на
панела спрямо ъгъла на падане на
лъчите. Тъй като и този тип инсталация също е постоянно изложена на
условията на външната среда, се
препоръчва използването на болтове от неръждаема стомана за монтажните стълбове и алуминиеви
скоби за панелите.
От основно значение при инсталирането на фотоволтаични панели
е тяхното здраво и надеждно фиксиране върху рамката. Задължително
правило е да се остави въздушна
междина между покрива и акумулатора за вентилация. Конструкцията
трябва да бъде максимално лека, за
да не натоварва излишно основата,
но и достатъчно стабилна, за да
издържа на натоварването, на което ще бъде подложена по време на
експлоатацията й. Алуминият е
широко разпространен материал в
конструкциите за фотоволтаични
панели именно заради устойчивостта и лекотата, които притежава.
Алуминиевите скоби не оставят
ръжда по панелите. Те са ефективно, но и естетическо решение. Алуминиевите крепежни системи правят монтажа на панелите много
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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лесен и бърз.
Методите за закрепване върху
масивни покривни конструкции
включват монтаж чрез подложни
куки за битумни и керемидени покриви, но също се предлагат възможности за монтаж с крайни и средни
скоби, подложни и напречни съединителни планки. Добра практика е да
се проверява произхода на продуктите и да се използват единствено
доказани производители, за да се
гарантира здравината и надеждността на конструкциите за соларни
системи.
Монтажният комплект за една
покривна конструкция зависи от
размера на инсталацията. Инсталаторите предлагат гъвкави решения,
които спестяват много време, като
в зависимост от вида на покривното покритие се прилагат различни
методи. Монтажът на панелите
спрямо вида на покрива се различава в използването на скоби, към които впоследствие се прикрепят носещите профили. Крепежните елементи може да са конфигурирани за
монтиране чрез пробиване или без
пробиване на покривната конструкция. Монтажните релси, поддържащи панелите върху покрива, обикновено не изискват пробиване на покривната конструкция, когато използват самозатягащи се винтове.
При монтаж върху наклонен покрив
обикновено конструкцията се
състои от два носещи напречни

профила, които се свързват към
покрива чрез специални крепежни
елементи, като шини и покривни
анкери например. Използват се средни и крайни скоби за закрепване на
модулите към профилите. Предлагат
се варианти за всякакъв тип покривни покрития – керемидени, ламаринени, етернитови, битумни и други
покриви. За да може да се осъществява свободен въздухообмен, фотоволтаичните модули трябва да се разполагат плътно един до друг върху
собствена монтажна конструкция на
определено в проекта отстояние от
повърхността на покрива. Необходимата площ на покрива е около
8 кв. м/kWp при моно- и поликристални модули и приблизително 18 кв. м/
kWp при тънкослойни модули.
За по-малки и опростени проекти
доставчиците предлагат готови
монтажни комплекти, които включват всички необходими материали и
крепежни елементи според необходимия размер на инсталацията, като
по този начин по-малките потребители могат сами да извършат монтажа, което би им спестило значителни за техния бюджет средства.
Монтажът върху метален покрив
е относително по-лесен, отколкото
върху керемиден, защото обикновено наклонът им е по-малък. Системите за монтиране на фотоволтаични панели на метален покрив използват специални скоби, които трябва да съответстват на профила на
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покрива. Най-удобният вариант е да
се използват регулируеми скоби за
покривен монтаж на панели, които
могат да променят ъгъла на наклона. След приключване на работа е
необходимо да се провери дали крепежните винтове и скоби са добре
фискирани.
При наземните конструкции, за да
се гарантира необходимата устойчивост, носещите елементи се монтират върху предварително отлят
фундамент, вкопан в изкоп, и се фиксират с анкерни болтове. Необходимата площ при монтаж на модули на
статични наземни конструкции е
около 20 кв. м/kWp при моно- и поликристални модули и приблизително
50 кв. м/kWp при тънкослойни модули. Недостатък на статичните наземни инсталации е, че максимално
усвояване на слънчевата енергия се
реализира само в определени сезони
от годината, за които е изчислен
оптималният наклон на модулите,
т.е. сезоните, през които слънчевите лъчи падат върху повърхността
на соларните панели перпендикулярно през по-голямата част на деня.
Въпреки че тези конструкции имат
по-нисък добив на енергия от останалите, те са препоръчителният
избор за силно ветровити региони.

