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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 еко-

фонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Повече от 130 представители на местните власти и енергийни експерти об-

съдиха 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 финанси-
ране 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 Мъдре-
во. 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 електропотреб-

ление 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 по-

добри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкурен-

цията 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 управле-

нието 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 събити-

ето, което се организира от Международната асоциация по оловото (ILA) и Кон-

сорциума 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 съби-

тието 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 съхране-
ние 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 елект-

родни 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 показ-

ват 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 изследвани-

ята 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 про-

ект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, финан-

сиран 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 ефективнос-
тта 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 продаж-

би в Карсан, и инж. Димитър Арнаудов от Елпром ЕМЗ.

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 усъвършенства-

нето на уменията на работещите в европейския сектор за производство на бате-

рии. 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 инду-

стрия. „До 2030 г. ние трябва да произвеждаме достатъчно батерии всяка година,

за да захранваме 11 млн. електромобила“, допълни Шевчович. Според него за пости-

гането на тази цел Европа трябва да се справи с две основни предизвикателства

– доставките на суровини и развитието на умения.

Планират се инвестиции от 60 млн. лв. в зарядна инфраструктура за електромобили
По Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 за устойчива градска мобил-

ност са предвидени над 376 млн. лв., от които близо 60 млн. лв. са за изграждане

на зарядна инфраструктура, съобщи заместник-министърът на регионалното раз-

витие 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 инфраструк-

тура 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 Министер-

ството на регионалното развитие и благоустройството работи по промени в На-

редбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии. С промените се предвижда в новите сгради за обще-

ствено обслужване с повече от 10 паркоместа най-малко едно от всеки пет парко-

места да се оборудва със зарядна точка за електрическо превозно средство. За нови

жилищни сгради с над 10 обособени паркоместа при предвиждане на места за елек-

трически превозни средства с оборудване за зарядна точка в проекта на сградата
трябва да бъде заложено 10% от местата за паркиране да са за електромобили.
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       esse Duesseldorf разширява обхвата на ENERGY

STORAGE EUROPE, превръщайки го в изложението за

декарбонизация на индустрията decarbXpo. Събитие-

то 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 разно-

образие 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 индуст-

рията, политиката и обществото като цяло, комен-

тират организаторите от Messe Duesseldorf.

Климатичната неутралност и декарбонизацията са

две от мегатенденциите за индустрията на бъдеще-

то. В Северен Рейн-Вестфалия Thyssen Krupp Steel е

първата компания, която предприема мерки в тези

направления, като внедрява специален водороден про-

цес. Същевременно властите в Германия се стремят

към напредък в постигането на целите за опазване

на климата и трансформиране на енергийната сис-

тема чрез реализиране на значителни инвестиции.

„Името на събитието – decarbXpo – изложение за

декарбонизация на индустрията, обхваща множество

сектори, чиито търговски панаири вече се провеж-

дат на наша територия. Това ни позволява да откри-

ем по целенасочен начин правилните решения за пре-

дизвикателствата и въпросите на нашите клиенти

по отношение на опазването на климата, енергийни-

те разходи и сигурността на доставките“, обяснява

Герит Навракала, директор за търговския панаир.

Дали индустрията ще бъде химическата, стомадобив-

ната, 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 инду-

стрия, например като тези за производство на водо-

род. В тази връзка ние ще свържем партньорските

ни индустриални сектори със специализирани достав-

чици на технологии и услуги“, подчертава Навракала.

Специализираното изложение ще се проведе с подкре-

пата на Германския съюз на производителите на

машини и съоръжения (VDMA) и дългогодишния им

партньор Германската асоциация по системи за съхра-

нение на енергия.

„Паралелното провеждане на decarbXpo и glasstec е

decarbXpo ще обедини технологии
и услуги за декарбонизация на
индустрията

печелившо решение за индустрията. Производство-

то на стъкло е енергийно интензивен процес, от

който също се генерират големи количества въгле-

роден диоксид. По-строгите ограничения и увелича-

ващите се такси за емисии принуждават производи-

телите на стъкло да действат, и то не само в Гер-

мания. Това създава огромно търсене на решения за

редуциране на емисиите и подобряване на енергийна-

та ефективност. Нашите изложители ще отговорят

на това търсене със специализирани решения и про-

дукти“, допълва Навракала.

Съпътстващата програма на decarbXpo включва две

конференции – IRES и #P2X. Международната конфе-

ренция по съхранение на възобновяема ененергия (IRES)

е водещият научен и технологичен форум в област-

та. Конференцията предоставя цялостен научен пре-

глед на технологиите за съхранение на енергия и

системите, които могат да позволят осъществява-

не на глобалния преход към декарбонизация на иконо-

миките и индустриалните сектори чрез възобновяе-

ма енергия. IRES се организира от EUROSOLAR, Евро-

пейската 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 ос-

новни теми ще бъдат електролизата и други мето-

ди за получаване на водород, синтезирането на ал-

тернативни горива и power-to-liquid продукти (произ-

водство на течни горива с възобновяема енергия)

като амоняк и метанол, приложенията в тежкото-

варния транспорт, корабоплаването и авиацията,

въпроси, свързани с безопасността, транспорта и ло-

гистиката, както и технико-икономическа оценка на

целите вериги на доставка в национален и междуна-

роден контекст.

M

decarbXpo ще обедини технологии
и услуги за декарбонизация на
индустрията
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   ектродвигателите (ЕДГ)

съвсем буквално могат да бъдат

наречени движещата сила на съвре-

менната индустрия. Те намират

приложения практически във всички

промишлени отрасли, включително в

енергетиката, машиностроенето,

метало- и дървообработката, храни-

телно-вкусовия, химическия, нефте-

но-газовия и целулозно-хартиения

сектор, строителството, морското

Избор на
електродвигатели
за индустриални
приложения

През последните десетилетия се наблюдават множество технологични подобрения в обла-
стта 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.

дело и т. н. С различни по мощност

и габарити ЕДГ се задвижват изклю-

чително широк набор от индустри-

ални системи, като помпи, вентила-

тори, компресори, конвейери и дру-

ги типове транспортни механизми,

асансьори, обработващи машини,

роботи и др. Пазарът предлага бо-

гат асортимент от модели по от-

ношение на техническите специфи-

кации – вид на използваната елект-

роенергия, конструкция, елементи и

т. н. Изборът на конфигурация за

конкретен работен сценарий изиск-

ва задълбочен анализ на изисквания-

та на приложението, които опреде-

лят дали по-подходящ би бил вариант

в стандартно или специално изпълне-

ние, както и какъв е оптималният

дизайн за целта.

Конструктивни
особености

Индустриалните електродвига-

тели се класифицират в множество

различни категории според техни

Е

Избор на
електродвигатели
за индустриални
приложения
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основни характеристики като: кон-

структивно изпълнение (има два

основни типа – колекторни и безко-

лекторни), приложение, пригодност

за работа в специфични среди, тип

на изходното движение и др. Елект-

рическите мотори могат да бъдат

захранвани от постояннотокови

(DC) източници (например акумула-

тори и батерии) или променливот-

кови (AC) такива (електрическата

мрежа, инвертори, електрогенера-

тори и т. н.)

