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накратко
Булгартрансгаз откри първите 11 км новоизграден преносен газопровод от Балкански поток
Булгартрансгаз въведе в експлоатация първите 11 км от разширението на
газопреносната мрежа по трасето на Балкански поток. Трасето включва газоизмервателна станция Странджа и 11 км новоизграден преносен газопровод.
Проектирането, доставката и изграждането на преносния газопровод е на
обща стойност 47,9 млн. лв. без ДДС. Договорът за проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на газоизмервателната станция Странджа е на
обща стойност до 27,7 млн. лв. без ДДС. Сред официалните гости на събитието бяха министър-председателят на Република България Бойко Борисов,
зам.-министър председателят Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Трасето на преносния газопровод ще премине през
землищата на 11 области – Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико
Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. В срок до 250 календарни дни
ще бъде изграден участък с дължина около 308 км от КС Полски Сеновец до
българо-сръбската граница.

Ръководството на АЯР се запозна с хода на строителството на НХ РАО
На 17 октомври т. г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране
ст. н.с. д-р Лъчезар Костов, заместник-председателят Борислав Станимиров и експерти от Агенцията посетиха площадка „Радиана“. Ръководството
на ядрения регулатор се запозна с хода на строителството на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО).
По време на посещението стана ясно, че е пред завършване първият етап
– до кота 51,5 на льосоциментовата възглавница, която е една от основните инженерни бариери срещу разпространението на радионуклиди в околната среда. Хранилището ще бъде разположено в двукилометровата зона с
контролиран достъп на АЕЦ Козлодуй. Очаква се първият етап да бъде
приключен през 2021 г.

VI блок на АЕЦ Козлодуй получи лиценз за експлоатация до 2029 г.
Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ст. н.с. д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй Наско Михов
лицензия за експлоатация на VI блок за следващите 10 г., съобщиха от атомната централа. В процеса по изготвяне на обосновката за продължаване на
срока на експлоатация на VI блок са извършени необходимите анализи на
безопасността и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока. Резултатите от
направените разчети потвърждават, че няма ограничения за безопасната
работа на шести блок в следващите 30 години.
За изминалите 28 години от пуска си през 1991 г., VI блок работи при
спазване на всички изисквания за безопасност и има своя безспорен принос
за стабилността на националната енергийна система и за опазването на
чистотата на околната среда. От включването си към националната електроенергийна система на 2 август 1991 г. до излизането в планов годишен
ремонт на 22 септември 2019 г. блокът е произвел 174 853 772 MWh електроенергия и е спестил изхвърлянето на 207 733 115 т емисии въглероден
диоксид в атмосферата.

За 10 години ЕСО ще инвестира 1,3 млрд. лв. в електропреносната мрежа
През август т. г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
одобри актуализирания 10-годишен план за развитие на електропреносната
мрежата на страната, изготвен от Електроенергийния системен оператор
(ЕСО). По прогнози до 2028 г. над 1,3 млрд. лв. ще бъдат всички разходи за
изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите и системите за защита и управление на електроенергийната система. Малко
над 14% от тази сума са европейски средства, привлечени основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение. Парите от Европа ще
бъдат 50% от нужните суми за реализацията на 5-те проекта от общ
европейски интерес.
До 2028 г. са планирани за изграждане общо 1559 МW нови мощности, от
които 450 MW са от възобновяеми източници и 1039 MW – от ТЕЦ и газови
когенерации. Прогнозите в плана на ЕСО сочат, че до 9 г. брутното електропотребление в страната няма да надвиши 40 600 GWh. Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2028 г. е 8100 MW.
Експертите от ЕСО не смятат за нужно да се продължава развитието в
преносната мрежа 220 kV. Вместо нея ще се инвестира в мрежи 400 kV и 110
kV, с изключение изграждането на второ захранване в района на Русе.
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МОСВ подписа договори за доставка на 56 нови електробуси за Бургас и 60 за Варна
Общо 116 нови електробуси ще осигурят модерен и екологичен градски
транспорт във Варна и Бургас, съобщиха от Министерството на околната
среда и водите (МОСВ). Към момента по процедура „Мерки за адресиране на
транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ са сключени 8 договора за модернизиране на градския транспорт на обща стойност
463 млн. лв., осигурени по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Модернизацията на градския транспорт в морската община ще струва 82 млн. лв.,
като по ОПОС се осигуряват 65 млн. лв. Бургас ще получи 56 електрически
автобуса с различна дължина, станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура и системи за управление.
Аналогичен договор бе подписан и с община Варна и изпълнителния директор на Градски транспорт-Варна. Споразумението предвижда модернизиране
на автобусния парк в общината с 60 нови електробуса, зарядни станции и
съпътстваща инфраструктура. Инвестицията е за 85,4 млн. лв., като ОПОС
осигурява 70 млн. лв. С реализирането на проектите двата морски града ще
спестят общо 5 т емисии на ФПЧ10 на годишна база.

Монтираха 16 PV панела на хижа Скакавица
Хижа Скакавица вече произвежда електричеството си сама, информираха
от Грийнпийс България. Върху фасадата на сградата са инсталирани 16 фотоволтаични панела с площ около 26 кв. м и с обща генерираща мощност
4,96 kWp. Новото оборудване на хижата ще подсигури електричество за найважните нужди: хладилници и фризери, осветление, комуникации, горелки за
пелетните котли и др.
В слънчев ден фотоволтаичната инсталация ще произвежда до 20 kWh
електричество. Произведената електроенергия ще се използва за моментната консумация през деня, а излишното неизползвано електричество ще
се съхранява в акумулаторен блок, който ще осигурява електрозахранване
през тъмната част от денонощието. Към системата са добавени и 8 бр.
акумулатори най-висок клас AGM за дълбок разряд, осигурявайки 48 V напрежение с възможност да съхраняват близо 30 kWh. Мощността е инсталирана от 8 курсисти от обучението на Грийнпийс България и Центъра за
енергийни решения, създадено за монтьори на фотоволтаични централи. То
започна през пролетта, като премина през теоретична част и упражнения
в соларната лаборатория в Професионалната гимназия в Бобов дол.