Съвети за гарантиране
на надежден монтаж
Ефективността на автономните
фотоволтаични системи зависи не
само от функционирането на електронните компоненти, но и от надеждността и добре проектираното
разполагане на носещата конструкция. Тъй като тя осигурява оптима18

лен ъгъл на панелите, тя трябва да
се изгради така, че да гарантира
максимална производителност.
Предлагат се различни възможности
за интеграция на фотоволтаични
панели във фасади на сгради, както
и поставянето им върху плоски, наклонени покриви и земни терени.
Важни препоръки на специалистите са да се внимава при монтажа да
не се повредят или надраскат
стъклените повърхности. Особено
важно е задната страна на панелите да не се натоварва чрез механични удари с остри или твърди предмети. Соларните панели не бива да
се монтират под огъващо напрежение и частите на рамката не бива
да се усукват при монтажа.
Поддържащите конструкции за
монтаж на фотоволтаични панели
върху хоризонтални покриви най-често се изработват от алуминий или
неръждаема стомана. Монтират се
успоредно на покрива или под ъгъл
спрямо неговата равнина, като носещите профили се разполагат хоризонтално или вертикално. Обикновено системата се състои от един
базисен профил, перпендикулярен на
носещия. Базисният профил може да
бъде закрепен по различни начини към
покрива – чрез винтови адаптери,
поставяне на тежести и др.
Когато покривните монтажни
конструкции са изложени на опасност от корозия, специалистите
препоръчват да се използват крепежни елементи от неръждаема
стомана или друг вид метал с антикорозионна защита.
Стойките, скобите за монтаж,
винтовете и други крепежни елемен-

ти трябва да са с добро търговско
качество и да са защитени срещу
корозия, както и да отговарят на
изискванията на DIN 1055. По-специално, крепежните елементи трябва
да са проектирани в съответствие
с местните натоварвания от вятър
и сняг съгласно DIN 1055-4 и 1055-5.
Панелите трябва да се закрепят
така, че водата от топене и дъждовната вода да могат да се оттичат
свободно и да не се стига до трайно
мокрене на панела.
При използването на монтажни
скоби соларните панели трябва да
бъдат закрепени в най-малко четири точки от срещуположни страни
върху стойките. Позицията на скобите трябва да е в рамките на зоната за монтаж. Монтажните скоби трябва да обхващат цялата рамка на панела и чрез затягане да
фиксират соларния панел върху стойките. Те трябва да бъдат монтирани без усуквания. Използваните скоби за панели не бива да докосват
предното стъкло и не бива да деформират рамката. Вместо с монтажни скоби, панелите могат да бъдат
закрепени към опорната конструкция
също и чрез намиращите се в рамката (дълга страна на панела) отвори за закрепване. Монтажните
винтове трябва да бъдат закрепени в най-малко четири точки от
срещуположните страни върху стойките. Панелите трябва да бъдат
монтирани с минимално разстояние
от 5 мм до следващия панел. Всички
монтажни материали трябва да са
устойчиви на корозия.
Винаги трябва да се спазват точните стойности на момента на затягане за монтажните скоби/винтове спрямо указанията на производителя на скобите. При инсталирането
върху покрив панелът може да бъде
монтиран само върху огнеупорно покривно покритие, одобрено за такова приложение. За да се повиши производителността на задната страна на двустранните модули, трябва
да се избягва, доколкото е възможно,
засенчването от подконструкцията.
Подложката с високо албедо и увеличеното разстояние между модула и
основата също имат положителен
ефект върху енергийния добив на
двулицевите модули.
брой 2/2022
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Технологии
и оборудване
за отводняване на
мини
Отводняването може да се извършва посредством вертикални сондажи, отвеждащи водата в ниските хоризонти на мината, откъдето тя да се изпомпва
Следните аспекти обикновено се вземат предвид при избора на помпа – необходим дебит,
капацитет на водния напор, ефективност на помпата, изходна мощност на помпата,
смукателна мощност
Високонапорните потопяеми помпи за приложения в мините са изработени от устойчиви
на корозия и абразия материали