Според конструкцията си, промен-

ливотоковите двигатели биват син-

хронни или асинхронни (индукционни),

а съгласно броя фази – едно-, дву- или

трифазни. Постояннотоковите мо-

тори пък се подразделят на серий-

ни, с независимо възбуждане, шунто-

ви 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, изис-

кват висок стартов ток и не са

практични за преносими машини и

уреди.

DC двигателите пък разполагат

с подобрени възможности за управ-

ление на скоростта, произвеждат

по-голям въртящ момент, могат да

работят с батерийно захранване,

характеризират се с по-малко елек-

тромагнитни смущения и са подхо-

дящи за работа в системи с наличие

на чувствителна електроника. Обик-

новено са по-скъпи от променливо-

токовите ЕДГ, а и по-често подле-

жат на повреди. През последните

години безколекторните електри-

чески мотори постепенно набират

популярност поради своята по-висо-

ка ефективност в сравнение с чет-

ковите. Експлоатационният им

цикъл се удължава, тъй като няма

триене, което да генерира шум, ис-

кри, топлина и износване, а не е

необходима и непрекъсната под-

дръжка на машината. Безколектор-

ните ЕДГ, от друга страна, се нуж-

даят от скъпи електронни контро-

лери със сложни схеми. Тяхно предим-

ство обаче е по-доброто съотноше-

ние между скорост и въртящ мо-

мент, както и между изходна мощ-

ност и размер, което спомага за по-

високата им цялостна производи-

телност.

В промишленото оборудване с по-

ниска мощност колекторните по-

стояннотокови двигатели все по-че-

сто биват заменяни от мотори с

променливотоково захранване, тъй

като вторите изискват по-малко

поддръжка в аналогични конструк-

ции. В комбинация с електронен кон-

тролер и честотен регулатор AC мо-

торите са се превърнали в стандар-

тно разходно ефективно решение за

приложения, в които е необходимо уп-

равление на скоростта. Постоянно-

токовите ЕДГ се предпочитат за

оборудване в целулозно-хартиената

промишленост и валцуването на

стомана например, докато в компре-

сорите за ОВК техника, компресор-

ните задвижвания и хидравличните

помпи все по-масово се интегрират

AC двигатели.

Подобрени технологични
възможности

През последните две десетилетия

се наблюдават множество техноло-

гични подобрения в областта на

промишлените ЕДГ, свързани основ-

но с дизайна, енергийната ефектив-

ност и възможностите за управле-

ние и мониторинг. Както AC, така и

DC конфигурациите могат да бъдат

модернизирани чрез интегрирането

на електронни компоненти и сензо-

ри, които правят възможни комплек-

сни функции като мониторинг и про-

гнозна поддръжка. Възможностите

за прецизно управление на скорост-

та, ускорението, ъгловото преме-

стване и въртящия момент правят

съвременните променливотокови

електродвигатели предпочитан из-

бор на задвижване на роботизирани

системи. Все по-масовото внедрява-

не на роботи в различни сфери на

индустрията спомага за експоненци-

алното нарастване на пазара на

този тип ЕДГ. Сред стимулите за

ръста в продажбите на електродви-

гатели са и глобалният фокус върху

електромобилността, както и

въвеждането на регулации като

минималния стандарт за енергийна

ефективност (MEPS).

Често предпочитани за промиш-

лени приложения са стъпковите

мотори. Те се отличават с висока

надеждност и дълговечност, тъй

като нямат контактни четки в кон-

струкцията си, а животът на мото-

ра се свежда до издръжливостта на

лагерните елементи. Стъпковите

ЕДГ се характеризират още с отлич-

на реакция при стартиране, спира-
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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-рентабил-

на. Със стъпков мотор може да се

реализира широк диапазон от скоро-

сти на въртене, понеже скоростта

е пропорционална на честотата на

входните импулси. Тъй като повече-

то стъпкови двигатели имат точ-

ност от порядъка на 3 до 5% от

стъпката, са възможни прецизно по-

зициониране и повторяемост на дви-

жението без кумулативно натрупва-

не 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 зат-

руднява.

Стъпковите мотори са отлично

решение за системи, при които се

изисква управление на движението

по скорост, ъгъл на завъртане, по-

зиция и синхрон. Те намират прило-

жение например в плотери, машини

за лазерно рязане, промишлени прин-

тери, координатни маси, устрой-

ства за pick-and-place позиционира-

не, 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 точ-

ност е необходим при позиционира-

не, както и какви са желаното уско-

рение и скорост на движение.

Съществено условие за правилния

избор на индустриален ЕДГ е ана-

лизът на енергийното му потребле-

ние. Класовете на енергийна ефек-

тивност при електродвигателите в

продължение на много години се оп-

ределяха само въз основа на добро-

волен ангажимент от страна на

производителите. Нарастващото

търсене на енергийно ефективни и

оптимизирани за управление и експ-

лоатация задвижвания в световен

мащаб доведе до въвеждането на

общовалидни регулации за определя-

не на ефективността на електрод-

вигателите. През 2008 г. междуна-

родният стандарт IEC 60034-30 де-

финира на глобално ниво класовете

на ефективност и законовите изис-

квания, касаещи енергийната ефек-

тивност на трифазни двигатели с

ниско напрежение, като бяха обосо-

бени четири основни класа: IE1

(стандартна ефективност), IE2 (ви-

сока ефективност), IE3 (премиум

клас) и IE4 (супер премиум клас).

Международната електротехничес-

ка комисия (IEC) внедри в дейност-

та си по тестване на електродви-

гатели и стандарта IEC 60034-2-

1:2014 за ротационни електрически

машини (DC двигатели, синхронни и

индукционни AC двигатели с всякак-

ви размери).

В ЕС действат редица директи-

ви, насочени към намаляване консу-

мацията на енергия на двигателите,

ангажиращи производителите с раз-

работването и налагането на по-

ефективни 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 задъл-

жителен за двигатели с мощност от

0,75 до 375 kW (или IE2, ако двигате-

лите са оборудвани с честотен ин-

вертор).

При избор на ЕДГ за индустриал-

ни цели специалистите препоръчват

внимателно да се проучи пазарът и

да се разгледат последните техно-

логични решения, тъй като малко по-

висока първоначална инвестиция за

система от по-ново поколение чес-

то осигурява множество ползи в

дългосрочен план по-отношение на

експлоатационните разходи и енер-

гийната ефективност.

Още ключови
съображения при избора

Освен от техническите специфи-

кации и конструктивните особено-

сти, включително размер, тегло,

структурни елементи, мощност и

източник на захранване, изборът на

оптимален електродвигател за про-

мишлено приложение зависи и от

фактори като надеждност, из-

дръжливост, разходна ефективност,

точност и безопасност на машина-

та. Важно е да се отговори на въпро-

са постоянен или променлив въртящ

момент ще бъде необходим в зави-

симост от задвижвания товар. В

индустриалната автоматизация

например се срещат четири основ-

ни сценария на натоварване според

приложението: променлива мощност

и постоянен въртящ момент; про-

менлив въртящ момент и постоян-

на мощност; променлива мощност и

променлив въртящ момент; позици-

онен контрол или контрол на въртя-

щия момент.

Ето защо съществен етап от

избора на промишлен електродвига-
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тел е да се вземе предвид дали приложението налага

постоянна или променлива скорост на задвижване, как-

то и дали ще бъде необходимо управление на позицията.

