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накратко

Междусистемната газова връзка между България и Сърбия ще бъде въве-

дена в експлоатация през 2022 г., потвърдиха енергийните министри на

двете страни Теменужка Петкова и Александър Антич. Те разговаряха в

Белград, където се проведе среща на върха, посветена на енергийната

сигурност в региона. Според двамата изграждането на липсващата инф-

раструктура е ключово условие за постигане на енергийна сигурност и

конкуренция в газовите доставки за региона на Югоизточна Европа.

Министър Петкова информира своя сръбски колега за развитието на

проекта за междусистемна връзка Гърция-България и припомни, че преди

броени дни бе даден старт на нейното изграждане. Очаква се връзката да

бъде пусната в търговска експлоатация през 2020 г., което ще осигури

получаването на договорените количества от 1 млрд. куб. м природен газ

годишно от находището Шах Дениз 2 в Азербайджан.

Приключи годишната профилактика на 5-и енергоблок на АЕЦ Козлодуй
На 9 юни т. г. приключи успешно плановият годишен ремонт на 5-и

енергоблок в АЕЦ Козлодуй. След проверка и одобрение от Агенцията за

ядрено регулиране блокът бе включен отново в електроенергийната сис-

тема на страната. По време на ремонтната кампания, започнала на 1 май,

са изпълнени планираните работи по ремонт и профилактика на оборудва-

нето и системите на блока и е извършено презареждане на реактора със

свежо ядрено гориво. Реализирани са също предвидените дейности, свърза-

ни с осигуряване на дългосрочна експлоатация и повишаване на топлинна-

та мощност на 5-и блок до 104%. В тази връзка е подменен роторът на

цилиндър високо налягане на парната турбина, с което се осигурява тех-

ническа възможност за работа на блока с повишена мощност. 6-и блок на

ядрената електроцентрала работи с пълно натоварване на мощността.

ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 8-годишнина
ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 8-мата годишнина от началото на търгов-

ската си експлоатация. От 3 юни 2011 г. до днес двата енергоблока на

въглищната електроцентрала са произвели над 28 млн. MWh електроенер-

гия, което се равнява приблизително на потреблението на 1 млн. български

домакинства. За 8 години ТЕЦ AES Гълъбово е достигнала 88,5% разпола-

гаемост от над 37 млн. MWh. Централата е ключова за осигуряване сигур-

ността на електроенергийните доставки и стабилността на българската

електроенергийна система.

През 2018 г. ЕСО е използвал централата 8200 часа в режим за първично

регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. ТЕЦ AES Гълъбово работи

само с български лигнитни въглища, добити в Мини Марица изток, като

годишно използва до 5,5 млн. т въглища, гарантирайки трудова заетост за

около 2000 миньори. В резултат на внедрените модерни технологии за опаз-

ване на околната среда сероочистващата инсталация на ТЕЦ AES Гълъбово

достига средногодишна ефективност над 97%, заявяват от централата.

ЧЕЗ Разпределение реализира нови инвестиции в област Видин
ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 1 млн. лв. в подобрения на

електрозахранването в област Видин през 2019 г., информираха от друже-

ството. За реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения ще бъдат

вложени 143 000 лв., като с това ще се подобри сигурността на електро-

подаването в селата Ракитица, Рупци, Синаговци, Г. Мариново, Дружба,

Каленик, Слана бара, Кошава, Бело поле в общ. Белоградчик, както и в гра-

довете Димово, Видин, Белоградчик и Кула. За модернизация на мрежи ниско

напрежение в областта ще бъдат инвестирани 70 000 лв. Нов трафопост

за 50 000 лв. ще бъде изграден в гр. Кула. 256 000 лв. ще бъдат вложени в

рехабилитация на електропровод, който захранва Кула и Грамада.

През 2018 г. на територията на област Видин е извършена рехабилита-

ция на въздушни и кабелни линии средно напрежение на стойност 630 000

лв. Реконструкции на мрежа ниско напрежение за 220 000 лв. е изпълнена

в селата Кошава, Акациево, Иново, Капитановци, Буковец и Динковица в

община Видин, в с. Подгоре община Макреш, в с. Извос, общ. Белоградчик,

както и в гр. Брегово.

Междусистемната газова връзка България-Сърбия ще бъде въведена в експлоатация
през 2022 г.
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   началото на юни т. г. Държав-

ното предприятие "Радиоактивни

отпадъци" (ДП РАО) отбеляза 15 го-

дини от създаването си. Открито е

през 2004 г. с цел да управлява безо-

пасно радиоактивните отпадъци,

генерирани от АЕЦ и от ядрените

приложения в медицината, промиш-

леността, науката и образованието.

Основната му дейност е свързана

със събирането, манипулирането,

предварителната обработка, прера-

ботката, кондиционирането, съхра-

няването и погребването на радио-

активните отпадъци, включително

извеждането от експлоатация на

съоръжения за управление на радио-

активни отпадъци.

Освен от атомните електроцен-

трали, радиоактивни отпадъци се

създават от ядрени приложения в ин-

дустрията, бита, медицината, сел-

ското стопанство и др. В промиш-

леността примери за такива са про-

Навършиха се 15 години
от създаването на ДП РАО

дукти като плътномери, нивомери,

дебеломери, влагомери, везни, пепе-

ломери, дефектоскопски уреди, неут-

рализатори на статично електриче-

ство в текстилната, хартиената,

дървообработващата, мебелната

индустрия и др. В бита най-често

това са пожароизвестителни йони-

зационни датчици.

