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накратко
Енерго-Про изгради покривна фотоволтаична централа в Севлиево
Енерго-Про изгради покривна фотоволтаична централа за фирма Гидекс в
Севлиево. Съоръжението е с инсталирана мощност 29,7 kWp и е изградено
върху двускатния покрив на цеха за металообработване с площ близо 360 кв.
м. Състои се от 108 броя поликристални модули и 30-киловатов трифазен
инвертор, снабден със защита от пренапрежения и мълнии. Производствената
гаранция на всички конструктивни елементи ще осигури дългогодишната им
безпроблемна работа и спокойствие на фирмата собственик, подчертаха от
Енерго-Про. Централата ще произвежда приблизително 34 MWh електроенергия на годишна база, като плановете на компанията са след покриване на
собствените нужди, излишното количество да бъде продавано на крайния
снабдител въз основа на сключен за целта договор.

ЧЕЗ Разпределение получи награда за зелена компания
ЧЕЗ Разпределение отново получи „Зелен Оскар“ в тазгодишното издание
на конкурса „Най-зелените компании в България“, организиран от b2b Media.
Дружеството спечели трето място в област „Енергетика, воден сектор“ със
своята политика за опазване на околната среда и биоразнообразието. Националният конкурс се организира за десета поредна година и отличава представители на българския бизнес, реализирали най-успешните и устойчиви
екологични практики. На официална церемония, която се проведе на 1 октомври т. г. в София, бяха отличени най-добрите идеи, проекти и постижения,
представени от повече от 60 компании.
„ЧЕЗ Разпределение проявява силна ангажираност в прилагане на добри практики и популяризиране на идеите за опазване на околната среда. Дейността на
дружеството, насочена към ограничаване на негативните последици за околната среда, и усилията му за стимулиране на разумното използване на ресурсите
се проявяват чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък чрез модернизиране на съоръженията и внедряване на нови технологии“, коментират от компанията.

ТВЕЛ завърши проект за разработване и обосновка на нова модификация ядрено гориво
Горивната компания на Росатом – ТВЕЛ, завърши проект за разработване
и обосновка на нова модификация ядрено гориво за реакторите ВВЕР-440 на
унгарската АЕЦ Пакш. На възложителя - MVM Paks, е предаден пълен пакет
документи за лицензиране на новото гориво в националния ядрен регулатор на
страната. Първата партида ядрено гориво от второ поколение за ВВЕР-440
ще бъде доставена тази година, като то ще позволи да се оптимизира водноурановото съотношение в активната зона на реактора, ще повиши ефективността и ще подобри икономическите характеристики на експлоатация на
енергоблоковете. В проекта по разработване и обосновка на новото гориво
участват специалисти от ОКБ Гидропресс (част от машиностроителното
подразделение на Росатом), Високотехнологичния научноизследователски институт за неорганични материали „Акад. Бочвар“, Машиностроителния завод
в град Електростал и Курчатовския институт.

Отпускат близо 5,5 млн. лв. за завършване на подготвителните дейности на интерконектора
На 30 септември т. г. управляващият орган на Оперативна програма „ИноБългария – Сърбия
вации и конкурентоспособност“ (ОПИК) одобри отпускането на близо 5,5 млн.
лв. за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение
за строеж за българския участък на междусистемната газова връзка България
– Сърбия. Финансовата подкрепа от ОПИК е предназначена за довършване на
теренни археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и
одобрение на ПУП-ПП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен
проект във фаза технически проект, извършване на оценка на съответствие на
техническия проект, придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.
На 1 октомври т. г. представителите на държавите членки приеха предложението на Европейската комисия да бъдат инвестирани близо 1 млрд. евро за
реализацията на ключови енергийни инфраструктурни проекти. Около 28 млн.
евро от тези средства ще бъдат отпуснати за строителството на българския
участък на междусистемната газова връзка България – Сърбия. Същевременно
беше подписан и договор за безвъзмездно прехвърляне на активи по проекта на
стойност близо 3,7 млн. лв. от Министерство на енергетиката на Булгартрансгаз. Така дружеството ще може да продължи реализацията на проекта с актуализация на проектната документация, с цел получаване на разрешение за
строеж и стартиране на строителните дейности.
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Политиките
за подобряване на
енергийната ефективност
са приоритет за сектора
Политими Паунова,
изпълнителен директор
на Българската асоциация на
металургичната индустрия (БАМИ),
пред сп. Енерджи ревю
Какви резултати се очакват в българската металургия и производството на стомана в страната
за 2020 г. в сравнение с 2019?
През последните години в световен мащаб се създадоха свръхмощности за производство на стомана. С найголям капацитет и производител номер едно в света е
Китай – за 2019 г. държи 53-процентен дял от световното производство. Концентрацията доведе до засиленото присъствие на китайските производители на големите пазари, като ЕС и САЩ, което предизвика въвеждане на реципрочни търговски мерки за защита и дори
спиране на вноса (т. нар. „търговска война“). Тези процеси оказаха влияние на световните търговски потоци
и производството, включително в ЕС и България.
През 2019 г. в ЕС са произведени 158,8 млн. т сурова
стомана, което е с 8,9 млн. т (5,3%) по-малко спрямо
предходната година. В България течна стомана се произвежда само от вторични метали в Стомана Индъстри и производството през 2019 г. отчита спад от 15%
спрямо 2018 г. Стоманени продукти от вносни заготовки
се произвеждат и в Промет Стийл. Нарушените пазари
и вносът на ниски цени доведоха до намаляване на българското производство на валцувани метали с над 160 хиляди тона (85,6%). Влияние върху този негативен резултат оказаха и по-високите цени на тока за енергоинтензивните индустрии спрямо тези в региона, в страни на ЕС и други вносители. България закъснява в прилагането на финансови механизми с цел компенсиране
на индиректните разходи за СО2 в цената на електрическата енергия, което се отразява на конкурентоспособността на националното производство. Този механизъм от години се прилага в останалите страни на ЕС.
През 2020 г. кризата с коронавируса се отрази много силно
на стоманодобива в Европа – в определени месеци има
спад до 30%. В България ситуацията е подобна, като за
първото полугодие на 2020 г. производството на стомана отчита спад от 19%, валцуваните метали и издели6

ята от тях намаляват съответно с 9,4% и 3,1%. Силно са
ограничени външните пазари, а вътрешната реализация
е малка. Промяна в показателите до края на тази година
не се очаква, няма икономически предпоставки за това.
Колко от енергията за индустриални цели в България се потребява от производството на стомана?
Производството на стомана и стоманени продукти
е енергоинтензивен процес, протичащ при високи температури за топене и пластична обработка на метала.
Това определя високия разход на енергийни ресурси за
единица продукция и не може да се очаква съществено
намаляване на това потребление. В производството
като енергоносители се използват природен газ с дял
от 56% и електрическа енергия – с дял от 44%. Въпреки
че България не е голям производител на стомана и
стоманени продукти, по данни на изготвения от НСИ
енергиен баланс за 2018 г. консумацията на енергийни
ресурси е висока – около 5% от общото крайно енергийброй 6/2020
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но потребление в индустрията. По отношение на електрическата енергия този дял е 8,5%, а за природния газ
– 6,2%. Цялата металургична индустрия, включваща
производство и преработка на черни и цветни метали,
е най-големият консуматор на електрическа енергия от
всички индустриални сектори в страната. За 2018 г.
потреблението е 160,6 хил. тона нефтен еквивалент и
това количество представлява 19,5% от общото индустриално потребление. Делът на природния газ е 12%.
Какъв е прогресът на това производство по отношение на енергийната ефективност в последните години?
Поради спецификата на производствените процеси,
протичащи при висока температура, възможностите за
намаляване на потреблението на енергийни ресурси са
ограничени. Въпреки това политиките за енергийна ефективност са приоритет в дейността и се прилагат по
цялата верига на производствения процес, включително
и чрез замяна на някои видове енергоносители с по-ефективни и екологично чисти. Твърди горива не се използват, а течните са само 0,16% в общия енергиен баланс.
Енергоносителите са природен газ и електрическа енергия, определени по критериите на ЕС като екологични
горива. В резултат на политиките за намаляване на
разходите общото потребление на енергоносители за
единица продукция в периода 2014 – 2018 г. намалява с 11%.
И това е постигнато въпреки въведените в експлоатация през този период нови съоръжения, респективно и
допълнителни енергийни консуматори.