М

инните и обогатителни производства днес оперират при спазване на строги изисквания по отношение на устойчивостта на дейностите и тяхното въздействие върху
околната среда. Всяка дейност в
подземно или открито добивно предприятие се подлага на щателно разглеждане и оценка на безопасността и екологосъобразността й преди
внедряване.
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Важна роля за постигането на
висока производителност и осигуряването на безопасна среда на работа играят отводнителните съоръжения и мероприятия. Добивът на
метални оксиди, сулфиди и други руди
например изисква прилагането на
специализирани технологии за отводняване, които да са устойчиви на
тежка индустриална среда.
Според експертите минни инженери от основно значение за постигане на заложената производител-

ност във всяка добивна система е
доброто проектиране на ключовите
параметри на минния проект.
Етапът на проектиране е и моментът, когато се вземат важни
решения по отношение на отводнителната система и технологиите,
които ще се включат в нея. Комплексното планиране на ефективна система за отводняване, която найдобре ще отговаря на конкретните
цели, изисква прилагането на структурирана методология.

19

газ, нефт, въглища
контролира движението на водата
в скалите, въпреки използването на
дренажни съоръжения, свличания
могат да бъдат предотвратени чрез
механично транспортиране на минни маси извън рисковите сектори
(разтоварване на скалния масив).

Фактори за избор на
отводнително
оборудване

Инженерни технологии и
подходи при отводняване
Технологията за отводняване на
едно добивно предприятие заляга в
генералния план за разработване
още на етапа на проектиране на
капиталните изработки, тъй като
добре съобразените проектни параметри на минната инфраструктура могат до голяма степен да улеснят отводнителните мероприятия.
Има различни методи за управление
на водите в мините и за намаляване на неблагоприятното им въздействие върху геотехническите условия.
Разработени са принципи на проектиране на отводнителни съоръжения съобразно геотехническата специфика на обекта. Спазването им е
приложимо за всеки инженерен проект. Те включват: ясни цели на проекта и функционалните изисквания;
минимизиране на несигурността в
геоложките условия; опростяване на
компонентите на проекта; прилагане на най-съвременните практики;
оптимизиране и конструктивност.
Естественото отводняване чрез
канавки, разположени по протежение
на минните пътища, изисква наймалко средства и усилия за изграждане, но от друга страна, в много
случаи този метод е недостатъчно
20

ефективен, а понякога и неприложим.
Вторият метод е чрез гравитачно
отводняване посредством дренажни
сондажи. В практиката тези методи обаче много рядко самостоятелно могат да решат проблема. Обичайно се прилага комбинация от
технологични решения, в които важна роля играят и минните помпени
станции и съоръжения. Изпомпването може да се извършва посредством вертикални сондажи, отвеждащи водата в ниските хоризонти на
мината, където тя се събира от
различни нейни участъци. Често при
наличието на много сложни хидрогеоложки условия се извършва отводняване чрез галерии и се изисква
познаване на основните тектонски
структури и водопроводящи пътища,
които контролират потока на подземните води. Изграждането на подземни дренажни галерии може да се
комбинира както с гравитачно извеждане на водата така и с изпомпване. Най-често в практиката се
използва комбинация от споменатите методи.
Намаляването на количеството
на повърхностните води и проникващата дъждовна вода в скалния масив
често може да се постигне чрез
изграждане на отводнителни канали. В случаите когато не може да се