Овергаз влага над 79 млн. лв. в изграждането на нова газова инфраструктура
Овергаз ще изгради близо 400 км газоразпределителни мрежи и съоръжения в следващите пет години, съобщиха от дружеството. Компанията ще
инвестира над 79 млн. лв. за изпълнение на параметрите. В резултат на
реализацията на проекта се очаква битовите потребители да се увеличат
двойно и да достигнат 129 000.
Овергаз подаде заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) за одобрение на бизнес план, както и на цени за разпределение и
снабдяване. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение - транспорта на
газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.
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Приложение
на кондензатори
в разпределителни
системи
Н

а пръв поглед кондензаторите
изглеждат много прости и не особено високотехнологични прибори – те
представляват две метални пластини, разделени от диелектричен изолационен материал. В действителност обаче силовите кондензатори
са изключително сложни съоръжения,
тъй като за тях са характерни много тънки диелектрични материали и
високо електрическо напрежение,
съчетани с усъвършенствани техники на обработка.
В миналото повечето силови кондензатори са изградени от два листа фолио от чист алуминий, разделени от три или повече слоя химически импрегнирана крафт хартия. През последните 30 години
силовите кондензатори са значително подобрени, отчасти благодарение на напредъка при диелектричните материали и по-ефективното
им използване, както и на промените в използваните техники за обработка. Капацитетът на кондензаторите е нараснал от 15-25 kvar до
диапазон от 200-300 kvar (кондензаторните батерии обикновено се
доставят с капацитет в обхвата
от 300 до 1800 kvar).
Днес силовите кондензатори са
много по-ефективни от тези отпреди 30 години и са достъпни за елек8

троразпределителните дружества
на много по-ниска цена за единица
капацитет. Понастоящем кондензаторите получават повече внимание,
отколкото когато и да било, отчасти заради новото измерение, добавено към анализа - икономическите
фактори, свързани с подмяната им.
При определени обстоятелства дори
подмяната на по-стари кондензатори може да е оправдана въз основа
на изчислени по-ниски загуби при кондензатори със съвременна технология.
Вече се предлагат кондензатори
с изключително ниски загуби, използващи концепцията „изцяло филм“. В
резултат на това комуналните дружества могат да направят икономическа оценка на загубите при избора между съществуващите в момента кондензаторни технологии.

Ефекти от
последователно и
успоредно свързани
кондензатори
Основната функция на кондензаторите, независимо дали са инсталирани последователно или успоредно, като единичен прибор или като
батерия, е да регулират напрежението и реактивната мощност в точката, в която са монтирани. Паралелно свързаният кондензатор осъществява това, като променя фак-

тора на мощност на товара, докато последователно свързаният –
чрез директно компенсиране на индуктивното съпротивление на веригата, към която е свързан.
Употребата на последователно
свързани кондензатори в разпределителни вериги не е широко разпространена поради факта, че са силно специализиран тип устройства
с ограничен обхват на приложение.
Освен това поради специалните
проблеми, свързани с всяко приложение, е необходимо извършването на
задълбочено и сложно инженерно
проучване. Ето защо електроразпределителните дружества обикновено не са склонни да инсталират
последователно свързани кондензатори, особено с малък капацитет.
Последователно свързаният кондензатор компенсира индуктивното
съпротивление. С други думи, той
представлява отрицателно (капацитивно) съпротивление, свързано
последователно с положителното
(индуктивно) съпротивление на веригата, като резултатът е частичното или пълното му компенсиране.
Следователно, основният ефект на
последователно свързания кондензатор е да сведе до минимум или дори
да потисне пада на напрежение,
причинен от индуктивното съпротивление във веригата.
Понякога последователно свързаброй 6/2019
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ният кондензатор може дори да се
приеме за регулатор на напрежение,
който осигурява повишаване на напрежението, пропорционално на големината и фактора на мощност на
протичащия ток. Тоест, последователно свързаният кондензатор осигурява автоматично и мигновено
увеличаване на напрежението с нарастване на товара.
Освен това последователно
свързаният кондензатор генерира
по-голямо нетно увеличение на напрежението, отколкото успоредно
свързаният кондензатор при понисък фактор на мощност, което
създава по-голям пад на напрежение.
Последователно свързаният кондензатор обаче подобрява фактора на
мощност на системата в много помалка степен от свързания успоредно и оказва малко въздействие върху
тока на източника.
Кондензаторите, свързани успоредно на линиите, са широко използвани в разпределителните системи. Те доставят типа реактивна
мощност или ток, който да противодейства на извънфазовия компонент на тока, необходим на индуктивния товар. В известен смисъл
паралелно свързаните кондензатори
променят характеристиката на индуктивния товар чрез изтегляне на
водещ ток, който противодейства
на част или на целия изоставащ
компонент на тока на индуктивния
10

товар в точката на инсталиране.
Успоредно свързаният кондензатор
има същия ефект като на свръхвъзбуден синхронен кондензатор, генератор или двигател.
Чрез прилагането на паралелно
свързан кондензатор към захранваща линия може да се намали големината на тока на източника, да се
подобри факторът на мощност,
вследствие на което падът на напрежение между изпращащия край и
товара също намалява. Паралелно
свързаните кондензатори обаче не
влияят на тока или фактора на мощност отвъд точката на инсталиране.

Приложение на
кондензаторите
Като цяло, кондензаторите могат да се използват при почти всяко ниво на напрежение. Отделни
кондензаторни устройства могат
да бъдат добавени паралелно, за да
се постигне желаният капацитет
или могат да бъдат добавени последователно за постигане на необходимото напрежение. Събраните кумулативни данни за целия сектор показват, че приблизително 60% от
кондензаторите се използват в захранващите линии, 30% се инсталират към шините в подстанциите, а
останалите 10% - в преносната система. Инсталирането на кондензатори към вторичните системи е

много рядко поради малките икономически предимства.
Обикновено кондензаторите, монтирани на захранващи линии, са батерии с полюси, разположени отгоре, с необходимите групови предпазители. Използването на предпазители ограничава капацитета на
батерията, който може да се използва. Затова максималните използвани капацитети са около 1800 kvar при
15 kV и 3600 kvar при по-високи нива
на напрежение. В повечето случаи
електроразпределителните дружества не инсталират повече от четири кондензаторни батерии (с еднакъв капацитет) към всяка захранваща линия.
Ако се монтират кондензатори
само от фиксиран тип, ще се наблюдава излишък на водещ фактор на
мощност и повишаване на напрежението при съответната захранваща линия. Затова някои кондензатори се инсталират като комутирани кондензаторни батерии, така че
да могат да се изключват в условия
на по-малък товар. Следователно,
фиксираните кондензатори се оразмеряват за малък товар и се
свързват постоянно. Комутираните
кондензатори могат да бъдат
включвани като блок или на няколко
последователни стъпки с увеличаване на реактивния товар от лек до
пиков и се оразмеряват съответно
с него.
При избиране на тип инсталация
на кондензатор е необходимо проучване на системата. Благодарение
на програма за регистриране промяната на товара или ръчно проведени изследвания на товара към захранващите линии може да се определи изменението на реактивните
товари (т. е. енергийните нужди),
а резултатите да се нанесат на
крива. Тази крива се нарича крива на
продължителност на реактивния
товар и представлява общата сума
реактивни товари (например флуоресцентни лампи, домакински уреди
и двигатели) на консуматорите и
необходимата на системата реактивна мощност (например трансформатори и регулатори). След
като се получи дневната крива на
продължителност на реактивния
товар, визуално може да се опредеброй 6/2019