ползването на железен скрап като суровина и топенето в електропещи са достатъчно ефективни и отговарят на целите и политиките по промените в климата.
Какви инвестиции са нужни, за да се подобри енергийната ефективност в стоманопроизводството
и каква част от тях можем да очакваме в близко
бъдеще?
В металургичната индустрия са направени големи
инвестиции за устойчиво развитие, включително за повишаване на енергийната ефективност. Предвид високите енергийни разходи това е важен елемент от нейната
конкурентоспособност на международните пазари. Продукцията се реализира основно в ЕС и трети страни, като
в стоманодобива около 75% от производството се изнася. За последните 15 години в предприятията на черната
металургия са инвестирани 500 млн. лева, като една от
основните цели е да се повиши и енергийната ефективност. Но самият процес на топене и преработката на
метала при високи температури определят стоманодобива като един от най-енергоинтензивните сектори,
независимо от направените инвестиции.
В процеса на преход към нисковъглеродна икономика
стоманодобивната индустрия също трябва да намали
своя въглероден отпечатък. За нашите технологични
процеси значима редукция е постижима само при замяна
на енергийните източници. Необходими са сигурни доставки на чиста енергия, без въглероден отпечатък и на
достъпни конкурентни цени.

Кои са основните консуматори на енергия в производството на стомана и как могат те да станат по-енергийно ефективни?
Разходът на електрическа енергия е предимно за
производството на течна стомана в електродъгови
пещи от вторични суровини (скрап). Този процес има
висок електроинтензитет, но по своята характеристика е екологичен и енергийно ефективен. Има дял от 40%
в производството на стомана в ЕС. Природният газ
намира повече приложение в нагревателните пещи при
процесите на преработка на метала до валцувани продукти и изделия. Използваните в страната технологии,
респективно и енергийните разходи, отговарят на приетите от ЕС най-добри налични техники (НДНТ). Действащите мощности за топене и нагряване на метала
са на съвременно ниво, направени са необходимите
реконструкции, включително за повишаване на енергийната ефективност чрез намаляване на прекия разход и
топлинните загуби. В резултат на тази съвременна
модернизация е намалено общото енергийно потребление на единица продукция. Въпреки това енергийните
разходи в стоманодобива достигат и надвишават 30%
от общите производствени разходи. Радикална промяна може да има само при внедряване на нови авангардни
технологии, по които работи Европейската технологична платформа за стомана. За целта има изградени пилотни производства на основата на водород, но само за
преработка на железни руди. Все още се счита, че изЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Дигиталната
трансформация в
градския транспорт
в София
Д

игиталната трансформация в
транспортните системи и инфраструктури ускорява своите темпове, като най-осезателен напредък в
интелигентното предоставяне на
услуги се наблюдава в развитието на
обществения железопътен транспорт, където задачите по управление на мотрисите и обезпечаване на
безопасността в подвижния състав
в изключително висока степен се
прехвърлят от машиниста към автоматизираната система за управление на движението на влаковете.

Автоматизирана
система за управление
на влака
Стандартът 62290-1 относно
железопътната техника, оперативните и влакови системи за управление на градски железопътен транспорт на Международната електротехническа комисия (IEC) въвежда
четири степени на автоматизация
(Grades of automation – GoA). Найвисоката от които – GoA 4, се отнася до надграждане на системата,
при което превозните средства се
управляват напълно автоматизирано без присъствието на оперативен
персонал на борда. При степен на
автоматизация GoA 3 стартирането и спирането са автоматизирани,
но персоналът на борда управлява
вратите, а при извънредна ситуация
8
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поема и управлението на влака.
От 26 август 2020 г. с официалното пускане в експлоатация на
третия метродиаметър на софийския метрополитен в страната вече
функционира железопътна транспортна система със степен на автоматизация GoA 3. Линията се обслужва от метровлаковете Siemens
Inspiro и системите за управление на
влаковото движение на Siemens
Mobility, съобщават от компанията.
Движението на съставите се обезпечава от Trainguard MT, която представлява система за телекомуникационно управление на влаковото
движение (Communications-based train
control – CBTC) – високоефективен и
надежден тип решения за напълно
автоматизирано управление на влаковото движение при максимална
производителност и капацитет.
CBTC системите увеличават капа-

цитета на линията чрез намаляване
на интервалите от време между
влаковете.
Традиционните системи за сигнализация откриват заетостта от
влакове в отделните участъци –
релсови вериги, чрез контакта между колоосите и ходовите релси и не
позволяват друг влак да заеме „зает
блок“. Тъй като всеки блок представлява фиксиран участък от пътя, тези
системи се наричат фиксиран блок.
При системите на принципа на
подвижен блок, каквито са CBTC,
заетостта се генерира от влака и
се изпраща към контролната система, като тя се основава на безопасното разстояние за спиране на влака. При тези системи се осигурява
непрекъсната комуникация относно
точното положение на влака.
Според специалистите внедрената модулна система за автоматичброй 6/2020
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бизнес
но управление на влака осигурява
безопасност, комфорт, оптимална
надеждност и ефективност на разхода на енергия. Модулната й архитектура дава възможност за лесно
мащабиране и надграждане до найвисоката степен на автоматизация.
Автоматичната система за управление включва функции за наблюдение, изпълнение и контрол на целия
оперативен процес, като непрекъснато следи и регулира допустимата
скорост на влака. CBTC системите
се отличават със значителното
редуциране на интервалите между
влаковете благодарение на принципа на откриване на заетостта чрез
подвижен блок, т.е. в реално време
на база реалното им местоположение, скорост и условия на пътя при
непрекъсната двупосочна радиовръзка между влака и крайпътните
устройства. Това увеличава броя на
едновременно движещите се влакове, а съответно и на обслужваните
пътници, което повишава нивото на
удовлетвореност.
CBTC интегрира редица други
системи, които цялостно обезпечават автоматизираното управление
на транспортния комплекс. Благодарение на модулната компютърна
система за гарови централизации
Trackguard Westrace MKII капацитетът допълнително се увеличава.
В I/O модулите са използвани програмируеми логически матрици (Field
Programmable Gate Array – FPGA), за
да позволят по-бърза обработка.
ControlGuide OCS е система за
следене на влаковете, която предоставя информация на диспечерите за
текущите локации на съставите. Тя
използва данните за промяна в статуса за заетостта на участъците,
сигналите за спиране и потегляне и
др. Въз основа на текущите местоположения и началните планови спецификации, Controlguide OCS използва динамичните параметри на движение, топографски данни и разписания, за да прогнозира надеждно
движението.
Комуникационната система Airlink
отговаря за радиовръзката и непрекъснатия двупосочен обмен на
данни между бордовите системи на
влака и съответното крайпътно
оборудване.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Системата Power SCADA Sitras
RSC осигурява централизиран контрол на тяговото електрозахранване.
Предоставя се мониторинг и на цифровата комуникационна мрежа, информационните табла за пътниците
на станциите, включително Digital
Station Manager (DSM), и системата
за управление на автоматичните
перонни преградни врати. По този
начин оперативният персонал може
да разчита на надеждна и изчерпателна информация за цялостното
работно състояние на системата.