Ефективното решение за отводняване изисква задълбочено разбиране на факторите и параметрите
на средата, които могат да се различават в значителна степен в различните мини. Промените в метеорологичните условия например могат да имат значителни въздействия върху открития добив, причинени например от изменения в средата, като рязко повишаване на
нивото на подпочвените води, обилни валежи и т.н.
Поради това е от съществено
значение инсталираните отводнителни системи да разполагат с необходимия капацитет да се справят
с максималния потенциален обем на
притока на вода, който може да
възникне, за да се избегнат престои
и да се предотвратят всякакви рискове за безопасната работа.
За да се оцени какви трябва да са
параметрите на необходимото оборудване, съществуват различни подходи за тестване. Например хидрогеоложките предпоставки в някои
подземни мини позволяват тестване на необходимия дебит и скорост
на изпомпване чрез пробиване на
проучвателен сондаж за вода. Резултатите от тестовото изпомпване
се анализират и се определя дали би
било оправдано прокарването на
сондаж с по-голям диаметър за целите на отводняването.
След като се вземе решение за
инфраструктурата на отводнителното съоръжение, изборът на помпено оборудване разглежда съществените характеристики за изпълнение на задачата т.е. търси се
най-високата ефективност за максималния дебит, определен при тестването. Следните аспекти обикновено се вземат предвид при избора на помпа – необходим дебит,
брой 2/2022
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капацитет на водния напор, ефективност на помпата, изходна мощност на помпата, смукателна мощност.
Важно е и на място да се обърне
внимание на пропускливостта и порьозността на земните маси, количеството на повърхностните води,
хидрогеоложките особености като
подземни реки, сезонни валежи,
състав на водата, съдържание на
твърди частици в нея, различни нива
на pH и свързания химичен състав и
температура на водата. Важно е да
се вземат предвид и други възможни източници на вода. Различни производствени процеси, като например
пробивните дейности и запълването
на иззети камери, често внасят
големи количества вода, която също
трябва да бъде отведена. В мините
се използват различни типове помпи в зависимост от условията и
характеристиките на отвежданите
води. Те могат да бъдат обемни,
центробежни, потопяеми помпи, сондажни помпи и др.
Високонапорните потопяеми помпи за приложения в мините имат
усилена конструкция и изключителна надеждност. Те използват двустъпални, затворени хромирани работни колела. В зависимост от модела се справят с нисък, среден до
висок дебит. Издръжливата конструкция на високия клас потопяеми
помпи с висок напор ги прави идеални за отводняване на мини и карие-
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ри, изпомпване на дълбоки сондажи
и пренос на вода с голям напор или
на дълги разстояния. Едно отлично
решение за безупречна защита на
двигателя са изолираните двойни
механични уплътнения от силициев
карбид. Специални уплътнения за
високо налягане позволяват работа
на дълбочина 100 м. Допълнителна
защита на уплътненията може да се
осигури и чрез специални клапани за
освобождаване на налягането. Тези
клапани осигуряват път на потока
над корпуса на помпата, за да позволят на водния поток да излезе от
помпата без контакт с вала. Механичното уплътнение остава изолирано в маслена камера над тази линия на потока и е защитено от прекомерен удар на налягането при изпомпване, който може да причини
преждевременно износване или повреда на механичните уплътнения
при помпени приложения с висок напор. Изолирането на механичните
уплътнения също така предпазва от
износване от абразивни материали
в изпомпваната течност.
За минни приложения се предлагат
потопяеми помпи с корпус, изработен от чугун, и хромирано работно
колело. Тези помпи могат да издържат на най-тежките условия в
минните изработки. Предлагат се
модели с възможност за лесно преобразуване на параметрите, касаещи напора и дебита, чрез лесна смяна на работното колело, смукател-

