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ЧЕЗ инвестира 7 млн. лв. за сигурността на електрозахранването в София
ЧЕЗ Разпределение инвестира 7 млн. лв. в модернизация на енергийната

инфраструктура в София. Приключи подмяната на силов трансформатор в

подстанция „Средец“ на стойност 1,35 млн. лв. Извършва се и реконструкция

на подстанция „Рила“, което ще доведе до подобряване на сигурността на

електрозахранването за 30 000 клиенти в централната градска част на

столицата. Проектът е на стойност 777 000 лв.

Продължава работата по въвеждане в експлоатация на нова разпредели-

телна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ за 650 000 лв., с което се цели

осигуряването на допълнителни мощности в зони с интензивно строител-

ство. Планирана е и подмяна на пореден кабел 110 kV и реконструкция на

прилежащите му подстанции, като проектът е на стойност 4,2 млн. лв. С

реализацията му ще се повиши надеждността на електрозахранването на

близо 8000 домакинства, институции и фирми в районите „Оборище“, „Сре-

дец“, „Възраждане“ и „Триадица“. Програмата за модернизация на критична-

та инфраструктура предвижда поетапно изпълнение на важни обекти, които

са от ключово значение за електроснабдяването на столицата.

Доставиха над 70 км от тръбите за газовия интерконектор с Гърция
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на енергетиката

Теменужка Петкова инспектираха дейността по изграждане на газовата

връзка с Гърция на един от строителните обекти до с. Могила, Хасково.

Това съобщиха от Ай Си Джи Би (ICGB). Над 70 км от тръбите, предназна-

чени за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България, са доста-

вени на територията на двете държави. Към момента има изпълнени 50 бр.

ръчни заварки, предстоят и автоматичните. Стартирал е безразрушител-

ният контрол на изпълнените заваръчни съединения. Близо 50% от необходи-

мите количества тръби за реализацията на проекта вече са произведени от

гръцката компания Corinth Pipeworks. Доставките са разпределени в пет

основни транша, като първите два от тях са завършени успешно. Производ-

ството по третата партида тече в завода на компанията в Беотия.

Министърът на енергетиката обсъди бъдещото членство на България в АЯЕ
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и генералният дирек-

тор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо

сътрудничество и развитие (ОИСР) Уилям Магууд обсъдиха бъдещото член-

ство на Република България в АЯЕ от 1 януари 2021 г. Към момента разглеж-

дането на българската кандидатура е приключило и всички страни членки на

Агенцията са подкрепили България. Предстои Съветът на ОИСР да вземе

решение, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Сред обсъжданите теми бяха и проектът за създаване на регионална

инициатива за ядрен напредък в рамките на АЯЕ, ролята на ядрената енергия

за осигуряване на националната, регионалната и европейската енергийна

сигурност, както и процедурата за реализация на АЕЦ Белене. Генералният

директор на АЯЕ представи резултатите от проучване за безопасната

експлоатация на атомните централи по света и как ядреният сектор се

представя по време на кризата с COVID-19. Изводът е, че атомните елек-

троцентрали са изключително надежден и стабилен източник на енергия.

Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в Русе
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа на фирма Мегахим в Русе.

Проектната инсталация ще генерира електроенергия за собствените нужди

на обектите на производителя, а в периодите на нулево потребление ос-

татъчното количество ще бъде изкупувано от енергийния доставчик.

Централата заема около 700 кв. м от покрива на една от производстве-

ните сгради на Мегахим и е с пикова мощност 111,89 kWp. За изграждането

й са използвани 334 броя поликристални модула по 335 Wp и 2 броя инвертори

с 50 kW номинална АС мощност. Произведената енергия на годишна база,

отнесена към инсталираната мощност на централата, се равнява на спе-

цифичен добив от 1219 kWh от инсталиран kWp. Мегахим е един от най-

големите представители на химическата индустрия в страната. Компани-

ята произвежда годишно над 20 000 т декоративни покрития за фасади,

интериорни стени, метални и дървени конструкции.
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НСИ отчита 66,7% ръст в производството на природен газ на годишна база
Националният статистически институт (НСИ) отчита 3,3% ръст в про-

изводството на електроенергия през март т. г. спрямо февруари. За същия

период намалява производството на твърди горива – с 16,7%, пропан-бута-

нови смеси – с 20%, безоловен бензин – със 7,2% и дизелово гориво – с 2,3%.

През март т. г. спрямо същия месец на предходната година е регистри-

рано увеличение в производството на природен газ – с 66,7%, безоловен

бензин – с 48,8% и дизелово гориво – с 42%. За същия период е отчетен ръст

в доставките на природен газ (4,1%) и електроенергия (2,4%). На годишна

база намаляват доставките на твърди горива – с 3,2%, пропан-бутанови

смеси – с 18,9%, безоловен бензин – с 30% и дизелово гориво – с 11,2%.

Булгартрансгаз кандидатства за съфинансиране по ОПИК за газовата връзка България-
Сърбия Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност 2014-2020 г.“ (ОПИК) покани Булгартрансгаз да представи проектно

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна по-

мощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за началото на

строителството на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS),

съобщиха от дружеството. В резултат от поканата Булгартрансгаз ще

кандидатства за съфинансиране на подготвителни дейности за актуализира-

не на подробния устройствен план на проекта, за изработване на инвестици-

онен проект, за извършване на археологически проучвания, придобиване на вещни

права и др. Средствата по поканата възлизат на 11 734 980 лв. и са осигурени

от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие и

национално съфинансиране (ЕФРР). Междусистемната газова връзка България-

Сърбия е от особена важност за гарантиране на сигурността на енергийните

доставки както за България, така и за ЕС.

Изпълнителният директор на ЕСО бе отличен с приза „Енергетик на годината“
Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) отличи изпълни-

телния директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин

Цачев с приза „Енергетик на 2020 година“. Специалната грамота и плакет

се присъждат за огромния принос през годините в развитието на електро-

енергийната инфраструктура, за напредъка по реализацията на проектите

от общ европейски интерес, изпълнявани от ЕСО, за решителните действия

през изминалата година за обединението на електроенергийните пазари в

краткосрочните сегменти „в рамките на деня“ и „ден напред“.

Ангелин Цачев е отличен и за активната работа през последните 2 го-

дини като изпълнителен директор на ЕСО, която допринася за растежа и

напредъка на независимия преносен оператор.
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     ъпреки пандемията от COVID-

19 продажбите на електромобили се

увеличават, като се очаква тази

година броят им на пътя да достиг-

не почти 10 млн., сочи нов доклад на

Международната агенция по енерге-

тика (МАЕ). Според най-новото из-

дание на Global EV Outlook пазарът

на електромобили през 2020 г. ще

отбележи по-голям успех в сравнение

с общия пазар на пътнически авто-

мобили. Прогнозите са, че тази го-

дина ще бъдат продадени приблизи-

телно толкова електромобили, кол-

кото през 2019 г. – около 2,1 млн., ко-

ито ще представляват рекордните

3% от глобалните продажби на ав-

томобили. Данни от периода януари-

април 2020 г. показват, че продаж-

бите на пътнически автомобили в

световен мащаб ще отбележат спад

от 15%. Пандемията от COVID-19 ще

се отрази на глобалните пазари на

превозни средства, но отговорът на

правителствата ще повлияе на ско-

ростта на прехода към електромо-

билност, смятат експертите от

МАЕ.

„Глобалните продажби на елект-

ромобили нарастваха ежегодно с 30%

през последното десетилетие с из-

ключение на 2019 г., когато рас-

тежът спадна до 6% поради проме-

ните в законодателната рамка в

Китай и свиването на продажбите

на пътнически автомобили на основ-

ните пазари. Независимо от това,

2019 г. отново беше силна година за

електромобилите, които достигна-

ха най-големия си дял от световния

пазар на автомобили досега – 2,6%“,

се казва в доклада на МАЕ.