Висока надеждност и
безопасност
Подвижните състави отговарят
на изискванията за пожарна безопасност съгласно стандарта EN 45545
и са оборудвани с пожароизвестителна система в пътническата зона
и шкафовете за оборудване. Тяговата система на талигата и механичната спирачка осигуряват високо
ниво на надеждност, а електродинамичната спирачка безопасно привежда влака в състояние на пълен покой.
По този начин е осигурена сервизна
спирачка, която не се амортизира,
приложима е при нормални работни
условия и подобрява прецизността
на спиране в станциите.

Енергийна ефективност
Експертите оценяват високата
енергийна ефективност, ограниче-

ното въздействие върху околната
среда, оптимизирането на поддръжката и комфорта на пътниците като водещи преимущества в
концепцията на Inspiro. Вагоните са
изработени от олекотени алуминиеви профили, а конструкцията на
талигите също е оптимизирана,
така че общата маса на вагона е
намалена с повече от три тона в
сравнение с предишното поколение.
Подът е изграден от композитни
плоскости от корк и алуминий, които, освен че намаляват теглото,
действат като шумозаглушаваща
бариера.
Trainguard MT залага енергоефективни алгоритми за управление на
движението. Използват се електронни платки, които не изискват поддръжка, а транспондерите по трасето не се нуждаят от външно захранване и поддръжка. Ниските разходи за експлоатация и поддръжка,
намалената консумация на енергия и
използваните естествени и рециклируеми материали улесняват работата на операторите и минимизират влиянието върху околната среда през целия жизнен цикъл на подвижните състави. Нивото на рециклируемост на влаковете Siemens
Inspiro в края на експлоатационния им
живот се оценява на до 95% (метод
за изчисляване на рециклируемостта на UNIFE за подвижните състави).
9
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Индустриални
захранвания
П

реходът към Индустрия 4.0 е
съпътстван от редица предизвикателства към производителите, което налага своевременната им адекватна реакция спрямо новите тенденции в развитието на автоматизацията в производствените технологии. За да могат да разчитат на
висока надеждност на внедрената
апаратура, в избора си на захранващи устройства те трябва да подходят безкомпромисно спрямо изискванията за ефективност, сигурност и
качество.
Ролята на захранването е да осигурява определени по стойност и
характеристики напрежения на всички електронни компоненти в индустриалната апаратура. Захранващият блок изпълнява важните функции
да преобразува променливия ток от
мрежата в постоянен, да понижи
мрежовото напрежение до стойностите за правилно функциониране на
апаратурата и да стабилизира напрежението.

Предимства и
недостатъци на линейни
и импулсни захранвания
Доскоро широко употребяван тип
захранвания бяха линейните. За да се
понижи променливият ток до необходимата стойност, се използва
трансформатор, след което посредством схема на Грец променливият
ток се преобразува в постоянен.
Използват се електролитни кондензатори за изглаждане на пулсациите
на диодния мост. Линейните захранвания имат опростена схема, но
страдат от някои съществени не-
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достатъци. Големите размери на
използваните кoндeнзaтopи и
тpaнcфopмaтopа силно ограничават
приложенията и възможностите за
оптимизация на конструкцията на
захранването. Интегрирането на
такива захранвания в съвременните
компактни електронни устройства
е немислимо.
Друг нeдocтaтък e линeйният
cтaбилизaтop нa нaпpeжeниe, кoйтo
пpeвpъщa вcичкo нaд peгyлиpyeмия
пpaг в тoплинa, т.е. загубите на
енергия от линейните захранвания
достигат 50%. Това усложнява процеса на разсейване на генерираната
топлина и е показател за нисък коефициент на полезно действие.
Импулсните захранвания, от друга страна, намират приложение в
индустриалната автоматизация при
почти всички съвременни електронни устройства, като това включва

технологии за захранване от найново поколение, интегрирани в промишленото оборудване. Импулсните
захранвания изместват традиционните линейни захранвания от пазара, като в момента те представляват най-популярната и най-голямата
група захранвания.
В сравнение с линейните захранвания импулсните имат по-висока
ефективност, ниска степен на загряване и висока надеждност. Принципът на действие на импулсните
захранвания се основава на широчинно импулсна модулация PWM (Pulse
Width Modulation), т.е. изходното
напрежение се регулира с помощта
на промяна на коефициента на запълване при постоянна, непроменена
честота. Коефициентът на полезно
действие (КПД) (съотношението на
изходната мощност на постоянния
ток към входната мощност при про-
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менлив ток) на импулсното захранване може да надвишава 90%, докато КПД на линейно в най-добрия случай достига 50%.
Високата честота на импулсните
захранвания позволява компонентите да бъдат с малки размери и тегло, което намалява разходите за
потребителя. Отличната ефективност и производителност, както и
изгодната цена, ги правят предпочитан избор в промишлената автоматизация. Недостатъците на импулсните захранвания са свързани със
сложността на структурата им,
както и много по-високото ниво на
смущения, генерирани от захранването и повишеното ниво на смущения на изхода.

Характеристики на
индустриалните
захранвания
Индустриалните захранвания са
предназначени за експлоатация в
тежки условия, тъй като те са устойчиви на високи температури и
имат много компактен размер.
Съществуват обаче редица други
важни параметри, които следва да
бъдат взети предвид, когато се
оценява качеството и надеждността на импулсните захранвания. Те
включват ефективност, управление
на температурата, допустима работна температура, криви на намаляване на входното напрежение спрямо околната температура и т.н.
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Управление на
температурата
Все повече се усъвършенстват
системите за управление на температурата, които позволяват захранването да бъде инсталирано във
всяка една посока. В индустриална
среда захранването от отворен тип
трябва да може да гарантира непрекъсната работа при температура на околната среда не по-ниска от
70°C, като захранването трябва да
бъде инсталирано в отворен контур.
Решаващ фактор обаче е функцията
на температурната крива, която
показва максимално допустимата
изходна мощност в зависимост от
условията на околната среда. Захранващите устройства от по-нисък
клас, например, нямат необходимите
защитни механизми за автоматично регулиране на изходната мощност
в случай на необходимост.
В зависимост от ефективността
на захранващото устройство част
от доставената към него енергия се
губи под формата на топлина.
Вътрешната температура на захранването се повишава спрямо
външната. Работната температура оказва пряко влияние върху живота и надеждността на устройството. Сложната конструкция и големият брой електронни компоненти в
импулсните захранвания, разположени в близост един до друг, създават
опасност от прегряване, а твърде
високата вътрешна температура

може да повреди захранването или
да съкрати експлоатационния му
живот. Изходната мощност на захранването е в пряка зависимост от
температурата. Следователно е
важно да се избягва експлоатацията на устройството при работни
температури, надвишаващи посочените в техническата документация.
Висококачествените захранвания,
работещи при температура 25°C,
могат да се нагряват до 50 – 70°C.
При околна температура от 50°C
могат да се нагряват до 75 – 95°C.

