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TAITRA организира първото издание на 2035 E-Mobility Taiwan
Изложението 2035 E-Mobility Taiwan, организирано от Тайванския съвет за разви-

тие на външната търговия (TAITRA), ще направи своя дебют от 20 до 22 октомври
т. г. в зала 2 на Taipei Nangang Exhibition Center. Събитието ще е посветено на
електромобилността и екосистемата на автомобилите с автономно управление.
Първото издание на изложението ще бъде хибридно – освен на място, то ще се
състои и онлайн от 20 октомври до 20 ноември т. г.

В рамките на платформата ще бъдат представени продукти, ще се проведат
семинари и бизнес срещи, насочени към обмен на идеи с цел стимулиране на кре-
ативна комуникация между компаниите в посока оформяне на бъдещето на елект-
рическата мобилност и установяване на нови бизнес модели. 2035 E-Mobility Taiwan
беше официално представено на пресконференция на 27 април т. г., в рамките на
която водещи компании участници не само обсъдиха конкурентните предимства на
тайванската индустрия, но и обявиха серии официални изложения и инициативи.

„Ролята на основните играчи на пазара на електромобили към момента ще се
развива в посока не само производство и усъвършенстване на превозните средства,
батериите, зарядните станции и устройствата за съхранение на енергия, но най-
вече към комплексно предлагане на цялостни решения за мобилност, основани на
свързаност, интелигентни електрически мрежи, глобални комуникационни стандар-
ти. Посетителите на 2035 E-Mobility Taiwan ще имат възможност да се запознаят
с най-новите решения във всички тези направления“, информират от TAITRA.

Община Белене повишава енергийната си ефективност с нова водородна инсталация
Община Белене откри водородна система за генериране на високоенергийно

гориво за повишаване на енергийната ефективност на отоплителната инсталация
на сградата на общината. Системата е реализирана в рамките на проект „Водо-
родна община за зелено бъдеще“ и е стъпка от амбициозната стратегия на общи-
на Белене за висока енергийна ефективност и декарбонизация на производството
на топлинна и електрическа енергия.

„Водени от европейската политика на Зеления пакт и Водородната стратегия
на Европа, община Белене предприема тази първа крачка, за да гарантира по-чист
въздух и по-качествен живот на своите граждани, както и висока енергийна ефек-
тивност за по-добро използване на ресурсите,“ заяви кметът Милен Дулев.

Системата представлява инсталация за оптимизация на горивните процеси
посредством адаптация на „рецептата на горене“ чрез добавяне на водород и
кислород, произведени на място. Тя е напълно автоматизирана и работи автоном-
но без нуждата от оператор, като регулира генерирането и подаването на во-
дородното гориво със собствен софтуер и електронни компоненти за управление.
Очаква се вследствие на внедряването на системата разходите за конвенцио-
нално гориво да намалеят в рамките на 30-45%, а отделяните вредни емисии с
около 30%.

Microchip обяви нови DC/DC конвертори с повишена радиационна защита
Microchip разшири фамилията SA50-120 DC/DC конвертори за космически прило-

жения с девет нови модела, базирани на комерсиални стандартизирани технологии
(COTS). Фамилията SA50-120 от защитени срещу радиация DC/DC преобразуватели
използва SMT монтаж на компонентите, което позволява гъвкавост и персонали-
зация в съответствие със специфични приложения и изисквания. Приборите отго-
варят на стандартите Mil-Std-461, Mil-Std-883 и Mil-Std-202.

Преобразувателите SA50-120 са с входно напрежение 120 V и осигуряват мощ-
ност до 56 W в компактен нископрофилен корпус. С EMI дизайн, защита от ради-
ация и от един до три изхода, те са подходящи за приложение в Международната
космическа станция и програмата Орион на НАСА.

Осигурявайки 8 млн. часа средно време между отказите (MTBF) и до 87% КПД,
фамилията SA50-120 осигурява повишена ефективност и надеждност, посочват от
компанията. Моделите са пригодени за до 100 krad (Si) натрупана доза на йонизи-
ращи лъчения (TID) и ефект от единично събитие (SEE) по-голям от 80 MeV cm2/
mg. Осигуряват синхронизация, управление с TTL сигнали и разнообразни защити.
Моделите с един изход предлагат допълнително дистанционно наблюдение, регули-
ране на изходното напрежение и функции за паралелно свързване.

ЕК одобри създаването на съвместна компания на Аурубис и TSR Recycling за рециклиране
на кабели Европейската комисия (ЕК) одобри създаването на съвместно предприятие за

рециклиране на кабели от Аурубис и TSR Recycling. През ноември 2020 г. двете
компании обявиха планове за създаване на съвместно предприятие, в което да се
обединят Cablo Metall-Recycling und Handel, дъщерно дружество на Аурубис, специ-
ализирано в рециклирането на стари кабели, и подразделението на TSR в Гелзен-
кирхен с цел преработка до медни гранули и пластмаса. Съвместното предприятие
ще се нарича Cablo, като 60% от него ще бъдат собственост на TSR, а 40% – на
Аурубис.

Cablo Metall-Recycling und Handel рециклира медни и алуминиеви кабели и произ-
вежда широка гама от метални гранули. Компанията също така произвежда пла-
стмасови продукти от изолация за кабели. От своя страна дивизията на TSR в
Гелзенкирхен разполага с два кабелни гранулатора и преработва различни видове
кабели за получаване на медни гранули.
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Енерго-Про Варна инвестира над 4,1 млн. лв. в Разград и Търговище
Енерго-Про Варна предвижда да реализира инвестиционната си програма за

текущата година в Разград и Търговище с над 4,1 млн. лв. В рамките на среща
с кметовете на двете общини от дружеството представиха извършените през
2020 г. инвестиции, както и планираните за тази година проекти за развитие на
мрежата. Сред основните теми, дискутирани по време на стартиралата иници-
атива на дружеството за срещи с представители на местната власт, беше и
започналият през октомври процес по задължителна либерализация за всички не-
битови клиенти. Гратисният период, предвиден в законодателството, изтича на
30 юни т. г. Управителите на Енерго-Про предоставиха на кметовете актуална
справка за броя клиенти на територията на двете области, които все още не са
избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар. От компанията уточ-
няват, че небитовите клиенти, които до 10 юни т. г. не сключат договор за
доставка на електроенергия с някой от близо 50-те търговци на либерализирания
пазар, ще преминат от 1 юли т. г. на доставчик от последна инстанция, при който
цените на електроенергията са съществено по-високи от пазарните.

Самовъзстановяващ се полимер удължава живота на батериите за електромобили
Изследователи от Университета „Мартин Лутер“ в Хале-Витенберг обявиха, че

разработват  самовъзстановяващ се полимер, който може да спомогне за увели-
чаване на капацитета за съхранение на енергия на литиево-йонните батерии за
електромобили и в същото време да удължи живота им. Изследователският екип,
воден от проф. Волфганг Биндер от Института по химия при Университета „Мар-
тин Лутер“ в Хале-Витенберг, е фокусиран върху свойствата на материалите,
вложени в литиево-йонните батерии. Функционалните материали, разработвани
от екипа, могат самостоятелно да идентифицират дори най-малките структурни
дефекти и след това да ги поправят.

Проф. Биндер обяснява, че при увеличаване на капацитета на батериите и нама-
ляване на времето за зареждането им има един проблем и той е, че колкото по-бързо
се зареждат и изтощават батериите, толкова по-бързо стареят. При бързо зареж-
дане обемът на материалите, вложени в батериите, се свива и раздува по-често,
при което се увеличава рискът от образуване на пукнатини в електродите на ба-
териите и предсрочно деградиране на електродите и електролита. Екипът на проф.
Биндер е създал адхезивен гел, действащ като защитен слой, който запълва дори и
най-малките пукнатини в електродите и предотвратява задълбочаването на повре-
дите. В рамките на европейския изследователски проект BAT4EVER изследователи-
те от Университета „Мартин Лутер“ заедно с колеги от други изследователски
институции и компании в Европа развиват диагностична и възстановяваща система,
която да открива и отстранява повреди в батериите на ранен етап от появата им.

Учени от ИЕЕС-БАН представиха нови решения за съхранение на енергия
Учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени

Будевски“ (ИЕЕС) при Българската академия на науките (БАН) представиха четири
технологични разработки на онлайн форума „Наука за бизнес“, организиран от Из-
пълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
и БАН. Ас. д-р Борис Широв представи експертни решения при проектиране и управ-
ление на батерийни станции от оловни батерии, които биха могли да бъдат прила-
гани в буферни станции на електроснабдителната мрежа. Гл. ас. д-р Борислав Абра-
шев представи алтернатива на съществуващите стационарни станции за съхране-
ние на енергия. Преимуществата на метал-хидрид-въздух батерията за съхранение
на енергия от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) са ниски цена и тегло,
безопасност при експлоатация и екологичност на изходните материали.

Гл. ас. д-р Илиян Попов изложи накратко бизнес план за комерсиализиране на
разработената от екип от ИЕЕС екологична батерия магнезий-въздух, използваща
солена вода за електролит. Гл. ас. д-р Галин Борисов представи постигнатите
резултати в разработване на система за получаване и компресиране на водород
без механично движещи се части, на базата на която е създаден електрохимичен
компресор, който работи на стъпаловиден принцип и може да осигури водород с
напълно достатъчно налягане за надеждното захранване и ефективната работа на
горивен елемент с мощност 1-2 kW. Системата е приложима в мощности, рабо-
тещи в т.н. зелен енергиен цикъл.

ЧЕЗ осигури шест стипендии за ученици с електротехнически профил
Деветото издание на „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ отличи най-успешните възпи-

таници на професионалните гимназии в Западна България с електротехнически
профил. Победителите получават стипендии за втория учебен срок на 2020-2021 г.
в размер на 600 лв. и възможност да кандидатстват с оценката от конкурса в
четири висши учебни заведения – Технически университет – София, Колеж по енер-
гетика и електроника, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето
транспортно училище „Т. Каблешков“.

Тази година финалният трети кръг на конкурса се проведе онлайн, като до него
достигнаха отборите на шест професионални гимназии с електротехнически профил
на територията на Западна България. Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е
една от най-ранните инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното обра-
зование в България. Той стартира през 2012 г. като част от графика на Министер-
ството на образованието и науката (МОН) за националните състезания по професии.
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Новата серия GC
генератори Cat
Новата серия GC
генератори Cat

Наскоро Елтрак България под-

сигури пазара с новата серия ге-

нератори на Cat – Cat® GC. Про-

дуктовата гама е налична за

българските партньори на компа-

нията от началото на 2021 г.

Новата серия Cat® GC стаци-

онарни дизелови генератори са

с мощност от 40 до 600 ekW. Мо-

гат да се използват за всякакви

приложения от клиенти, които

искат да са сигурни, че бизнесът

им няма да спре да работи по

време на прекъсване на електро-

захранването.

Генераторите на Cat са в съот-

ветствие с всички разпоредби за

нива на емисии. Компонентите им

са с удължен експлоатационен

живот.

Ако търсите оборудване със

стойност и надеждност в об-

служването на захранването си,

то може да дойде само от

Caterpillar! Нашите нови дизелови

генератори Cat® GC споделят ка-

чеството и производителността

на цялата ни продуктова линия, но

са проектирани с допълнителни

ползи за клиента – намалени раз-

ходи за монтаж, понижени транс-

портни разходи и, разбира се, по-

ниски разходи за притежание.

Елтрак България предлага и

редица предимства като Ваш

партньор: инженерни решения,

опитни техници, които да ви

обслужват, постоянна наличност

на части, персонализирани плано-

ве за поддръжка.
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Battery World 2021 ще се проведе през юни
Международното изложение за технологии за батерии и системи за съхранение

на електроенергия Battery World 2021 ще се проведе на 23 и 24 юни в Пиаченца,
Италия, съобщиха организаторите от А151. Сред акцентите на изложението ще
бъдат последните достижения в областта на проектирането и производството на
батерии и системи за съхранение на електроенергия, материалите и компоненти-
те, изпитванията и услугите.