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика
ли необходимият капацитет на фиксираните кондензатори, за да се компенсира минималният реактивен
товар.
Някои разпределителни дружества използват следното добре познато правило: общото количество на фиксираните и комутираните кондензатори за една захранваща линия е количеството, необходимо да се увеличи
напрежението в приемащия край на захранващата линия до максимум от 50% от пиковия товар на линията.
След като се определи капацитетът на кондензаторите, необходими за системата, остава само въпросът
за правилното им разположение. Правилото тук е фиксираните кондензатори на захранващите линии с равномерно разпределени товари да се разполагат приблизително на две трети от разстоянието от подстанцията до края на захранващата линия.
За равномерно намаляващи товари фиксираните кондензатори се разполагат приблизително по средата на
линията. От друга страна, местоположението на комутираните кондензатори се определя от изискванията
за регулиране на напрежението и обикновено то се оказва
в последната една трета на линията от разстоянието
от източника.

Икономическа обоснованост на
кондензаторите
Товарите в разпределителните системи включват
два компонента: активна мощност (измервана в киловати) и реактивна мощност (измервана в киловари).
Активната мощност трябва да се генерира в електроцентрали, докато реактивната мощност може да се
получи или от електроцентралите, или от кондензатори. Добре известен факт е, че успоредно свързаните
силови кондензатори са най-икономичният източник, за
да се отговори на изискванията за реактивна мощност
на индуктивните товари и на работата на преносните
линии при изоставане на фактора на мощност.
Когато реактивната мощност се осигурява само от
електроцентрали, капацитетът на всеки системен
компонент (т. е. генератори, трансформатори, преносни
и разпределителни линии, комутационни устройства и
защитно оборудване) трябва съответно да се увеличи.
Кондензаторите могат да смекчат тези условия, като
намалят потреблението на реактивна мощност по целия
обратен път до генераторите. Линейните токове намаляват от местоположението на кондензаторите по
целия път обратно до генераторите. В резултат на това
намаляват загубите и натоварването на разпределителните линии, трансформаторите в подстанциите и преносните линии.
В зависимост от некоригирания фактор на мощност
на системата инсталирането на кондензатори може да
увеличи възможностите на генератора и подстанцията за допълнително натоварване с поне 30% и може да
повиши капацитета на отделната верига от гледна
точка регулиране на напрежението с приблизително 30100%. Освен това намаляването на тока в трансформатора, разпределителното оборудване и линиите понижава натоварването на тези киловолтампер-ограниЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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чени уреди и следователно отлага инсталирането на
ново оборудване.
Като цяло икономическите ползи налагат кондензаторните батерии да се инсталират в първичната разпределителна система, вместо във вторичната. Добре
известно правило е, че оптималният капацитет на
кондензатора винаги е този, при който икономическите ползи, получени от добавянето на последния киловар,
са точно равни на разходите за инсталиране.
Методите, използвани от комуналните дружества за
определяне на икономическите ползи, извлечени от инсталирането на кондензатори, са различни за отделните компании, но изчисляването на общите разходи за
инсталиране на киловар капацитет на кондензатор е
лесно и ясно.
По принцип икономическите ползи, които могат да
бъдат извлечени от инсталирането на кондензатор,
могат да се обобщят както следва: освободен генераторен капацитет; освободен капацитет за пренос;
освободен капацитет на разпределителните подстанции; допълнителни предимства в разпределителната
система: намалени загуби на енергия (в медта); намален пад на напрежение и следователно подобрено регулиране на напрежението, освободен капацитет на захранващата линия и свързаните съоръжения, отлагане или
елиминиране на капиталовите разходи за подобряване
и/или разширяване на системата, увеличени приходи
благодарение на подобрените характеристики на напрежението.
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Възможности
за подобряване
на енергийната
ефективност
в ХВП
И

ндустрията за производство
на храни и напитки се отличава с
много висока енергийна интензивност, която обаче може да бъде редуцирана в значителна степен чрез
внедряване на относително прости,
но същевременно ефективни енергоспестяващи мерки. В допълнение,
тези мерки са свързани и с намаляване на отделяните емисии на парникови газове и понижаване на експлоатационните разходи.
Хранително-вкусовата промишленост е изключително разнообразна и
има много подсектори, като във всеки от тях се използва различен набор
от процеси. Мерките за подобряване
на енергийната ефективност, които
са приложими за най-много от подсекторите в отрасъла, са свързани с
охлаждането, измерването, сгъстения въздух, двигателите и задвижванията, котлите и топлоразпределението, термичната обработка, дестилацията, сушенето и изпарението.
Относителната значимост на всяка
от изброените области зависи също
и от подсектора. Например разходите за охлаждане съставляват найголям дял от сметките за електроенергия в сектора за производство на
охладени и замразени храни. Аналогично, в сладкарския подотрасъл найголям принос към енергопотреблени12

ето имат котлите и системите за
топлоразпределение.

Охлаждане
Охлаждането е от ключово значение в производството на редица
храни, тъй като предотвратява
развалянето им чрез ограничаване на
микробиалния растеж и поддържане
на хранителното съдържание, вкуса
и текстурата на продуктите. Използват се от малки единични хладилници до големи хладилни помещения.
Те могат да бъдат управлявани посредством интегрирана технология
или от централизирана охладителна инсталация.
Поради значимостта на хладилните системи производителите обикновено не са склонни да внасят съществени изменения в тях. Съществуват обаче много възможности за
спестяване на енергия и разходи,
които могат да бъдат реализирани,
без да се компрометира качеството на продукцията.
Една от тези мерки е внедряването на добра програма за поддръжка.
Охладителните системи са най-ефективни, когато са добре поддържани
– запушени, замърсени или течащи
компоненти водят до повишена консумация на енергия и съответно – до
увеличаване на разходите. Програмата за поддръжка трябва да включва
регулярни проверки на състоянието