Три основни типа
индустриални
захранвания
В зависимост от изискванията на
приложението и конструкцията на
захранването на пазара се предлагат три основни типа индустриални устройства.
Захранванията за DIN шина са предназначени за лесен монтаж в електрически табла. Те се предлагат в
широка гама от модели, покриващи
голям диапазон на входа и изхода.
Размерът на захранващия блок се
предвижда спрямо изискванията за
производителност. За тази цел размерът на устройството или корпуса
се задава в единици (TE) – един TE блок
отговаря на 18 мм, а по-мощните
модели разполагат с до 4 TE.
Импулсни захранващи устройства
със затворена конструкция (поместени в корпус) се предлагат за ди-
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ректен монтаж. Обикновено те демонстрират много добри работни
показатели. Причината за това е
наличното пространство в корпуса,
което може да се оползотвори за
компенсиране на голямото количество отпадна топлина. Много модели от този тип са оборудвани с вградени вентилатори.
Обичайно се предвиждат входове
за свързване с кабели с големи напречни сечения, така че затворените импулсни захранващи блокове да
бъдат напълно пригодени дори за найвзискателните приложения чрез оптимизирани възможности за зареждане и разреждане. Компактността
и ефективността на разходите са
изключително важни характеристики при импулсните захранващи устройства.
Импулсните захранвания от отворен тип са едно особено рентабилно решение. При тях всички компоненти са разположени на компактна платка, която поради малкия си
размер може лесно да се монтира в
устройство със съществуващ корпус. Захранванията с отворен корпус
са изключително подходящи за гъвкава инсталация, което ги прави идеални за embedded приложения в малки устройства.

Важни съображения при
избора на захранванията
Една от най-важните характеристики е номиналната мощност на
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захранването. Това е мощността,
която може да бъде осигурена при
режим на непрекъсната ефективна
работа. От нивото на ефективност
на захранването зависят топлинните загуби. Високата ефективност
намалява оперативните разходи в
дългосрочен план. В индустриална
среда захранванията обикновено
работят при непрекъснат режим.
Следователно разработените с
такова предназначение захранващи
устройства са с оптимизирани параметри за постигане на изключително висока степен на ефективност, достигаща до 93%.
Освен с високия коефициент на
полезно действие импулсните захранвания се характеризират с достъпна цена, ниски оперативни разходи и дълъг експлоатационен живот. Високата ефективност води до
ниско ниво на разсейване на мощността, което от своя страна е предпоставка за по-малко генериране на
топлина. Това намалява натоварването на компонентите, което увеличава експлоатационния живот и
надеждността и понижава общите
разходи. Малките размери, от друга
страна, спомагат за постигане на
висока плътност на мощността.
Необходимо е захранването да
отговаря на приложимите стандарти за безопасност и да е снабдено
със задължителните защити срещу
късо съединение, претоварване, пренапрежение и прегряване. Също така

то следва да удовлетворява изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно действащите
директиви в областта. Доброто
температурно поведение е ключов
фактор, който не бива да бъде пренебрегван особено при приложения в
среда на прекомерно висока или ниска температура (приблизително 20°C до +80°C). От съществена важност особено при мобилните приложения е ниското тегло на устройството, което може да се окаже
решаващо за избора, когато останалите показатели са близки. Гъвкавостта на монтажната позиция е друга важна характеристика на захранващия блок. Тя дава представа за
допустимите възможности за разполагане на блока така, че да се постигне надеждно разсейване на
топлината.
Основна задача на захранването
е да осигури подаване на изходно
напрежение към товара, което да е
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електроенергетика
с постоянна стойност и не се изменя с промяната на тока на натоварването. Понякога обаче възникват резки промени в натоварването. Изменението в натоварването
може да доведе до смущения и колебания на изходното напрежение,
които могат да се отразят на устройствата, свързани със захранването. При всички захранвания
върху изходното постоянно напрежение се наслагват шумове, пулсации и смущения. Изходното напрежение на захранването се налага да
бъде стабилизирано, когато има
промени в натоварването на захранването. Тези смущения в някои случаи могат да достигнат много големи амплитуди. Високата стойност на пулсациите на изходното
напрежение може да причини проблеми в захранваното устройство,
като например смущения в изображението на системи за видеонаблюдение или рестартиране на електронни устройства.
Захранващият блок е снабден с
EMI филтър (Electromagnetic Interference) на входа, който служи за по-
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тискане на двата типа електромагнитни смущения – диференциални,
протичащи в една посока по активен
проводник и в обратна през масата,
и синфазни, които се разпространяват едновременно в една посока по
два проводника.
Диференциалните смущения се
потискат от кондензатори, включени паралелно на товара. Филтърът
на синфазни смущения функционира
чрез кондензатори, които в общата
си точка свързват захранващата
линия със земя и синфазен дросел,
където токът протича в двете намотки, в едно направление, което
създава съпротивление за синфазните смущения.
При избора на импулсно захранване е важно да се вземе предвид наличието и вида система за защита
на изхода от късо съединение и претоварване. Тъй като се използват
различни начини на защита, е необходимо да се избере подходящо захранване спрямо вида на товара. Натоварвания с нелинейни характеристики, като двигатели, електрически крушки, натоварвания с висок

капацитет и индуктивност могат
да се нуждаят от голям токов импулс
на старта, който значително надвишава максимално допустимия ток на
захранването. Това може да доведе
до задействане на защитите и да
възпрепятства включването на захранването.
Високата производителност, надвишаваща 90%, малките размери на
компонентите, компактната конструкция на устройството и ниските
начални и оперативни разходи са
сред предимства на импулсните
захранвания, които предприемчивият потребител не би могъл да пренебрегне, ако иска да подобри надеждността на оборудването си и да
запази конкурентните си позиции в
своя сектор на производство.
Същевременно новите поколения
решения за захранване обещават да
оптимизират параметрите за още
по-голяма ефективност. При избора
на захранване водещ фактор остава конкретното приложение, спрямо
което да се съобразят специфичните технически показатели на устройството.
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Ефективно прогнозиране на
енергийни ресурси с ADEX Cast
Изкуствен интелект
за по-точно
планиране
ADEX Cast e софтуерно решение
за прогнозиране и планиране на енергийни ресурси, част от портфолиото от решения на ADEX Energy. Използвайки алгоритми, базирани на
изкуствен интелект, ADEX Cast ви
дава възможност за по-точно прогнозиране "ден напред" и "в рамките
на деня" на производството от ВЕИ
- фотоволтаици, вятърни паркове,
ВЕЦ, както и на потреблението на
индустриални и битови клиенти.
Част от основните функции на решението са автоматизирано планиране на графици и изпращането им
към ЕСО, гъвкава конфигурация на
енергийни обекти и групи, допълнителни инструменти за справки и
анализ.

Конкурентни
предимства
ADEX Cast е иновативно решение,
насочено към търговци на енергия,
ВЕИ производители, системни оператори и доставчици на енергийни
услуги. Софтуерът предоставя
единна система за прогнозиране на
цялостно портфолио от енергийни
ресурси, включващо производители
и консуматори, посредством модели, базирани на изкуствен интелект
и точни метеорологични данни. Други конкурентни предимства на решението са автоматизираният процес
по изготвяне на графици и възможности за интеграция със SCADA и
мониторинг системи за следене на
данните за производство и консумация в реално време.