Програмата включва лекции, конференции и семинари, уъркшопове, продуктови
презентации и възможности за установяване на нови партньорства. Ще бъдат
обявени и носителите на наградите BATTERY Awards 2021, които се присъждат на
хора, компании и институции за усилията им и постигнатите резултати в разви-
тието на индустрията за производство на батерии в Италия и по света.

Изградиха фотоволтаична централа за индустриален обект в Лясковец
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа за дистрибуционната компания

Грестокомерс в Лясковец. Централата се състои от 140 монокристални модула и
един инвертор. Модулната система с обща площ 400 кв. м е монтирана чрез алу-
миниева конструкция върху равен покрив на складовата база на фирмата в града.
Фотоволтаичната централа е снабдена със система за наблюдение, контрол и
събиране на данни за произведената енергия, а пиковата й мощност е малко над
50 kWp. Производителността на годишна база надхвърля 64 MWh, а генерираното
количество електроенергия ще обезпечава собствените нужди на Грестокомерс с
отдаване на излишъка в мрежата.

Грестокомерс има над 25 години опит в дистрибуцията и логистиката на бързо-
оборотни стоки на едни от водещите български производители. Днес фирмата
разполага със складови бази в няколко областни града в Североизточна и Северна
България.

Стартира строителството на III енергоблок на АЕЦ Аккую
Стартира строителството на III енергоблок на АЕЦ Аккую в Турция. В церемо-

ния за началото на строителството чрез видеоконферентна връзка участваха
президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Ердоган.

„Само три години след началото на изграждането на АЕЦ Аккую започваме
мащабно строителство по трети енергоблок. Изпълнението на проекта върви с
безпрецедентни темпове. Изразявам искрената си благодарност към правител-
ството на Турция и към местните власти за пълната им подкрепа за проекта.
Само заедно, с участието на ръководството на страната, компаниите от турс-
ката индустрия и с подкрепата на обществото, ще можем бързо и ефективно да
построим атомната електроцентрала, която ще се превърне в една от основите
на енергийната сигурност на републиката“, коментира генералният директор на
руската корпорация Росатом Алексей Лихачов. Лицензът за изграждане на III енер-
гоблок на АЕЦ Аккую бе издаден от Турската агенция за ядрено регулиране (NDK)
на 13 ноември 2020 г.

Обсъдиха възможностите за развитие на комплекса Марица-изток
На 14 април т. г. се проведе среща в централата на „Марица-изток“, в рамките

на която бяха обсъдени възможностите, които предлагат науката и технологиите
за развитието на въгледобивното дружество. Подчертан бе и стремежът към
създаването на интелигентна конструкция, която да издържи на всички европейски
изисквания за въглеродна неутралност. В хода на разговора стана ясно, че започва
предпроектно проучване, което трябва да установи какви са възможностите за
улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на СО2 на територията на
страната.

Сред участниците в срещата бяха изпълнителният директор на Мини Марица-
изток Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети
– проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов, деканът на Енергомашино-
строителния факултет на ТУ проф. д-р инж. Тотьо Тотев и др. Гостите изразиха
увереност, че визия със „зелен елемент“ изпълнява изискванията и условията на
Зелената сделка и определиха целта си като мисия на науката в подкрепа на
енергетиката в България.

ПГЕЕ в Кърджали получи престижно европейско отличие
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко

войвода“ (ПГЕЕ) в Кърджали бе отличена за втори пореден път с престижното
европейско отличие „eTwinning school“. Знакът се присъжда на училища, отдадени
на споделеното лидерство при реализиране на проекти на национално и европейско
ниво. Тази година ПГЕЕ е единствената професионална гимназия сред отличените
25 учебни заведения в България.

Училището работи по дейност eTwinning от 2009 година. Има реализирани над
40 проекта, като голяма част от тях са удостоени с национален и европейски знак
за качество. На три от проектите са присъдени национални награди от Центъра
за развитие на човешките ресурси. Инициативата eTwinning е част от програмата
„Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), подпомагаща международното сътрудниче-
ство и насърчаваща работата в екип и в безопасна електронна среда.
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Пазарният ни дял при
бързозарядните станции в
България е близо 85% за 2020 г.

Разкажете повече за най-новите предложения в порт-

фолиото от продукти и решения на АББ за зареждане

на електрически автомобили и автобуси?

Поставяйки основите за бъдещето на по-интелигентна, надеж-

дна мобилност без емисии, АББ инвестира много в създаването на

иновативни, високотехнологични и достъпни за всеки и навсякъде

решения за зареждане на електрически автомобили, в това число

товарни камиони и автобуси. Увеличаването на капацитета на

използваните батерии в електромобили с цел осигуряване на ком-

фортно голям пробег доведе до естествена нужда от създаването

на адекватни по мощност DC бързозарядни станции. Най-новите

попълнения в портфолиото ни ABB Terra 94HC, ABB Terra 124HC и ABB

Terra 184HC (HC-high current) напълно и надеждно задоволяват тази

потребност, осигурявайки бързо зареждане с мощност до 180 kW,

с напрежение до 920 V и максимален ток до 400 А (CCS2 конектор).

В случая говорим за време на зареждане на 100 km пробег в порядъкa

на 8 мин. при ABB Terra 184HC.

Малкият корпус тип "всичко в едно" прави бързите зарядни

станции ABB Terra DC перфектни за паркинги и паркоместа с ог-

раничено налично пространство и възможност за зареждане на два

електромобила едновременно на DC частта, разпределяйки мощ-

ността в зависимост от конкретната нужда на зареждащите се

електрически автомобили.

Бързозарядните станции от четвърто поколение ABB Terra са

напълно съвместими и приложими при зареждане както на всички

електрически автомобили, така и на електрически автобуси и теж-

котоварни превозни средства, което ги прави силно предпочита-

но решение от повечето оператори на зарядна инфраструктура и

инвеститори в сегмента. Тази година ще излезе и нашият V2G

продукт Terra Nova bi-di Wallbox – двупосочна DC зарядна станция.

С какви характеристики се отличават водещите моде-

ли зарядни станции на АББ, които им дават предимство

пред продуктите на конкурентите производители?

АББ на глобално ниво има повече от 13 години опит в разработ-

ването на решения за DC бързозарядна инфраструктура. До момента

имаме продадени около 20 000 DC бързозарядни станции и повече

от 380 000 AC зарядни станции в целия свят и извършени повече

от 42 млн. зарядни сесии, което ни поставя на убедителното 1-во

място в сектора с двоен по големина оборот спрямо втория. В

България пазарният ни дял при бързозарядните станции е около 85%

за миналата година.

В основата на този убедителен резултат стои сплотен екип

от опитни професионалисти, използващи всяка своя нотка на

вдъхновение, превръщайки я в иновация и реализирайки я в предим-

ство. Влизайки в конкретика, бих изтъкнал високата надеждност

и сигурност на нашите зарядни станции, което се постига чрез

предлагана единствено от АББ облачно-базирана единна система

на свързаност на зарядните ни станции. Тя позволява 24/7/365

мониторинг на всяка зарядна станция, осигурявайки 99%+ ъптайм, www.abb.bg

дистанционна актуализация на функционалностите за най-новите

електрически превозни средства, решаване на повече от 75% от

сервизните случаи дистанционно и използването на всички акту-

ални методи за извършване на разплащане. Всяка ABB Terra DC

бързозарядна станция е изградена на модулен принцип, съставена

е от определен брой инверторни модули в зависимост от общата

й мощност. При неизправност в някой от модулите, използвайки

свързаността, дистанционно този модул се байпасира и зарядна-

та станция продължава да зарежда, с намалена мощност, но оси-

гурява заряд, който е критично необходим, особено в отдалечени

междуградски райони, където липсва алтернатива за зареждане.

Най-голямата инсталирана база на DC зарядни устройства,

заедно с подробната дистанционна диагностика, ни помагат да

сме най-напредналите в процеса на обучение при използването на

бързозарядни станции с постоянен ток.

Каква посока на усъвършенстване на технологията на

бързите зарядни станции предвиждате и какви са Ваши-

те прогнози за развитието на пазара на тези продукти?

Доста бързо се развиват електрическите камиони и автобуси

като част от нуждата за по-екологичен и икономически целесъоб-

разен транспорт. Готови сме и за тях, като вече имаме изпълнени

няколко проекта в Европа, както и вече има създадени ползотворни

сътрудничества с редица големи производители от ранга на

Mercedes, Volvo и MAN. За активната си роля в напредването на меж-

дународното приемане на транспортни решения с нулеви емисии АББ

заслужено получи признанието за Глобален лидер в електрическата

мобилност за 2019 г. Щастливи сме да сме част от тази трансфор-

мация и да продължим да пишем бъдещето на безопасното, интели-

гентно и устойчиво електроснабдяване и електрообзавеждане.

Пазарният ни дял при
бързозарядните станции в
България е близо 85% за 2020 г.

Ангел Димитров, специалист "Бизнес
развитие" в направление "Зарядна

инфраструктура за електромобили и UPS"
на АББ България, пред сп. Енерджи ревю
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   редизвикателна задача, пред която енергийната ин-

дустрия е поставена днес – да осигури устойчиви, до-

стъпни и надеждни услуги, за да задоволи нарастващо-

то енергийно потребление, като същевременно спази

ангажиментите си за неутралност по отношение на

климата и околната среда, зададе основен тон в про-

грамата на Хановерския панаир тази година и постави

развитието на енергийната индустрия в полето на най-

горещите дискусии.

Днес промяната на енергийния пазар е обусловена от

тенденциите към декарбонизация, децентрализация и

нарастващо търсене. В един децентрализиран и декар-

бонизиран енергиен свят цифровизацията e ключов

фактор за осигуряване на безопасна, надеждна, достъ-

пна и устойчива енергия, казва д-р инж. Беатрикс Натър,

изпълнителен вицепрезидент в Siemens Energy.

В бъдеще интелигентните мрежи ще балансират ко-

лебанията в търсенето и предлагането на електроенер-

гия. От една страна, увеличаването на възобновяемите

източници, а от друга страна, потреблението от нови

клиенти, като ползватели на зарядна инфраструктура за

електрически автомобили например, изискват да се пред-

приемат допълнителни мерки за стабилизация на напре-

жението и честотите на мрежите. Чрез възможности-

те на IoT в комбинация с тези на периферните изчисле-

ния (edge computing) вече са реалност подобрени решения

за защита и автоматизация на управлението, които са

само началото на изцяло нова парадигма на електропре-

носните и електроразпределителните услуги.

Следващата стъпка е приближаване на периферните

изчисления още повече до нивото на актива, за по-голямо

бързодействие и възможности за вземане на решения на

ниво подстанция чрез комбиниране на защита и управле-

ние със съвременен софтуер. Това ще доведе до по-крат-

ко време за реакция, по-високо ниво на киберсигурност и

по-бързо вземане на решения. Нещо повече, водещи изло-

жители анонсираха свои революционни предложения,

стигащи дори по-далеч – електропреносна система с пълна

облачна свързаност. Технологичен пробив, който ще оси-

гури пълна защита на една свързана подстанция и обмен

на данни в облака по всяко време и от всяка точка за

постигане на невиждана досега ефективност.

Платформи за цифровизация
на енергийната индустрия

Гъвкавото управление на енергийните услуги е във

фокуса на редица решения за инфраструктурата като

услуга (IaaS – Infrastructure-as-a-Service). Един общ интер-

Акценти от HM 2021 –
цифровизация и въглеродна
неутралност на енергийния бизнес

фейс обединява голям брой полеви устройства и систе-

ми от различен вид за връзка, управление и синхрониза-

ция на функциите им.

Уеб базирани решения дават възможност за разши-

ряване на функционалностите според нуждите на по-

требителя от магазин за приложения с отворен код за

разработчици на трети страни. По този начин се га-

рантират бъдещата разработка и надграждане на ре-

шенията. Цялостните платформи включват управление

на веригата на стойността от електропреносната и

електроразпределителната инфраструктура до уеб

ниво. Могат да бъдат добавяни допълнителни модули,

като например за управление и следене на енергопот-

реблението и свързване с енергийния пазар. Модул, от-

говарящ за измерване на качество на захранваната

енергия, осигурява постоянен мониторинг на мрежата.