Вентилаторите, центробежните помпи и смесително-

то оборудване например изискват променлива мощност

и въртящ момент. Намаляването на скоростта често

води до повишаване на ефективността чрез адаптира-

не на консумацията на електроенергия към моментно-

то натоварване. Тази практика е особено ефикасна при

конвейерни механизми, например в бутилиращи линии.

Както AC, така и DC двигатели с подходящите задвиж-

вания са подходящи за приложения с променлива скорост.

С увеличаване на скоростта на индустриалния дви-

гател изходното натоварване също се увеличава заед-

но с необходимите мощност и въртящ момент. За

товарите от този тип също все по-често се дискути-

рат 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 стома-

нопреработвателната и целулозно-хартиената промиш-

леност.

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 при-

ложение, 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 промиш-

лени 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 сцена-

рии 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, задвиж-

вано с електродвигател, дизайнерите отчитат и друг

ключов фактор за пригодността на машината към при-

ложението, а именно шума. На национално равнище обик-

новено се дефинират максимални допустими нива посред-

ством стандарти за шум в работната среда.
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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 ре-

шение за вторична комутация СрН,

като използва за изолация пречистен

въздух вместо газ SF6. Освен пълно-

то изключване на отровни газове и

премахването на рисковете, свърза-

ни с тях, всички КРУ от серията

SMAirSet са оборудвани с пълни ди-

гитални функционалности за комуни-

кация, събиране на данни и отдале-

чено управление, което е изключи-

телно предимство при плановите

ремонти и позволява минимални вре-

мена за поддръжка. Също така КРУ

от серията са обект на иновации в

моторните задвижвания. Новата

серия разполага с моторни задвиж-

вания CompoDrive изработени от ви-

сокоустойчив композитен материал

без нужда от смазване и устойчи-

вост 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 уред-

би с моторни задвижвания, което е

предпоставка за минимални изключ-

вания на уредбите и намалени разхо-

ди за поддръжка.

"Компаниите декларирали, че ще

предприемат действия по намалява-

не на въглеродния отпечатък вече

имат още една възможност за това.

Намаляването на парниковите газо-

ве е една от основните инициати-

ви за намаляване на глобалното за-

топляне. Освен оптимизацията на

транспорта, използването на пла-

стмаса и купуването на зелена

енергия, нашите клиенти вече мо-

гат да оптимизират и използване-

то на парниковите газове в уредби-

те си средно напрежение." каза

Йордан Тотев, продуктов мениджър

Средно напрежение в "Шнайдер

Електрик България".

Един от значимите пилотни про-

екти, осъществени с SM AirSet, e за

градския транспорт в Милано. Освен

преминаването към 1200 електри-

чески автобуса Общината е пред-

приела радикална екологична мярка,

като е изградила и зелена електри-

ческа инфраструктура за тях, която

разчита именно на SM AirSet.

КРУ SMAirSet без отровния
газ SF6 вече се предлага
у нас от Schneider Electric

www.se.com/bg
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       одулните свободно стоящи

шкафове за електроапаратура пред-

лагат редица ключови предимства в

сравнение с традиционните моно-

литни шкафове. Често тези преиму-

щества се пренебрегват или зара-

ди погрешната представа за по-ви-

соки разходи, или заради нежелание

за промяна, или просто поради липса

на информираност относно възмож-

Модулни шкаф-
системи 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, осигурява-
щи 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 отво-
ри на шкафа

Модулни шкаф-
системи за
електроапаратура

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 стандарти-

зирани разстояния, позволяващи

монтажа на аксесоари във вътреш-

ността им, без да е необходимо

допълнително пробиване или заваря-

ване. Възможно е съединяването на

няколко рамки (странично, гръб в

гръб, страна към гръб, горна стра-

на към долна страна и т. н.), което

дава възможност за реализирането

на безброй конфигурации. Това ниво

на гъвкавост е комбинирано с леко-

та на експлоатация. За сравнение,

традиционните монолитни шкафове

представляват огънати метални

листове, съединени със заваръчни

шевове, което обуславя много труд-

ното внасяне на изменения, и то чрез

М
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използването на скъпоструващи

производствени техники.

Въпреки разликите в методите на

конструиране, повечето от основни-

те функции на модулните и на моно-

литните шкафове са еднакви. И два-

та вида системи служат за защита

на персонала от електрическото

оборудване, както и за предпазване

на електроапаратурата от влияни-

ето на условията на околната сре-

да. Всеки от двата типа шкафове за

електроапаратура може да бъде

сертифициран по съответните

стандарти, за да предостави специ-

фичен клас на защита. Докато с

това основното предназначение на

монолитните шкафове се изчерпва,

то модулните системи предлагат

още. С модулна система проек-

тантът, интеграторът и крайният

потребител имат свободата да

асемблират както силно опростени,

така и сложни конфигурации.

Основни разлики
Физическите разлики между мо-

дулните и монолитните табла пре-

доставят на първите явни предим-

ства. За най-опростените монолит-

ни шкафове се използва самозалеп-

ващо се лентово уплътнение, дока-

то при модулните шкаф-системи по

периметъра на рамката се поставя

пяна, която елиминира риска от ос-

тавяне на процепи. Някои производи-

тели на монолитни табла последва-

ха тенденцията и вече също изпол-

зват уплътняваща пяна.

На практика за вратите на всич-

ки монолитни шкафове се използват

непрекъснати (piano) панти. Затва-

рянето се осъществява чрез множе-

ство скоби по периметъра на врата-

та или чрез 3-точкова затваряща

система. Модулните шкафове за

електроапаратура включват диск-

ретни скрити панти, осигуряващи

по-високо ниво на естетичност.

Дизайнът на модулните шкафове

дава възможност за регулиране на

застопоряването на вратата, кое-

то позволява на някои производите-

ли да предлагат 4-точкови затваря-

щи системи.

Всеки обикновен шкаф за електро-

апаратура, изработен от въглерод-

на стомана, следва да бъде боядисан

с цел защита от корозия. Обикнове-

но се избира прахова боя, осигурява-

ща твърдо и издръжливо покритие.

Полагането на допълнителен грунд

чрез електрофореза повишава ниво-

то на защита на рамката на модул-

ните шкаф-системи. Тази двукомпо-

нентна комбинация от грунд и прахо-

ва боя гарантира максимална устой-

чивост на корозия и издръжливост.

Най-често модифицираният ком-

понент – монтажната плоча, се раз-

личава при двата типа шкафове за

електроапаратура както по конст-

рукция, така и по лекота на употре-

ба. Монолитните шкафове обикнове-

но са изпълнени от боядисана сто-

мана 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 над-

раскване на боята. Те могат да са с

С-образен ръб, позволяващ по-лесно

манипулиране и осигуряващ по-голя-

ма здравина.

Дизайнът на модулните шкаф-

системи дава възможност за доба-

вяне на релси, което позволява при-

плъзването на плочата от предния,

задния или страничните отвори на

шкафа. Това спестява време и пови-

шава нивото на безопасност в срав-

нение с техниката за инсталиране

на монолитните шкафове – полага-

нето им на земята на задната им

страна и повдигането на плочата с

кран или мотокар.

Конструкцията на модулните шка-

фове осигурява възможност за по-

голям отвор и съответно за по-голя-

ма монтажна плоча в сравнение с

монолитните шкафове. Също така,

тъй като модулните шкафове могат

да бъдат поръчани без специална

камера в основата им, предназначе-

на за навлизането на кабелите, голе-

мината на монтажната плоча може

да бъде увеличена допълнително.