Продажбите на
електромобили нарастват
въпреки кризата с COVID-19

През миналата година електромо-

билите отбелязват различен успех

на пазарите по света. Китай оста-

ва най-големия пазар в света,

държейки половината от продажби-

те през 2019 г. Над 1 млн. електри-

чески автомобила са продадени в

Китай през 2019 г. – с 2% по-малко в

сравнение с предходната година.

През 2019 г. Европа е вторият по

големина пазар с 561 000 продадени

електромобила, следвана от Съеди-

нените щати с 327 000 реализирани

продажби.

„Въпреки относително положи-

телните прогнози към момента,

втора вълна на пандемията или по-

бавно от очакваното възстановява-

не на икономиката могат да дове-

дат до различно развитие. В край-

на сметка, съдбата на пазара на

електромобили през 2020 г. и занап-

ред ще се определи от отговора на

правителствата по отношение на

пандемията и от това колко бързо

потребителите ще се справят с

кризата“, смятат анализаторите

от МАЕ.

Електрическите автомобили са

фактор от критично значение за

постигането на екологичните цели

за намаляване на локалното замър-

сяване на атмосферния въздух и спра-

вяне с климатичните промени. През

2019 г. благодарение на електричес-

ките превозни средства в световен

мащаб е избегнато потреблението

на близо 0,6 млн. барела петролни

продукти на ден. В допълнение, в

резултат от генерирането на елек-

троенергия за захранване на елект-

рическите превозни средства са се

отделили емисии наполовина на тези,

които биха се емитирали от същия

брой автомобили с двигатели с

вътрешно горене.

В

Продажбите на
електромобили нарастват
въпреки кризата с COVID-19
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ПГ "Велизар Пеев" е първото средно училище у

нас, в което се предлага прием в специалност

"Електрически превозни средства". Какви бяха мо-

тивите за откриването й и какъв е интересът

към нея?

Така е, ПГ "Велизар Пеев" е първата в страната, в

която е предложен прием по специалност "Електричес-

ки превозни средства". Идеята за разкриването й се за-

роди по време на участието ни на изложение в Интер

Експо Център-София, където вече 6 г. представяме про-

фесионалното образование с голям щанд, предоставен

ни безвъзмездно от Националния браншови съюз на хле-

барите и сладкарите (НБСХС) в лицето на г-жа Мари-

ана Кукушева. Там представяме възможностите на учи-

лището за изработване на различни изделия по изучава-

ните професии, благодарение на съвременните техно-

логии, с които разполагаме. Гимназията ни разполага с

3D принтери, 3D скенери, 3D преси, лазерни машини, CNC

рутери, цифрови машини за художествени изделия от ме-

тал, широкоформатни принтери, конвектомати. На това

изложение ние бяхме посетени от г-н Левков и г-н Апо-

столов от Индустриален клъстер "Електромобили"

(ИКЕМ). Те бяха впечатлени от възможностите ни и от

своя страна ни представиха перспективите за разви-

тие на електромобилността.

Винаги сме се стремили изучаваните специалности

да дават възможност за много добра реализация на

учениците. Електромобилите са автомобилите на бъде-

щето и то на близкото бъдеще, затова ние трябва да

сме напред в подготовката на специалисти, които да

обслужват тези електрически превозни средства.

Поканихме г-н Левков и г-н Апостолов да посетят и

да разгледат материалната база на училището. На

срещата взехме решение да станем първото училище

член на ИКЕМ и да предложим на Министерството на

образованието и науката (МОН) през следващата учеб-

на година в план-приема да бъде заложена паралелка със

специалност "Електрически превозни средства". Със

съдействието на ИКЕМ наши преподаватели бяха на

обучение във Висшето транспортно училище "Тодор

Каблешков".

Гимназията разполага с модерна материална база

за практически упражнения в сферата на електри-

ческата мобилност. Разкажете повече за нея.

Към момента за трета поредна година в ПГ "Велизар

Пеев" се осъществява 100% прием по тази специалност.

Разполагаме с много добра материална база, но за тази

За трета поредна година осъществяваме
100% прием по специалност "Електрически
превозни средства"

Станчо Атанасов,
директор на Професионална гимназия (ПГ)

"Велизар Пеев" – гр. Своге,
пред сп. Енерджи ревю

специалност започнахме изграждането и на множество

нови учебни обекти. Сред тях са Лабораторията за

тестване на електронна система, а също и автосер-

визът, за който закупихме всички видове специализира-

ни инструменти и апарати. Закупен беше също така

електромобил Hyundai IONIQ със средства по Инвести-

ционна програма за климата към Националния доверите-

лен екофонд (НДЕФ).

За образователни цели закупихме също така още един

електромобил, който да дава възможност за разглобя-

ване, тестване и сглобяване на всички системи, един

електроскутер, електрически велосипеди. Оборудвахме

материалната си база и със зарядна станция за елек-

тромобили.

Партнирате ли си с представители на бизнеса по

отношение на провеждането на стажове и профе-

сионалната реализация на учениците?

ПГ "Велизар Пеев" си партнира с много представите-

ли на бизнеса. Сред тях са Омникар Ауто България, които

ни дариха електрически двигател за електромобил

Renault. Друг наш партньор - Вистеон Електроникс

България, дари за училището компютърни конфигурации

за цял компютърен кабинет. Работим в колаборация и

със собственици на автосервизи, където ще се извършва

част от практическата подготовка на учениците от

11 и 12 клас.

Какви според Вас са основните предпоставки за

по-широкото разпространение на електрическите

превозни средства у нас?

Малко се знае, че първите автомобили са електричес-

ки. Прототипи на електромобили са били създадени още

през далечната 1835 г. В началото на нашия век елект-

ромобилите бележат сериозен възход. Всичко това се

дължи до голяма степен на напредъка на новите техно-

логии за производство на батерии, за които стремежът

е в по-малък обем да се съхрани по-голямо количество енер-

гия. Това дава възможност за много по-голям пробег с едно

зареждане. Електромобилите произвеждат нулеви вред-

ни емисии. Този факт е много важен за подобряването на

качеството на въздуха в големите градове.

За трета поредна година осъществяваме
100% прием по специалност "Електрически
превозни средства"
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Всяка от безжичните технологии
има специфични предимства, подходя-
щи за определени задачи. Нека се за-
познаем с тях и проверим как най-доб-
ре да ги използваме.

Bluetooth Low Energy
Благодарение на своите смартфо-

ни сме добре запознати с Bluetooth.
Използваме мобилни приложения, за да
се свържем с тонколонки, фитнес
тракери и други продукти. Безжични-
ят стандарт Bluetooth Low Energy (BLE)
предлага висока оперативна съвмес-
тимост, ниска консумация на енергия,
удобен потребителски интерфейс и
обхват до 30-100 м. Ето защо тя е най-
подходящата технология за продукти,
комуникиращи с потребителя и него-
вия телефон.

Wi-Fi
Ако има една универсална безжична

технология, това е Wi-Fi. Wi-Fi е попу-
лярен, защото е бърз, сигурен и чуде-
сен за обмен на данни в мрежа. Скоро-
стта на стандарта 802.11n при уст-
ройства с единична антена е на прак-
тика 25-50 Mbps. За сравнение,
Bluetooth Low Energy 5 предлага под 2
Mbps. Въпреки че има добър обхват,
повечето от нас биха казали, че той
не е достатъчен. При Wi-Fi това е една
от най-важните области за усъвър-
шенстване. Типичният 802.11n обхват
при 2,4 GHz е близо 45 м на закрито.
Не е малко, но ако преминете към 5 GHz
мрежа, той ще стане едва 15 м.

LoRa
Наименованието идва от съкраще-

ние на "Long Range" (дълъг обхват) и
определено е вярно. LoRa мрежите
могат да комуникират до 10 км, кое-
то ги прави шампиони при обмен на
големи разстояния за IoT. Друга отлич-
на характеристика на LoRa е ниското
енергопотребление - важен фактор за
дистанционните сензори с автоном-
но захранване.