Управление на енергията
в промишлеността

За по-високата енергийна ефективност на едно про-

изводствено предприятие днес задължително условие

е то да бъде напълно цифрово свързано в мрежа. Воде-

щи разработчици представиха на изложението свои от-

ворени и мащабируеми архитектури, в рамките на

които контролерите, свързващата инфраструктура и

софтуерът са в състояние на непрекъсната комуника-

ция.

По този начин се постига безпрецедентна прозрачност

и проследимост на данните, въз основа на която могат

да се вземат обективни решения за оптимизиране на по-

треблението на енергия, оперативните процеси и рабо-

тата по поддръжката. За да се постигне възможно най-

висока плътност на данните, разработките са насочени

към безотказна свързаност на всички компоненти на

системата в цифрово достъпна мрежа.

П

Акценти от HM 2021 –
цифровизация и въглеродна
неутралност на енергийния бизнес
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     роблемът, от чието решение

зависи промишленото развитие в

световен мащаб – намаляването на

въглеродния отпечатък от производ-

ствените дейности, бе поставен и

в дискусионния епицентър на конфе-

рентната програма на Хановерския

панаир тази година, където бяха

представени редица иновативни

подходи и мерки за намаляване на

глобалния екологичен отпечатък на

енергийния интензитет, включител-

но и пряко обвързани с усъвършен-

стване на електроенергийните ус-

луги и разширяване на мрежата от

възобновяеми източници.

Според данни на Европейската

агенция за околна среда производ-

ството и преносът на електроенер-

гия остават едни от основните из-

точници на емисии на въглероден

диоксид в Европа. Необходимостта

от трансформация към интелигент-

ни електроенергийни мрежи и цифро-

визация на енергийното управление

през последните години осезаемо

пресираше редица сектори на индус-

трията, а възникването на епидеми-

ята от COVID-19 бе просто искрата,

която „възпламени“ експлозивното

развитие в сферата на автоматиза-

цията и IoT интеграцията за систем-

но следене и контрол на енергийни-

те параметри в реално време.

Днес възможностите на измерва-

телната апаратура, обслужваща

мрежите в индустриалните съоръ-

жения, далеч надхвърлят основните

й функции и предоставят много по-

широк набор от допълнителни дан-

ни, които може да се окажат от

съществено значение за подобрява-

нето на ефективността на ресурса

и надеждността на мрежата.

Поради тази причина бяха въведе-

ни и изменения в международните

стандарти и директиви за ефектив-

ност, които насърчават разширява-

нето на приложението на уредите за

измерване и мониторинг. Тези про-

мени на свой ред подтикнаха проек-

тантите и производителите на

електрообзавеждане в посока търсе-

не на подобрени практики в проекти-

рането и инсталирането на апара-

тура с оглед на това да се постиг-

не най-висока добавена стойност за

потребителя и околната среда.

Един от най-важните стандарти

относно електроизмервателните

устройства е 61557-12 на Междуна-

родната електротехническа комисия

относно електрическата безопас-

ност в разпределителни мрежи за

ниско напрежение до 1000 V промен-

лив ток и до 1500 V постоянен ток

– оборудване за изпитване, измерва-

не или наблюдение на защитите –

Част 12: Устройства за измерване

и наблюдение на мощността (PMD).

Освен доброто познаване и придър-

жане към стандарта, за да постиг-

не високи резултати операторът,

управляващ съоръжението, е необхо-

димо да съумее да си послужи с него

като отправна точка за проектира-

нето и въвеждането на персонали-

зираната си програма за измерване

и мониторинг с оглед на бързата

възвръщаемост на инвестицията и

реализиране на икономии и подобре-

но качество на енергията.

Особености на
специфицирането на
интелигентна
измервателна
инфраструктура

Измерване и управление на енер-

гията – тези две концепции вървят

ръка за ръка. „Ресурс, който не може

да бъде измерен, не може да бъде

управляван“, гласи утвърден бизнес

принцип. За да може да се установи

Измерване
и събиране на
енергийни данни

n Чрез цифровата трансформация и внедряването на IoT в мрежите
не само се постига по-добър контрол на измервателната инфра-
структура, но също така се прецизира и процесът на събиране на
данни

n Съществена стъпка за редуциране на въздействието върху окол-
ната среда и намаляването на емисии е повишаване на ефектив-
ността на консумацията

n Приложенията, базирани на IoT интеграция на устройствата, да-
ват решение на редица задачи, свързани с генерирането на въгле-
родните емисии

П

Измерване
и събиране на
енергийни данни
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постигнатият напредък, трябва да

е възможно непрекъснатото измер-

ване и съпоставяне с целевите стой-

ности.

Освен описаните по-горе аргумен-

ти нарастващите разходи за консу-

мация и все по-голямото значение на

качеството на подаваната електро-

енергия насочват вниманието на

собствениците на съоръжения и

операторите на мрежи към търсе-

не на програми за измерване, с

възможности за обслужване както

страната на разпределителните

дружества, така и тази на промиш-

лените потребители на електрое-

нергия.

За да бъдат удовлетворени всич-

ки тези изисквания измервателните

устройства трябва да са разположе-

ни на множество добре планирани

локации в съоръжението и свързва-

щата мрежа. Целесъобразността на

разполагането и функцията на вся-

ко едно устройство трябва да бъде

добре дефинирана и съобразена с

приложимите стандарти. Инженери-

те, които се занимават със специ-

фикацията на системата, трябва

добре да разбират заложените цели

и да познават в дълбочина стандар-

тите, за да конкретизират основни-

те нужди и изисквания за постигане

на целевата ефективност.

При специфицирането се вземат

предвид основните задачи, за които

измерването на данните ще послу-

жи. Те включват отчитане на по-

треблението и използваните елект-

роразпределителни услуги; наблюде-

ние на качеството на енергията на

ниво преносна мрежа, т.е. процесът

на верифициране на качеството на

доставената енергия съгласно дого-

вореното от доставчика и потреби-

теля; начисляване на такси; провер-

ка на начислените такси от страна

на потребителите; и анализ на от-

четените данни и решение за пови-

шаване на ефективността и иконо-

миите. Последният процес позволя-

ва разпределянето на консумацията

на енергия/разходите на зони (напр.

фабрики, етажи и работилници) и на

специфични типове консуматори
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(напр. ОВК, осветление, уреди, производствени процеси

и т.н.) във времето с цел оптимизиране на консумаци-

ята и разходите на енергия. Друго приложение на инте-

лигентните измервателни уреди е наблюдение на мре-

жата с цел гарантиране на непрекъснатост и надежд-

ност на снабдяването и планиране на използването на

съоръженията и натоварването. Всички приложения са

обстойно застъпени в набор от стандарти.

IoT за измерване на въглеродния
отпечатък

Съществена стъпка за редуциране на въздействие-

то върху околната среда и намаляването на емисии е

повишаване на ефективността на консумацията. За тази

цел първо трябва да се установи каква е консумирана-

та енергия. Измерването може да се извършва на ниво

отделен консуматор, група или глобално на ниво съоръ-

жение или дори предприятие. Принципът гласи, че кол-

кото по-близо до консуматора е разположена точката

за измерване, толкова по-висока „разделителна способ-

ност“ ще има цялостната картина на енергийния интен-

зитет. Същевременно това ще подобри и възможност-

та за събиране, анализ и предприемане на мерки за оп-

тимизация на съоръженията, което от своя страна ще

доведе до намаляване на екологичния отпечатък на пред-

приятието.

Приложенията, базирани на IoT интеграция, могат да

дадат пряко решение на редица задачи, свързани с въгле-

родните емисии. Софтуерните платформи, свързани с

измервателната инфраструктура, дават възможност за

преобразуване на потреблението на енергия в еквива-

лент на въглероден диоксид, показват резултатите от

предприети мерки за намаляването им.

Дигитализиране на измерването и
мониторинга

Чрез цифровата трансформация и внедряването на

IoT в мрежите не само се постига по-добър контрол на

измервателната инфраструктура, но също така се

прецизира и процесът на събиране на данни и се разши-

ряват функционалностите във всички области на енер-

гозахранването. Решенията за мащабируемо измерва-

не и събиране на данни и интеграцията със свързани

устройства в индустриалните съоръжения, сградите и

IT инфраструктурата правят възможно отчитането и

събирането на големи масиви от данни в реално време

и предоставят възможност за анализиране и взимане на

решения на база обективен и представителен анализ.

IoT продуктите за измервателна апаратура разкриват

нови възможности за планиране и управление.

Интелигентните устройства включват цифрови

електромери или уреди за следене на качество на зах-

ранването. Предлагат се както устройства, които са

ограничени до измервателни функции, така и други, които

са предвидени за многофункционално приложение – да

отчитат и анализират широк спектър от характерис-

тики за надеждността и ефективността на подавано-

то захранване.

Интелигентните устройства могат да бъдат вгра-

дени в други видове оборудване, като интелигентни

прекъсвачи например. Такива интелигентни прекъсвачи

предоставят данни за мощността и енергията, както и

информация за собственото си опериране, включително

състояние на прекъсвача, износване на контактите,

изпращат предупреждения и активират аларми. В допъ-

лнение към основните функции за защита, много устрой-

ства са способни и на автономно и координирано управ-

ление, без да е необходима намеса на потребителя.

Напредъкът в изчислителните мощности, повишена-

та точност на отчитане, възможностите за интегра-

ция и комуникация проправят пътя за настъпването на

IoT ерата в консуматорските енергоразпределителни

мрежи. В резултат на това развитие се появява новото

поколение интелигентни устройства, включващо усъвъ-

ршенствани измервателни уреди за качество и потреб-

ление на енергия, цифрови релейни защити и прекъсвачи.

Възможностите, които интелигентните устройства

предоставят, включват мащабируема прецизност, т.е.

измерването може да се извършва на ниво консуматор-

на единица до ниво съоръжение или дори цялостно про-

изводство, както и адаптивна функционалност, т.е.

потребителят може да контролира до каква степен на

детайлност да бъде предоставената информация. Ин-

телигентните електромери, които се предлагат, най-

често са проектирани за използване в AMI и AMR систе-

ма. Имат възможност за отчитане на активна и реак-

тивна енергия, както и на различни електрически пара-

метри. Предлага се опция за многотарифно измерване и
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поддържане на дневник на събития и

товаров профил. Могат да бъдат

монтирани на DIN шини в разпреде-

лителни табла и да работят със

стандартен модел на данни чрез

отворени протоколи. Предлагат се

модели с вградено реле за дистанци-

онно прекъсване и възстановяване на

захранването, датчик за отваряне на

капака на електромера и датчик за

отваряне на клемния блок, сензор за

магнитно поле. Комуникацията се

поддържа чрез универсални PLC

платформи.

Мрежовото устройство, осигуря-

ващо двупосочно предаване на данни

между крайните устройства в мре-

жата за енергопотребление и глав-

ната система (HES) е т. нар. концен-

тратор на данни. Концентраторът

се грижи за контрола на арсенала от

измервателни устройства, автома-

тичната синхронизация, събирането

на данни от измервателите и регис-

трация на събития. Негови задачи са

и отдалеченото обновяване на софту-

ера и осигуряването на защитен

трансфер на данните, като поддържа

статични и динамични IP адреси и ко-

муникира чрез PLC платформата. На-

кратко, концентраторът на данни е

интегрирана част от системата за

обслужване на енергийната мрежа,

управлява множеството различни

изпълнителни устройства и осигуря-

ва среда за връзка между измервател-

ните устройства и системния со-

фтуер на обслужваната мрежа. Той

може да извършва и автоматични

операции за откриване на измервате-

ли (създавайки вериги, ако е необхо-

димо), автоматично да конфигурира

сигурността им при комуникация със

системата за сградна автоматиза-

ция. Осъществява контрола на измер-

вателните устройства в мрежата,

като следи тяхното състояние и из-

пълнение на функциите им.

AMI/AMR системи за
измервателна
инфраструктура и
система за сградна
автоматизация

Интелигентните измервателни

устройства изпращат данни за по-

треблението на енергия на конфигу-

рирани интервали. Когато система-

та за трансфер на данни има двупо-

сочна комуникация между електроме-

ра и софтуера за централно управ-

ление, говорим за инфраструктура за

усъвършенствано измерване (AMI),

която се различава от своя предше-

ственик – системата за автоматич-

но измерване (AMR), тъй като кому-

никацията протича в двете посоки,

което позволява и функционалности-

те на интелигентното отчитане.