на системите, инспекции за натрупвания на котлен камък и лед по оребряванията на изпарителите и др.
Повечето големи охладителни системи разполагат с точки за наблюдение
на хладилния агент. Ако при стабилна експлоатация на системата в
хладилния агент могат да се видят
мехурчета, това обикновено е индикатор за теч. При спадане на нивото
на хладилния агент системата започва да работи с по-ниска ефективност,
намалявайки степента на охлаждане
на продуктите. Най-разпространените зони за възникване на теч са
присъединявания, уплътнения и други
механични клапани. Независимо от
това цялата система, включително
и тръбопроводите, трябва да бъде инспектирана редовно за течове. Друг
подход за реализиране на енергийни
спестявания е планирането на периода на експлоатация на хладилните
системи спрямо производствените
нужди. Например ако има няколко хладилни зони, по-ефективно ще е използването само на една от тях на пълно
натоварване, отколкото и двете на
частично натоварване. Същевременно обаче препълването на хладилната зона ще доведе до намаляване на
студения въздушен поток около продуктите, което ще понижи експлоатационните характеристики на системата.
Производителите на храни и наброй 6/2019
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питки често поддържат хладилните
си складове при по-ниски температури от необходимото поради притеснения от отказ на оборудването.
Операторите вярват, че по-ниската
температура ще осигури няколко
допълнителни часа за ремонтиране
на неизправните компоненти, преди
съхраняваните стоки да достигнат
максимално допустимата си температура. В действителност преохлаждането на едно складово помещение повишава вероятността от
повреда на оборудването чрез увеличаване на натоварването на хладилната инсталация. Според проучвания повишаването на температурата на съхранение на замразени
храни от -25 на -20°C ще допринесе
за икономия на енергия за охлаждане
в размер на 10-15%.

Измерване и контрол
В основата на ефективния технологичен контрол са точните измервания на ключови индикатори като
температура, налягане, дебит и
енергопотребление. Операторите
трябва да определят надеждността
на различните измервания и да проучат областите, в които отчитанията могат да бъдат проблемни. Необходимо е да се оцени и дали измерванията се извършват на подходящото място в даден процес, тъй като
неправилната позиция може да доведе до предприемане на действия,
базирани на грешни резултати.
Ръчното управление е предпоставка за допускане на човешка грешка, поради което операторите на
предприятия от хранително-вкусовия сектор трябва да обмислят в кои
зони то може да бъде заменено от
автоматичен контрол. В този сектор автоматично управление може
да се използва в приложения като
контролиране на влагосъдържанието
на продуктите с цел елиминиране на
риска от прекомерно изсушаване или
оптимизиране на качеството на
продукцията. Много производители
използват и прости сензори, засичащи наличието на продукт на конвейерните линии, което също може да
доведе до енергийни спестявания, в
случай че конвейерът не трябва да
работи непрекъснато.
Серийното производство и честата смяна на продуктите са харак-
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терни за хранително-вкусовата индустрия. В резултат, често има и
изменения в изискванията за системата, което може да понижи общата й ефективност. Смяната на продукт, например от хляб на тестени
закуски, е свързана с промяната на
температурата и продължителността на процеса на изпичане. Смяната води и до повишаване на енергопотреблението заради подмяната на
горещи със студени тави и повторното нагряване на пещта до желаната температура. Доброто разбиране на въздействията от тези
смени на продуктите ще подпомогне идентифицирането на възможности за енергийни спестявания. Такива са например намаляването на броя
и времетраенето на смените в работния график и внедряването на подобро управление, за да е сигурно, че
всеки процес е ефективен.

Сгъстен въздух
Сгъстеният въздух се използва в
много от процесите на производството на храни и напитки, тъй
като той предлага универсален, безопасен и гъвкав начин за пренос на
енергия. Много оператори обаче не
осъзнават, че генерирането му може
да е изключително скъпо, а употребата му – понякога неправилна.
Използването на сгъстен въздух
е характерно за процеси, нуждаещи
се от конвейери и миксери. Примерни приложения са раздуването на пластмасови бутилки при производството на безалкохолни напитки и
използването на въздушни ножове за
повдигане на продукти от конвейерни ленти.
Някои производствени съоръжения
могат да бъдат оборудвани с устройства за управление, които подават сгъстен въздух, само когато е
необходим на конвейерната система. Такива управления могат да следят за празни пространства между
продуктите и да подадат въздуха в
точката, в която той е нужен.
Много системи произвеждат
сгъстен въздух при налягане, по-високо от необходимото. Добре е да се
спазват изискванията на производителя и да не се превишават специфицираните стойности. Ако за едно
приложение е нужно по-високо налягане, може да се обмисли монтира-

нето на допълнителен по-малък генератор, вместо да се увеличава
налягането на цялата система.
До 90% от топлината, отделяна
от един компресор, може да бъде
използвана за подгряване на вода или
въздух. Генерираната топлина може
да се използва за отопление на складове, цехове и производствени линии
с персонал. Друга възможност е разполагането на компресора в склад с
цел предотвратяване на овлажняването на материали, например кашони, което ще намали и риска от развалянето на съхраняваните в тях
продукти.

Двигатели и
задвижвания
Електродвигатели задвижват
повечето от прилаганите в ХВП
процеси, поради което подобряването на ефективността им може да
донесе значителни енергийни и финансови спестявания. Една от мерките е двигателите винаги да се
изключват от служителите, когато
не са необходими. Възможно е инсталирането на сензори, които автоматично да спират двигателите и
конвейерите, когато не се транспортират продукти.
Регулярната поддръжка може да
намали енергоконсумацията на двигателите с близо 10%. Програмата
по поддръжка трябва да включва
графици за смазване, почистване,
обтягане на ремъци и др. Добре е да
се обмисли и възможността за внедряване на техники за прогнозна
поддръжка, които ще позволят навременно сигнализиране за компонентите, които трябва да бъдат подменени.
В много случаи двигателите са
преоразмерени с 20% или повече (например за дадено приложение е необходим двигател с мощност само
7,5 kW, но вместо това се използва
такъв с 11 kW). Когато е възможно,
трябва да се ползват по-малки двигатели с по-висока ефективност.
Ако един двигател е с много ниско
натоварване (<40%) и не може да
бъде сменен, може да има възможност двигателят да се експлоатира в непрекъснат режим в различна
схема на свързване, с което могат
да се постигнат енергийни спестявания от порядъка на 5-10%.
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енергийна ефективност
Високоефективните двигатели
(HEM) са с 3-4% по-ефективни от
останалите благодарение на подобрения им дизайн и конструкционни материали. Ако повредени двигатели се
подменят с модели с по-висока ефективност, енергийните спестявания
могат да достигнат 5%. Обикновено
е по-разходно ефективно да се подменят по-малки двигатели (<15 kW),
отколкото да се пренавият.
В ХВП често се използват и честотни регулатори, например за задвижвания на вентилатори с цел управление на температурите в пещите. Тези устройства могат да бъдат
много ефективни за широк диапазон
от процеси, особено за онези, в които се използват помпи и вентилатори.