За разлика от Wi-Fi и BLE, LoRa изис-
ква специална мрежова инфраструкту-
ра, подобно на мобилните телефони.
Потребителят можете да настрои
свои собствени мрежови гейтуеи или
да ползва назаем честотна лента от
мрежов доставчик. Друго различие е
скоростта на обмен. Пропускателна-
та способност на LoRa мрежите е от

Избираме най-добрата за нашето
приложение безжична технология

Джейсън Толъфсън,
Microchip Technology

порядъка на килобитове в секунда,
много по-ниска от Wi-Fi или Bluetooth,
но подходяща за сензори, изпълнение на
прости команди и управляващи функ-
ции.

IEEE 802.15.4
Стандартът IEEE 802.15.4 пред-

ставлява основа за протоколите
Zigbee и MiWi. Той поддържа честоти
2,4 GHz или под 1 GHz, всяка от които
има леки предимства пред другата.
При тази безжична технология се
формират т. нар. mesh мрежи, а сама-
та тя решава ключови за мрежите с
автономно захранване проблеми - кон-
сумация на енергия, надеждност, ста-
билност и обхват.

Редица фактори могат да окажат
негативно влияние върху функционира-
нето на безжичните мрежи - движение
на хора, промени в работната среда,
изтощени батерии или  смущения на
сигнала. При възникване на такива
проблеми mesh мрежите, базирани на
802.15.4, могат да се самовъзстановя-
ват. Тази функция драстично подобря-
ва устойчивостта на мрежата и на-
деждността на комуникацията.

Възлите в mesh мрежи, базирани на
802.15.4, имат и повишена стабилност.
Те могат да влизат в режим на покой,
спирайки да предават данни за
продължителен период от време. За
разлика от Ethernet или Wi-Fi, при кои-
то некомуникиращите възли в мрежа-
та "стареят", 802.15.4 мрежите под-
държат неактивните си членове.

Пропускателната способност за
IEEE 802.15.4 мрежи варира от 100 Kbps
до 1 Mbps в зависимост от конфигу-
рацията и избрания протокол. Тези

мрежи са затворени и нямат почти
никаква оперативна съвместимост
със съществуваща инфраструктура.

Изберете и се захващайте
за работа

След като идентифицирахме силни-
те страни на всеки безжичен инстру-
мент, следващата стъпка е да опре-
делим най-добрия начин за работа с
тези продукти. Microchip предлага
продукти с четири варианта на интер-
фейси: UART, SPI, SDIO и автономен
(standalone). Първите три се използват
с хост система като микроконтролер
(MCU), микропроцесор (MPU) или про-
грамируема логическа матрица (FPGA).
Автономният вариант е самостоятел-
на система "всичко в едно", съчетава-
ща микроконтролер и радиостъпало в
един корпус или модул. Microchip дори
създава драйвери и ASCII интерпрета-
тори за интерфейсни продукти, за да
помогне за опростяване използването
на хоствани устройства. При авто-
номната система безжичният прото-
кол може да се обедини с вашия соб-
ствен код с цел създаване на компак-
тно, персонализирано решение.

Независимо дали искате да реали-
зирате елегантен потребителски
интерфейс за мобилен телефон с
Bluetooth Low Energy, или търсите ви-
сока скорост с Wi-Fi и SDIO/MPU из-
борът на най-добрия инструмент за
вашето приложение е от ключово зна-
чение. Използването на подходящ про-
дукт помага да се спести време за
проектиране, да се ускори излизането
на пазара и да се увеличат приходите.
За повече информация посетете
www.microchip.com
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Избираме най-добрата за нашето
приложение безжична технология
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ЕЛ КОНТРОЛ предлага висока
ефективност и енергийни спестявания
с двигателите SynRM на ABB

ЕЛ КОНТРОЛ предлага на българския па-

зар високоефективния реактивен синхро-

нен двигател SynRM на ABB, който наско-

ро беше посочен в доклад на Световния ико-

номически форум (WEF) като една от ино-

вациите от изминалото десетилетие,

допринасящи за ускоряване на енергийния

преход.

Електрическите двигатели са отго-

ворни за около 53% от глобалното потреб-

ление на електроенергия, сочи скорошно

проучване на Международната агенция по

енергетика (IEA). Тези двигатели са дока-

зали ключовата си роля за широк диапазон

от индустриални сектори, задвижвайки

помпи, компресори, вентилатори, пробив-

ни машини, миксери или оборудване за ма-

нипулиране с материали посредством пре-

образуване на електрическата енергия в

механична. Отчитайки позицията на елек-

трическите двигатели като един от най-

големите консуматори на електроенергия,

дори малки подобрения в ефективността

им могат да доведат до значителни енер-

гийни спестявания, което ще допринесе и

за повишаване на устойчивостта в све-

товен мащаб.

Високоефективният двигател SynRM,

представен на пазара от ABB през 2011

г., предлага предимствата на производи-

телността на технологията на постоян-

ните магнити, като същевременно не

използва редкоземни магнити. Друго пре-

имущество на SynRM е, че за разлика от

ЕЛ КОНТРОЛ предлага висока
ефективност и енергийни спестявания
с двигателите SynRM на ABB

индукционния двигател, той няма индуци-

ран ток в своя  ротор и следователно няма

свързани загуби на енергия. Според резул-

татите от няколко изследвания на казу-

си в промишлени инсталации, в зависимост

от приложението може да бъде реализи-

рана икономия на енергия до 25%. В допъ-

лнение, тази технология позволява по-нис-

ки температури на лагерите и намотки-

те, което гарантира по-високо ниво на на-

деждност и удължен експлоатационен

живот. Благодарение на дизайна на двига-

теля, той генерира по-малко шум, което

допринася за по-добри условия на работ-

ната среда.

Както е известно, електрическите дви-

гатели се класифицират по отношение на

енергийната ефективност с Международ-

на степен на ефективност (IE) от 1 до 5.

Иновативните двигатели SynRM на ABB

отговарят на новия, понастоящем най-

висок клас енергийна ефективност IE5,

определен от Международната електро-

техническа комисия. SynRM предлагат

възможност за редуциране на загубите на

енергия с до 50%, както и значително по-

ниско енергопотребление в сравнение с

широко разпространените IE2 индукцион-

инж. Борис Магунски – Ръководител отдел

Електроника и автоматика

тел.: 042/ 611 658, www.elkontrol.com

ни двигатели. Благодарение на факта, че

двигателите SynRM се управляват от зад-

вижвания с променлива скорост, които пре-

доставят точното количество енергия,

необходимо за изпълнение на конкретна-

та задача, размерът на енергийните спе-

стявания нараства допълнително. От

изчисления на ABB става ясно, че инста-

лираната база задвижвания с променлива

скорост на компанията спестява 515 TWh

енергия през 2017 г., което е еквивалент-

но на глобалното потребление на елект-

роенергия в рамките на приблизително

осем дни.

Избирайки двигателите SynRM на ABB,

предлагани от ЕЛ КОНТРОЛ, индустриал-

ните потребители получават оптимално-

то решение за намаляване на консумаци-

ята на електроенергия и свързаните с нея

емисии на въглероден диоксид и същевре-

менно повишена производителност и по-

ниски разходи за жизнения цикъл.
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     чаква се глобалният пазар на

индустриални електродвигатели да

регистрира комбиниран годишен

темп на растеж (CAGR) от 6,11% за

прогнозния период 2020-2025 г., дос-

тигайки стойност от 64,25 млрд.

щатски долара до 2025 г., сочи про-

учване на консултантската компания

Mordor Intelligence. Благодарение на

технологичните иновации и внедря-

ването на политики като стандарти

за минимална енергийна ефективност

(MEPS) в няколко държави се наблю-

дава ръст в продажбите на енергий-

но ефективни задвижващи системи,

което увеличава пазарния дял на ин-

дустриалните електродвигатели.