Възможността за лесно премахва-

не на вратата, страничните пане-

ли и други компоненти осигурява по-

добра достъпност и по-висока точ-

ност при модификации. Вътрешната

повърхност на вратата обикновено

е подсилена с пластина с множество

отвори, която предоставя допълни-

телна монтажна площ. Стандартни-

те готови за експлоатация монолит-

ни шкафове предлагат възможност

единствено за поставяне на джоб за

документи от вътрешната страна

на вратата.

В допълнение към вече спомената-

та възможност за съединяване на

шкафове и лесно добавяне на аксесо-

ари рамката на модулните системи

предлага повече опции по отношение

на вратата. Могат да бъдат конфи-

гурирани решения с няколко по-мал-

ки врати на лицевата страна на

шкафа, като бъдат добавени и хори-

зонтални и вертикални разделители,

обособяващи например сегментите

за високо и ниско напрежение.

Модулните шкаф-системи предла-

гат и други предимства освен физи-

ческите характеристики. Тези пре-
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имущества може да не са толкова

явни, но са също толкова реални.

Производствената среда вече не се

характеризира единствено с оборуд-

ване, проектирано само с идеята да

функционира. Съвременните дигитал-

ни технологии създадоха условия, в

които чистотата и естетиката в

производствената среда са също

толкова важни, колкото ергономично-

стта и надеждността. Проектанти-

те преминаха към по-нови дигитални

технологии за управление и автома-

тизация, но някои продължават да

използват шкафове с дизайн от ми-

налия век, поради което крайният

продукт също изглежда остарял.

Модулните шкафове за електроапа-

ратура, със скритите си панти на

вратата и естетичните си затваря-

щи механизми, предлагат външен вид,

който е съвместим в по-голяма сте-

пен с по-новите технологии.

Гъвкавостта, която предоставят

модулните шкаф-системи, дава

възможност за по-лесни модифика-

ции. Процесът на проектиране е по-

гладък със стандартни, готови за

експлоатация аксесоари. Цялостни-

ят процес на проектиране е също и

много по-лек – грешките, допуснати

на ранен етап могат да бъдат кори-

гирани, а измененията на по-късен

етап могат да бъдат внедрени мно-

го по-лесно в модулната платформа.

Погрешни представи
Модулните шкаф-системи се при-

еха в почти всеки индустриален

сектор, но все още съществуват

някои погрешни представи за тях.

Едно от тях е това, че те не пред-

лагат същата здравина като моно-

литните 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 тежест-

та на инсталираната електроапара-

тура, се прехвърля върху вертикал-

ните елементи на рамката.

Друго погрешно схващане е, че за

сглобяването на един модулен шкаф

се изисква поръчването на множе-

ство компоненти. Това не е вярно,

тъй като модулните шкафове включ-

ват два елемента с различни фабрич-

ни номера – основната рамка (с вклю-

чена монтажна плоча) и странични-

те панели. Аналогичен монолитен

шкаф също изисква доставката на

компоненти с два различни фабрич-

ни номера – основния корпус и мон-

тажната плоча.

Разпространено е и мнението, че

сглобяването на модулните шкаф-

системи изисква много усилия. Ма-

кар наистина да са необходими уси-

лия, те са минимални за базова сис-

тема. Колкото по-сложна е конфигу-

рацията, толкова по-големи усилия

трябва да се положат, но инстали-

рането на аксесоарите може да бъде

извършено от персонал, който не е

преминал специализирано обучение.

За разлика от това, модификацията

на един модулен шкаф за електроа-

паратура налага използването на

много по-сложни техники – рязане,

заваряване, огъване и др.

Не на последно място, мнозина

смятат, че модулните шкаф-систе-

ми са по-скъпи. Стандартните цени

на базовите системи са сравними с
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тези за монолитните шкафове. Ос-

вен това съществуват много скри-

ти 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-сис-

тема, следва да се отчетат всички

етапи на проектиране, както и про-

цесът на поръчка. Колкото по-лесно

може да бъде конфигурирана и дос-

тавена една шкаф-система, толко-

ва по-ниски ще са разходите за при-

добиването й.

При традиционните монолитни

шкафове проектантите трябва мно-

го внимателно да дефинират обхва-

та на дейностите и тази информа-

ция следва да се подаде на произво-

дителя на шкафа. Той, от своя стра-

на, трябва да определи дали об-

хватът на дейностите ще съвпад-

не с неговите производствени про-

цеси. Ако обхватът не е добре дефи-

ниран, 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 производи-

телят на шкаф-системата да поис-

ка отстъпки от проектанта във

връзка с ограничения във възможно-

стите за производство. При успешен

диалог крайният резултат в повече-

то случай е специализирана конфи-

гурация с много дълъг срок на дос-

тавка.

Модулните шкаф-системи предла-

гат на проектанта възможност за

създаване на специални конфигура-

ции с помощта на стандартни ката-

ложни елементи. Съвместимите

решения са обект на предварителен

инженеринг, което може да елимини-

ра необходимостта от комуникация

с производителя на шкафа. Вероят-

ността тези стандартни части да

бъдат в наличност е много по-голя-

ма, което съкращава срока на дос-

тавка в значителна степен.

Оперативни разходи
Модулните решения дават

възможност за реализиране на спе-

стявания на оперативни разходи,

свързани с труда по отношение на

поддръжката, по-висока ефектив-

ност поради съкратени производ-

ствени прекъсвания и опции за по-

лесно надграждане.

Регулярната поддръжка на маши-

ните и шкафовете за електроапара-

тура и автоматизация е необходи-

ма за осигуряване на нормалното им

функциониране. Непланираните дей-

ности по поддръжка, от друга стра-

на, могат да струват много скъпо на

компаниите под формата на загуби

в производителността. Гъвкавост-

та на модулните шкафове ги прави

по-лесни за поддръжка и ограничава

рисковете от непланирани производ-

ствени прекъсвания. Вратите, сте-

ните и покривите могат да бъдат

отстранени в рамките на няколко

минути след възникването на про-

блем, предоставяйки лесен достъп до

инсталираната електроапаратура и

опростявайки значително дейности-

те по поддръжка в сравнение с мо-

нолитните шкафове. Тъй като мон-

тажната плоча може лесно да се

извади от предната част на модул-

ните шкафове, няма да е необходи-

мо времеемкото поставяне на шка-

фа 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 ми-

нимум ще се наложи отстраняване-

то на всички компоненти от шкафа,

изрязване на повредената повърх-

ност и заваряване на нов лист лама-

рина на нейно място. Ако повредата

е достатъчно сериозна, може да се

наложи подмяна на целия шкаф.

Производствената среда е дина-

мична и потребностите често се

изменят. Ако е необходимо инстали-

рането на допълнително оборудване

и монтажната плоча на един моно-

литен шкаф е изцяло запълнена, ще

се наложи закупуването на нов, по-

голям шкаф. Това, разбира се, е при-

дружено 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 управ-

ление в модулен шкаф, съществуват

множество опции за бързо и лесно

инсталиране на новата апаратура.

Решенията включват инсталиране

на частични монтажни плочи, 19-

инчови шини и др. Тези опции са

стандартни аксесоари за повечето

модулни шкаф-системи и могат без-

проблемно да бъдат интегрирани в

съществуващи конфигурации.