Интелигентните измервателни

уреди, чиито отчетени данни се съби-

рат посредством AMI, също са про-

ектирани да предават информация за

цените и електроенергията от елек-

троразпределителното дружество

до потребителя (двупосочна комуни-

кация). Доставчиците на електрое-

нергийни услуги, които предоставят

на своите клиенти интелигентни

измервателни уреди, могат да внедря-

ват програми за намаляване на нато-

варването и повишаване на енерго-

спестяването, като така спомагат

за понижаване на разходите за пре-

доставяне на електричество.

Важно е да се уточнят разликите

и ползите от комплементарността

на AMI и BMS системите. Системи-

те за сградна автоматизация (BMS)

предоставят централизиран контрол

на отоплението, охлаждането, вен-

тилацията, влажността на въздуха,

осветлението в сградите. Целта на

сградната автоматизация е да оси-

гурява комфорт и ефикасно управле-

нието на всички тези подсистеми

като по този начин се намаляват дра-

стично разходите за отопление или

охлаждане, а също така се огранича-

ва и износването на компонентите

за поддръжка на системите.

Наличието на AMI спомага за по-

вишаване на ефективността на

BMS. Двете системи се допълват, а

не припокриват. Информацията,

събрана от измервателните уреди

на AMI, задава пътната карта за

енергийно планиране. Тази пътна

карта е ключът към правилната

настройка на BMS системата, защо-

то показа как качеството на енер-

гията влияе върху производително-

стта на BMS. AMI дава информаци-

ята, необходима за диагностицира-

не на проблемите и пропуските в

модела за повишаване на ефективно-

стта на BMS.
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      истемите за безжична гласо-

ва комуникация и обмен на данни са

неделим елемент от комуникацион-

ната инфраструктура на повечето

мащабни организации. Всяко енергий-

но дружество трябва да предоста-

вя изискваното качество на енерги-

ята и непрекъснатост на доставки-

те. Дори краткотрайно прекъсване

на услугата може да доведе до зна-

чителни последствия както за дос-

тавчика на енергия, така и за клиен-

тите му. Надеждният пренос на

данни и ефективната гласова кому-

никация са необходими за осигурява-

не на възможност за бързо реагира-

не в случай на незначителни или по-

сериозни неизправности и кризисни

ситуации. Енергийните мрежи се

причисляват към критичната инфра-

структура, поради което ефектив-

но функциониращите, надеждни без-

жични системи за комуникация след-

Съвременни
радиокомуникации
в енергийни
предприятия

n Недостатъците на GSM системите на практика ги правят непод-
ходящи за приложения в системи за телеметрия и телеуправление
за инфраструктури с критичен характер, включително енергийни
мрежи

n TETRA позволява използването на мобилен терминал като ретран-
слатор, служещ като посредник във връзката между базовата
станция и терминала, който е извън обхвата на мрежата

n Мобилните устройства на служителите във всеки един момент
могат да получават карти, диаграми, документация, както и да пре-
дават към диспечерския център изображения, описания на неиз-
правности и други необходими данни

ва да се внедрят във всяко водещо

енергийно дружество.

Системи за комуникация
Понастоящем най-разпростране-

ни в сектора са GSM системите,

както за комуникация между члено-

вете на различните технически еки-

пи на терен, така и за GPRS комуни-

кация за дистанционно управление и

мониторинг на функционирането на

енергийната мрежа. Поради общодо-

стъпния характер на системата и

добре развитата мрежова инфра-

структура, покритието в повечето

държави е почти 100%. Следовател-

но технологията позволява комуни-

кация с хора или обекти, намиращи

се на отдалечени, понякога трудно-

достъпни места без налична жична

телекомуникационна инфраструкту-

ра. В допълнение са налице решения

за системи за наблюдение и управ-

ление, използващи GPRS за пренос на

данни. GSM системата е обществе-

на, което означава, че не се налага

потребителят да инвестира пряко в

мрежовата инфраструктура.

Комуникационните системи с от-

ворен достъп обаче не са предназна-

чени за специални цели, например за

аварийни ситуации, при възникнали

опасности и др., тоест в случаи с

повишен радио обмен. При такива

обстоятелства е възможно телеко-

муникационната мрежа да се прето-

вари и достъпът до услуги да се бло-

кира временно. Също така в случай на

прекъсване или разрушаване на базо-

вата станция обществената систе-

ма може да откаже и това да доведе

до възпрепятстване на дистанцион-

ното управление в енергийната мре-

жа или комуникацията между служи-

телите. Трябва да се има предвид и

ограниченото ниво на защита на

гласовата комуникация и преноса на

данни в обществените GSM мрежи.

Гореописаните недостатъци на

GSM системите на практика ги

Съвременни
радиокомуникации
в енергийни
предприятия

С
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правят неподходящи за приложения

в системи за телеметрия и телеуп-

равление за инфраструктури с кри-

тичен характер, включително енер-

гийни мрежи.

Най-доброто решение е използва-

нето на специални системи, осигу-

ряващи по-високо ниво на сигурност

и разполагащи със собствена теле-

комуникационна инфраструктура,

която е по-устойчива на потенциал-

ни опасности. Такава система е

например TETRA (Terrestrial Trunked

Radio), чието технологично развитие

(особено по отношение на скорост-

та на пренос) е ограничено спрямо

съвременните обществени системи,

например LTE. TETRA обаче предла-

га предимствата на система, пред-

назначена за специални цели, което

й дава определено преимущество.

TETRA системи
TETRA системата е съвременен

отворен стандарт за цифрова, без-

жична комуникация. Системата е

стандартизирана от Европейския

институт за стандартизация в да-

лекосъобщенията (ETSI) и е създаде-

на с оглед на специална група потре-

бители, нуждаещи се от специали-

зирани телекомуникационни услуги с

висока надеждност, насочени към

затворени абонатни групи. Основни-

те ползватели на системата са

службите за безопасност, тъй като

TETRA позволява комуникация както

в условията на ежедневната дей-

ност, така и по време на опасни

ситуации, природни бедствия, в слу-

чай на събитие, изискващо мобили-

зирането на всички служби.

В най-опростения си вид една

TETRA система се състои от инф-

раструктура за комуникация и управ-

ление на мрежата, базови станции,

мобилни и фиксирани терминали.

Посредством гейтуеи TETRA може

да бъде свързана с външни системи,
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например обществена телефонна мрежа, ISDN мрежа или

система за пренос на пакети от данни.

TETRA системата използва множествен достъп с

времево разделение на каналите (Time Division Multiple

Access, TDMA) и с 4 потребителски канала на една носе-

ща радио честота с отстояние от 25 kHz между носе-

щите (р/4 DQPSK модулация). Това позволява реализира-

нето на 4 независими обаждания на една носеща често-

та. В допълнение един комуникационен канал на една базова

станция се резервира и използва като контролен. За

гласова комуникация е постижима скорост на пренос от

36 kb/s. Наличните пропускателни способности са дос-

татъчни за предоставяне на услуги като WAP, изпраща-

не на кратки текстови съобщения или компресирани изоб-

ражения. Тъй като тези скорости са недостатъчни за

предаване на мултимедия, е създадена системата TEDS

(TETRA Enhanced Data Service), която е напълно съвмес-

тима с TETRA. Тя позволява комбинирането на няколко

честотни канала, кратни на 25 kHz, което дава възмож-

ност за създаване на канали с честотни ленти от 50, 100

и 150 kHz, използвайки същата модулация р/8 DQPSK и QAM

(четвъртична амплитудна модулация).

Изборът на модулация и в същото време максимално

възможната скорост на предаване зависят от качество-

то и капацитета на приемания сигнал да измине разсто-

янието между мобилния терминал и базовата станция.

Например при канал с честотна лента от 50 kHz пости-

жимата скорост на предаване е 150 kb/s, което е напълно

достатъчно за нуждите на енергийния сектор.

TETRA системи в енергийния сектор
Енергийните мрежи са инфраструктура от критич-

но значение, следователно използваната за управление

система за радиокомуникация трябва да отговаря на

редица технически и функционални изисквания. Както

вече беше споменато, причината за внедряването на

TETRA система в енергийно дружество е да се осигури

надеждна комуникация с екипите, работещи на терен,

както и директна гласова комуникация между потреби-

телите. Освен класическата индивидуална комуникация

TETRA системата позволява групова гласова комуника-

ция, както и възможност за push-to-talk функционалност.

Трябва да се отбележи, че е налична и опция за преда-

ване на данни по време на обаждане. Мобилните устрой-

ства на служителите във всеки един момент могат да

получават карти, диаграми, документация, както и да

предават към диспечерския център изображения, описа-

ния на неизправности и други необходими данни.

Важна функция на системата е възможността за

приоритизиране на обажданията. Това позволява

прекъсване на изчакващи повиквания с по-нисък приори-

тет за сметка на по-важни обаждания, под формата

както на гласови обаждания, така и на предаване на

данни. В случай на претоварване на телекомуникацион-

ната мрежа е възможно тя да бъде конфигурирана така,

че да се даде приоритет на обаждания, които са по-важни

в определен момент от гледна точка на оператора на

електроразпределителната система.

Съществено предимство е и възможността за кому-

никация между два мобилни терминала в директен рабо-

тен режим, без да се използва системната инфраструк-

тура, т.е. без участието на базовата станция. Съще-

ствува и опция за разширяване на обхвата на мрежата,

без да са необходими допълнителни базови станции.

TETRA позволява използването на мобилен терминал

като ретранслатор, служещ като посредник във връзка-

та между базовата станция и терминала, който е извън

обхвата на мрежата.

GPS система дава възможност за установяване на

местоположението на терминалите на потребители-

те на терен. Дистанционното проследяване осигурява

разширен контрол върху работата на техническите

екипи на терен, както и опция за по-бърза реакция в

случай на възникнала неизправност. Мобилните и пре-

носимите терминали се характеризират с висока устой-

чивост на всякакви метеорологични условия (темпера-

тура, влажност) и условия, свързани с работната среда

(запрашеност, удари). Системата издържа на претовар-

вания и предоставя време за push-to-talk функционалност

от под 0,3 s (което е по-малко, отколкото при GSM

технологията), дори и при аварии, когато броят на

повикванията е увеличен.

TETRA системата може да се използва широко при

предаването на автоматично събраните данни от из-

мерванията на различни параметри, за дистанционно

управление и мониторинг на състоянието на намира-

щи се в отдалечени зони устройства, както и за дис-

танционно управление на съоръжения в енергийната

мрежа.
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Разполагаме с 13 години опит в
областта на енергийната
ефективност

Представете накратко компанията пред чита-

телите ни.

ВИАТЕХ-КО е дружество, лицензирано от Агенцията за устойчи-

во енергийно развитие (АУЕР). Екипът ни е изграден от висококва-

лифицирани специалисти с над 13 години опит в областта на енер-

гийната ефективност (ЕЕ). За това време се доказахме като едни

от най-силните и иновативни специалисти в бранша със своите бързи

и гъвкави решения. Експертите ни са завършили курсове за обслед-

ване за ЕЕ и сертифициране на сгради и промишлени системи, спе-

циализирано обучение за енергийни мениджъри по управление на ЕЕ

и БДС ЕN ISO 50001 в промишлени предприятия и др.

Какви услуги предлагате и кои са силните страни,

които Ви отличават от конкуренцията в бранша?

ВИАТЕХ-КО е една от малкото фирми, притежаващи едновре-

менно двете удостоверения в АУЕР за изготвяне на обследване за

енергийна ефективност, сертифициране, и за изготвяне на обслед-

ване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени сис-

теми и системи за външно изкуствено осветление, и изготвяне

оценка на енергийни спестявания, съгласно ЗЕЕ (Закон за енергий-

ната ефективност). ВИАТЕХ-КО е създадена и развива успешно

своята дейност благодарение на екип от професионалисти участва-

ли в ключови проекти в сферата на енергийната ефективност

повече от 13 години.

Иновативното мислене, отличната комуникация и чистите вза-

имоотношения през годините ни отличиха от нашите конкуренти.