Котли и
топлоразпределение
Ефективното производство и
разпределение на парата би могло да
допринесе за понижаване на енергийните разходи с 10 до 30%. В почти
всички подсектори на хранителновкусовата индустрия е необходима
технологична топлина под някаква
форма. Тя обикновено се генерира от
котли, които могат да предоставят
гореща вода или пара (при различни
температури и налягания) в зависимост от изискванията на процеса.
Тук е важно всички компоненти от
разпределителната мрежа (тръби,
вентили, фланци и др.) да бъдат подходящо изолирани и изолацията да се
поддържа в добро състояние, за да
се сведат до минимум загубите на
топлина. Около 10% от генерираната топлинна енергия в парните котли може да бъде загубена заради
недостатъчна и неефективна изолация на разпределителната система.
Лошото качество на използваната в парните котли вода може да
доведе до образуване на котлен
камък, отлагания и корозия, които
редуцират ефективността на
съоръженията. Затова е препоръчително да се внедри система за пречистване и анализ на водата. Обикновено третирането включва добавяне на химикали към водата. Една
такава система за автоматична
обработка на водата може да допринесе за спестяване на гориво от
порядъка на 2%.
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Отпадната топлина от отработените газове, отделяни от котлите, може да се оползотвори за предварително подгряване на горивния
въздух или питателната вода, с което ще се намали общото количество
енергия, необходима за процеса. Тази
мярка може да спести от 2 до 5% от
горивото в сектори като пивоварни,
дестилерии, производство на безалкохолни напитки, консервирани храни
и сладкарски изделия.

Термична обработка
За термичната обработка се изразходва значителен дял от общото
количество енергия, използвана в
производството на храни и напитки, а в подсектори като пекарството тя е основният консуматор. В
повечето процеси на термична обработка в ХВП се използват пещи,
които работят в прекъснат или
непрекъснат режим. Първите се
зареждат периодично с тави с продукти, докато при вторите продуктите преминават върху конвейер
през пещта. При всяка смяна на продукта е необходимо охлаждане на
пещта и загряване до изискваната
температура. Енергийната ефективност може да бъде подобрена
чрез планиране на продукцията с цел
намаляване на смяната на продукти.
При процесите на пържене енер-

гийни спестявания могат да се реализират чрез кондензиране на получаващата се пара и използване на енергията за подгряване на вода. Пара се
използва като източник на топлина
в много от методите за термична
обработка, особено при производството на консервирани храни. Тук огромни количества топлина се изразходват за парна обработка или стерилизиране на продукта, който след
това се охлажда. Отделящата се при
това отпадна топлина може да бъде
оползотворена.

Сушене
Сушенето се използва широко при
производството на храни и напитки
за отстраняване на излишната вода
от продуктовите смеси. Ако в първоначалната смес има възможност да
се влага по-малко вода, тогава за
процеса на сушене ще е необходима
по-малко енергия. Водата често
може да бъде отстранена и по механичен начин в по-ранни етапи на
производствения процес, като това
също ще понижи енергопотреблението при сушене. Част от техниките за механично филтриране са микро- и ултрафилтрация и центрофугиране. Тези методи се използват
например при производството на
сирене или за отделяне на водата при
производството на сухо мляко.
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Електроинсталации
в ядрени
централи
Е

лектрическите инсталации,
захранващи важни за сигурността на
ядрените централи системи, са от
ключово значение. Тези системи
могат да се класифицират като
такива на (вътрешни) и извън
(външни) площадката. Двата вида
системи работят съвместно, предоставяйки необходимата електроенергия във всякакви условия, гарантирайки поддържането на централата в безопасно състояние. Захранващите системи извън площадката
не се считат за оборудване на централата. Те обаче са от изключително голямо значение за сигурността на ядрените централи и са
важни за концепцията за защита в
дълбочина. Предпочитаното електрозахранване в повечето случаи е
това от снабдителната мрежа,
състоящо се от преносна система,
подстанция с комутационна апаратура, главен генератор и разпределителна система. Проектирането на
електроинсталациите за ядрени
централи се определя от снабдителната мрежа, дизайна на системите
в конкретното съоръжение и други
специфични за всяка отделна централа инженерни съображения.

Външни енергийни
системи
Външната електроинсталация се
състои от преносната система и
подстанцията, свързваща централата със снабдителната мрежа.
16

Външната енергийна система обикновено предоставя променлив ток
във всички експлоатационни режими
и състояния на централата. Тя предлага също и преносни линии за изходящата електроенергия. Границата
между вътрешната и външната
електроинсталация е в точката, в
която компонентите, управлявани
от електроразпределителното дружество, се свързват с оборудването, контролирано от оператора на
ядрената централа. Тази граница
обикновено е при проходните изолатори от страната откъм мрежата
на трансформатора, свързан към
преносното напрежение, или страната откъм мрежата на прекъсвач
високо напрежение, който е в найголяма близост до централата.
Външната енергийна система

играе съществена роля по отношение на безопасността, доставяйки
надеждна електроенергия на
вътрешните инсталации от няколко източника: главен генератор посредством спомагателни трансформатори; захранване от електроснабдителната мрежа чрез резервен
трансформатор. Външната енергийна система не е част от предпочитаната захранваща инсталация.
Снабдителната система осигурява високонадеждно външно захранване, като бързо смекчава ефектите
от смущенията в нормалното функциониране на мрежата и свежда до
минимум отклоненията на напрежението и честотата в свързаната
електроинсталация на ядрената
централа. Аналогично, големите
ядрени агрегати с бързи системи за

брой 6/2019

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика
управление и възбуждане на турбините могат да придадат значителна надеждност на електроснабдителната мрежа. Поради тази взаимозависимост добрата функционална интеграция по проект и добрата
оперативна координация между операторите на мрежата и на ядрената централа по време на мащабни
изменения в някоя от двете страни
са важни изисквания за безопасната
и надеждна експлоатация както на
снабдителната мрежа, така и на
централата.