В случая когато планът за над-

граждане надвишава размера на

съществуващия шкаф, но изисква

новото оборудване да бъде инстали-

рано заедно с предишните компонен-

ти, 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 си-

туация, но при използване на моду-

лен шкаф, той може да бъде разши-

рен 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 съеди-

нени лесно един към друг в почти без-

крайни конфигурации. Тази гъвкавост

спестява време, финансови средства

и усилия.
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Постоянно повишаващите се разхо-

ди за електроенергия карат все пове-

че 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 енергийноефектив-

ни решения при захранващи и разпреде-

лителни 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 мо-

гат да се постигнат значителни спе-

стявания, както по отношение на раз-

ходите за поддръжка, така и по отно-

шение на консумацията на енергия.

Изборът на правилното решение за

климатизираща система е жизненова-

жен, за да се гарантира дълъг експло-

атационен живот на оборудването.

Rittal подкрепя енергийната индус-

трия със специално портфолио с при-

ложение при вятърни турбини, фото-

волтаични системи, индустриални кли-

матизиращи системи и водно охлаж-

дане в IT инфраструктурите, които

могат да издържат на всякакви усло-

Решения за революционна
енергийна ефективност
и ниски разходи от RITTAL

Ритал ЕООД

www.rittal.bg

Решения за революционна
енергийна ефективност
и ниски разходи от RITTAL

вия на околната среда, благодарение

на здравите корпуси и координирана-

та концепция за климатизация.

Как RITTAL успява да
предложи на своите
клиенти Революционна
енергийна ефективност и
спестяване на разходи?
• Благодарение на енергийноефек-

тивни климатици серия Blue e+ с

икономия на енергия, стигаща до

86% на базата на иновативна хиб-

ридна технология.

• Благодарение на разработването на

охладители, които могат да се на-

блюдават и управляват дистанци-

онно, и интелигентни системи за

наблюдение на основните парамет-

ри в шкафовете. Всички тези реше-

ния са съвместими с концепцията

IIoT (индустриален интернет на не-

щата).

• Благодарение на чилърите от серия

Blue e+, базирани на DC инвертор-

на технология за високопрецизно уп-

равление и 55% по-малко охлаждаща

течност в резултат на микроканал-

ната технология.

• Благодарение на комплект вентила-

тор с външна решетка и филтър с

енергийноефективна EC техноло-

гия.

• Концепциите за климатизация от

Rittal покриват пълния спектър от

приложения, от охлаждане на един

шкаф до цели центрове за данни. Бе-

зопасността и ефективността са

нашите приоритети.

• LCP CW – изключително високи

топлинни натоварвания се разсей-

ват от IT шкафовете чрез топло-

обменници въздух/вода.

• LCP DX – идеален за охлаждане на

малки и средни IT приложения.

RITTAL – ефективни технологии, инте-

лигентно обслужване и спестяване на

разходи за енергия!

Нашето мислене е в синхрон с ваши-

те процеси!
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      отоволтаичните панели са

практична алтернатива за производ-

ство на енергия, която не зависи от

изчерпаеми енергийни ресурси като

изкопаемите горива. Нещо повече, на

пазара се появяват нови и нови ин-

сталатори и продукти, което, от

една страна, допринася за повиша-

ване на качеството на услугите и

материалите и, от друга, голямото

предлагане стабилизира цените и

прави инвестицията допустима дори

за малки и средни предприятия с по-

ограничен бюджет. Тази тенденция

от своя страна означава, че все

повече потребители се нуждаят от

съдействие за избор на инсталаци-

онно решение и подходящи матери-

али за изпълнението му.

Добре проектираната система и

детайлното планиране на монтаж-

ните дейности са от решаващо зна-

чение, за да се гарантира, че те

работят оптимално и остават бе-

зопасно монтирани с течение на

времето. Тези панели обикновено се

монтират на земята с помощта на

стойки или наземни колонни конст-

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

Крепежни
елементи
за фотоволтаични
системи

Крепежни
елементи
за фотоволтаични
системи

рукции, или върху покриви, където

имат невъзпрепятстван достъп до

пряка слънчева светлина. Какъвто и

да е случаят, надеждността на мон-

таж разчита на висококачествени,

издръжливи крепежни материали за

слънчеви панели.

Най-често носещата конструкция

е изработена от алуминиеви профи-

ли, като в зависимост от разпола-

гането на инсталацията се предла-

гат различни опции – конструкции за

монтаж върху керемиди или термо-

панели, следващи наклона на покри-

ва, конструкции за монтаж върху

равен покрив с тежести без проби-

ване на повърхността, конструкции

за наземен монтаж с наклон 30 гра-

дуса и др. Фотоволтаичните пане-

ли се фиксират върху алуминиевите

профили с помощта на крайни и меж-

динни скоби, най-често изработени

от алуминий.

Устойчивост и
гъвкавост на
инсталацията

За инсталацията на соларни пане-

ли има различни методи, като най-

разпространените са върху издигна-

та наземна метална конструкция и

върху покривна конструкция. Тъй

като всеки проект има своите осо-

бености, технологията на монтаж

и използваните материали се разли-

чават според ситуацията. Крепеж-

ните елементи за фотоволтаични

панели се предлагат в няколко вари-

анта – неръждаема стомана, поцин-

ковани крепежи и смесен тип. Всеки

метод на инсталация има своите

плюсове и минуси. Наличното про-

странство и бюджетът могат да

окажат пряк ефект върху избора на

система. Освен работата по монта-

жа надеждността на конструкция-

та, репутацията на компанията

инсталатор, качеството на мате-

риалите са от решаващо значение.

Конструкцията може да пред-

ставлява покривна рамка за соларна

инсталация, наземно съоръжение от

колонен тип или по-масивен вид

структура. Повечето от елементи-

те, използвани за монтаж на солар-

ни панели, са изработени от аноди-

ран алуминий. Той е лек и силно ус-

тойчив на корозия, което го прави

идеален за работа материал. Профи-

ли от неръждаема стомана (316),

Ф
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както и месингови гайки и болтове

също се използват като надеждни

компоненти, осигуряващи стабил-

ност при монтажа. Важно е инста-

латорът да избере правилния мате-

риал за всяка инсталация, за да пре-

дотврати появата на галванична

корозия.

Покривните инсталации са най-

често срещаните. Те са сравнител-

но достъпни, при тях се пести про-

странство и се предоставя добра

експозиция, тъй като покривът обик-

новено осигурява оптималния ъгъл и

позиция спрямо слънчевите лъчи.

Покривните панели са постоянно

изложени на атмосферното въздей-

ствие, така че е важно крепежните

елементи да са изработени от ви-

сококачествена неръждаема стома-

на, за да се избегне корозия.

Слънчевите инсталации от коло-

нен тип се монтират с помощта на

здрава стойка или рамка, издигната

върху единичен стълб. Стабилност

се осигурява чрез набиване на пило-

ни в земята. Стойката се проекти-

ра 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 инста-

лация също е постоянно изложена на

условията на външната среда, се

препоръчва използването на болто-

ве от неръждаема стомана за мон-

тажните стълбове и алуминиеви

скоби за панелите.