Ние измерваме успеха от работата ни спрямо степента на удов-

летворение на нашите клиенти и партньори. В годините се доказ-

вахме като висококвалифицирани експерти с богат опит в изгот-

вяне на оценки за съответствие в част ЕЕ на инвестиционни про-

екти; изготвяне на сертификати за енергийни характеристики на

нови сгради и такива в експлоатация; изготвяне на протокол от

оценка на постигнати енергийни спестявания от реализирани енер-

госпестяващи мерки и дейности. Портфолиото ни включва и про-

верка за ЕЕ на отоплителни и климатични инсталации на сгради,

изготвяне на оценка на енергийните спестявания в резултат на

изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ на отоплителни инсталации

с водогрейни котли и климатични инсталации и издаване на удо-

стоверения за енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ.

Имаме богат опит в изготвянето на енергийни одити на земе-

делски производители за кандидатстване по мерки "Инвестиции в

земеделски стопанства" и "Инвестиции в преработка/маркетинг

на селскостопански продукти" на Програма за развитие на селс-

ките райони, както и енергийни одити за кандидатстване по про-

цедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

Разкажете повече за някои от най-интересните

проекти, които сте реализирали.
Нашите експерти са одитирали над 2 000 обекта – обществени

Йорданка Николова, управител на
ВИАТЕХ-КО, пред сп. Енерджи ревю

и административни сгради,

университети, училища, дет-

ски градини, многофамилни

жилищни сгради, малки, сред-

ни и големи предприятия, зе-

меделски стопанства и др.

Екипът ни е участвал в

обследвания за енергийна

ефективност по проект

"Демонстрационно обновя-

ване на многофамилни жи-

лищни сгради", ОП "Регионал-

но развитие" 2007-2013 г.,

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни

жилищни сгради, ОПИК. Участвали сме в разработката на множе-

ство проекти в областта на обследване за ЕЕ на промишлени пред-

приятия, сред които Либхер Хаусгерете Марица, заводите на Кна-

уф, Софийска вода, Бутилираща компания "Горна баня", ВИК Монта-

на, Софарма, Балканфарма-Дупница, Теразид и много други.



20 брой 3/2021  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

       миналото функцията на ин-

верторите се изчерпваше с преоб-

разуването и подаването на солар-

ната електроенергия в електрораз-

пределителната мрежа. От инвер-

торите на бъдещето обаче се изис-

ква да работят в динамично взаимо-

действие с мрежата, повишавайки

стабилността, надеждността и бе-

зопасността й при присъединяване-

то на все повече разпределени из-

точници на възобновяема енергия.

Смарт инверторите са по-усъвъ-

ршенствани устройства, които

могат да вземат автономни реше-

ния. Вместо само да подават елек-

троенергия в мрежата, смарт инвер-

торите осигуряват двупосочна кому-

никация с нея. Благодарение на спе-

циализиран софтуер тези устрой-

Новости
в развитието
на инверторните
системи за
PV инсталации

n Свързаните към мрежата инвертори разполагат със софтуер за
настройка на параметрите и мониторинг на системата с функ-
ции за регистриране на данни и онлайн визуализация за дистанци-
онно наблюдение

n Смарт инверторите могат да преминат в режим на изчакване, да
проследят продължителността на отклонението и да се изключат
само ако то продължи прекалено дълго

n Архитектурата на интелигентните инвертори трябва да позво-
лява наблюдение на състоянието на системата на локално ниво с
цел навременно идентифициране на атаки и опасности по отно-
шение на киберсигурността

ства могат да изпълняват специфич-

ни функции, свързани с управление на

напрежението, честотата, комуни-

кацията и други параметри.

Основната разлика в сравнение с

традиционните инвертори е, че

смарт устройствата са програми-

рани да реагират на мрежата по ав-

томатизиран начин, но не само при

прекъсвания, но и за целите на под-

дръжката й. Конвенционалните ин-

вертори просто се изключват, кога-

то засекат отклонения в мрежата

– флуктуации в напрежението или че-

стотата, дори ако отклонението е

малко и не носи последствия. Причи-

ната, поради която това е нежела-

телно, е, че това може да доведе до

превръщането на незначителното

отклонение в по-сериозен проблем.

Ключови фактори за стабилността

на мрежата са именно постоянните

напрежение и честота. При изключ-

ването на множество присъединени

към мрежата инвертори може да се

стигне до нестабилности, които да

доведат до цялостни прекъсвания на

електроснабдяването или огранича-

ване на капацитета на услугата. С

цел да се избегнат нежелани флук-

туации в напрежението в мрежата,

свързани със соларната енергия,

смарт инверторите могат да из-

държат на малки отклонения, тоест

могат да преминат в режим на из-

чакване, да проследят продължител-

ността на отклонението и да се из-

ключат само ако то продължи пре-

калено дълго.

Увеличаването на броя на смарт

инверторите може съществено да

разшири мащаба на пазара на солар-

ни технологии. Отделните разпреде-

лени енергийни източници вече ще

Новости
в развитието
на инверторните
системи за
PV инсталации

В
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разполагат с функционалност за под-

дръжка на мрежата, тоест те ще

могат да се разглеждат повече като

допълнителен актив, а не като нато-

варване. Освен комуникация с мрежа-

та смарт инверторите предлагат и

комуникация с различни части от

отделните масиви. Това позволява

например бързата намеса с цел спи-

ране на напрежението в соларната

система в случай на авария.

Проблеми с настоящите
инвертори

Повечето електронни компоненти

на инверторите са чувствителни по

отношение на температурата. Висо-

ките температури могат да доведат

до значително редуциране или дори

спиране на генерирането на енергия

при достигането на максималната

работна температура. Следовател-

но при проектиране на инвертора

трябва да се гарантира целесъобраз-

ността на използваната система за

температурно управление. За да се

постигне максимална ефективност,

по време на експлоатация редовно

трябва да се извършват проверки на

охлаждащата система, както и да се

предприемат допълнителни мерки,

гарантиращи нормалното й функци-

ониране, например монтиране или

почистване на филтри за прах.

При възникване на късо съедине-

ние между отделните части на ин-

верторната верига се наблюдава т.

нар. изолационна грешка. Основните

причини за този тип грешки са ком-

бинация от висока влажност, увре-

дени обвивки на кабелите, неправи-

лен монтаж и недобра свързаност
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към постояннотоковите кабели в

таблото. При регистриране на изо-

лационна грешка инверторът спира

да работи напълно или не функцио-

нира при пълния си капацитет. И в

двата случая това води до загуби.

Решение на този проблем може да

бъде внедряването на програма за

превантивна поддръжка.

След прекъсване или дисбаланс в

мрежата инверторите трябва да

могат да се рестартират. Ако това

не е възможно, е необходимо да се

изпрати технически екип, който да

отстрани проблема, като това е

свързано със загуби на енергия, вре-

ме и финансови средства. Използва-

нето на система за непрекъснат

мониторинг е от съществено значе-

ние за навременното откриване на

дефекти. Свързаните към инверто-

ра PV модули няма да могат да пода-

ват енергия, докато неизправност-

та не бъде открита и отстранена.

Поради това е важно организацията

на системата да е на високо ниво,

особено за инсталации в региони,

където свързаността към мрежата

невинаги е стабилна. Свързаните

към мрежата инвертори обикновено

разполагат със софтуер за настрой-

ка на параметрите и мониторинг на

системата с функции за регистри-

ране на данни и онлайн визуализация

за дистанционно наблюдение.

Почти всички конвенционални ин-

вертори работят на база концепци-

ята за проследяване на точката на

максимална мощност (MPPT). Тази

функция е разработена с цел пости-

гане на оптимални стойности на

параметрите на инверторите. Как-

то е известно, заради мащаба на

съвременните PV инсталации някол-

ко реда от фотоволтаични модули са

свързани последователно в т.нар.

стрингове. В резултат на множе-

ство фактори, включващи например

засенчване, различно разположение,

наличие на грешки и др., не всички

стрингове генерират едно и също

количество енергия. MPPT алго-

ритъмът е проектиран по такъв

начин, че инверторът винаги е

свързан към оптималното напреже-

ние въпреки вариращите стойности

при отделните стрингове. Периодът

на контрол на MPPT оказва значимо

въздействие върху ефективността

на производството на енергия и

стабилността на фотоволтаичната

система. Проследяването на точка-

та на максимална мощност се осъ-

ществява посредством различни

алгоритми. Повечето от тях обаче

са бавни, което, от своя страна, води

до понижаване на ефективността.

Разработване на смарт
инвертори

Отчитайки гореописаните про-

блеми, се вижда, че конвенционални-

те PV инвертори не осигуряват

достатъчно ниво на гъвкавост за

управление на големи количества

възобновяема енергия и контролира-

не на надеждността на системата.

Повечето от тях се изключват ав-

томатично от мрежата при опре-

делени стойности на напрежението

или честотата. Стандарт IEEE

1547 предоставя изискванията за

цялостно изключване на инвертора

при някои вариации на напрежение-

то. В случай че пад или пик на на-

прежението достигне до определе-

на гранична стойност, инверторът

ще се изключи от системата. За-

щитното оборудване, инсталирано

на фидера, отчита това като греш-

ка, което води до прекъсване на

електроподаването. Смарт инвер-

торите са гъвкави в подобни ситу-

ации и позволяват предотвратява-

нето на такива проблеми. Те са

дистанционно програмируеми ком-

поненти, които дават възможност

за прецизно управление на темпа на

изменение на производителността.

Смарт инверторите позволяват

двупосочна комуникация с центрове-

те за управление на елекетроразп-

ределителните дружества. В допъ-

лнение усъвършенствани функцио-

налности дават възможност с по-

мощта на сензори за напрежение и

честота да се засекат отклонения

в мрежата и да се изпрати обратна

връзка към операторите.

Функции за
стабилизация на
мрежата

Функцията за включване/изключ-

ване от мрежата предоставя две

опции за спиране на работата на

инвертора и откъсването му от

мрежата. Първият вариант е да се

зададе изходна мощност, равна на

нула, което е известно като вирту-

ално изключване. Втората възмож-

ност е използването на комутатор,

който да изолира инвертора от

мрежата, което може да се раз-

глежда като физическо изключване.

Функцията не е свързана с целена-

сочено изолиране или отделяне на

клиента от мрежата, а се отнася

до управлението на комутатор

(виртуален или физически), който
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сепарира разпределения енергиен източник от мрежа-

та, като същевременно оставя клиентите свързани към

нея.

Системите за съхранение се смятат за решение на

проблемите с дисбалансите по отношение на генерира-

нето на енергия и натоварванията с оглед на мрежите

със свързани към тях възобновяеми енергийни източни-

ци с променлив характер на производство на енергия.

За разлика от конвенционалното управление на свърза-

ните към мрежата инвертори, функцията за управление

на съхранението на енергия дава приоритет на стабил-

ността на мрежата при същевременно поддържане на

нормалния двупосочен обмен на енергия. Определящи фак-

тори за тази функция включват конфигурацията на

мониторинг на батериите, управление на зареждането

и разреждането, както и на изходната мощност.

Смарт инверторите трябва да предлагат и функция

за регистриране и докладване на събития. Обикновено

всеки запис съдържа информация за дата и час на съби-

тието, референтна стойност, измерена стойност, код/

тип на събитието, допълнителни специфики.

Архитектурата на смарт инверторите трябва да

позволява наблюдение на статуса на системата на

локално ниво с цел навременно идентифициране на ата-

ки и опасности по отношение на киберсигурността. Тази

функция се реализира на база засичане на изменения в

качеството на енергията, дисбаланси в напрежението/

тока и др.

Комуникационни функции
Plug-and-play (PnP) функционалността представля-

ва възможността смарт инверторите да се добавят

към енергийната система и да работят автоматич-

но, без да е необходима отделна техническа конфигу-

рация. Това гарантира реализирането на ползи като ма-

щабируемост, оперативна съвместимост, стабилност

и надеждност.

Друга съществена характеристика на смарт инвер-

торите е способността за адаптиране към изменени-

ята на експлоатационните условия в системата. Това

означава предоставяне на възможност за оценяване на

параметрите, предимно на импеданса на мрежата и син-

хронизацията по отношение на честотата.