Значителният напредък в технологич-

но отношение през последните годи-

ни предоставя възможности за раз-

работване и производство на елект-

родвигатели за широк диапазон от

индустриални сектори – автомобило-

строене, селско стопанство, стро-

Електродвигатели
за индустриални
приложения

ителство и др. Редица фактори

възпрепятстват прехода към енер-

гийно ефективни електрически дви-

гатели. Според проучването на

Mordor Intelligence, най-съществени са

енергийните разходи за електродви-

гателите, следвани от разходите за

поддръжка и закупуване.

Високоволтовите двигатели са

разпространени в множество про-

мишлени отрасли като нефтената

и газовата индустрия, пречистване-

то на води, производството на хар-

тия и целулоза, стомана, миннодо-

бивния сектор и др. Съгласно стан-

дарт IEC 600038 високоволтови са

О

Електродвигатели
за индустриални
приложения
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двигателите с работно напрежение

над 35 kV. Като цяло тези двигате-

ли се проектират индивидуално и се

произвеждат спрямо специфичните

изисквания на всеки клиент.

Най-голям дял от пазара на елек-

тродвигатели за индустриални при-

ложения държи Индия, където се

регистрира годишен ръст от 7,9%.

Страната планира да достигне 175

GW инсталирани мощности за възоб-

новяема енергия до 2022 г., както и

да получава 40% от енергията си от

възобновяеми източници до 2030 г.

(понастоящем делът е 15%), поради

което се очаква търсенето на инду-

стриални електродвигатели да

продължи да се увеличава.

Пазарът на електродвигатели за

индустриални приложения се отлича-

ва с изключително силна конкуренция

поради присъствието на няколко

много мащабни компании. Устойчи-

во конкурентно предимство може да

се осигури чрез иновации, но напос-

ледък става все по-трудно за фир-

мите да се разграничат от пазарна-

та конкуренция.

Асинхронни двигатели
Тези двигатели са все още най-

широко използваните в индустрията

– във вариант с директно свързване

към мрежата или с честотен регу-

латор. Приложението им обхваща

помпи, вентилатори, зъбни предав-

ки, обща автоматизация и др. В бъде-

ще те ще бъдат заменяни все по-

често от синхронни реактивни дви-

гатели или синхронни електродвига-

тели с постоянни магнити поради

по-високата им ефективност.

Асинхронните двигатели се отли-

чават с добър фактор на мощност-

та – от 0,75 до 0,9. Съотношението

между номиналната и максималната

скорост на асинхронните двигате-

ли е между 3 и 5 поради големия

обхват на регулиране на магнитния

поток. Сред предимствата им е и

високата стойност на максималния

въртящ момент спрямо номиналния

(обикновено коефициент около 2),

което позволява бързо ускоряване.

Асинхронните двигатели се характе-

ризират с висок пусков ток, когато

са свързани директно към мрежата,

което може да наложи превключва-

не на статорната намотка от

свързване „звезда“ в свързване „три-

ъгълник“ по време на развъртането.

В допълнение, за разлика от синхрон-

ните електродвигатели с постоян-

ни магнити, асинхронните двигате-

ли са по-ефективни в режим на регу-

лиране на магнитния поток.

Като недостатък може да се по-

сочи по-ниската им ефективност в

сравнение със синхронните двигате-

ли с постоянни магнити при базова

скорост, тъй като целият магнитен

поток трябва да бъде генериран от
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намотките. Като цяло асинхронни-

те двигатели се характеризират с

по-ниска ефективност както от

синхронните двигатели с постоян-

ни магнити, така и от синхронните

реактивни двигатели, тъй като

имат допълнителни загуби от рото-

ра (омични загуби).

Синхронни двигатели
с постоянни магнити

Синхронните двигатели с посто-

янни магнити се използват за висо-

коефективни задвижвания (в аеро-

космическата индустрия и автомо-

билостроенето). Все по-голяма попу-

лярност в промишлеността придоби-

ват синхронните двигатели с

вътрешни постоянни магнити и кон-

центрирани намотки, което се

дължи на опростеното им производ-

ство и разходи. Използването на

концентрирани намотки обаче реду-

цира ефективността в сравнение

със синхронните машини с разпреде-

лени намотки.

Сред силните страни на синхрон-

ните двигатели с постоянни магни-

ти са най-висока ефективност при

режим на базова скорост, както и

най-добро съотношение на въртящ

момент и тегло. Недостатъците на

тези двигатели включват висока

цена в зависимост от използвания

магнитен материал и необходимост

от допълнителен ток за обхвата на

регулиране на магнитния поток, ко-

ето обикновено води до по-ниска

ефективност при високи скорости (в

сравнение с асинхронните двигате-

ли).

Синхронни реактивни
двигатели

Синхронните реактивни двигате-

ли са подвид на двигателите с

вътрешни постоянни магнити, но са

без магнити. Тези двигатели рабо-

тят със същите преобразуватели,

използвани за синхронните и асин-

хронните електродвигатели. В

сравнение със синхронните двига-

тели с постоянни магнити, плътно-

стта на мощността на синхронни-

те реактивни двигатели е по-нис-

ка, а в сравнение с асинхронните –

по-висока. Тъй като този вид елек-

тродвигатели имат по-ниски загу-

би в сравнение с асинхронните (осо-

бено пренебрежими роторни загуби),

те имат по-ниски потребности от

охлаждане и следователно могат да

се произвеждат с по-малки разме-

ри.

Синхронните реактивни двигате-

ли все още се считат за относител-

но нови на индустриалния пазар и

затова употребата им не е много

широка. Някои компании заменят

асинхронните си двигатели със син-

хронни реактивни двигатели главно

за приложения с помпи, например в

отоплението, климатизацията и

вентилацията, поради по-високата

им ефективност и по-добрата

плътност на мощността.

За разлика от асинхронните дви-

гатели и синхронните двигатели с

вътрешни постоянни магнити, този

вид електродвигатели се характери-

зират с много ниско съотношение

между базовата и максималната

скорост. Следователно, те имат

ограничен диапазон на постоянна

мощност.

Синхронните реактивни двигате-

ли са подходящи за приложения с една

работна точка, например помпи и

вентилатори. Предимство на тези

електродвигатели е ниската инер-

ция на ротора им поради липсата на

магнити или роторни намотки. Из-

бягването на постоянните магнити

предотвратява риска от възможно

демагнетизиране и опростява цяло-

стната работа с двигателя. В слу-

чаи на свободни товари или по вре-

ме на извършване на дейности по

поддръжка няма електрическа индук-

ция, както е при наличието на посто-

янни магнити, което определя по-

малка необходимост от решения за

защита.

Синхронните реактивни двигате-

ли имат по-нисък фактор на мощно-

стта в сравнение със синхронните

електродвигатели с постоянни маг-

нити, в резултат на което се нуж-

даят от преобразувател с по-голям

капацитет. Както беше споменато,

подобрената ефективност на тези

двигатели се дължи предимно на

липсата на омични загуби поради

факта, че няма роторни намотки.
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Това обаче се компенсира частично заради необходимо-

стта от токове с по-голяма величина в статорните

намотки.

Постояннотокови двигатели
Серийните постояннотокови двигатели се използват,

когато се изисква висок пусков въртящ момент и са

възможни вариации в скоростта. В индустриално обо-

рудване се срещат например в компресори, тягови си-

стеми (електрокари) и др. Постояннотоковите елект-

родвигатели все още се използват като задвижване за

управление на положение в серво приложения с ниска

мощност, както и за приложения с по-висок пусков

въртящ момент и относително постоянна скорост,

например конвейери, елеватори, валцови мелници и др.

Поради по-високата ефективност и понижена поддръжка

обаче много от постояннотоковите двигатели се за-

менят от променливотокови задвижвания с честотна

регулация (предимно асинхронни двигатели). Шунтови-

те двигатели за постоянен ток могат да се използват,

когато е необходима постоянна скорост и пусковите

условия не са тежки. Приложенията включват например

вентилатори, подемна техника, центробежни помпи.