От основно значение при инста-

лирането на фотоволтаични панели

е тяхното здраво и надеждно фикси-

ране върху рамката. Задължително

правило е да се остави въздушна

междина между покрива и акумулато-

ра за вентилация. Конструкцията

трябва да бъде максимално лека, за

да не натоварва излишно основата,

но и достатъчно стабилна, за да

издържа на натоварването, на кое-

то ще бъде подложена по време на

експлоатацията й. Алуминият е

широко разпространен материал в

конструкциите за фотоволтаични

панели именно заради устойчивост-

та и лекотата, които притежава.

Алуминиевите скоби не оставят

ръжда по панелите. Те са ефектив-

но, но и естетическо решение. Алу-

миниевите крепежни системи пра-

вят монтажа на панелите много

лесен и бърз.

Методите за закрепване върху

масивни покривни конструкции

включват монтаж чрез подложни

куки за битумни и керемидени покри-

ви, но също се предлагат възможно-

сти за монтаж с крайни и средни

скоби, подложни и напречни съедини-

телни планки. Добра практика е да

се проверява произхода на продукти-

те и да се използват единствено

доказани производители, за да се

гарантира здравината и надеждно-

стта на конструкциите за соларни

системи.

Монтажният комплект за една

покривна конструкция зависи от

размера на инсталацията. Инстала-

торите предлагат гъвкави решения,

които спестяват много време, като

в зависимост от вида на покривно-

то покритие се прилагат различни

методи. Монтажът на панелите

спрямо вида на покрива се различа-

ва в използването на скоби, към ко-

ито впоследствие се прикрепят но-

сещите профили. Крепежните еле-

менти може да са конфигурирани за

монтиране чрез пробиване или без

пробиване на покривната конструк-

ция. Монтажните релси, поддържа-

щи панелите върху покрива, обикно-

вено не изискват пробиване на по-

кривната конструкция, когато изпол-

зват 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 сред-

ни и крайни скоби за закрепване на

модулите към профилите. Предлагат

се варианти за всякакъв тип покрив-

ни покрития – керемидени, ламарине-

ни, етернитови, битумни и други

покриви. За да може да се осъществя-

ва свободен въздухообмен, фотовол-

таичните модули трябва да се раз-

полагат плътно един до друг върху

собствена монтажна конструкция на

определено в проекта отстояние от

повърхността на покрива. Необходи-

мата площ на покрива е около

8 кв. м/kWp при моно- и поликристал-

ни модули и приблизително 18 кв. м/

kWp при тънкослойни модули.

За по-малки и опростени проекти

доставчиците предлагат готови

монтажни комплекти, които включ-

ват всички необходими материали и

крепежни елементи според необходи-

мия размер на инсталацията, като

по този начин по-малките потреби-

тели могат сами да извършат мон-

тажа, което би им спестило значи-

телни за техния бюджет средства.

Монтажът върху метален покрив

е относително по-лесен, отколкото

върху керемиден, защото обикнове-

но наклонът им е по-малък. Систе-

мите за монтиране на фотоволта-

ични панели на метален покрив изпол-

зват специални скоби, които тряб-

ва 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 накло-

на. След приключване на работа е

необходимо да се провери дали кре-

пежните винтове и скоби са добре

фискирани.

При наземните конструкции, за да

се гарантира необходимата устой-

чивост, носещите елементи се мон-

тират върху предварително отлят

фундамент, вкопан в изкоп, и се фик-

сират с анкерни болтове. Необходи-

мата площ при монтаж на модули на

статични наземни конструкции е

около 20 кв. м/kWp при моно- и поли-

кристални модули и приблизително

50 кв. м/kWp при тънкослойни моду-

ли. Недостатък на статичните на-

земни 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 слънчеви-

те лъчи падат върху повърхността

на соларните панели перпендикуляр-

но през по-голямата част на деня.

Въпреки че тези конструкции имат

по-нисък добив на енергия от оста-

налите, 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 елек-

тронните компоненти, но и от на-

деждността и добре проектираното

разполагане на носещата конструк-

ция. Тъй като тя осигурява оптима-

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, на-

клонени покриви и земни терени.

Важни препоръки на специалисти-

те са да се внимава при монтажа да

не се повредят или надраскат

стъклените повърхности. Особено

важно е задната страна на панели-

те да не се натоварва чрез механич-

ни удари с остри или твърди пред-

мети. Соларните панели не бива да

се монтират под огъващо напреже-

ние и частите на рамката не бива

да се усукват при монтажа.

Поддържащите конструкции за

монтаж на фотоволтаични панели

върху хоризонтални покриви най-че-

сто се изработват от алуминий или

неръждаема стомана. Монтират се

успоредно на покрива или под ъгъл

спрямо неговата равнина, като но-

сещите профили се разполагат хо-

ризонтално или вертикално. Обикно-

вено 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 опас-

ност от корозия, специалистите

препоръчват да се използват кре-

пежни елементи от неръждаема

стомана или друг вид метал с анти-

корозионна 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-специ-

ално, 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 дъждов-

ната 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 чети-

ри точки от срещуположни страни

върху стойките. Позицията на ско-

бите трябва да е в рамките на зо-

ната за монтаж. Монтажните ско-

би трябва да обхващат цялата рам-

ка на панела и чрез затягане да

фиксират соларния панел върху стой-

ките. Те трябва да бъдат монтира-

ни без усуквания. Използваните ско-

би за панели не бива да докосват

предното стъкло и не бива да дефор-

мират рамката. Вместо с монтаж-

ни скоби, панелите могат да бъдат

закрепени към опорната конструкция

също и чрез намиращите се в рам-

ката (дълга страна на панела) от-

вори за закрепване. Монтажните

винтове трябва да бъдат закрепе-

ни в най-малко четири точки от

срещуположните страни върху стой-

ките. 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 точ-

ните стойности на момента на за-

тягане за монтажните скоби/винто-

ве спрямо указанията на производи-

теля на скобите. При инсталирането

върху покрив панелът може да бъде

монтиран само върху огнеупорно по-

кривно покритие, одобрено за тако-

ва приложение. За да се повиши про-

изводителността на задната стра-

на на двустранните модули, трябва

да се избягва, доколкото е възможно,

засенчването от подконструкцията.

Подложката с високо албедо и увели-

ченото разстояние между модула и

основата също имат положителен

ефект върху енергийния добив на

двулицевите модули.
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       инните и обогатителни про-

изводства днес оперират при спаз-

ване на строги изисквания по отно-

шение на устойчивостта на дейно-

стите и тяхното въздействие върху

околната среда. Всяка дейност в

подземно или открито добивно пред-

приятие се подлага на щателно раз-

глеждане и оценка на безопасност-

та и екологосъобразността й преди

внедряване.

Технологии
и оборудване
за отводняване на
мини

Отводняването може да се извършва посредством вертикални сондажи, отвеждащи вода-
та 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

Важна роля за постигането на

висока производителност и осигуря-

ването на безопасна среда на рабо-

та играят отводнителните съоръ-

жения и мероприятия. Добивът на

метални оксиди, сулфиди и други руди

например изисква прилагането на

специализирани технологии за от-

водняване, които да са устойчиви на

тежка индустриална среда.

Според експертите минни инже-

нери от основно значение за пости-

гане на заложената производител-

ност във всяка добивна система е

доброто проектиране на ключовите

параметри на минния проект.

Етапът на проектиране е и мо-

ментът, когато се вземат важни

решения по отношение на отводни-

телната система и технологиите,

които ще се включат в нея. Комплек-

сното планиране на ефективна сис-

тема за отводняване, която най-

добре ще отговаря на конкретните

цели, изисква прилагането на струк-

турирана методология.