ната плоча и фитинга на маркуча,
което ги прави изключително универсални. Тези помпи също се предлагат
с двойни механични уплътнения от
силициев карбид, изолирани в маслената камера, която предпазва
повърхността на уплътненията от
абразивно въздействие и корозия.
Изключително предимство представляват допълнителни системи за
равномерно смазване и охлаждане,
които някои производители предлагат. Системата вдига маслото,
като предотвратява изтласкването
му навън от центробежните сили и
намаляването на ефективността на
мазане. Така се запазват характеристиките на механичното уплътнение. Системата за разпределяне на
маслото предлага допълнителна защита дори при специални приложения, когато помпата е монтирана хоризонтално.
При тежките минни условия на
работа всички компоненти на помпата трябва да са добре изолирани
срещу проникване на флуид и замърсяване. Захранващият кабел на
помпата често е уязвимо място и
също се нуждае от защита. Специализираните производители на помпи за индустрията предлагат редица интересни решения. Напълно изолиращ блок към кабела след втулката предотвратява проникването на
вода в корпуса. Тази защита се
състои в частично оголване на всеки проводник поотделно и изолира-
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нето му с отлят каучук или епоксидна смола, която навлиза между всяко жило на проводника. Тази уникална характеристика предотвратява
проникване покрай жилата на самия
проводник.
Въздушните мембранни помпи
(известни още като пневматични
диафрагмени помпи) са многоцелеви помпи, тъй като се използват
освен за отводняване и в много
други приложения в минното дело и
промишлеността благодарение на
простия си принцип на работа и
компактната и надеждна конструкция. Принципът се състои в изместване на двете мембрани, съединени с ос, под въздействие на променящото се налягане на подавания
въздух в камерата зад самите мембрани. Движението на мембраните
в едната посока настъпва чрез последователното подаване на въздуха с помощта на въздушен разпределителен клапан към съответната
мембрана. След достигане на максимално отклонение на първата
мембрана настъпва автоматично
превключване на разпределителя и
подаване на въздуха към втората
мембрана.
Пневматичните диафрагмени помпи са особено подходящи за места,
където липсва електричество или
във взривоопасни или запалими зони.
Използват се за отводняване на
подземни въглищни мини и когато
изпомпваният флуид е с високо съдържание на твърди вещества или
висок вискозитет. При отклонението на едната мембрана от стената се създава разреждане в работната камера, което предизвиква
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засмукване на флуида в камерата.
Мембранните помпи с въздушен разпределител имат възможност за
създаване на вакуум. Освен това те
могат да стартират работа на сухо,
без това да им навреди.
Перисталтичните помпи, наричани още маркучови поми, спадат към
обемните помпи и се използват
широко в пречистването на води и
промишлеността. Изпомпването се
постига чрез компресия в затворен
контур, състоящ се от еластомерен маркуч с две диаметрално разположени въртящи се ролки. Двете
ролки, разположени на 180° върху ротор, оказват последователен натиск върху усиления маркуч и изтласкват течността от всмукателната страна към нагнетателната. Движението на ролките компресира маркуча и те го притискат
към корпуса на помпата. Създава се
вакуум откъм всмукателната страна на помпата. По този начин течността се извежда през маркуча и
не влиза в контакт с металните
части на помпата. Тези помпи
създават постоянен дебит и се
използват за работа с абразивни и
корозивни флуиди и такива със
съдържание на газове, твърди частици или със склонност към разпенване. За допълнителна устойчивост
срещу агресивни флуиди, роторът и
ролките са никелирани, а корпусът
е напълно уплътнен, така че да се
избегне какъвто и да е разлив. Този
тип помпи могат да работят безопасно и на сухо. Корпусът на помпата е частично запълнен със смазка,
което подпомага гладкото движение на ролките върху маркуча.