Прогнозиране "ден
напред" и "в рамките
на деня"
Софтуерът предоставя набор от
специфични модели за прогнозиране
на производството от ВЕИ, използвайки тяхната географска топология, технически характеристики и
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метеорологични данни в реално време. Системата дава възможност и
за прогнозиране на индустриални и
битови консуматори чрез исторически данни за тяхното потребление и модели, базирани на изкуствен
интелект. Възможно е конфигуриране на повече от един модел към
обект за по-точни и сигурни прогнози, намалявайки риска от пропуски или грешки. Данните се актуализират в рамките на деня за 7 дни
напред, като интервалът на обновяване е на всеки 15 минути. Чрез подобрените прогнози можете да постигнете по-точни търговски и производствени графици и намаляване
на небалансите.

Автоматизирано
планиране на графици
и изпращане към ЕСО
Освен моделите за прогнозиране,
решението цели автоматизация и на
процеса по изпращане на графици
към ЕСО. Софтуерът дава възможност за номиниране на изготвените прогнози в графици, тяхното ръчно коригиране при необходимост и
автоматичното им изпращане. Решението позволява следене на статуса на изпратените графици по
групи или обекти, както и уведомяване чрез аларми и съобщения при невъзможност за генериране на график. Това улеснява значително процеса по планиране, намалява човешката работа и възможностите за
допускане на грешки.

Гъвкави инструменти
от експерти за
експерти
ADEX Cast е решение, разработено съвместно с експерти с богат
опит в управлението и планирането
на енергийни ресурси. Основната му
цел е да улесни ежедневната работа на специалистите в сферата на
енергетиката чрез гъвкави и лесни
за използване инструменти, автоматизация на процесите, подобрение на точността на данните, предоставяйки по-добра видимост върху производството, консумацията и
небалансите на вашето енергийно
портфолио.
ADEX Energy предлага и други решения, които могат да ви помогнат
с мениджмънта на вашите енергийни ресурси и автоматизирането на
процесите, свързани с мониторинг,
управление, продажба и търговия с
енергия. Повече за тях научете на
adexenergy.com.

тел.: +359 887 51 2001
e-mail: sales@adexenergy.com
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Енергийна
ефективност
в стоманодобива
П

редприятията от стоманодобивната индустрия активно управляват енергопотреблението си. Пестенето на енергиен ресурс в сектора е от критично значение за гарантиране на конкурентоспособността на промишления отрасъл и минимизиране на въздействията върху
околната среда, например генерирането на емисии от парникови газове. Пряката въглеродна интензивност на стоманодобива е относително непроменлива (в границите на
20%), като в рамките на последните няколко години стойността на
този показател се доближава до
нивата от периода между 2000 и
2008 г. За да се постигне съответствие със Сценария за устойчиво
развитие (SDS) на Международната
агенция по енергетика (IEA), въглеродната интензивност на производството на сурова стомана трябва
да намалява средно с 2,5% годишно
до 2030 г. Реализирането на тази цел
и поддържането на резултатите
след 2030 г. няма да бъде лесна задача. Благодарение на подобрения в
енергийната ефективност въглеродната интензивност на стоманопроизводството спада значително, но
експерти смятат, че скоро възможностите за допълнителна оптимизация на ефективността ще бъдат
изчерпани. Затова, за да се осъществи необходимата дългосрочна
промяна, от критично значение ще
бъдат иновациите, насочени към
комерсиализацията на нискоемисионни методи за преработка, включи16

телно такива, интегриращи водород
и улавяне, използване и съхранение на
въглероден диоксид. Постигането на
тази цел изисква осигуряване на
финансиране за научноизследователска и развойна дейност, създаване на
пазар за стоманопроизводство с
почти нулеви емисии, внедряване на
разпоредби за задължително редуциране на емисиите на CO2, разширяване на международното сътрудничество и развитие на поддържаща
инфраструктура.

Пазар и
енергопотребление
Търсенето на стомана е ключов
определящ фактор за енергопотреблението и отделянето на емисии на
въглероден диоксид от стоманената индустрия. През 2018 г. производството на стомана в световен мащаб бележи ръст от 5%, достигайки 1817 Mt след регистриран ръст от
6% през 2017 г. Тъй като Китай
държи почти половината от глобалното стоманопроизводство, страната се счита за една от движещите сили на глобалните тенденции.
След стагнация между 2013 и 2016
г., през периода 2017-2019 г. производството нараства с 6-8% годишно. От няколко години насам Китай
полага усилия да затвори излишния
производствен капацитет, включително нелегални предприятия. Това
отчасти обяснява ръста на производството в официалната статистика, тъй като законните инсталации поемат донякъде поръчките на
вече затворените заводи. Очаква се
поради ръста на населението и брут-

ния вътрешен продукт търсенето на
стомана да продължи да се увеличава, особено заради икономическото
развитие в Индия, държавите от
Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и Африка.
Внедряването на стратегии за
ресурсна ефективност и редуциране на загубите и оптимизирано използване на стоманата в рамките на
веригата на стойността може да
допринесе за ограничаване на търсенето, което ще позволи на сектора
да постигне съответствие с SDS.
Тези стратегии включват увеличаване на стоманодобива и производството, директно повторно използване на стоманата (без претопяване), удължаване на периода на експлоатация на сградите и др.
През 2018 г. енергийната интензивност на сектора пада с 3,6% в
сравнение със средните годишни
отклонения от 1,3% между 2010 и
2017 г. Въпреки че тези намаления са
положителни, те произлизат предимно от подобрения в енергийната
ефективност на конвенционални
процеси, както и от малкото увеличение в производството на стомана от скрап, а не от прехода към
нисковъглеродни производствени
методи. Стоманеният сектор все
още е силно зависим от въглищата,
които задоволяват 75% от енергийните потребности. Енергийната
ефективност е важна за постигането на съответствие с SDS, но сама
по себе си не може да доведе до
декарбонизация на сектора. Необходима е промяна с цел цялостна
трансформация, като основата за
брой 6/2020
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технологичните иновации в това
направление трябва да бъде поставена преди 2030 г., смятат от IEA.

Производство от скрап
Производството на стомана от
скрап осигурява възможност за намаляване на енергопотреблението и
емисиите на CO2, тъй като процесът е със значително по-ниска
енергийна интензивност в сравнение
с първичното производство от желязна руда. Скрап се използва като
основна суровина предимно в електродъгови пещи, в по-малка степен и
в индукционни пещи. През 2018 г.
производството на стомана от
скрап в електродъгови и индукционни пещи възлиза на 20%, аналогично
на предходните години.
Скрап се използва и с рудна суровина при конверторно производство,
обикновено при нива от 15 – 20%,
като това води до увеличаване на
енергийната ефективност. Освен
това около 10% скрап се прибавя и
при производството на директно
редуцирано желязо. Като цяло около
35% от суровината за производството на общото количество сурова
стомана в света е скрап.
Въпреки че разходите за базираното на скрап производство често
са по-ниски в сравнение с първичното производство, наличието на достатъчно суровина може да се окаже проблем. Понастоящем в световен мащаб нивото на събираемост
на скрап е около 85%, като този
процент варира в зависимост от
приложението на материала – от
50% за структурна стомана до 97%
за индустриално оборудване. За да се
постигне съответствие с SDS до
2030 г., глобалният пазарен дял на
работещите със скрап електродъгови и индукционни пещи трябва да
надхвърли 28%, дори като се вземе
предвид нарастването на общото
количество продукция. Използването
на скрап суровина трябва да заеме
дял от 40% от общото производство
на сурова стомана. Постигането на
това ниво ще бъде опосредствано
от увеличаващата се наличност на
скрап, дължаща се на достигането
на края на експлоатационния живот
на стоманата, произведена през
последните няколко десетилетия. За
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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да се гарантира оползотворяването
на целия наличен скрап обаче, са
необходими подобрения в методите
за събиране и сортиране.
Дори при високи нива на рециклиране, наличието на скрап ще зададе
горна граница на потенциала за производство на стомана от рециклирани суровини. С оглед на това, декарбонизацията на сектора може да
се осъществи и чрез увеличаване на
базираното на газ производство на
директно редуцирано желязо, при което се отделят по-малко емисии в
сравнение с използването на въглища при конверторното производство. Допълнително предимство е,
че в производството на директно редуцирано желязо по-лесно могат да
бъдат внедрени технологии за улавяне, съхранение и използване на
въглероден диоксид или да се премине към работа на водород.