Автономността на смарт инверторите предполага

способност за самостоятелно определяне на работния

режим. Тази функция може да е необходима при ограни-

чена или липсваща комуникация или за постигане на

желаното ниво на надеждност. За целта смарт инвер-

торите трябва да разполагат с възможности за дина-

мично подаване на енергия към мрежата, безпроблемен

пренос на енергия и подобряване на качеството на елек-

троенергията.

Ползи от смарт инверторите
По-голямата част от предлаганите на пазара днес

инвертори не са интелигентни – те осигуряват промен-

лив ток с правилните напрежение и честота, съвмес-

тими с разпределителната мрежа, но по своята същност

представляват пасивни устройства. Конвенционалните

инвертори не могат да идентифицират измененията в

мрежата и да се саморегулират спрямо тях.

Усъвършенстваните смарт инвертори обаче могат

да спомогнат за предотвратяване на срива на една

фотоволтаична система, когато той не е напълно не-

избежен. По този начин на практика те могат да пови-

шат стабилността и надеждността на мрежата чрез

предотвратяване на влошаването на стойностите на

напрежението и честотата в резултат на внезапното

изключване на стотици или хиляди фотоволтаични па-

нели.

Смарт инверторите са на път да отговорят на една

от основните нужди на бързоразвиващия се сектор на

електроразпределителните дружества. С инсталиране-

то на все повече и повече покривни системи се намаля-

ва необходимостта от големи централизирани инста-

лации. Вследствие на това нарастващ брой от тези

инсталации се закриват и операторите на електрораз-

пределителната мрежа са принудени да търсят начини

за осигуряване на високото ниво на надеждност, което

клиентите им досега са приемали за даденост.

Комбинацията от интелигентни инвертори и нови

методи за управление ще бъде от съществено значе-

ние за подпомагане на комуналните дружества в прехо-

да към електроразпределителната мрежа на бъдещето,

в която голям дял от енергията ще е генерирана от

соларни и вятърни системи.
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      зискванията към програмите

за радиационен контрол (РК) и мони-

торинг варират за различните

съоръжения. При изготвянето и

въвеждането в действие на програ-

ма за радиационен контрол в ядрени

централи, хранилища за радиоактив-

ни отпадъци или други съоръжения с

опасност от радиационно облъчва-

не се взимат предвид законовите

изисквания и стандарти, регулиращи

безопасното използване на ядрена-

та енергия, йонизиращите лъчения и

безопасното управление на радиоак-

тивните отпадъци и отработеното

гориво.

Съоръженията подлежат на кон-

трол от държавния регулаторен

орган, който организира и извършва

необходимите действия за издаване

на лицензии и разрешения за безопас-

но осъществяване на дейности,

свързани с опасност от йонизиращо

лъчение. Дейностите по производ-

ство и използване на ядрена енергия

и по управление на радиоактивни

отпадъци и отработено ядрено го-

риво се извършват след получаване

Технологии и услуги
за радиационен
контрол

Технологии и услуги
за радиационен
контрол

n Мониторингът на ядрени съоръжения се извършва по утвърдена
програма, в която са определени обхватът, периодичността и
средствата за наблюдение на радиационните параметри

n Работещите в радиационна среда използват бързодействащи
интелигентни прибори, които сигнализират при превишаване на
граничните стойности

n Дозиметрите трябва да са устойчиви на външни въздействия и
да дават информация както за еднократно въздействие на йони-
зиращите лъчи, така и да сумират дозите за продължителен пери-
од от време

на разрешение и/или лицензия за

съответната дейност съгласно при-

ложимото законодателство.

Източници на облъчване
Облъчване може да възникне пла-

нирано или аварийно. Вероятност от

облъчване следва да се предвиди при

използване, производство, преработ-

ване, обработване, манипулиране,

погребване, съхраняване, превоз,

внос и износ на радиоактивни мате-

риали и радиоактивни източници,

изработване и експлоатация на елек-

трическо оборудване, което генери-

ра йонизиращо лъчение и съдържа

компоненти, работещи при потенци-

ална разлика над 5 kV. Също така

преработката на материали с пови-

шено съдържание на естествени

радионуклиди може да доведе до зна-

чимо повишено облъчване на работ-

ници, поради наличието на есте-

ствени източници на йонизиращи

лъчения.

Принципи за радиационен
контрол и защита

При експлоатацията на ядрени

съоръжения за производство на елек-

трическа и топлинна енергия поли-

тиката на предприятието плътно

следва националната стратегия за

приоритетно осигуряване на безо-

пасност.

Програмата за радиационен кон-

трол съдържа планирани действия,

поддържане на готовността за ре-

агиране и управление при ситуации

на аварийно облъчване и мерки за

защита на здравето на работници-

те. За дейностите, свързани с екс-

плоатацията на ядрени централи,

изследователски ядрени инсталации,

съоръжения за управление на радио-

активни отпадъци и отработено

ядрено гориво, както и при превоз на

радиоактивни вещества, се внедря-

ва автоматизирана система за ра-

диационен контрол съгласно специ-

фичните законови изисквания за бе-

зопасност, отнасящи се до радиаци-

онната защита и използване на яд-

рената енергия.

При наличие на условия, допуска-

щи вероятност от радиоактивно

замърсяване, следва да се извършва

постоянен контрол на радиационна-

та обстановка в района, да се уста-

нови началото на радиационното

И
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облъчване, да се измерва мощност-

та на експозиция, да се определят

индивидуалните дози на облъчване и

въздействието им върху здравослов-

ното състояние на хората. Мощно-

стта на експозицията, т.е. мощност

на дозата, е мярката за йонизиращо

действие на рентгеновите и г-лъчи

във въздуха за единица време. При

наличие на източници на йонизира-

щи лъчения, за да се определи полу-

чената доза, се извършва дозимет-

ричен контрол. Дозата се изчислява,

като се измери мощността на екс-

позицията в полето на йонизиращо

лъчение.

Мониторингът на площадката на

ядреното съоръжение се извършва по

утвърдена програма, в която са оп-

ределени обхватът, периодичност-

та и средствата за наблюдение на

радиационните параметри – мощ-

ност на еквивалентната доза,

плътност на потока от β, γ и η,

степен на повърхностно замърсява-

не с α и β частици на съоръжения,

хора, транспортни средства, поме-

щения и оборудване, радиационен

входно-изходен контрол на всички

транспортни коридори. Разработ-

ват се програми за радиационна

защита при операции с повишен

радиационен риск на площадката,

например транспорт на отработе-

но ядрено гориво, транспортиране и

съхранение на радиоактивни отпадъ-

ци на територията на площадката.

Автоматизираната информацион-

на система за външен радиационен

контрол обезпечава провеждането

на автоматизиран радиационен кон-

трол на околната среда в зона с

радиус от няколко километра според

размерите на съоръжението. Систе-

мата осъществява непрекъснато

измерване на радиационните пара-

метри и осигурява обновяване на

информацията относно мощността

на еквивалентната доза на гама-

лъчение в няколко точки от санитар-

но-защитната зона, концентрация

на I-131, активност на водата в

отвеждащите канали, пречиства-

телни станции и колектори. При

достигане на предварително зададе-

ни прагови стойности системата

сигнализира отговорния персонал.

Автоматично се подават метео-

рологични данни от близка станция

към системата за автоматизиран

контрол на околната среда и се из-

ползват за входни параметри на

моделни прогнози на разпростране-

нието на радионуклиди в атмосфе-

рата и необходимостта от въвеж-

дане на защитни мерки при ранна

фаза на радиационно опасна авария.

Радиационният контрол на окол-

ната среда включва контрол на мощ-

ността на еквивалентната доза и на

интегралната годишна доза на насе-

лението от наблюдаваната зона,

контрол на радиоактивността на

атмосферния въздух, почва, води,

растителност и други компоненти

на околната среда, контрол на радио-

активността на хранителните и

селскостопанските продукти, специ-

ализиран контрол на тритий и
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стронций на газово-аерозолните и

течни радиоактивни изхвърляния,

контрол на технологични и отпадъ-

чни води от промишлената площад-

ка на съоръжението.

Методи за измерване
Съвременните дозиметрични

прибори използват принципа на йо-

низационния метод. Два електрода,

които са поставени на разстояние

един от друг, се свързват с източ-

ник на постоянен ток, който се

измерва с чувствителен електроиз-

мервателен уред. При липса на ра-

диоактивно излъчване измервател-

ният уред не регистрира протича-

не на ток през веригата. При об-

лъчване на газа между електродите

с радиоактивни лъчения молекулите

му се йонизират и протича йониза-

ционен ток. Силата на тока зависи

от броя йони, получени за единица

време, а той съответно от мощно-

стта на лъчението. По силата на

тока се съди за мощността на до-

зата. На базата на йонизационния

метод са построени йонизационни-

те камери и газовите броячи. Ра-

ботният обем на йонизационните

камери е запълнен с въздух при нор-

мални условия, а на газовите броя-

чи – с благородни газове под наля-

гане. Сухият въздух и газовете при-

тежават добри изолационни свой-

ства, но под действието на йони-

зиращите лъчения придобиват про-

водящи свойства.

Сцинтилационният (луминесцен-

тен) и термолуминесцентният ме-

тод заляга в широк клас детектори

на йонизиращи лъчения и почива на

явлението луминесценция. Радио-

термолуминесценцията е процес,

при който акумулираната в криста-

ла енергия от йонизиращото лъче-

ние под въздействие на топлина се

преобразува в енергия на флуорес-

ценция. Методът се състои в това,

че рентгеновите лъчи и гама-лъчи-

те, алфа- и бета-частиците при

попадане върху термолуминофора

избиват електрони от външния

електронен слой на съставните

елементи. Поради наличието на

така наречените „дефекти“, осво-

бодените електрони не стран-

стват безкрайно по кристалната

решетка, а биват улавяни. Захвана-

тите електрони се оказват с пови-

шена потенциална енергия и съот-

ветните атоми преминават в йони-

зирано състояние. Същността на

измерване на дозата с термолуми-

несцентните дозиметри се свежда

до това, че облъчените дозиметри

се нагряват и в процеса на нагря-

ването им се измерва интензивно-

стта на светене на луминесценция.

Пълната светосума, която се опре-

деля в процеса на нагряването е

мярка за погълнатата доза.

Друг метод за измерване разчи-

та на свойството в чистите полу-

проводници при дадена температу-

ра винаги да съществува определен

брой носители, които се получават

вследствие на топлинните трепте-

ния. Тези носители образуват т.нар.

собствена проводимост на чисти-

те полупроводници. Ако в чист по-

лупроводник попадне йонизиращо

лъчение, то отдава част от енер-

гията си в него, в резултат на ко-

ето се създават голям брой дупки в

запълнената зона и електрони в

зоната на проводимостта. Броят на

двойките носители, създадени от

лъчението, ще зависи от неговата

енергия и ширината на забранена-

та зона. Ако полупроводникът се

намира в електрическо поле, насо-

ченото движение на този носител

води до протичане на електричес-

ки ток. Предизвиканата по този

начин проводимост се нарича

вътрешен фотоефект, на който се

основава действието на полупро-

водниковите детектори. Енергия-

та, необходима за образуване на

една двойка носители в Ge (герма-

ний) и Si (силиций), елементи, изпол-

звани в съвременните детектори,

е от порядъка на 3 eV. Тъй като

енергията за създаване на двойка

носители е с по-малък порядък в

сравнение със средната енергия на

създаване на двойка йони в газове-

те, разделителната способност на

полупроводниковите детектори е

много по-добра от тази на йониза-

ционните и газонапълнените детек-

тори. Методите за измерване на

йонизиращите лъчения се определят

от характеристиките на радиоак-

тивните елементи и пътищата за

тяхното проникване.

Прибори за измерване
Електронните ядрени уреди се

разделят на уреди за измерване ха-

рактеристиките на йонизиращите

лъчения – дозиметри (за измерване

на погълнатата доза, мощността на

експозиционната доза), за измерва-

не средната скорост на броене (ин-

тензиметри) и с комбинирани функ-

ции за измерване и уреди, използва-

щи йонизиращите лъчения за измер-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2021 27

ядрена енергетика

ване на други величини – радиомет-

ри, спектрометри и универсални

уреди. Според вида на регистрирано-

то лъчение уредите се подразделят

на такива за алфа-лъчение, за бета-

лъчение, за гама-лъчение и за рент-

геново лъчение. Всички електронни

ядрени уреди имат възприемащи ус-

тройства (детектори), които рабо-

тят на различни принципи. Те пре-

връщат енергията на йонизиращото

лъчение в друг вид енергия, подходя-

ща за регистриране и измерване.