Вътрешността на маркуча и вложките за маркучи са единствените
части от оборудването, които са
в контакт с изпомпваните течности, което позволява изпомпването
на агресивни и замърсени течности.
Освен това някои модели перисталтични помпи могат да бъдат инсталирани на отдалечени места за
пренос на абразивни вещества без
необходимост от промиване на уплътненията.
Вертикалните центробежни помпи, изработени от полипропилен (РР),
поливинилиден флуорид (PVDF) или от
неръждаема стомана, работят изключително надеждно в агресивна
среда и са устойчиви на повишена
киселинност на флуида. Те имат
опростена конструкция. Благодарение на вертикалния си монтаж с
двигателя над повърхността на
течността, не се нуждаят от механично уплътнение, което може да
бъде лесно компрометирано. Простата конструкция без лагери и механично уплътнение елиминира уязвимите места, характерни за други
типове помпи, и намалява нуждата
от обслужване. Вертикалните помпи са подходящи за трансфер на
флуиди с високо съдържание на
твърди частици.
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Нов метод за получаване
на въглеродни влакна
от отпадъци от рафинерии
О

лекотените материали, изработени от въглеродни влакна, комбинират изключителна якост и ниско
тегло, но производството им е по-скъпо в сравнение с
аналогични структурни елементи, изпълнени от стомана
или алуминий. Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) предлагат нов метод за получаването на тези олекотени влакна от много евтина
суровина – тежкия отпадъчен материал, отделящ се от
рафинирането на нефт, който понастоящем се използва в производството на асфалт или просто се третира
като отпадък.
Проучването започва преди около четири години в
отговор на запитване от страна на Министерството
на енергетиката на САЩ, което търси начини за подобряване на ефективността на автомобилите и редуциране на консумацията на гориво чрез намаляване на теглото им. Един по-тежък автомобил изисква по-голям
двигател, по-силни спирачки и т.н., така че редуцирането на теглото на шасито или други компоненти предизвиква ефект на доминото, който води до допълнителни възможности за намаляване на теглото. Щатското
Министерство на енергетиката апелира за разработването на олекотени материали, които предоставят
същото ниво на безопасност като използваните днес
конвенционални стоманени панели, но също така могат
да бъдат произведени достатъчно евтино, че евентуално да заменят изцяло стоманата в стандартните
превозни средства.
Композитите, направени от въглеродни влакна, не са
новост, но досега се използват в автомобилостроенето
само за няколко много скъпи модела. Новото проучване
цели да промени това чрез осигуряване на евтина суровина и относително прости производствени методи.
Въглеродните влакна с качеството, необходимо за автомобилостроенето, струват поне 10 – 12 щатски
долара за фунт, като цената им може да достигне и
стотици долари за фунт за специализирани приложения,
например компоненти за космически летателни апарати. За сравнение цената на стоманата е около 75 цента за фунт, а на алуминия – 2 щатски долара за фунт.
При тези цени производството на един пикап от въглеродни влакна вместо от стомана би струвало два пъти
повече.
Влакната обикновено се произвеждат от полимери
(като полиакрилонитрил), получени от нефт, но процесът
включва скъпоструващата междинна полимеризация на
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въглеродните съединения. Цената на полимера може да
представлява над 60% от общата цена на крайния продукт. Вместо да използва рафиниран и преработен нефтопродукт, екипът от MIT предприема подход за оползотворяване на отпадък от процеса на рафиниране –
катран.
Работейки съвместно с изследователи от Националната лаборатория Оук Ридж, учените от MIT, започват
да търсят начини за прогнозиране на свойствата на
въглеродните влакна с цел определяне на условията за
производството им. Катранът е съставен от хетерогенни молекули, което означава, че промяната на формата или размера им би трябвало да доведе до драстични изменения на свойствата. Чрез внимателно моделиране на начините на формиране на връзките и на омрежване на молекулите изследователите разработват начин
за прогнозиране на това как даден набор от технологични условия ще повлияе на свойствата на влакната.
Учените възпроизвеждат резултатите с такава точност, че според тях производителите могат директно
да използват графиките, за да предскажат характеристики като плътност и коефициент на еластичност.
Резултатите от разработката показват, че чрез
регулиране на стартовите условия могат да се получат
въглеродни влакна, които се отличават с висока якост
не само на опън, но и на натиск, което ги прави потенциално подходящи за приложения с пренасяне на товари.
Поканата за проекти на Министерството на енергетиката на САЩ е за сваляне на цената на олекотените материали под 5 долара за фунт, но учените от
MIT смятат, че чрез техния метод цената може да падне
до около 3 долара за фунт, въпреки че все още не са
извършили подробен икономически анализ.
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Учени предлагат
рециклиране
на ветрогенераторни
лопатки чрез пиролиза
Г