Повишаване на
енергоефективността
на термичните процеси
Една от възможностите за увеличаване на енергийната ефективност в стоманодобива е подобряването на дизайна на пещите чрез оптимизиране на ключови техни характеристики (брой и вид горелки,
въздухонепропускливост и изолация

посредством подходящи огнеупорни
материали), минимизиране на топлинните загуби при отварянето на
съоръженията и свеждане до минимум на броя опорни структури във
вътрешността на пещта.
Конструкцията на пещта и степента на изолация оказват значително въздействие върху топлинната
ефективност. Пещта, заедно с броя
и капацитета на горелките, се изчислява внимателно въз основа на
няколко реалистични производствени сценария. Отчитат се различни
температури на нагряване на суровината, различия в ритъма на производство, дължащи се на изменение
на суровината или технологията и
др.
Друг подход е предприемането на
мерки, насочени към максимално увеличаване на ефективността на енергийното преобразуване в пещта и
същевременно поддържане на минимални емисии, особено на въглероден
оксид. Това се постига чрез комбинация от техники, включително подходяща конструкция на пещта, оптимизиране на температурата (т.е.
ефективно смесване на горивото и
горивния въздух) и времето на престой в горивната зона, както и използването на решения за автоматизация и управление на пещта.
17
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лнение по-ниското специфично тегло на водорода дава възможност за
по-висока циркулация на газа за
топлообмена.

Оползотворяване на
топлината от димните
газове

Автоматизацията на пещта е насочена към управление на горивния
процес, потреблението на енергия,
манипулирането с материали, температурния контрол и безопасността. В допълнение се осигурява
възможност за регулиране на съотношението въздух-гориво за постигането на оптимално горене, което,
от своя страна, свежда до минимум
емисиите на азотни оксиди.
В случай че налягането в пещта
е по-ниско от атмосферното, през
отворите в камерата ще постъпва
студен въздух и обратно – ако е над
атмосферното, горещите газове ще
излизат през същите отвори. С цел
поддържане на енергийна ефективност, експлоатационна стабилност
и необходимото качество на продукцията пещите обикновено работят
при леко положително налягане спрямо околния въздух. Друга причина за
това е осигуряването на безопасност чрез предотвратяване на навлизането на въздух, който може да
доведе до получаване на взривоопасна смес, особено при запалването на
пещта.
Контролирането на съотношението въздух-гориво е необходимо за
регулиране на качеството на горене, тъй като осигурява стабилност
на пламъка и пълно изгаряне. Настройването на този параметър
възможно най-близко до стехиометричните условия води до по-висока
18

ефективност на горивото и намалени количества отработени газове и
енергийни загуби. Измерването на
концентрацията на кислород в горивните продукти в пещта може да се
използва за индикатор на необходимост от регулиране на съотношението въздух-гориво.
Конвенционалното отгряване в
пещи се провежда в условия на водородна/азотна атмосфера, състояща се от около 5% водород и 95%
азот. В някои случаи може да се използват и до 7% водород. Високоефективното водородно отгряване
на стоманени намотки включва използването на 100% водород и води
до подобряване на производителността, механичните свойства,
повърхността и качеството на
продукта. По този начин се увеличава топлообменът чрез конвекция
между газа и стоманената повърхност, което се дължи на относително по-високата топлопроводимост
на водорода. Ефектът е приблизително 60% по-висок конвективен
топлообмен. По-малкият размер на
водородните молекули в сравнение
с азотните позволява и по-лесно
проникване на газа в малката междина между слоевете навита стоманена лента. Тъй като водородът
има по-голяма способност да поглъща топлина, той увеличава аксиалната топлопроводимост в намотката с коефициент около 7. В допъ-

Топлината от отработените газове от нагревателните пещи може
да се оползотвори за предварително подгряване на суровината. Дори
след регенеративни горелки и котел,
работещ с отпадна топлина, енергията на газовете е достатъчна за
нагряване на суровинния материал до
400°C. Проучвания установяват, че
в резултат на този подход могат да
бъдат реализирани енергийни спестявания в нагревателните пещи до
20%.
За да се подобри топлинната
ефективност на пещите, отработените газове от пещта могат да
се използват за предварително подгряване на горивния въздух. Топлинната ефективност нараства с повишаване на температурата на
горивния въздух и понижаване на
температурата на отпадъчните
газове. Като цяло, за целта се използват два вида системи – регенеративни и рекуперативни горелки.
Регенеративните системи включват набор от топлообменници. Когато едната горелка работи, пещните газове се подават към втората горелка. Отпадните газове преминават през регенератор, съдържащ пълнеж от огнеупорни или керамични материали, които се нагряват и съхраняват енергията,
която впоследствие се използва за
предварително подгряване на горивния въздух. Когато тези материали
са нагрети до крайност, работещата горелка се изключва и се пуска
регенеративната.
Рекуператорите са топлообменни апарати, оборудвани с отвор за
изпускане на отработените газове,
който дава възможност за непрекъснат топлопренос през нагревателните повърхности към постъпващия
горивен въздух. Възможни са различни конструкции на оборудването за
тези системи. Съществуват няколко вида рекуператори – излъчвателни, конвективни и др.
брой 6/2020
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Мълниезащита
на ВЕИ централи
М

ълниезащитата е основен
елемент в електрическата система
на една ВЕИ инсталация. Тя служи за
ограничаване на високото напрежение и безопасното отвеждане на
големи електрически заряди, които
могат да възникнат при попадане на
мълния или комутационни процеси в
електрическата система. Заземителната система елиминира или
ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и осигурява
безопасно опериране на персонала и
експлоатация на оборудването.

Мълниезащита при
вятърните турбини
Поради откритото си местоположение и височина, ветрогенераторите са изложени на висок риск от
пряко попадение на мълния. Проучвания показват, че на годишна база
може да се очакват най-малко 10
преки удара върху вятърни турбини
в многомегаватовите ветрогенераторни паркове. Предвид високите
инвестиционни разходи за ветрогенераторните инсталации единственото рентабилно решение за производителите е времето извън експлоатация и разходите за ремонт
вследствие на щети, нанесени от
мълнии и пренапрежение, да бъдат
избегнати. Поради тази причина са
необходими комплексни мерки за
мълниезащита и защита от пренапрежение.
При планирането на адекватни
мерки трябва да се вземат предвид
не само низходящите светкавици с
посока от небето към земята, но и
т. нар. възходящи (стреловидни)
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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лидери, възникващи от земята към
облака при обекти на открити места с височина над 60 метра. Те
възникват предимно през зимните
месеци при електрически заряд поголям от Q = 300 С. Следователно
това дава основание да се поставят по-високи изисквания за проводниковите системи, тъй като именно Q зарядите са отговорни за стапянето на елементи в системата и
въздействие върху поддържането й.