Технологии
и оборудване
за отводняване на
мини

М



20 брой 2/2022  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

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 пара-

метри на минната инфраструкту-

ра могат до голяма степен да улес-

нят отводнителните мероприятия.

Има различни методи за управление

на водите в мините и за намалява-

не на неблагоприятното им въздей-

ствие върху геотехническите усло-

вия.

Разработени са принципи на про-

ектиране на отводнителни съоръже-

ния съобразно геотехническата спе-

цифика на обекта. Спазването им е

приложимо за всеки инженерен про-

ект. Те включват: ясни цели на про-

екта и функционалните изисквания;

минимизиране на несигурността в

геоложките условия; опростяване на

компонентите на проекта; прилага-

не на най-съвременните практики;

оптимизиране и конструктивност.

Естественото отводняване чрез

канавки, разположени по протежение

на минните пътища, изисква най-

малко средства и усилия за изграж-

дане, но от друга страна, в много

случаи този метод е недостатъчно

ефективен, а понякога и неприложим.

Вторият метод е чрез гравитачно

отводняване посредством дренажни

сондажи. В практиката тези мето-

ди обаче много рядко самостоятел-

но могат да решат проблема. Оби-

чайно се прилага комбинация от

технологични решения, в които важ-

на роля играят и минните помпени

станции и съоръжения. Изпомпване-

то може да се извършва посред-

ством вертикални сондажи, отвеж-

дащи водата в ниските хоризонти на

мината, където тя се събира от

различни нейни участъци. Често при

наличието на много сложни хидроге-

оложки условия се извършва отвод-

няване чрез галерии и се изисква

познаване на основните тектонски

структури и водопроводящи пътища,

които контролират потока на под-

земните води. Изграждането на под-

земни дренажни галерии може да се

комбинира както с гравитачно из-

веждане на водата така и с изпом-

пване. Най-често в практиката се

използва комбинация от споменати-

те методи.

Намаляването на количеството

на повърхностните води и прониква-

щата дъждовна вода в скалния масив

често може да се постигне чрез

изграждане на отводнителни кана-

ли. В случаите когато не може да се

контролира движението на водата

в скалите, въпреки използването на

дренажни съоръжения, свличания

могат да бъдат предотвратени чрез

механично транспортиране на мин-

ни маси извън рисковите сектори

(разтоварване на скалния масив).

Фактори за избор на
отводнително
оборудване

Ефективното решение за отвод-

няване изисква задълбочено разби-

ране на факторите и параметрите

на средата, които могат да се раз-

личават в значителна степен в раз-

личните мини. Промените в метео-

рологичните условия например мо-

гат да имат значителни въздей-

ствия върху открития добив, причи-

нени например от изменения в сре-

дата, като рязко повишаване на

нивото на подпочвените води, обил-

ни валежи и т.н.

Поради това е от съществено

значение инсталираните отводни-

телни системи да разполагат с не-

обходимия 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 рис-

кове за безопасната работа.

За да се оцени какви трябва да са

параметрите на необходимото обо-

рудване, съществуват различни под-

ходи за тестване. Например хидро-

геоложките предпоставки в някои

подземни мини позволяват тества-

не на необходимия дебит и скорост

на изпомпване чрез пробиване на

проучвателен сондаж за вода. Резул-

татите от тестовото изпомпване

се анализират и се определя дали би

било оправдано прокарването на

сондаж с по-голям диаметър за це-

лите на отводняването.

След като се вземе решение за

инфраструктурата на отводнител-

ното съоръжение, изборът на пом-

пено оборудване разглежда съще-

ствените характеристики за из-

пълнение на задачата т.е. търси се

най-високата ефективност за мак-

сималния дебит, определен при те-

стването. Следните аспекти обик-

новено се вземат предвид при избо-

ра на помпа – необходим дебит,
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капацитет на водния напор, ефек-

тивност на помпата, изходна мощ-

ност на помпата, смукателна мощ-

ност.

Важно е и на място да се обърне

внимание на пропускливостта и по-

рьозността на земните маси, коли-

чеството 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 възмож-

ни източници на вода. Различни про-

изводствени 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 пом-

пи в зависимост от условията и

характеристиките на отвежданите

води. Те могат да бъдат обемни,

центробежни, потопяеми помпи, сон-

дажни помпи и др.

Високонапорните потопяеми пом-

пи за приложения в мините имат

усилена конструкция и изключител-

на надеждност. Те използват дву-

стъпални, затворени хромирани ра-

ботни колела. В зависимост от мо-

дела се справят с нисък, среден до

висок дебит. Издръжливата конст-

рукция на високия клас потопяеми

помпи с висок напор ги прави идеал-

ни за отводняване на мини и карие-

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 позво-

лят на водния поток да излезе от

помпата без контакт с вала. Меха-

ничното уплътнение остава изоли-

рано в маслена камера над тази ли-

ния на потока и е защитено от пре-

комерен удар на налягането при из-

помпване, който може да причини

преждевременно износване или по-

вреда на механичните уплътнения

при помпени приложения с висок на-

пор. Изолирането на механичните

уплътнения също така предпазва от

износване от абразивни материали

в изпомпваната течност.

За минни приложения се предлагат

потопяеми помпи с корпус, израбо-

тен от чугун, и хромирано работно

колело. Тези помпи могат да из-

държат на най-тежките условия в

минните изработки. Предлагат се

модели с възможност за лесно пре-

образуване на параметрите, касае-

щи напора и дебита, чрез лесна смя-

на на работното колело, смукател-

ната плоча и фитинга на маркуча,

което ги прави изключително универ-

сални. Тези помпи също се предлагат

с двойни механични уплътнения от

силициев карбид, изолирани в масле-

ната камера, която предпазва

повърхността на уплътненията от

абразивно въздействие и корозия.

Изключително предимство пред-

ставляват допълнителни системи за

равномерно смазване и охлаждане,

които някои производители предла-

гат. Системата вдига маслото,

като предотвратява изтласкването

му навън от центробежните сили и

намаляването на ефективността на

мазане. Така се запазват характери-

стиките на механичното уплътне-

ние. Системата за разпределяне на

маслото предлага допълнителна за-

щита дори при специални приложе-

ния, когато помпата е монтирана хо-

ризонтално.

При тежките минни условия на

работа всички компоненти на пом-

пата трябва да са добре изолирани

срещу проникване на флуид и замъ-

рсяване. Захранващият кабел на

помпата често е уязвимо място и

също се нуждае от защита. Специ-

ализираните производители на пом-

пи за индустрията предлагат реди-

ца интересни решения. Напълно изо-

лиращ блок към кабела след втулка-

та предотвратява проникването на

вода в корпуса. Тази защита се

състои в частично оголване на все-

ки проводник поотделно и изолира-
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газ, нефт, въглища

нето му с отлят каучук или епоксид-

на смола, която навлиза между вся-

ко жило на проводника. Тази уникал-

на характеристика предотвратява

проникване покрай жилата на самия

проводник.