Използват се основно йонизационни-

те детектори (йонизационни каме-

ри), Гайгер-Мюлерови детектори,

кристални и полупроводникови де-

тектори, радиолуминесцентни де-

тектори (сцинтилационни).

Работещите в радиационна сре-

да използват бързодействащи инте-

лигентни прибори, които могат да

извършват редица изчисления,

свързани с йонизиращите лъчения, и

сигнализират при превишаване на

предварително зададена стойност.

Йонизационните камери и газовите

броячи служат за измерване харак-

теристиките на лъчението. Те се

използват в гама-неутронните дози-

метри и рентгенометрите, а гамаб-

роячите – в радиометър-рентгено-

метрите.

Измерването и пресмятането на

дозата в полето на йонизиращо лъче-

ние и измерването на активността

на радиоактивните препарати се

извършва с помощта на дозиметри-

ята. Гаманеутронните дозиметри и

гама-дозиметрите се използват за

дозиметричен контрол на облъчване-

то. За пресмятане на дозата се

измерва мощността й (степен на

радиация) в полетата на йонизира-

що лъчение с помощта на рентгено-

метри. Измерването на активност-

та, което се осъществява чрез до-

зиметричен контрол на персонала и

оборудването и др., се осъществя-

ва с радиометър-рентгенометър и

броячни комплекти.

Дозиметрите трябва да са устой-

чиви на външни въздействия и да

дават информация както за еднок-

ратно въздействие на йонизиращи-

те лъчи, така и да сумират дозите

за продължителен период от време.

Индивидуалните дозиметри дават

възможност за визуално и електрон-

но отчитане. Те съхраняват инфор-

мация за получената доза и периода

за формирането й, идентификация на

дозиметъра, дата и време. Индиви-

дуалният гама-дозиметър трябва да

е в състояние да регистрира дозата

гама-радиация в обхват 5,0x10- 3 Gy

÷ 10 cGy (желателно е 5,0x10-3 Gy ÷

100 cGy), отнесено за тъкани. Инди-

видуалният неутронен дозиметър

трябва да е с пряко или непряко

отчитане на прибора за измерване

на общата еквивалентна доза неут-

рони, получена от определен носи-

тел. Той трябва да регистрира доза-

та неутрони в обхват 5,0x10-4 Gy ÷

10-1 cGy (желателно е 5,0x10-5 Gy ÷

1 cGy), отнесено за тъкани.

На пазара се предлагат много

комбинирани надеждни продукти за

радиационен контрол, като например

електронни дозиметри, които позво-

ляват откриване на широк диапазон

от рентгеново и гама-лъчение и

визуализация на амбиентна еквива-

лентна доза и мощност на дозата

чрез висококонтрастен LCD екран.

Те могат да бъдат снабдени с раз-

лични методи за сигнализация –

аудио, визуален и осезателен. Едно

базово устройство сега вече лесно

може да се надгради с допълнител-

ни модули за измерване на бета,

неутронно лъчение и телеметрия.

Отлично средство за контрол на

експозицията на алфа и бета части-

ци са мониторите с малък и лек

удължаващ се сензор, който позво-

лява функциониране в близост до

дихателните пътища на работници-

те. Двойка полупроводникови детек-

тори извършва гама компенсация, а

радиалната ламелна решетка огра-

ничава разсейването на алфа части-

ци (статична компенсация). Това

улеснява компенсацията на дъщерни

продукти на радон и торон чрез ал-

горитмите за обработка (динамич-

на компенсация).

За защита на зони или критични

обекти от радиологично замърсява-

не, като проникване на специални

ядрени материали или устройства,

разпръскващи радиация, се прилагат

самостоятелни монитори за откри-

ване на радиация в околната среда.

Те работят чрез мрежа от чувстви-

телни гама/неутронни детектори.

Комбинираните спектрометрични

портални гама- и неутронни монито-

ри защитават критични обекти от

радиологични заплахи, като най-но-

вите концепции се справят с огра-

ничението на повечето по-стари

системи, разграничавайки автома-

тично в реално време фалшиви от

действителни аларми. Порталните

монитори са предназначени за дина-

мично откриване и режим на иденти-

фикация.
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газ, нефт, въглища

       Рамковата стратегия за ус-

тойчив енергиен съюз Европейската

комисия ориентира своята полити-

ка по отношение на климата, като

дава конкретен израз на амбицията

си за преминаване към устойчива, си-

гурна и конкурентоспособна енергий-

на система. От основна важност в

този контекст е енергийната ефек-

тивност „като самостоятелен из-

точник на енергия и развиването на

нисковъглеродните източници“. Си-

гурността на енергийните достав-

ки е задача от глобален мащаб, чи-

ито характеристики обаче са силно

регионални. Вътрешното производ-

ство на изкопаеми горива отбеляз-

ва спад в целия Съюз поради ограни-

чените запаси, загрижеността за

околната среда или търговски съоб-

ражения. Понастоящем ЕС внася 90%

от суровия нефт, 69% от природния

газ и 42% от въглищата и другите

твърди горива.

Законодателството на ЕС относ-

но сигурността на доставките до

голяма степен се фокусира върху

пазарите на природен газ и елект-

роенергия, като адресира конкрет-

ните трансгранични предизвикател-

ства. Диверсификацията на достав-

ките на природен газ продължава да

бъде основна цел на ЕС. Голямата

зависимост от вноса представлява

една уязвимост за Съюза, която

обаче може да бъде преодоляна. За

тази цел европейската газова сис-

Оборудване за LNG
терминали

n Втечняването е най-ефективният начин за транспортиране на при-
роден газ на големи разстояния

n Съоръженията могат да бъдат класифицирани като терминали за
втечняване за износ на газ или терминали за регазификация за внос,
или да комбинират и двете функции

n Втечненият газ се съхранява или в състояние на висока компре-
сия, или в полукомпресирано състояние, или при поддържане на нис-
ки температури

Оборудване за LNG
терминали

тема трябва да запази гъвкавостта

си и способността си да реагира на

промените в доставките.

Втечненият природен газ (liquefied

natural gas – LNG) и развитието на

инфраструктурата за управление на

доставките и съхранението му пред-

ставляват един стратегически ин-

струмент за постигане на по-голяма

диверсификация и адаптивност на

енергийната система, който ще доп-

ринесе и за изпълнението на целите

на Енергийния съюз за сигурни, устой-

чиви и конкурентни доставки на газ.

Технологии за LNG
терминали

Втечненият природен газ се обра-

зува при охлаждане на природния газ

до -162°C. Природният газ е най-чи-

сто изгарящият въглеводород, кое-

то го прави много по-екологична

алтернатива на останалите изкопа-

еми горива. При втечняването при-

родният газ намалява обема си, като

така съхранението и транспортира-

нето стават много по-лесни и по-

безопасни. LNG има коефициент на

компресия от 1:600, докато при

сгъстения природен газ (CNG) коефи-

циентът на компресия е от 1:200 до

1:300. Така в резервоарите може да

се съхранява газ с по-висока енергий-

на плътност и по-големи обеми.

Терминалът включва оборудването

за товарене и разтоварване на втеч-

нения природен газ от/на танкера,

оборудване за пренос на промишлена-

та площадка за втечняване (при

терминали за износ). Също така на

терминалите се извършват регази-

фикация, обработка, съхранение, из-

помпване, компресиране и измерване

на газа. Втечняването е най-ефек-

тивният начин за транспортиране на

природен газ на големи разстояния.

Плаващите инсталации за съхра-

нение и регазификация (FSRU) са по-

разходно ефективното решение за

терминали. Терминалите могат да

бъдат класифицирани като термина-

ли за втечняване за износ на газ или

терминали за регазификация за внос,

или да комбинират и двете функции.

Втечняване
За да се гарантира безпроблемно-

то втечняване на природния газ при

-162°С, е необходимо първо да се

отстранят редица примеси от теж-

ки въглеводороди, въглероден диоксид

и др. Също така преди втечняване

водното съдържание трябва да се

сведе до една милионна част. При

плаващите инсталации за извеждане-

то на водното съдържание се изпол-

зва т.нар. азотен цикъл, който е по-

лесен и по-безопасен начин за дехид-

ратиране в сравнение с използвани-

те на наземните терминали методи

– нагряване под налягане, центрофу-

гиране, прилагане на електрически

ток под високо напрежение и др.

Охлаждането се извършва чрез

топлообмен с едно или повече пони-

жаващи температурата средства.

Охлаждащият агент може да бъде

пропан, пропилен, етилен, метан и др.

В
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Втечняването протича в множество

цикли или еднократен цикъл на охлаж-

дане на природния газ. Има три ос-

новни типа широко използвани ин-

сталации за втечняване. Първият

тип извършва охлаждането чрез

каскаден цикъл с използване на някол-

ко еднокомпонентни охлаждащи

агенти в топлообменниците, разпо-

ложени така, че температурата на

газа да намалява постепенно до до-

стигане на точката на втечняване.

Същевременно налягането на газа се

повишава чрез компресори. Вторият

тип технология се състои в из-

вършване на охлаждането в един

цикъл, при който охлаждащият агент

е от смесен тип. Последният метод

включва многокомпонентен охлаж-

дащ агент в специално проектира-

ни топлообменници и комбинира дру-

гите два основни типа технология

на втечняване.

Оборудване за товарене
и разтоварване

При пристигането на терминала

танкерите с газ акостират до мяс-

тото на разтоварване. Разтоварва-

нето най-често се извършва със

свързване на съчленени стрели. Чрез

тях газът се прехвърля за съхране-

ние в терминала. Операцията по

разтоварването на един танкер

отнема минимум 12 ч. Тръбопроводи-

те, по които протича втечненият

газ, са специално проектирани да

издържат на много ниски темпера-

тури (-160°С). Конвенционалните

въглеродни стомани са твърде крех-

ки при толкова ниска температура.

Следователно за тази нискотемпе-

ратурна дейност се използват спе-

циални метални сплави там, където

те влизат в контакт с LNG. Подхо-

дящи материали са алуминиеви спла-

ви с 3 до 5% съдържание на магнезий

и стомани с високо съдържание на

никел – 9%. Товаро-разтоварните

стрели и тръбопроводи са изолира-

ни, за да се предотврати затопля-

нето от въздуха, така че да се све-

де до минимум изпаряването на LNG.

Стрелите разполагат със специ-

ално проектирани въртящи се шар-

нирни връзки, за да се осигури необ-

ходимото движение между кораба и

терминалните съоръжения. Осигуре-

на е противотежест, за да се нама-

ли натоварването от стрелата

върху колекторната връзка на кора-

ба и да се редуцира силата, необхо-

дима за маневриране на стрелата.

Обхватът или работният радиус

на стрелата се определя според

измененията в приливите и отливи-

те и изменението на надводния борд

на кораба по време на товарене или

разтоварване. Максимално допусти-

мият ъгъл обикновено е 150° при

върха; 15° отклонение на стрелата

от вертикално положение; 10° изди-

гане на рамото над хоризонталата.

Една алтернатива на стрелите е

използването на шлангове от ниско-

температурен материал с много

добра изолация. Недостатък на тези

шлангове е, че са тежки и се налага

допълнително планиране на действи-

ята при тяхното преместване.

Свързването между стрелата и

кораба се осъществява или чрез

фланцови връзки с болтове или чрез

бързи връзки (QCDC) за по-експеди-

тивна манипулация. Свързването се

извършва ръчно, но обикновено ско-

бите се затягат и отварят с хид-

равлична тяга. При изпомпването на

товара връзката е усилена с меха-

нично заключване, което е независи-

мо от хидравличния механизъм. В

някои случаи бързите връзки са по-

добрият вариант с оглед на безопас-

ността на персонала, например на

пристанища, в които маневриране-

то на кораба е проблемно.