Постояннотоковите двигатели се управляват много

лесно, което означава нисък разход на силова електро-

ника. Недостатъци на тези двигатели са повишената

нужда от поддръжка и по-късият експлоатационен жи-

вот, дължащи се на механичния комутатор (т. е. гра-

фитните четки трябва да се подменят). В допълнение,

механичната комутация може да причини и електромаг-

нитни смущения вследствие на искрене.

Безколекторните постояннотокови двигатели се

използват предимно в приложения под 20 kW – вентила-

тори за климатизация, компресорни помпи и др. Те се

отличават с по-висока ефективност в сравнение с

постояннотоковите двигатели с четки и предлагат по-

дълъг експлоатационен живот, по-ниска потребност от

поддръжка и липса на риск от искрене. Тъй като е необ-

ходим допълнителен контролер обаче, тези електрод-

вигатели са с по-висока цена и усложнена електрическа

схема. Друга важна характеристика е по-високият им

въртящ момент на единица тегло спрямо конвенционал-

ните двигатели за постоянен ток.

Вентилни реактивни
електродвигатели

Този вид двигатели намират приложение в текстил-

ната индустрия при работни скорости дори над 100 000

об./мин. Използват се също и за центрофуги и компре-

сори. Отличават се с опростена конструкция, относи-

телно ниска цена (поради липсата на магнити) и ста-

билен ротор, подходящ за високоскоростни приложения.

Като недостатъци се определят високите нива на аку-

стичен шум, високите пулсации на въртящия момент в

зависимост от броя на фазите и внедрения алгоритъм

за управление, както и ниският фактор на мощността,

дължащ се на пиковия ток с голяма величина на една фаза.

Стъпкови електродвигатели
Стъпковите двигатели се използват в медицинско

оборудване, както и в оборудване за автомобилостро-

енето и научноизследователската дейност. Те предла-

гат прецизно позициониране и повторяемост на движе-

нието, тъй като имат точност от 3-5% на стъпка, като

тази грешка не се прехвърля от една стъпка на друга и

не се натрупва. Стъпковите електродвигатели са из-

ключително надеждни, защото нямат контактни чет-

ки. Те обаче се характеризират с ниска ефективност -

двигателят консумира значителна мощност независи-

мо от товара.
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    лектрическата енергия отдав-

на е идентифицирана като един от

най-сериозните рискове на работно-

то място, свързан с потенциала от

експозиция на техниците на токов

удар, причиняване на изгаряния, по-

жари и взривове. Ежегодно се реги-

стрират хиляди инциденти при ра-

ботата с електроинсталации, от

които някои и фатални, но трябва да

се има предвид, че почти всички

такива събития са предотвратими.

Освен подходящата квалификация за

изпълнение на определената задача

личните предпазни средства, като

например диелектрично облекло,

могат да осигурят допълнителна за-

щита срещу рисковете, които мо-

гат да възникнат при работата с

електроенергия. Сред най-широко

употребяваните лични предпазни

средства за електротехниците са

диелектричните ръкавици и ръкави,

екрани за предпазване на лицето,

диелектрични боти и килимчета,

преносими заземители, изолиращи

щанги и клещи и др.

Защитни очила
Предпазните средства за очи са

необходими винаги когато има опас-

ност от нараняване на очите или

лицето в резултат на електричес-

ка дъга или летящи обекти вслед-

ствие на електрическа експлозия.

Тези предпазни средства следва да

се осигуряват от работодателя и да

са сертифицирани, че осигуряват

защита срещу конкретни рискове,

свързани с определената задача.

Предпазните очила за работа с

електрически инсталации трябва да

бъдат непроводящи, да не се замъг-

ляват, да са устойчиви на надраск-

ване, антистатични и с 99,9% UV

защита. Очилата са предназначени

Средства за
електрическа защита

само за защита на очите и не пред-

пазват лицето. В случай че се рабо-

ти под заплаха от наранявания на

очите и лицето вследствие на елек-

трическа дъга, предпазните очила

трябва да бъдат използвани съвме-

стно с предпазни качулка, каска и

екран.

Каски трябва да се носят при

работа в зони, където има риск от

нараняване на главата от падащи

предмети, както и от експозиция на

електрически проводници, които

могат потенциално да влязат в кон-

такт с главата на техника. Предла-

гат се специализирани каски, проек-

тирани да редуцират експозицията

на високонапреженови проводници и

да осигурят диелектрична защита до

20 000 волта.

Диелектрични боти
Устойчивите на токов удар обув-

ки се произвеждат с непроводящи

подметки и пети. Те трябва да из-

държат на прилагането на 14 000

волта при 60 херца за една минута,

без да допускат ток на утечка, над-

вишаващ 3 милиампера в сухи усло-

вия. Електротехниците трябва да

носят диелектрични боти винаги

когато краката са изложени на риск

от електрическа опасност. Работо-

дателите отговарят за това да се

гарантира, че служителите са снаб-

дени със защитни обувки, когато

работят в зони, в които има риск от

наранявания на краката вследствие

на падащи или търкалящи се обекти,

пробиване на подметката от различ-

ни предмети или когато има опас-

ност от възникване на инцидент,

свързан с електричеството.

Предпазни облекла
Огнеупорните облекла значител-

но ограничават нараняванията от

изгаряния, като това може дори да

спаси човешки живот при възниква-

не на инцидент. В случай че елект-

ротехниците работят при потенци-

ално опасни условия, където има

рискове, свързани с прекомерна топ-

лина или пламъци, работодателят

носи отговорност за това служите-

лите са защитени в достатъчна

степен.

Защитното облекло включва ризи,

панталони, гащеризони, качулки, яке-

та и др. Огнеустойчивото облекло

Е

Средства за
електрическа защита
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обикновено е изработено от памук,

комбинация от памук и синтетична

материя или кожа. Някои синтетич-

ни материали са огнеупорни от само

себе си, докато други тъкани изис-

кват химична обработка, за да при-

добият устойчивост на пламъци.

Въз основа на резултатите от

изпитвания се определя класът на

защита на облеклото в зависимост

от устойчивостта му към количе-

ството топлинна енергия, на която

е изложено в резултат от електри-

ческата дъга. Присъденият клас на

защита се базира на условия, причи-

няващи изгаряния втора степен.

Устойчивостта на топлинната

енергия от електрическа дъга се

изразява в калории на квадратен

сантиметър (cal/cm2) или джаули на

квадратен сантиметър (J/cm2).

Предлагат се защитни облекла с клас

на устойчивост от 4 до над 50 cal/

cm2 (16,7 до 209 J/cm2). Класът на

устойчивост обикновено се отбеляз-

ва на етикета на дрехата в съот-

ветствие с действащите стандар-

ти. Важно е да се отбележи, че

трябва да се прави разлика между

облеклото, проектирано срещу вне-

запни възпламенявания, и облеклото,

предпазващо от електрически дъги.

Ако са замърсени с грес или опре-

делени разтворители, е нужно облек-

лата да бъдат подложени на химичес-

ко чистене. Огнеустойчивостта на

химически обработените облекла

може да се понижи с увеличаване на

броя на почистванията, а неуспеш-

ното отстраняване на грес и раз-

творители от предпазното облекло

може да доведе до компрометиране

на защитните му свойства. Затова

трябва внимателно да се следват

инструкциите за пране и почиства-

не, предоставени от производителя

на дрехата, за да се гарантира це-

лостта на предпазното облекло.

Някои облекла не могат да бъдат

третирани с белина, а за определе-

ни видове предпазни дрехи не бива да

се използва омекотител.

Предпазните качулки срещу елек-

трическа дъга осигуряват 360-гра-

дусова защита за главата и врата,

когато се използват заедно с екран.

Препоръчва се такава качулка да се

носи, когато се очаква експозиция на

енергия над 12 cal/cm2. За да се пред-

пазят главата, очите и лицето от

опасности, свързани с електричес-

ка дъга, се използват екрани, които

се прикрепят към каската и се но-

сят над защитната качулка с очила.