рупа изследователи от Технологичния университет
в Каунас и Литовския институт по енергетика предложиха метод за рециклиране на лопатките на вятърни
турбини. Използвайки пиролиза, те разграждат композитните материали до съставните им елементи – фенол
и влакна. Според учените получените материали могат
да бъдат използвани повторно, а процесът е на практика безотпаден.
Лопатките на вятърните турбини са изработени от
подсилени със стъклени влакна полимерни (GFRP) композити, чийто експлоатационен срок е до 25 години. След
това те обикновено се депонират, което е сериозно предизвикателство пред индустрията за генериране на
енергия от възобновяеми източници. Поради здравината си, лесното формоване и ниските производствени
разходи GFRP композитите намират и много други приложения – за производство на автомобили и плавателни
съдове, в нефтената и газовата индустрия, строителството и др.
При експериментите екипът от литовски учени подлага на пиролиза (със и без зеолитни катализатори) различни партиди композити – термореактивно фибростъкло и термопластично фибростъкло, и измерват добива
на фенол във всеки от случаите. След това те анализират получените основни суровини от всяка партида.
Изследователите също оценяват влиянието, което добавените наночастици (например сажди) могат да имат
върху добива на полезни компоненти.
Въпреки че добивът на получените вследствие на
пиролизата компоненти варира в зависимост от прилаганите температури, приблизителните измервания
показват, че във всички случаи се отделят множество
летливи съединения (до 66%) и остатъци от влакна
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(около 30%). Добавените наночастици (въглеродни нанотръбички и графен) повишават добива на фенол.
„Фенолът може да се използва за производството на
смола, а остатъците от влакна могат да намерят
редица приложения след химичното им пречистване – за
производство на подсилен бетон, полимерни композити,
подови настилки и др. Методът ни е на практика безотпаден, като изключим малък обем емисии, който е стандартен за такива процеси на конверсия“, обяснява ръководителят на проучването д-р Сами Юсеф.
Експериментите са проведени с приготвени в лаборатория проби със състав, аналогичен на този на ветрогенераторните лопатки. Затова д-р Юсеф отбелязва, че е необходимо да се оцени и влиянието върху процеса на слоя боя, който имат истинските лопатки на
вятърните турбини, но според него то няма да е съществено. В момента учените създават модел, който ще
позволи адаптирането на резултатите за изчисляване
на по-широките им икономически и екологични аспекти.
Проучването е част от серия изследвания на същия екип,
фокусирана върху практическото приложение на принципите на кръговата икономика.
Темпа Систем БГ ......................................................... 11
ХЕРЦ Арматура .......................................................... k. II
Шнайдер Електрик България ...................................... 10
Cantoni Motor .................................................................... 9
Изпълнението на рекламни проекти и публикуването на рекламни
форми се извършва в съответствие с "Изисквания и условия за
реклама в медийните канали на издателство Ти Ел Ел Медиа ООД"
http://www.tllmedia.bg/bg/iziskvaniya-i-usloviya-za-reklama/12/12/
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