Управление на
изпаренията

Въпреки че криогенните резерво-

ари за LNG са проектирани да запа-

зят ниската му температура, те не

могат да осигурят перфектна изо-

лация срещу затопляне. Външни из-

точници на топлина постепенно

оказват въздействие върху резерво-

арите, което води до изпаряване на

част втечнения природен газ, полу-

чава се т.нар. кипене на газа (boil-

off gas – BOG).

Природният газ остава втечнен,

поддържан под постоянно високо на-

лягане, но когато настъпи кипене и

той се преобразува отново в газ,

разширяването на обема ще увели-

чи налягането в резервоара. Въпре-

ки че резервоарите са проектирани

да удържат на такова повишаване за

кратко, продължителното покачва-

не на налягането не може да се уп-
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равлява ефективно и изисква алтер-

нативни решения. Изпареният приро-

ден газ измества обема си в резер-

воарите за втечнен газ и се насоч-

ва към резервоари за изпарен газ

(boil-off tanks). След това този газ

може да бъде компресиран и включен

в локалната газоснабдителна мрежа

или може да бъде насочен към инста-

лацията за втечняване и върнат в

първичните резервоари за съхране-

ние на LNG.

Повторно втечняване се извършва

чрез охлаждане на LNG. Този процес

обаче има своите особености, кои-

то усложняват съхранението. Пре-

насочването на газ изисква много

допълнително оборудване, което

означава, че резервоарите добиват

много големи размери. Процесът е

по-практичен за големи наземни ин-

сталации за втечняване, където

пространството не е толкова голям

проблем. При плаващите терминали

проблемът с изпарения газ се реша-

ва чрез изгарянето му. Излишъкът от

газ се подава към двигателите на

кораба, които са проектирани за

подходящото налягане на горивото,

за да го изразходват пълноценно. По

този начин BOG газът се използва

като гориво, като някои танкери

разчитат на BOG за извършване на

определени маневри. Друга алтерна-

тива е изгарянето на газа в систе-

мата за газификация.

Съхранение и изолация
Втечненият газ се съхранява или

в състояние на висока компресия, или

в полукомпресирано състояние, или

при поддържане на ниски температу-

ри. При температура на околната

среда под свръхвисоко налягане

втечненият газ може да се държи в

надземни сферични резервоари, зако-

пани хоризонтално разположени ци-

линдрични резервоари или подземни

изработки за съхранение. В полуком-

пресирано състояние се съхранява

при температура над точката на

кипене на продукта при нормално

атмосферно налягане. Втечненият

чрез охлаждане газ се съхранява при

ниски температури в двустенни

криогенни резервоари, двойни усиле-

ни резервоари или вкопани резерво-

ари.

Резервоарите за втечнен газ

трябва да бъдат оборудвани с пред-

пазни изпускателни клапани за висо-

ко налягане. Използват се както

конвенционалните пружинни, така и

пилотни предпазни клапани. Изпуска-

нето на налягането може да се осъ-

ществи както в атмосферата, така

и към съоръжение за изгаряне в за-

висимост от съхраняваните количе-

ства, площадката и газа. Пламега-

сителите, разположени във венти-

лационните тръби, са потенциална

причина за запушване (от което

може да последва повреда на резер-

воара) и съответно те трябва ре-

довно да се проверяват и поддържат.

Обикновено резервоарът е снаб-

ден със система за разпръскване на

вода, за да се осигури допълнителна

защита в случай на пожар. Като

алтернатива все по-често се изпол-

зват плътни покрития, които се

овъгляват при пожар, осигурявайки

значително поглъщане на топлина-

та и изолация.

Тръбопроводите и клапаните, из-

ползвани при обслужването на тер-

минали за втечнен газ, се проекти-

рат, поддържат и инсталират в

съответствие с приложимите стан-

дарти и добри практики. Това напри-

мер означава, че трябва да се осигу-

ри изолация на входните и изходни-

те линии на всички резервоари за

съхранение, да се предвиди подходя-

ща компенсация за термично разши-

рение и свиване в тръбопроводите

и изпускане на налягането на течно-

стта, уловена между изолиращите

клапани. Точките на опробване обик-

новено са снабдени с двойни спира-

телни кранове. Практиката е

първичният изолиращ клапан да се

отвори докрай и да се подаде газ към

втория клапан. По този начин евен-

туално запушване поради образува-

не на хидрат ще възникне при вто-

рия клапан, оставяйки първичния кла-

пан свободен да изолира резервоара

отново, докато запушването се

отстрани. Това е от особено значе-

ние за дренажните връзки на съдо-

вете под налягане.

Регазификация
Процесът на топлообмен (дирек-

тен или индиректен) между LNG и

работни флуиди е основният прин-

цип, използван за регазификация на

природен газ в почти всички терми-

нали за внос по света. Понастоящем

се използват пет технологии за

регазификация – отворени изпарите-

ли (open rack vaporizers – ORV), кожу-

хотръбни изпарители (shell-and-tube

vaporizers – STV), потопени изпарите-

ли (submerged combustion vaporizers –

SCV) и комбинирани потопени агре-

гати (combined heat and power units

with submerged combustion units – CHP-

SCV). Други видове изпарители, така

наречените атмосферни изпарите-

ли, се използват само за регазифи-

кация на много малки количества LNG

и работят периодично.

Според средата, осигуряваща

топлообмен, регазификацията може

да се осъществи чрез изпаряване при

топлообмен с околния въздух (ambient

air vaporization AAV). Газът премина-

ва през поредица от повърхностни

топлообменници. Въздухът се при-

движва надолу в изпарителя и изли-

за от дъното му. Въздушният поток

в топлообменника се придвижва или

чрез естествена конвекция, или чрез

инсталиране на вентилатори за

принудителна тяга. При ORV изпари-

тели обикновено се използва морска

вода като източник на топлинна

енергия в директна топлинна систе-

ма за изпаряване на втечнен газ. На

входа на системата се инжектира

натриев хипохлорит, за да се конт-

ролира образуването на водорасли.

Пречистената морска вода се изпом-

пва до горната част на топлообмен-

ника, след което преминава по

външната повърхност на тръбните

панели на топлообменика, като

същевременно газът протича през

тези тръби и възниква топлообмен.

Охладената вода излиза през изпус-

кателния отвор, а изпареният при-

роден газ нахлува в камера, разполо-

жена в горната част. Тази техноло-

гия е ефективна само ако темпера-

турата на морската вода е над 5°C.

Топлината от промишлени процеси

може също да се използва за регази-

фикация на LNG.
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 чени от Технологичния институт

в Джорджия откриха иновативен

начин за превръщането на 5G мре-

жите в безжични енергийни мрежи за

зареждане на различни IoT устрой-

ства. Екипът от изследователи

разработва гъвкава токоизправи-

телна антена (ректена), базирана на

леща на Ротман, която може да ула-

вя вълните в милиметровия диапазон

при честота 28 GHz.

Федералната комисия по дале-

косъобщения на САЩ разрешава без-

прецедентно висока плътност за 5G

мрежите в сравнение с предходни

клетъчни мрежи. Макар съвременни-

те 5G мрежи да са изградени предим-

но за комуникация, те крият и огро-

мен потенциал за улавяне на неизпол-

званата енергия, която иначе би била

загубена.

„Благодарение на тази иновация

имаме голяма антена, която рабо-

ти при по-високи честоти и може

да получава енергия от всички на-

правления. Това прави антената

много по-практична“, отбелязва

Джими Хестър, съосновател на

филиал на Технологичния институт

в Джорджия, разработващ техно-

логия за 5G радиочестотна иден-

тификация (RFID). Чрез новото

решение цялата уловена от анте-

ните електромагнитна енергия от

една посока се подава в един-един-

ствен токоизправител, което води

до максимизиране на ефективнос-

тта.

„В миналото са правени опити да

се улови енергията при високи чес-

тоти от порядъка на 24 или 35 GHz,

но в тези случаи антените работят

само ако са насочени към източника

на излъчване. Досега не съществу-

ваше начин да се увеличи ъгълът им

Разработиха нов метод за
зареждане на IoT устройства
от 5G мрежите

на обхват“, обяснява Алине Еид,

старши изследовател в лаборатория

ATHENA към Школата по електро- и

компютърно инженерство в инсти-

тута.

Лещата на Ротман осигурява 6

зрителни полета едновременно, ко-

ето позволява улавянето на вълни от

няколко посоки. Тя се използва като

междинен компонент между приема-

щите антени и токоизправителите

за улавяне на енергията от 5G мре-

жата.

При демонстрации изследовател-

ският екип постига улавянето на 21

пъти повече енергия в сравнение с

референтен аналог при поддържане

на идентичен ъглов обхват. Систе-

мата може да отвори вратата към

нова пасивна, широкообхватна ра-

диочестотна идентификация в ми-

лиметровия диапазон, захранвана

чрез 5G, за носими и повсеместно

разпространени IoT приложения.

Учените прилагат адитивно произ-

водство за отпечатване на улови-

телите с размер на човешка длан

върху множество гъвкави и твърди

субстрати. Предоставянето на

опции за 3D и мастиленоструен

печат ще направи системата по-

достъпна за широк диапазон от

потребители, платформи, честоти

и приложения.

„Факт е, че 5G ще бъде навсякъ-

де, особено в градските райони. Ще

можем да заменим милиони или де-

сетки милиони батерии на безжич-

ни сензори, най-вече в приложения,

свързани с интелигентни градове и

смарт земеделие“, коментира Ема-

нуил Тенцерис, професор в Школата

по електро- и компютърно инженер-

ство в института. Според Тенцерис

енергията като услуга (power as a

service) ще бъде следващото голямо

приложение за телеком индустрия-

та, точно както данните задмина-

ха гласовите услуги като основен

генератор на приходи. Изследовате-

лите от екипа са най-развълнувани

от перспективата операторите да

се възползват от технологията за

предоставяне на енергия „по възду-

ха“ при поискване, елиминирайки

нуждата от батерии.

у
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   ластмасови отпадъци от поли-

етилен терефталат (PET) могат

лесно да бъдат трансформирани в

наноматериал за устойчивото про-

изводство на батерии, сочи проуч-

ване на учени от Калифорнийския

университет, Ривърсайд.

„Употребата на отпадъци от де-

пата и вторичното използване

(upcycling) на пластмасови бутилки

може да понижи общите разходи за

производството на батерии, като

същевременно осигури устойчивост

на процесите, както и ограничава-

не на замърсяването с пластмаса в

глобален мащаб“, коментира ав-

торът на проучването Михри Озкан.

В статията си „Вторично използ-

ване на пластмасови отпадъци от

полиетилен терефталат за получа-

ване на микропорьозна структура за

съхранение на енергия“ американски-

Американски учени използват
отпадъчни PET бутилки за
производството на батерии

те учени описват процеса за пре-

връщането на PET бутилките в елек-

трохимично активен въглероден ма-

териал, който функционира като

двуслоен суперкондензаторен суб-

страт.

Първоначално PET бутилките се

третират с разтворител, състоящ

се от смес на трифлуороцетна ки-

селина и дихлорометан. След това

посредством процес, наречен елек-

троспининг, от полимера се изтег-

лят микроскопични нишки, които се

овъгляват в пещ. „След смесването

със свързващо вещество и проводящ

агент материалът се изсушава и

оформя като двуслоен суперконден-

затор, подобно на батерия тип коп-

че“, обясняват изследователите,

като добавят, че активният мате-

риал може да се прилага като супер-

кондензатор с допълнителен псевдо-

капацитет.

Учените твърдят, че материалът

включва както двуслоен суперконден-

затор, получен в резултат на сепа-

рираните йонни и електронни заря-

ди, така и псевдокапацитет, опре-

делящ се от йоните, които се абсор-

бират електрохимично от повърхно-

стта на материала. „Въпреки че не

съхраняват толкова енергия, колко-

то литиево-йонните батерии, тези

суперкондензатори могат да се за-

реждат много по-бързо, което пре-

връща произведените на база плас-

тмасови отпадъци батерии в атрак-

тивна алтернатива за множество

приложения“, смятат американски-

те изследователи. Те вярват, че

технологията може скоро да се ре-

ализира за масово производство,

въпреки че искат да подобрят елек-

трическите свойства на наномате-

риала чрез добавяне на борни, азот-

ни и фосфорни съединения.
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