Шлемовете за предпазване от елек-

трическа дъга представляват съе-

динени каска и екран за лицето, об-

вити в огнеустойчива тъкан. Те

покриват изцяло главата и врата,

като предлагат много по-висок клас

на топлинна устойчивост в сравне-

ние със стандартния екран.

Ръкавиците за предпазване от

електрическа дъга се използват

само за топлинна защита и класът

им на устойчивост варира между 12

и 100 cal/cm2. Важно е да се отбеле-

жи, че тези ръкавици не осигуряват

защита от електрически удар и не

бива да се използват в случаите,

когато са необходими изолиращи

гумени ръкавици.

Килимчетата за потискане на

електрическа дъга се използват

като предпазна бариера от въздей-

ствията от това явление. Те могат

да се използват за защита на елек-
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тротехниците в подземни шахти, подстанции и други

локации, където електрическото оборудване създава

риск от експозиция на експлозивни електрически разря-

ди. Както ръкавиците за предпазване от електрическа

дъга, тези килимчета също не са електрически изоли-

рани. Тъй като електрическите разряди са напълно не-

предсказуеми, килимчетата могат да не потиснат из-

цяло електрическата дъга, а само да редуцират или

ограничат въздействията от нея. В такива случаи е

възможно да се стигне до наранявания дори ако килим-

чето се използва по правилен начин.

Гумени предпазни средства
Изолиращите гумени ръкавици са сред най-важните

лични предпазни средства за един електротехник. За да

са ефективни ръкавиците, те трябва да притежават

диелектрични свойства и физическа якост, както и

гъвкавост и издръжливост. Гумата е податлива на

въздействията на озона, които могат да доведат до

напукване и компрометиране на целостта на ръкавици-

те. Ако ръкавиците се използват в среда с високи нива

на озон, дължащи се на замърсяване, устойчивостта им

на озон е от критично значение.

Гумените килимчета трябва да осигуряват защита

от напреженията, свързани с оборудването, което по-

криват. Обикновено са с клас на устойчивост от 1 kV

до 36 kV. Всеки път преди да бъдат използвани килим-

четата трябва да се разгънат и да се провери за над-

расквания, разкъсвания, напукване и др. Килимчетата,

които показват признаци на увреждане, не трябва да

бъдат използвани.

Подходящият начин на съхранение удължава живота

на ръкавиците и ръкавите, тъй като прегъванията водят

до напрежение в материала и последващо напукване.

Килимчетата трябва да се съхраняват или разгънати,

или навити на руло. За придържането им в навито състо-

яние не трябва да се използват каквито и да е лепенки,

защото адхезивите могат да увредят повърхността на

килимчетата.

Инструменти за електробезопасност
Освен с предпазно облекло, електротехниците могат

да бъдат защитени от опасностите при работа с обо-

рудване под напрежение и посредством инструменти за

електробезопасност. Безконтактните детектори на

напрежение се използват за верифициране на това дали

даден проводник е под напрежение или не. Тези тестери

могат да се използват с гумени ръкавици или изолира-

щи щанги. Устройствата показват наличието на напре-

жение чрез LED индикатор или разпознаваем звуков

сигнал. Тестерът се доближава до проводника, докато

не се подаде предупреждение, или докосва проводника,

апарата или определена точка за инспекция. Тъй като

детекторите на напрежение подават аларма в близост

до електрически полета, не е необходимо да се осъще-

ствява контакт с проверяваното оборудване. Благода-

рение на това, че тези устройства са изработени от

непроводящи материали, те няма да причинят електри-

ческа дъга дори ако се осъществи контакт с оборудва-

не под напрежение.

Предпазното заземяване защитава техниците от

токов удар при работа с оборудване, което не е под

напрежение. Ако се изпълни правилно, това е най-ефек-

тивният начин за защита от електрически удар. Зазе-

мителните кабели трябва да бъдат избрани внимател-

но, за да се гарантира защитата на техниците. В слу-

чай че се избере погрешен размер на кабела или непод-

ходящ вид клема, може да се стигне до фатални послед-

ствия.

Спасителните изолиращи щанги се използват за из-

тегляне на наранен техник от опасната зона. Този

инструмент е задължителен, когато се работи в зат-

ворени пространства, шахти или в близост до елект-

рически табла и комутационна апаратура. Спасителни-

те изолиращи щанги обикновено се предлагат с няколко

стандартизирани дължини. Те осигуряват защита за

спасяващия, като го държат на безопасно разстояние и

го изолират от пострадалия техник, който може все още

да е в контакт с компоненти под напрежение.

Оперативните щанги представляват електрически

изолирани пръти, обикновено изработени от стъклоп-

ласт, които се използват при работа с оборудване под

високо напрежение с цел предпазване от токов удар. В

зависимост от накрайника с тях е възможно да се

тества напрежение, да се затягат гайки и болтове, да

се подменят предпазители и да се изпълняват много

други задачи, като същевременно техниците не са из-

ложени на огромен риск от електрически удар.
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в автомобилостроенето
- част 2

    първата част на статията,

публикувана в бр. 3/2020 на сп. Енер-

джи ревю, разгледахме основните

консуматори на енергия при произ-

водството на автомобили – боядис-

ването (27-50%), отоплението, вен-

тилацията и климатизацията (11-

20%), осветлението (14-15%), гене-

рирането на сгъстен въздух (9-14%),

заваряването (9-11%) и манипулира-

нето с материали/инструменти (7-

8%). Внимание бе отделено и на ня-

кои общи мерки за подобряване на

енергийната ефективност в секто-

ра. В продължение на темата, в на-

стоящото издание ще обсъдим

възможностите за редуциране на

енергопотреблението в бояджийски-

те цехове, както и някои решения за

оползотворяване на отпадната топ-

лина, отделяща се от високо-, сред-

но- и нискотемпературни производ-

ствени процеси в автомобилостро-

енето.

Възможности за
бояджийския цех

Чрез изменения в състава на бо-

ята и в процеса на сушенето й про-

изводителите на автомобили успя-

ват да елиминират нанасянето на

грунд, което води до редуциране на

капиталовите разходи за бояджийс-

кия цех и намаляване на енергопот-

реблението поради липсата на съот-

ветното оборудване за тази дей-

ност – кабина, пещ, системи за смес-

ване и циркулация на боята и др. Към

основния слой се прибавя добавка,

която изпълнява функцията на грунд

и осигурява устойчивост на напук-

ване и UV бариера за последващото

електрофорезно боядисване (E-coat).

Установено е, че този подход позво-

лява спестяване на 30% от про-

странство и капиталови разходи.

Допълнителни икономии са възмож-

ни чрез елиминиране на процеса на

песъкоструйна обработка след нана-

сяне на първичното покритие.

Ключов фактор за намаляване на

енергоконсумацията на бояджийския

цех е максималното опростяване на

процесите. Много от производите-

лите на автомобили смятат, че

ефективен начин за това е осигуря-

ването на възможност за нанасяне

на поредния слой боя, преди предход-

ният да е изсъхнал. По този начин се

редуцира не само потреблението на

енергия, но се ограничават и емиси-

ите на летливи органични съедине-

ния и въглероден диоксид. Две от

водещите компании в световен ма-

щаб проучват процес, включващ

само един етап на сушене след на-

насяне на три слоя боя. По този начин

продължителността на процеса на

боядисване и размерът на цеха мо-

гат да се намалят наполовина, като

същевременно се гарантира из-

дръжливостта и доброто качество

на крайния продукт.

Обект на проучвания са и алтер-

нативни технологии за сушене. Ин-

фрачервеното сушене ускорява про-

цеса и позволява редуциране на раз-

мера на кабината за боядисване и

увеличаване на производителност-

та. Ултравиолетовото сушене също

понижава потреблението на енергия

за боядисване благодарение на по-

ниската температура и съкратено-

то време за протичане на процеса.