Въздушните мембранни помпи

(известни още като пневматични

диафрагмени помпи) са многоцеле-

ви 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 конструк-

ция. Принципът се състои в изме-

стване на двете мембрани, съеди-

нени с ос, под въздействие на про-

менящото се налягане на подавания

въздух в камерата зад самите мем-

брани. Движението на мембраните

в едната посока настъпва чрез пос-

ледователното подаване на възду-

ха с помощта на въздушен разпре-

делителен клапан към съответната

мембрана. След достигане на мак-

симално отклонение на първата

мембрана настъпва автоматично

превключване на разпределителя и

подаване на въздуха към втората

мембрана.

Пневматичните диафрагмени пом-

пи 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 съ-

държание на твърди вещества или

висок вискозитет. При отклонение-

то на едната мембрана от стена-

та се създава разреждане в работ-

ната камера, което предизвиква

засмукване на флуида в камерата.

Мембранните помпи с въздушен раз-

пределител имат възможност за

създаване на вакуум. Освен това те

могат да стартират работа на сухо,

без това да им навреди.

Перисталтичните помпи, нарича-

ни 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 еластоме-

рен маркуч с две диаметрално раз-

положени въртящи се ролки. Двете

ролки, разположени на 180° върху ро-

тор, оказват последователен на-

тиск върху усиления маркуч и из-

тласкват течността от всмука-

телната страна към нагнетател-

ната. Движението на ролките ком-

пресира маркуча и те го притискат

към корпуса на помпата. Създава се

вакуум откъм всмукателната стра-

на на помпата. По този начин теч-

ността 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 час-

тици или със склонност към разпен-

ване. 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 безо-

пасно и на сухо. Корпусът на помпа-

та е частично запълнен със смазка,

което подпомага гладкото движе-

ние на ролките върху маркуча.

Вътрешността на маркуча и влож-

ките за маркучи са единствените

части от оборудването, които са

в контакт с изпомпваните течнос-

ти, което позволява изпомпването

на агресивни и замърсени течности.

Освен това някои модели перистал-

тични помпи могат да бъдат инста-

лирани на отдалечени места за

пренос на абразивни вещества без

необходимост от промиване на уп-

лътненията.

Вертикалните центробежни пом-

пи, изработени от полипропилен (РР),

поливинилиден флуорид (PVDF) или от

неръждаема стомана, работят из-

ключително надеждно в агресивна

среда и са устойчиви на повишена

киселинност на флуида. Те имат

опростена конструкция. Благодаре-

ние на вертикалния си монтаж с

двигателя над повърхността на

течността, не се нуждаят от меха-

нично уплътнение, което може да

бъде лесно компрометирано. Проста-

та конструкция без лагери и меха-

нично уплътнение елиминира уязви-

мите места, характерни за други

типове помпи, и намалява нуждата

от обслужване. Вертикалните пом-

пи са подходящи за трансфер на

флуиди с високо съдържание на

твърди частици.
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   лекотените материали, изработени от въглерод-

ни 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 техно-

логичен институт (MIT) предлагат нов метод за полу-

чаването на тези олекотени влакна от много евтина

суровина – тежкия отпадъчен материал, отделящ се от

рафинирането на нефт, който понастоящем се използ-

ва 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 подо-

бряване на ефективността на автомобилите и редуци-

ране на консумацията на гориво чрез намаляване на тег-

лото им. Един по-тежък автомобил изисква по-голям

двигател, по-силни спирачки и т.н., така че редуциране-

то на теглото на шасито или други компоненти пре-

дизвиква ефект на доминото, който води до допълнител-

ни възможности за намаляване на теглото. Щатското

Министерство на енергетиката апелира за разработ-

ването 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 евенту-

ално 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 суро-

вина и относително прости производствени методи.

Въглеродните влакна с качеството, необходимо за ав-

томобилостроенето, 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 апара-

ти. За сравнение цената на стоманата е около 75 цен-

та за фунт, а на алуминия – 2 щатски долара за фунт.

При тези цени производството на един пикап от въгле-

родни 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

Нов метод за получаване
на въглеродни влакна
от отпадъци от рафинерии

въглеродните съединения. Цената на полимера може да

представлява над 60% от общата цена на крайния про-

дукт. Вместо да използва рафиниран и преработен не-

фтопродукт, екипът от MIT предприема подход за опол-

зотворяване на отпадък от процеса на рафиниране –

катран.

Работейки съвместно с изследователи от Национал-

ната 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 хетеро-

генни молекули, което означава, че промяната на фор-

мата или размера им би трябвало да доведе до драстич-

ни изменения на свойствата. Чрез внимателно модели-

ране на начините на формиране на връзките и на омреж-

ване на молекулите изследователите разработват начин

за прогнозиране на това как даден набор от техноло-

гични условия ще повлияе на свойствата на влакната.

Учените възпроизвеждат резултатите с такава точ-

ност, че според тях производителите могат директно

да използват графиките, за да предскажат характери-

стики 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 потен-

циално подходящи за приложения с пренасяне на товари.

Поканата за проекти на Министерството на енер-

гетиката на САЩ е за сваляне на цената на олекоте-

ните 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.

О

Нов метод за получаване
на въглеродни влакна
от отпадъци от рафинерии
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рупа изследователи от Технологичния университет

в Каунас и Литовския институт по енергетика предло-

жиха метод за рециклиране на лопатките на вятърни

турбини. Използвайки пиролиза, те разграждат компо-

зитните материали до съставните им елементи – фенол

и влакна. Според учените получените материали могат

да бъдат използвани повторно, а процесът е на практи-

ка безотпаден.

Лопатките на вятърните турбини са изработени от

подсилени със стъклени влакна полимерни (GFRP) ком-

позити, чийто експлоатационен срок е до 25 години. След

това те обикновено се депонират, което е сериозно пре-

дизвикателство пред индустрията за генериране на

енергия от възобновяеми източници. Поради здравина-

та си, лесното формоване и ниските производствени

разходи GFRP композитите намират и много други при-

ложения – за производство на автомобили и плавателни

съдове, в нефтената и газовата индустрия, строител-

ството и др.

При експериментите екипът от литовски учени под-

лага на пиролиза (със и без зеолитни катализатори) раз-

лични партиди композити – термореактивно фибростъ-

кло и термопластично фибростъкло, и измерват добива

на фенол във всеки от случаите. След това те анализи-

рат получените основни суровини от всяка партида.

Изследователите също оценяват влиянието, което до-

бавените наночастици (например сажди) могат да имат

върху добива на полезни компоненти.

Въпреки че добивът на получените вследствие на

пиролизата компоненти варира в зависимост от прила-

ганите температури, приблизителните измервания

показват, че във всички случаи се отделят множество

летливи съединения (до 66%) и остатъци от влакна

(около 30%). Добавените наночастици (въглеродни на-

нотръбички 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 безот-

паден, като изключим малък обем емисии, който е стан-

дартен за такива процеси на конверсия“, обяснява ръко-

водителят на проучването д-р Сами Юсеф.

Експериментите са проведени с приготвени в лабо-

ратория проби със състав, аналогичен на този на вет-

рогенераторните лопатки. Затова д-р Юсеф отбеляз-

ва, че е необходимо да се оцени и влиянието върху про-

цеса на слоя боя, който имат истинските лопатки на

вятърните турбини, но според него то няма да е съще-

ствено. 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 прин-

ципите на кръговата икономика.

Учени предлагат
рециклиране
на ветрогенераторни
лопатки чрез пиролиза

Учени предлагат
рециклиране
на ветрогенераторни
лопатки чрез пиролиза
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