Вътрешни енергийни
системи
Тези инсталации се състоят от
разпределителни системи и захранвания, разположени в рамките на
централата. Те включват променливотокови и постояннотокови захранвания, необходими за поддържането
на контролирано състояние на централата след очаквани оперативни
събития или в аварийни условия, докато бъде възстановено външното
захранване. Вътрешните енергийни
системи се разделят спрямо значимостта им по отношение на безопасността.
Основните компоненти на
вътрешните електроинсталации
включват главен генератор, повишаващ трансформатор, спомагателен
трансформатор, резервен трансформатор и разпределителна система, комутационна апаратура, бате-
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рии, токоизправители, преобразуватели и/или непрекъсваеми захранвания, кабели и променливотокови енергийни източници в готовност. Част
от вътрешните енергийни системи
се причисляват към предпочитаното
електрозахранване.
Вътрешните електроинсталации
принципно се поделят на три вида в
зависимост от енергийните изисквания на товарите:
Променливотокова система –
функциите на свързаните променливотокови товари позволяват известни прекъсвания на захранването.
Обикновено променливотоковата
енергийна система включва AC източник в готовност и резервен AC
източник. Релейни защити засичат
загубата на предпочитаното променливотоково захранване към електроинсталациите и автоматично
стартират електрозахранването в
готовност. В повечето случаи в
анализите за безопасност на централите се допуска, че AC източникът
в готовност ще се използва за изключване на системите след възникване на аварийни ситуации, а резервният AC източник – за удължаване
на проектните условия.
Постояннотокова система – захранва DC товари без прекъсване, от
батерии. Включва устройства за
зареждане на батерии, свързани към
променливотоковата енергийна система. Понякога има няколко отделни постояннотокови инсталации,

предназначени да захранват товари
с различна класификация по отношение на безопасността.
Непрекъсваема променливотокова система – тя подава електроенергия от преобразуватели или двигател-генераторни агрегати, които,
от своя страна, се захранват от
постояннотоков източник или специално предназначени за целта батерии с токоизправители. Тази система включва байпасна верига, което
позволява захранването на товари,
свързани с безопасността, директно от променливотокови системи за
поддръжка и аварийни случаи.

Оборудване
Електрооборудването в ядрени
централи включва комутационна
апаратура, центрове за управление
на двигатели, трансформатори и
кабелни системи. Всички тези компоненти трябва да бъдат избрани
спрямо условията на експлоатация и
условията на околната среда. Електрооборудването трябва да бъде и
пожарозащитено в достатъчна степен.
Апаратурата трябва да бъде с
номинално напрежение, по-голямо от
системното (обикновено 110%) и
номинален импулс, по-голям от което и да е преходно напрежение, на
което може да бъде подложено оборудването. Електрическото оборудване е добре да бъде оразмерено
така, че: да пренася изискваните
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токове на основните вериги и разклоненията им при допустими вариации на напрежението; да отговаря
на нуждите на товарите, без да се
превишава номиналната температура; да издържа на къси съединения;
да издържа на пикови токове, без да
се надхвърля механичната якост.
Сред факторите, които трябва да
се имат предвид при изчисляване на
температурите на проводниците,
са: максималните температури на
околната среда; нормалните токове
и тези на късо съединение; характеристиките на товара; пространствената конфигурация на други
кабели в същите или разположени
наблизо кабелоносещи системи; влиянието на кабелните опори, преминаванията през стени и подове, огнеупорните покрития на кабелите.
Инсталираните в ядрени централи
шини и кабелоносещи системи (скари и канали) и техните опори трябва да са проектирани така, че да
издържат с подходящ толеранс механичните товари, свързани с кабелите и съответните им фитинги.
Шините и кабелите в рамките на
системата за безопасност трябва
да бъдат адекватно защитени от
опасности, свързани с пожар, отказ
или малфункция на флуидни системи
и механични и структурни компоненти. Кабелните трасета следва да
бъдат маркирани в двата им края,
както и на равни интервали в междината им част, като изключение от
18

това правило са затворените кабелоносещи системи. Идентификацията обикновено включва и класа на
напрежение на кабелите.
Физично разделяне посредством
подходящи методи (спазване на
отстояние или физическа преграда)
трябва да се осигури между кабели
с и без класификация по отношение
на безопасността, кабели, принадлежащи към различни класове на безопасност, и кабели с различен клас на
напрежение, например кабели на контролно-измервателна апаратура,
кабели ниско напрежение (1 kV и
надолу), кабели средно напрежение
(над 1 kV до 35 kV) и кабели високо
напрежение (над 35 kV). Само кабели
от един и същ клас напрежение
трябва да се полагат в една кабелоносеща система (стълба, скара или
канал). За приемлива разделяща преграда може да се счита заземен
метален канал.

Заземяване
Заземяването служи за гарантиране както на електрическата безопасност, така и на функционалността на енергийните и контролноизмервателните системи. Подробни
насоки за заземяването в ядрени
централи са налични в национални и
международни стандарти.
Във всяка електроцентрала обикновено има четири концептуално
различаващи се, но не задължително
физически разпознаваеми заземител-

ни системи – за безопасност на персонала, за защита от мълнии, предпазване на енергийни системи и на
контролно-измервателни системи.
Всички заземителни системи трябва
да бъдат свързани в една мрежа.
Заземителното съпротивление
трябва да отразява капацитета на
оборудването за късо съединение и
електрическата безопасност. Международни технически стандарти
описват редица решения за заземяване на контролно-измервателни
системи. Обикновено в ядрените
централи се прилагат един от следните два подхода – заземяване в
една-единствена точка или заземяване в няколко точки. Избраният
подход за заземяване трябва да бъде
оправдан и координиран с общите
проектни условия за електромагнитна съвместимост.
Цялостното заземяване в ядрените централи трябва да бъде проектирано, инсталирано и поддържано
по такъв начин, че да се осигури
ефективна защита на персонала от
опасности и на сградите и оборудването от повреди. Металните рамки на всички видове апаратура трябва да бъдат заземени с изключение
на случаите, в които свързването би
повлияло на функционалността на
оборудването.