Стандартизация
В основата на концепцията за
защита от мълнии и пренапрежение
стоят стандартът IEC 61400-24
(EN 61400-24) и серията стандарти
IEC 62305 (EN 62305). За планирането на защитните мерки се препоръчва ветрогенераторът да се
раздели на мълниезащитни зони

(МЗЗ). Мълниезащитната система
при ветрогенераторите защитава
две подсистеми, които са присъщи
единствено на вятърните турбини,
а именно роторните лопатки и механичното задвижване. Стандартът IEC61400-24 (EN 61400-24)
описва подробно как да се предпазят тези специални части на турбината и как да се докаже ефективността на мерките за мълниезащита.
Стандартът препоръчва да се
провери устойчивостта на мълниеносен ток чрез възпроизвеждане на
ефекта от удар от мълния върху
системите. При симулацията се
използват импулсни генератори за
изпитване с високо напрежение,
произвеждащи свръхвисоко напрежение и специално оборудвани генератори за силен ток.
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Мълниезащитна зона
и мълниезащитни мерки
Мълниезащитата на вятърната турбина се състои
от мерки за външна мълниезащита и мерки за защита
от пренапрежение за предпазване на електрическата инсталация, електорапаратурата и електорниката в
турбината.
Концепцията за мълниезащитна зона дава конструктивна измеримост, за да може да се създаде среда с
електормагнитна съвместимост в даден обект. Дадена среда на електормагнитна съвместимост зависи от
устойчивостта на използваното електрическо оборудване. Следователно концепцията за мълниезащитна зона
като защитна мярка включва намаляване на електормагнитната интерференция до определени стойности. За
тази цел обектът, който трябва да бъде защитен, се
подразделя на защитни зони.
При метода на фиктивната търкаляща се сфера
въпросната сфера обхожда обекта, който ще се защитава, във всички възможни направления. При това местата на допир на сферата до обекта определят местата на мълниеприемниците. Мълниеприемникът или мълниеприемниците се разполагат така, че сферата да не се
допира до обекта, а само до елементите на мълниезащитната уредба. Методът на търкалящата се сфера
се използва за определяне на Мълниезащитна зона LPZ 0А,
т.е. частите на вятърната турбина, за които има риск
от пряк удар от мълния, и Мълниезащитна зона LPZ 0Б
– частите на турбината, които са защитени от пряко
попадане на мълния от външни мълниеприемници или
такива интегрирани в части на вятърната турбина
(например роторните перки на турбините са снабдени
с вградена мълниеприемна система, най-често с няколко приемника във вътрешността им, свързани със заземителната уредба).
Съгласно стандарта IEC 61400-24 методът на търкалящата се сфера може да не се използва за самите перки.
Поради тази причина дизайнът на мълниеприеманта
система трябва да бъде тестван съгласно подраздел
8.2.3 от стандарта IEC 61400-24. Разделянето на турбина на мълниезащитни зони зависи от конструкцията
на самата турбина. Следователно конструкцията на
турбината е фактор, който трябва да се вземе предвид. Въпреки това от решаващо значение е да се понижат параметрите на външно въздействие при мълниезащитата на зоната LPZ 0А чрез подходящи мерки за
екраниране и устройства за защита от пренапрежение
на всички граници на зоните, така че да се елиминира
въздействието на електрическите и електронните
устройства и системи в турбината.

Защитни мерки чрез екраниране
Корпусът на гондолата трябва да бъде проектиран
подобно на затворен метален екран. По този начин в
гондолата се генерира електромагнитно поле, което е
значително по-ниско от полето извън вятърната турбина. В съответствие с IEC 61400-24, тръбната стоманена кула, която често се използва при големи вятърни турбини, може да се разглежда като почти перфек20
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тна клетка на Фарадей за екраниране на оборудване от електромагнитно въздействие. В случай на бетонни хибридни кули, функцията на галванична клетка се изпълнява чрез армиращата стомана, както и заземяването и електрическото свързване на отделните компоненти. Комутационните системи и контролните табла в гондолата и, ако има
такива, в оперативната сграда също
трябва да бъдат метални. Свързващите кабели трябва да са снабдени
с външно токоотвеждащо екраниране.
Екранираните кабели са устойчиви на електромагнитни смущения
само ако екранирането е осигурено
с еквипотенциално свързване в двата края. Защитата трябва да се
свързва при пълен контакт на клемите, за да се предотврати електромагнитна несъвместимост на
свързващите кабели във вятърната
турбина.
Магнитното екраниране и окабеляването трябва да се извършват
съгласно раздел 4 от IEC 62305-4.
Поради тази причина трябва да се
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спазват общите насоки за електромагнитна съвместимост при извършване на инсталацията в съответствие със стандарта IEC/
TR 61000-5-2.
Защитните мерки за екраниране
обхващат монтаж на метална оплетка върху покритието от фибростъкло на гондолата; металната
кула; метални разпределителни шкафове; екранирани свързващи кабели
(метални кабелни канали, екранирани тръби или подобни).

Мерки за външна
мълниезащита
Те включват: мълниеприемни системи и токоотводи в роторните
перки; мълниеприемни системи за
защита на гондолата, нейните надстройки и главината; използване на
кулата като система за мълниезащита и токоотвеждане; заземяваща
система, състояща се от заземителни електроди във фундамента на
кулата и пръстеновиден заземителен контур.
Функцията на външната мълниезащитна система е да посрещне

пряко попадащи мълнии, включително мълнии в кулата на вятърната
турбина и да отведе електрическия
заряд в земята. Външната мълниезащитна система също така служи да
разпредели тока на мълнията, без да
се причиняват термични или механични повреди, нито да възникват
опасни искри, които да доведат до
пожар или експлозия.
Методът на търкалящата се
сфера може да се използва за определяне на потенциалните точки, в
които може да попадне мълния върху
турбината (с изключение на ротор-
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лен приемник, който определя точката на взаимодействие при мълния
и предпазва перката. Приемникът е
свързан с токоотвод към основата
на перката. При евентуален удър,
зарядът ще премине през него, гондолата и кулата и ще достигне системата за заземяване.

Заземителна система

ните перки). Препоръчва се при вятърните турбини да се използва мълниезащитна система клас I съгласно
IEC 62305. Следователно се проектира търкаляща се сфера с радиус r =
20 м, която преминава по повърхността на вятърната турбина. Мълниеприемната система следва да обхване всички точки на допир на сферата с повърхността на турбината,
тъй като това са потенциалните
точки на удар.
Конструкцията на гондолата
трябва да бъде интегрирана в системата за мълниезащита, за да се
гарантира, че ударите от мълния по
гондолата попадат или върху естествени метални части, които могат
да издържат на свръхвисоко напрежение, или върху части от проектираната за тази цел мълниеприемна
система.
Гонодоли с GRP покритие (усилено фибростъкло с термопластично
покритие) или сходно трябва да
бъдат обхванати от мълниеприемна
система и оборудвани с токоотвееждащи проводници. По този начин
гондолата се обгражда и обезопасява чрез клетка на Фарадей.
Компоненти, изработени от проводящ материал, постоянно монтирани във/върху турбината и непроменени (напр. мълниезащитна система на роторните перки, лагери, основни конструкции, хибридна кула и
др.), могат да бъдат интегрирани в
22

системата за мълниезащита. Когато вятърните турбини са изградени от метална конструкция, може да
се приеме, че те отговарят на изискванията за външна мълниезащитна
система от клас I съгласно
IEC 62305.
В тези случаи е необохдимо да се
гаранитра, че мълнията ще бъде безопасно прихваната от мълниезащитната система на роторните
лопатки, така че да може да бъде
отведена към системата за заземяване чрез естествените проводящи
компоненти – носещи елементи,
основна конструкция, кула и/или байпасни системи (напр. отворени искрови разрядници, графитни четки).