Понастоящем UV сушенето се изпол-

зва за боядисване на пластмасови

автомобилни части. По-високите

разходи за внедряването на тази

технология обаче частично компен-

сират предимствата й в сравнение

с конвенционалния метод. Това пра-

ви инфрачервеното сушене по-атрак-

тивната стратегия за увеличаване

на енергийната ефективност. Хиб-

ридно технологично решение, изпол-

зващо инфрачервена пещ за зоната

на нагряване и конвективна пещ за

зоната на същинско сушене, се счи-

та за една от най-добрите страте-

В
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гии за постигане на оптимално ка-

чество на крайния продукт и реду-

циране на потреблението на елект-

роенергия.

При процесите с потапяне, като

предварително третиране и елект-

рофорезно боядисване, технологията

за преобръщане на обработваните

детайли допринася за съществено

ограничаване на консумацията на

енергия и въздействията върху окол-

ната среда от производствения

процес. Чрез използване на конвейе-

ри, позволяващи накланяне, завърта-

не и потапяне на тялото на автомо-

била, се реализират ползи като по-

добро качество на боядисване, по-

голям капацитет на линията, скъся-

ване на производствената линия, от-

деляне на по-малки количества от-

падъчни води и утайки, както и на-

мален обем на ваните (т. е. по-нис-

ко потребление на енергия за изпом-

пване). С внедряването на тази

технология могат да бъдат спесте-

ни приблизително 10% от разходите

за линиите за електрофорезно боя-

дисване и 20% от разходите за ли-

ниите за предварително третиране.

Сухите скрубери са сочени като

ключова възможност за енергийна

ефективност и устойчивост при

събирането на излишъка от боя в

кабините. Според едно проучване

тази технология печели все повече

популярност при замяна на конвенци-

оналните мокри скрубери, именно

заради потенциала за редуциране на

енергоконсумацията, емисиите на

въглероден диоксид и прахови части-

ци, както и потреблението на вода

в кабината. Сухите скрубери изпол-

зват пластмасов филтър, защитен

от слой калциев карбонат, даващ

възможността за улавяне на излиш-

ните частици боя. В резултат на

процеса се генерира твърд отпадък,

подобен на варовик, който се съби-

ра, рециклира и продава, което го оп-

ределя като възможност за реализи-

ране на допълнителни приходи за

производителите на автомобили.

Алтернативни сухи системи за от-

страняване на излишната боя изпол-

зват набор от филтри, изработени

от лесни за подменяне картони, и

високо напрежение вместо филтри

за отделянето на излишъка от боя.

Производител, внедрил тази техно-

логия, докладва за до 60% по-ниско

потребление на енергия и до 80%

намалена консумация на вода.

Една от мерките за намаляване на

количеството използвана енергия в

бояджийския цех е и прилагането на

по-енергийно ефективен горивен

процес за отстраняване на летливи-

те органични съединения (ЛОС).

Твърди се, че използването на нетер-

мична плазма в комбинация с ката-

лизатори предлага съществени пре-

димства, благодарение на възможно-

стта за работа при по-благоприят-

ни условия, например ниска темпера-

тура и атмосферно налягане. Алтер-

нативните стратегии за енергийна

ефективност на процеса на отстра-

няване на ЛОС включват преосмис-

ляне на потока отработени газове

като ресурс, чието енергийно

съдържание може да бъде оползот-

ворено в бояджийския цех до опреде-

лена степен. В последните няколко

години един от водещите произво-

дители на автомобили проучва

възможността за оползотворяване

на абсорбираните ЛОС за захранва-

не на твърдооксидни горивни клет-

ки (solid-oxide fuel cell, SOFC) с цел

генериране на електроенергия.

Оползотворяване на
топлинната енергия

Управлението и оползотворяване-

то на топлинната енергия са сред

основните подходи за реализирането

на по-ефективен производствен про-

цес. Източници на отпадна топлина

в автомобилостроенето са високо-,

средно- и нискотемпературни индус-

триални топлинни системи (пещи,

сушилни и котли) и техните димни

газове, сгъстен въздух, вентилацион-

ни и хладилни инсталации. За оползот-

воряването на тази отпадна топли-

на в заводите от автомобилния сек-

тор могат да се използват различни

съоръжения – топлообменници, пасив-

ни подгреватели и термопомпи. Из-

борът на решение за оползотворява-

не на топлината зависи от темпера-

турния диапазон, предвиденото при-

ложение (нагряване или охлаждане) и

необходимия работен флуид.

Поради високите температури в

цеховете за металообработка (ва-

риращи между 430 и 750°C), за опол-

зотворяване на топлинната енергия

могат да се използват само специ-

ализирани топлообменници. Жизне-

способна алтернатива за енергийни

спестявания е и използването на

отпадната топлина от котелните

инсталации за производство на пара

и гореща вода. Тази отпадна топлин-

на енергия може да се оползотвори

чрез възстановяване на топлосъдъ-

ржанието от димните газове или на

топлината от питателната вода,

предварително подгряване на горив-

ния въздух или комбинация от три-

те техники. Най-разпространената

стратегия включва използването на

икономайзери за предварително под-

гряване на питателната вода.

Оползотворяването на отпадна

топлина от средно- и нискотемпе-

ратурните процеси в предприятия-

та може да се осъществи чрез ре-

генеративни топлообменници и па-

сивни въздушни подгреватели (пла-

стинчати или топлинни тръби). По-

ради възможността за възстановя-

ване не само на топлина, но и на

влага, и отчитайки значимостта на
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контрола върху влагосъдържанието

в рамките на производствената

площадка, прилагането на регенера-

тивни топлообменници с хигроскопи-

чен материал се явява особено ат-

рактивно решение за бояджийския

цех.

Друга стратегия за оползотворя-

ване на отпадна топлина в средно-

температурния диапазон, отделяща

се от пещи, сушилни и др., е за полу-

чаването на гореща вода, която

впоследствие да се използва за ото-

пление на помещения, като техноло-

гична топлинна енергия или за охлаж-

дане. По този начин ще се редуцира

общата консумация на природен газ

и електроенергия на автомобилния

завод. Целесъобразността на

възстановяването на отпадна топ-

лина от пещи и сушилни трябва да

оценява за всеки конкретен случай,

в зависимост от използваната боя

и разтворител, както и от налично-

то топлосъдържание. Това се дължи

на факта, че топлинните потоци от

тези системи съдържат ЛОС и сле-

дователно не могат да бъдат изпол-

звани за получаване на гореща вода

без да е нужно да се инсталират топ-

лообменници, което е свързано с

допълнителни разходи.

Алтернативно решение за опол-

зотворяване на нискотемпературна-

та отпадна топлина в заводите от

сектора на автомобилостроенето е

използването на термопомпи. Инте-

ресът към технологията се дължи на

възможността за ефективно опол-

зотворяване на отпадната топлина

и едновременно осигуряване на под-

гряване и охлаждане, което е необ-

ходимо при процеса на боядисване.

Термопомпите могат да преобразу-

ват наличната отпадна топлина до

постигане на желаната температу-

ра за даден процес. Значимостта на

контрола на температурата и влаж-

ността на подавания въздух при

боядисване с материали на водна и

прахова основа прави термопомпите

особено атрактивни. Способността

им да изпаряват водата от боята

при ниска температура и влажност

елиминира необходимостта от ох-

лаждане след боядисване (т. нар.

flash-off процес, при който разреди-

телят на боята трябва да се изпари

бързо), което води до икономии.

Като най-големия консуматор на

електроенергия в автомобилостро-

енето бояджийският цех предлага

възможност за постигане на забеле-

жителни икономически ползи посред-

ством оползотворяване на ниско-

температурната отпадна топлина.

С топлинната енергия на отработе-

ните газове от кабините за боядис-

ване например може да се третира

въздухът за климатизация на поме-

щенията. Преди оползотворяването

на тази топлина отработените

газове трябва да се пречистят от

замърсители като маслена мъгла,

частици и др.

Температурата на сгъстения

въздух веднага след получаването му

е висока – между 80 и 170°C. Преди

да бъде подаден в разпределителна-

та система, сгъстеният въздух

трябва да се охлади с въздух или вода.