Мълниезащита
Необходимо е да се гарантира, че
падането на мълния няма да възпрепятства енергийните и контролноизмервателните системи в ядрените централи. Системите за постигане на това могат да се основават
на външна или вътрешна защита,
като обикновено е необходима комбинация от двата метода. Външната защита включва мълниеотводи
или Фарадеев кафез, а вътрешната
– специфична електромагнитна облицовка на помещенията с цел създаване на защитена от електромагнитни опасности среда. Инсталират
се и защити за пренапрежение, които предпазват както от високото
напрежение, причинено от тока на
мълнията, така и от високото напрежение вследствие на напреженовите разлики между заземяването и
части от външната мълниезащитна система.
брой 6/2019
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Рециклиране на
фотоволтаични
панели
П

рез последните години се наблюдава ръст при внедряването на
фотоволтаични (PV) технологии. В
световен мащаб през 2015 г. новоинсталираните мощности възлизат
на 50 GW/год. и 75 GW/год. през 2016
г., довели до общ капацитет от 227
GW през 2015 и 303 GW през 2016 г.
Водещите PV пазари днес са Европа, Китай, Япония и САЩ. Забелязва
се обаче бързо разрастване и на
пазарите в други региони през последните десетилетия.
Имайки предвид, че фотоволтаиците се превръщат в една от найикономически и екологично конкурентоспособните технологии за генериране на електроенергия, предлагаща
жизнеспособно решение за необходимата декарбонизация на енергийните системи, може да се прогнозира,
че ръстът в пускането на нови PV
инсталации ще се запази. Според
прогноза на Международната агенция по енергетика глобалният фотоволтаичен капацитет през 2030 г.
ще възлиза на 1720 GW, а през 2050
г. - на 4675 GW. В допълнение към
днешните лидери на PV пазара, ръст
в инсталациите се очаква в Индия,
Африка, Средния Изток и други региони, нечленуващи в Организацията за
икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР).

Прогнози за отпадъчни
PV модули
Разширението на PV пазара означава и увеличение на количеството
20

отпадъчни фотоволтаични модули в
бъдеще. Поради това е необходимо
внедряването на екологосъобразни
процеси и политики за управление на
отпадъчните потоци соларни панели. Рамка, подкрепяща ранното разработване на стратегии за модулите в края на жизнения им цикъл, ще
подпомогне и изготвянето на цялостни политики в областта. По-доброто разбиране на прогнозите за
бъдещите количества отпадъци и
състава им ще допринесе за изграждане на основата на подобна рамка.
Фотоволтаичните модули имат
типична продължителност на експлоатационния живот от 30 години.
Някои PV модули обаче постъпват в
отпадъчния поток по-рано от очакваното поради повреди по време на
етапите на транспортиране и инсталация, първоначални откази след

стартиране, технически и физически неизправности, причинени от
тежки условия на околната среда, и
неочаквани външни фактори, включително природни бедствия.
При сценарий на регулярна загуба
на PV панели отпадъчните количества до 2030 г. ще нараснат до 1,7
млн. т в сравнение с 43 500 т през
2016 г. Още по-драстичен ръст до
около 60 млн. т може да се очаква до
2050 г. При сценарий на ранно постъпване на модулите в отпадъчния
поток количествата до 2030 г. ще са
около 8 млн. т и 78 млн. т до 2050 г.

Технологии за общия
отпадъчен поток
Понастоящем повечето държави
класифицират фотоволтаичните
модули като общи или производствени отпадъци, докато в Европейския
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съюз са в сила специфични разпоредби. Въпреки че към
момента количествата PV отпадъци са умерени, вече
са в експлоатация заводи за рециклиране на модули, чиято
работа се оправдава от комбинацията от малки обеми
отпадъци с гаранционната възвръщаемост и рециклирането на производствения скрап.
Отпадъчните PV модули първоначално се транспортират до съоръжения за рециклиране или междинна
преработка. Там се провеждат процеси за сепариране
на ценните материали, съдържащи се в соларните панели като стъкло, метали и техните съединения. Възстановените ценни материали се използват като вторични суровини за производство на различни продукти след
процес на пречистване. Възможно е в зависимост от
нивото на сепарация при първия процес да бъдат внедрени и допълнителни междинни процеси на третиране.
От друга страна, останалите материали с ниска или
никаква стойност, включително прах, които се генерират от рециклиращите предприятия при междинна обработка или от производителите, могат да бъдат обезвредени чрез депониране. Трябва да се отбележи също,
че някои материали, например полимери, могат да бъдат
третирани термично, след което отделената в резултат топлина да се оползотвори в други процеси.

с относително ниски разходи, който тези компании
могат да внедрят с малка допълнителна инвестиция.
След процеса на възстановяване на стъклото останалите материали, като метали и различни съединения,
се третират от други преработващи компании. Процесът на регенериране на стъклото често се провежда
на серии, за да се осигури възможност за регулиране на
параметрите и поради все още скромните количества,
налични за преработка днес. Типичното оборудване за
отстраняване на примеси като полимерни остатъци
(лепило) или винтове от стъклените трошки включва
магнити, трошачки, сита, устройства с вихрови токове, оптични и индуктивни сортиращи системи и др.
Получаващата се стъклена фракция, която все още може
да е силно замърсена със силиций, полимери и метали,
може да бъде смесена с друго рециклирано стъкло за
термоизолиращ материал при производството на пеностъкло или стъклено влакно. С увеличаването на потока отпадъчни соларни панели обаче този пазар може да
се пренасити и да са необходими инвестиции в нови
технологии за рециклиране. В други страни някои ценни
метали, например сребро, се възстановяват в предприятията за междинна преработка.
Понастоящем механичният подход е основният процес, използван за сепариране на слоестите структури
на фотоволтаичните модули, базирани на кристален
силиций. С него се постига висока степен на възстановяване на материали спрямо масата на модулите, въпреки че някои ценни материали (които са малко по маса)

Третиране на модули от кристален
силиций
Първата стъпка за възстановяването и рециклирането на материалите, използвани в PV модулите е
отделянето на основните компоненти като слоести
структури, метални рамки и клемни кутии (кабели и
полимери). Алуминият или стоманата от рамките и
медта от кабелите могат да станат част от вече добре
установените схеми за рециклиране на метали и следователно са с потенциал за лесно рециклиране. След това
най-важният и технически труден процес е сепарацията на слоестите структури, съставени от стъкло,
силиций-базирани фотоволтаични клетки и полимерни
пластове.
Повече от 15 000 т отпадъчни фотоволтаични модули са събрани през 2016 г. в Европа, като повечето от
тях за силиций-базирани. Повечето такива панели се
третират от организации за рециклиране на плоско
стъкло, тъй като рециклирането на слоестия стъклен
компонент на модулите от кристален силиций е процес
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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може да не се регенерират напълно.
Тази стратегия предлага законодателно съответствие, без да са необходими допълнителни инвестиции.
В бъдеще обаче от операторите по
рециклиране ще се изисква да отстраняват оловото и оловните съединения от изходната стъклена
фракция. Това най-вероятно ще доведе до допълнителна обработка
съгласно изискванията на Директивата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
например. Изграждането на специализирани съоръжения за рециклиране
на соларни панели ще повиши капацитета за преработка и ще увеличи
максимално приходите благодарение
на по-доброто качество на изходните потоци. В допълнение, това ще
допринесе и за повишаване на нивата на възстановяване на ценните
компоненти.