Мълниеприемна и
токоотвеждаща
системи
Мълния може да попадне върху роторните перки, гондолата и надстройващите я конструкции, главината на ротора и кулата на турбината. Ако тези конструкции са в
състояние безопасно да приемат
максималния импулсен ток на мълния
със сила от 200 kA и да го отведат
към заземяващата система, те биха
могли да служат като естествени
мълниеприемници, част от външната мълниезащитна система на вятърната турбина.
Към върха на роторните лопатки
в много случаи се инсталира мета-

Системата за заземяване на
вятърна турбина трябва да изпълнява няколко функции, които включват
собствена защита, електормагнитна защита и мълниезащита. Допустимите материали, конфигурации и
минимални напречни сечения са описани в стандарта IEC 62305-3.
Ефективната заземителна система е от съществено значение за
разпределянето на заряда на мълнията и за предотвратяване на щети
по вятърната турбина и предпазване от токов удар. В случай на удар
от мълния, системата трябва да е
в състояние безопасно да отведе
тока от мълния към земята и да го
разпредели, така че да се предотвратят опасни топлинни и електродинамични ефекти. Важно е освен
системата за заземяване, защитаваща вятърната турбина, да бъде
инсталирана и система, заземяваща
захранващата инсталация.

Защита от мълнии и
пренапрежение при PV
централи
При фотоволтаичните централи
съществува висок риск оборудването да бъде повредено от импулсни
въздействия и пренапрежения, вследствие на вторични или преки удари
на мълния върху модулите.
Както при вятърните турбини,
защитата на фотоволтаичните
централи е съставена от външна и
вътрешна мълниезащитна система.
Външната мълниезащита предпазва
PV инсталацията от директно попадение на мълния и предотвратява
щетите от такова въздействие.
Външната мълниезащита се състои
от система от мълниеприемници,
токоотводи и заземяващи устройства, които отвеждат тока на
мълнията от инсталацията и го
насочват към земята.
Защитата на оборудването,
брой 6/2020
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свързано към фотоволтаична система, се осигурява от вътрешната
система за мълниезащита, която
включва устройства за защита срещу импулсно пренапрежение. Използваните устройства срещу импулсно пренапрежение трябва да са клас
I + II + III и клас II в съответствие със
стандарт IEC 61643-1, които са
предназначени за използване в силови вериги за постоянен ток. При
мълниезащитата на силовите вериги на фотоволтаичните системи се
използват защитни устройства с
варистори. За предпочитане е да се
избере устройство, при което максималното непрекъснато работно
напрежение надвишава максималното възможно напрежение на фотоволтаичната клетка.
Тъй като слънчевите панели се
инсталират най-често в открити
пространства, преди всичко е необходимо да се осигури тяхната мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения. При избора на защитни
мерки е важно да се отчете фактът,
че само един интегриран, комплексен
подход към организацията на външна-
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та и вътрешната мълниезащита
може да гарантира безопасността
на фотоволтаичната система от
прякото или непряко въздействие на
попадения на мълнии.

Външна мълниезащита
на фотоволтаичната
система
Първата стъпка е да се организира външна система за мълниезащита,
като се осигури пълно покритие на
цялата външна част на фотоволтаичната система. Необходимо е да се
вземат предвид някои специфични
особености на обекта. Мълниеприемните пръти трябва да бъдат на определено разстояние от слънчевите
панели, разположени по такъв начин,
че да се избегне ефектът на „гръмотевични токове“ в системата. Минималното препоръчително разстояние между елементите е 0,5 м.
Ако не може да се спази препоръчителното минимално разстояние, е
необходимо системата за външна
мълниезащита да се свърже директно към рамката на панелите. Това
се налага, за да се предотврати

потокът на изравняващи токове
през структурата на слънчевите
панели.
Най-уязвимите и най-скъпите компоненти на фотоволтаичната система са регулаторът и инверторът,
затова преди всичко е необходимо да
се осигури тяхната защита от постоянен ток. Устройството за защита от пренапрежение се инсталира преди контролера или преди
инвертора, ако включва функциите
на контролера.

Защита на захранването
с променлив ток
За организиране на комплексна
защита трябва да се използа устройство от клас II на изхода на инвертора (за променлив ток). Опасните импулсни пренапрежения могат да влязат в оборудването от
електрическата мрежа с променлив
ток. По тази причина в главното
разпределително табло се препоръчва да се инсталират комбинирани
устройства за защита клас I/ II/ III
в съответствие със стандарт IEC
61643-1.
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иновации

Стартира проект за разработване
на 100% рециклируеми
ветрогенераторни лопатки
В

ятърната енергия както от наземни, така и от офшорни паркове, играе важна роля в прехода на света към
енергийни източници, които не генерират въглеродни
емисии. Понастоящем вятърните турбини се характеризират с експлоатационен живот от 30 години и рециклируемост от 85 до 90%, като фокусът на индустрията в момента е насочен към проектирането и производството на първата 100% рециклируема ветрогенераторна лопатка. Проектът ZEBRA (Zero wastE Blade
ReseArch), ръководен от френския изследователски
център IRT Jules Verne, обединява индустриални компании и технологични центрове с цел да демонстрира в
пълен мащаб техническите, икономическите и екологичните ползи от термопластичните ветрогенераторни
лопатки, проектирани по начин, улесняващ рециклирането. Проектът е с продължителност 42 месеца и
бюджет от 18,5 млн. евро.
За да се ускори преходът на вятърната енергетика
към кръгова икономика по отношение на турбинните
лопатки, с проекта ZEBRA се основава стратегически
консорциум с представители на цялата верига на стойността – от разработката на материали до производството на лопатките, функционирането на вятърните
турбини, извеждането от експлоатация и рециклирането. Arkema разработва термопластичната смола Elium,
позволяваща рециклиране чрез деполимеризация или
разлагане. Смолата ще бъде използвана за реализирането на проекта. В консорциума участва и CANOE, която
ще допринесе с опита си във формулирането и рециклирането на полимери, както и разработката на въглеродни
влакна. Наскоро компанията разработи иновативен процес на рециклиране чрез разлагане на подсилен с влакна
акрилен композитен материал, като методът предлага
висока добавена стойност на възстановяване на разделно рециклираните влакна и метил метакрилатен моно-
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мер. В проекта ZEBRA участват още френският оператор на ветрогенераторни паркове с обща мощност 8,5
GW ENGIE, производителят на ветрогенераторни лопатки LM Wind Power, Owens Corning, занимаваща се с разработването на стъклени влакна и композитни елементи, и Suez, специализирана в интелигентното и устойчиво управление на ресурсите.
В рамките на ZEBRA LM Wind Power ще проектира и
изработи две прототипни лопатки, използвайки смолата на Arkema, за да се тества и валидира поведението на композитния материал и да се оцени целесъобразността на промишлено производство. Успоредно с
това партньорите по проекта ще се фокусират върху
разработването и оптимизирането на производствения процес чрез автоматизация, с цел да се намалят
енергоконсумацията и генерирането на отпадъци. Впоследствие ще бъдат проучени методи за рециклиране
на използваните за прототипните лопатки материали и оползотворяването им за производството на нови
продукти. С помощта на анализ на жизнения цикъл ще
бъде оценена екологичната и икономическата целесъобразност на използването на термопластичния материал за бъдещото производство на ветрогенераторни
лопатки.
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