Отделящата се от процеса топли-

на с температура между 45 и 50°C

може да се използва за различни

приложения – отопление на помеще-

ния, получаване на гореща вода, под-

гряване на питателната вода за

котелните инсталации и осигурява-

не на топлинна енергия за термопом-

пи.
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   омпаниите GE Renewable Energy,

COBOD и LafargeHolcim стартираха

партньорство с цел съвместно раз-

работване на вятърни турбини с оп-

тимизирани 3D-принтирани бетонни

основи, достигащи рекордни височи-

ни до 200 метра. Иновативното ре-

шение, получено в резултат от мно-

гогодишното сътрудничество между

трите компании, ще увеличи произ-

водството на възобновяема енергия,

същевременно намалявайки усредне-

ните разходи за производство на

енергия (LCOE) и оптимизирайки раз-

ходите за изграждане. Партньорите

ще разработят прототип на вятър-

на турбина с принтирана основа, го-

тов за използване в производствена

среда принтер и гама материали.

Първият прототип – 10-метрова

основа на кула, е принтиран успешно

през октомври 2019 в Копенхаген.

Проучвайки начините за икономично

разработване на по-високи кули, ула-

вящи по-силни ветрове, тримата

партньори целят да генерират пове-

че възобновяема енергия от една тур-

бина. GE Renewable Energy ще осигу-

ри компетенции по отношение на про-

ектирането, производството и ко-

мерсиализацията на вятърните тур-

бини, COBOD ще се фокусира върху ав-

томатизацията и 3D печата, а

LafargeHolcim ще разработи специа-

лизирания бетон и процедурите по

обработката и приложението му.

„3D принтирането с бетон е мно-

го обещаваща технология за нас, тъй

като невероятната гъвкавост на

проектиране разширява сферата на

възможностите за строителство.

Радваме се, че можем да вложим

опита си в този революционен про-

ект, позволявайки разходно ефектив-

но изграждане на високи ветрогене-

раторни кули и ускорявайки достъ-

па до възобновяема енергия“, обясня-

ва Еделио Бермейо, началник на от-

дела за научноизследователска и раз-

война дейност в LafargeHolcim.

„Печатът с бетон отбеляза съще-

ствен напредък през последните 5

години и вярваме, че технологията

е близо до реалното й приложение в

индустриалния свят. Решени сме да

се възползваме напълно от предим-

ствата на технологията, както от

гъвкавостта при проектиране, така

и от логистичните улеснения, кои-

то тя предлага при такива огромни

компоненти“, коментира Матео

Белучи, мениджър по усъвършенства-

ни производствени технологии в GE

Renewable Energy.

„Горди сме, че можем да работим

с водещи компании като GE Renewable

Стартира проект за разработване
на ветрогенераторна кула
с 3D-принтирана бетонна основа

Energy и LafargeHolcim. Комбинирайки

новаторската ни технология за 3D

печат с опита и ресурсите на наши-

те партньори, този проект ще доп-

ринесе за понижаване на разходите

и скъсяване на времето за изпълне-

ние, което ще донесе ползи за клиен-

тите и ще понижи въглеродния от-

печатък на енергопроизводството“,

добавя основателят на COBOD Хен-

рик-Лунд Нилсен.

Височината на ветрогенератор-

ните кули, традиционно изработва-

ни от стомана или предварително

отлят бетон, типично е ограничена

до под 100 м, тъй като ширината на

основата не може да надвиши 4,5-

метровия диаметър, който може да

бъде транспортиран по път без

прекомерно високи допълнителни

разходи. Принтирането на основа с

различна височина на място ще по-

зволи изграждането на кули с висо-

чина до 150-200 м. По принцип, една

5-мегаватова турбина на височина

80 м годишно генерира 15,1 GWh. За

сравнение, същата турбина на висо-

чина 160 м ще генерира 20,2 GWh, или

над 33% повече електроенергия.

К

Стартира проект за разработване
на ветрогенераторна кула
с 3D-принтирана бетонна основа
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  ово независимо изследване за по-

тенциала на приложението на водо-

рода в авиацията, възложено от

съвместните предприятия Clean Sky

2 и Fuel Cells & Hydrogen 2, бе пред-

ставено на онлайн събитие на 22 юни

т. г., в което взеха участие евроко-

мисарят по транспорта Адина-Йоа-

на-Вълян и зам.-генералният дирек-

тор на Генерална дирекция „Научни

изследвания и иновации“ на ЕК Пат-

рик Чайлд. Според проучването

въздействията от авиацията върху

климата могат да бъдат редуцира-

ни със 75-90%, в случай че водородът

може да се използва като гориво за

въздушен транспорт.

Според авторите на доклада

„Авиация на водород: подготовка за

излитане“, полетите на къси раз-

стояния с малък брой пътници могат

да бъдат първите, осъществявани с

водород, като предприемането на

тази стъпка би увеличила с около

10% пътническите разходи. Приложе-

нието на водород в този сегмент на

авиацията може да започне в след-

ващите 8 до 15 години, отчитайки

времето, необходимо за разработва-

нето на технологията, сертифици-

ране и стандартизиране, както и за

изграждането на нова инфраструк-

тура. Цените на билетите за поле-

ти на средни разстояния ще се по-

вишат с 30-40%, тъй като необходи-

мите за съхранението на водорода

по-големи фюзелажи ще доведат до

25% увеличение на енергоконсумаци-

ята по време на полет. Използване-

то на водород за полетите на дълги

разстояния би струвало на пътници-

те 40-50% повече, поради което по-

практичният подход за декарбониза-

ция на тези курсове засега би бил

употребата на синтетично гориво.

Различни иновации в конструкцията

на самолетите биха могли да пони-

жат свързаните с водорода допъл-

нителни разходи, но това ще отне-

ме поне още 20 години, смятат ав-

торите на доклада.

„Разходите за производство на

чист водород спаднаха през после-

дните години благодарение на по-

евтината електроенергия от възоб-

новяеми източници и по-мащабните

и евтини технологии. В същото вре-

ме се наблюдава и значителен на-

предък при горивните клетки по

отношение на издръжливост, капа-

цитет и разходи. Сега тази комби-

нация позволява да разглеждаме

такива решения за декарбонизация на

авиационната индустрия и резулта-

тите от проучването ясно показват

потенциала на водорода. Секторът

за производство на водород и горив-

ни клетки е готов да работи в тяс-

но сътрудничество с авиационната

индустрия за проектирането, те-

стването и изработването на необ-

ходимите компоненти, за да

превърнем авиацията с нулеви еми-

сии в ежедневна реалност“, комен-

тира Барт Бибуйк, изпълнителен

директор на съвместното предпри-

ятие Fuel Cells & Hydrogen 2, сформи-

рано от ЕК, Хоризонт 2020 и Hydrogen

Europe.

Авиацията генерира 900 млн. тона

емисии на въглероден диоксид годиш-

но. Отчитайки годишен ръст на

индустрията от 3-4% преди забавя-

нето заради COVID-19, се очакваше

емисиите на CO2 от сектора да се

удвоят до 2050 г. Постепенното

внедряване на самолети на водород

в сегментите, където това ще бъде

най-рентабилният начин за декарбо-

низация, ще позволи 40% от всички

въздухоплавателни средства да

бъдат задвижвани с водород до сре-

дата на века, което ще предотвра-

ти отделянето на 2,7 гигатона CO2.

Авторите на доклада препоръч-

ват да се зададе цел за преход на

всички полети на къси разстояния

към водород до 2035 г., като за по-

стигането й те призовават за задъ-

лбочено проучване на течното водо-

родно гориво и двигателните компо-

ненти, самолетните системи, инф-

раструктурните и регулаторните

изисквания.

До 2035 г. полетите на къси
разстояния могат да
се изпълняват на водородно гориво

Н

До 2035 г. полетите на къси
разстояния могат да
се изпълняват на водородно гориво
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