Рециклиране на
тънкослойни модули
Тънкослойните модули понастоящем се преработват и рециклират
посредством комбинация от механични и химични процеси. Благодарение на един от прилаганите към
момента методи за CdTe модули
може да се постигне ниво на регенериране на стъкло от близо 90% и
около 95% за полупроводникови материали. Този процес включва следните етапи: шредиране и натрошава22

не в чукова мелница на частици с
диаметър около 5 mm с цел разрушаване на връзките между слоевете,
събиране на отделящия се прах чрез
аспирационна система, оборудвана с
високоефективен филтър; обработка на полупроводниковия слой със
смес от сярна киселина и водороден
пероксид, сепариране на стъклото и
по-големите парчета етилен винил
ацетат (EVA) в класификатор и на
вибриращо сито, последвано от промиване на стъклото с вода и сушене
върху лентов филтър; екстракция на
филтрационните
течности,
съдържащи метали, посредством
йонообмен или утаяване, допълнително пречистване на получените
кадмий и телур, в случай че ще се
използват повторно за производството на нови соларни панели.
Отвъд CdTe рециклирането на
тънкослойни фотоволтаични модули
все още е в началото си. С нарастването на отпадъчните обеми обаче се
очаква да се разширят и познанията
за третирането им и процесът да
се подобри значително.

Разлики
В очакване на големи количества
отпадъчни PV модули и за да се запази соларната технология като
една от най-чистите, се разработват различни стратегии за управлението на този вид отпадъци. Към
момента рециклирането както на

модули от кристален силиций, така
и на тънкослойни модули е комерсиализирано. С цел да се подобрят
нивата на възстановяване на материали, екологичните параметри и
разходната ефективност на процеса продължава усилената научноизследователска дейност в областта.
Технологиите за рециклиране на
двата основни вида модули имат
различни характеристики поради
различията в структурата на панелите и използваните за производството им метали. Една от основните разлики е, че целта на елиминирането на капсулиращия материал от слоестата структура на
тънкослойните PV модули е възстановяване и на покривното стъкло, и
на стъклото субстрат с полупроводниковия слой, докато при силициевите модули целта е сепариране и
възстановяване на стъкло, силициеви клетки и други метали.
Процесите за рециклиране на силициеви модули грубо могат да бъдат
разделени на такива, елиминиращи
капсулиращия материал от слоестата структура, и такива, в резултат
на които се регенерират металите
от силициевите клетки след предварително разглобяване, например премахване на металните рамки и клемните кутии. Елиминирането на капсулиращия материал от слоестата
структура е една от най-важните и
най-затрудняващите цели на научноизследователската дейност по отношение на рециклирането. В момента учените разработват различни
термични, механични и химични подходи за разслояването на модулите.
Що се отнася до рециклирането
на тънкослойните соларни панели,
процесите могат да бъдат разделени на такива, които елиминират
капсулиращия материал от слоестата структура, и такива, от които след предварително разглобяване се възстановяват метали и
стъклен субстрат. Механичното натрошаване вече е доказан метод за
елиминиране на капсулиращия материал, като са разработени и термични и оптични подходи. Благодарение на химичните технологии
могат да бъдат регенерирани металите от субстрата, както и стъклото.
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Великобритания тества
влакове, частично захранвани
със соларна енергия
В

усилията си за повишаване на
екологосъобразността на транспорта операторът на британските
железници Network Rail стартира
изпитания на частично захранване на
железопътна линия със соларна енергия. През август т. г. социалното
предприятие Riding Sunbeams пусна
в експлоатация първите фотоволтаични панели, които директно захранват жп линия. При постигане на добри резултати иновативната схема
ще докаже, че соларната енергия е
конкурентоспособна и надеждна алтернатива на захранването от електроснабдителната мрежа за тяговите жп системи в Обединеното
кралство.
Сътрудничеството между двете
компании е част от плана на Network
Rail да улесни инвестирането и разширяването на железопътния транспорт от страна на други организации, което ще подобри качеството
на пътническите и товарните превози. През следващите пет години
Network Rail се надява да спести 3,5
млрд. британски лири чрез редица
инициативи. Според прогнозите на
компанията, соларните панели могат да осигурят 10% от енергията,
необходима за захранване на влаковете по електрифицираните маршрути с контактна мрежа тип трета релса, характерни предимно за
югоизточната част на Англия.
Проектът, финансиран от Министерството на транспорта на Великобритания, е продължение на
съвместно проучване на Climate
Action и Лабораторията за енергия на
бъдещето към Имперски колеж Лондон. Резултатите от проучването
показват, че директното свързване
на соларни панели към мрежите за
влакове, метро или трамваи може да
задоволи съществен дял от енергийЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ните им нужди. Освен това според
проучването използването на възобновяема енергия може да е по-разходно ефективно от захранването с
енергия от електроснабдителната
мрежа.
„Имаме амбиции да приложим тази
технология и на други места, ако
този демонстрационен проект се
окаже успешен, за да можем да предоставим по-зелена, по-добра железопътна мрежа за нашите пътници
и широката общественост“, коментират от Network Rail. Според екипа технологията може да се приложи в по-големи населени места като
Лондон, Манчестър, Единбург, Глазгоу и Нотингам.
Тестовата инсталация с мощност 30 kWp се състои от около 100
соларни панела. Масивът е свързан
към спомагателен трансформатор
на тяговата система по уесекския
маршрут, като енергията от панелите захранва сигнализацията и
светлините. Екипът, работещ по
проекта, събира и данни за енергопотреблението в още 6 потенциални локации в Южна Англия. Тези данни ще бъдат използвани за намира-

не на начини за употреба на много
по големи соларни групи за захранване на влаковете.
До края на следващата година
Riding Sunbeams планира да изгради
и свърже към британските железници първия в света соларен парк, който да е изцяло обществена собственост. Соларният масив е свързан към
железопътната линия в Алдършот,
Хемпшир. Предвижда се в бъдеще
населението, живеещо покрай жп
линиите, да има възможността да
инвестира в подобни фотоволтаични системи.
„Комбинирането на най-големия
консуматор на енергия във Великобритания – железниците, с любимия ни
енергиен източник, слънцето, е началото на перфектните взаимоотношения. Преходът на железопътния
транспорт от изкопаеми горива към
възобновяема енергия ще намали
разходите в значителна степен и ще
донесе съществени ползи за обществото, като същевременно ще
допринесе и за справяне с кризата с
климатичните промени“, коментира
директорът на Riding Sunbeams Лио
Мъри.
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