Радиоактивните отпадъци у нас,

които не са от ядрената енергети-

ка, се съхраняват в постоянното хра-

нилище за радиоактивни отпадъци в

Нови хан, създадено през 2006 г. Пет-

надесет години след създаването си,

днес ДП РАО се гордее с високотех-

нологичните си иновации, сред кои-

то е новото съоръжение за плазме-

но изгаряне, влязло в експлоатация

на площадката на АЕЦ Козлодуй през

2018 г. С годишен капацитет общо

250 тона, плазмотронът преработ-

ва широк диапазон отпадъци, като

провежда електрически ток през

газов поток. Плазмените газове до-

стигат температури от 5000 до

15 000°C и така отпадъците се раз-

лагат на атомните им елементи. Съ-

оръжението е изградено от между-

народен консорциум, но технология-

та е усъвършенствана в България.

През март 2018 г. е въведен в ек-

сплоатация и Цехът за намаляване на

размерите и дезактивация на мате-

риалите. През него за периода март

2018 г. - май 2019 г. са преминали 240

т материали. От ДП РАО отчитат

над 99% успешно дезактивирани ма-

териали до нива "кандидати за осво-

бождаване" от регулиране.

В

Навършиха се 15 години
от създаването на ДП РАО
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  т 13 до 17 юни т. г. Елтрак
България бе домакин на европейско-
то турне на Caterpillar по повод пред-
ставянето на новото поколение
багери и минибагери Cat. Roadshow

2019, в което тази година участие
взе и фирма Булавто – официален вно-
сител на Ford Trucks за България, се
проведе във Варна, Стара Загора и
София и събра над 280 гости.

В началото на събитието посети-
телите имаха възможност за обикол-
ка на специално подготвен демо ка-
мион на Сaterpillar, където да се за-
познаят с иновативните технологии

в новите багери Cat в 20-, 30- и 36-

   ирма Bosch, съвместно с фирма

Weishaupt и Камарата на инженери-

те в инвестиционното проектира-

не (КИИП), организираха три поред-

ни семинара на тема „Проектиране

на инсталации с водогрейни котли

високи мощности“. Те се проведоха

съответно на 11 юни в София, в зала

Витоша на Парк хотел Витоша; на

12 юни в Пловдив, в зала Бизнес 1 на

Гранд хотел Пловдив и на 13 юни в

Бургас, в конферентната зала на

хотел Аква. Обучението беше насо-

чено към проектанти на инсталации

Елтрак България представи новостите
от Caterpillar на Roadshow 2019

Съвместни семинари на Bosch, Weishaupt
и КИИП събраха над 120 специалисти

тонния клас, както и с предимства-

та на новите модели минибагери,
сред които са например управление
с джойстик и намалени разходи за
поддръжка. Гостите на Roadshow
2019 можеха да разгледат много от

новите машини и технологии, изложе-
ни в модерните търговско-сервизни
центрове на Елтрак България, вклю-
чително дизелови и газови генерато-
ри САТ с мощност до 1500 kWe, упот-

ребявано оборудване Caterpillar с га-
ранция, някои налични модели маши-
ни, които се отдават под наем, най-
новата GC серия челни товарачи и
багери.

Сред акцентите бяха и новият
влекач Ford Trucks F-MAX, обявен за
камион на годината, 3-осен самосвал
Ford 3542D и 4-осен самосвал Ford
4142D. Най-голям интерес по време на

събитията в София и Стара Загора
предизвика демонстрацията на багер
Cat 320 и 320GC в работни условия,
която представи на гостите част от
иновативните технологии, вградени

в базовия модел на багер от ново

поколение, например системата за

ограничаване на движенията на ма-
шината E-fence, технологията Cat
Grade 2D, чрез която се постига из-
ключително подобрение на ефектив-
ността на операторите и система-

та Cat Payload. Посетителите видя-
ха в действие и 4-осния самосвал Ford
4142D с двигател Еcotorq с обем от
12,7 л и мощност от 420 к.с., отгова-
рящ на нивата на вредни емисии в из-

горелите газове Евро 6, както и един
от най-продаваните продукти на про-
изводителя МB Crusher – трошачна
кофа модел BF90.3 S4.

с водогрейни котли високи мощнос-

ти и беше проведено от Франк

Щенгел, сертифициран лектор в

Bosch.

„Новости, добри практики, полез-

ни съвети – всичко това беше пре-

плетено в еднодневен семинар с

гост лектор от Германия и местни

специалисти. Семинарите бяха из-

ключително успешни – посещаемос-

тта и в трите града беше много

висока и вече повече от 120 души

познават безпогрешно техниката на

Bosch и Weishaupt“, споделиха орга-

низаторите.

Целта на първия панел на обуче-

нието беше да въведе специалисти-

те в темата, като бяха предста-

вени водогрейни подовостоящи кот-

ли, включително автоматиката за

управление. В допълнение, бяха раз-

гледани и основите на кондензната

технология. Вторият панел на семи-

нара беше посветен на хидравлич-

ните системи и качеството на во-

дата. Той беше последван от спе-

циална лекция, разглеждаща основи-

те на горивната техника и емиси-

ите, както и свързването й към

сградните технологии. В рамките

на последната част на обучението

бяха представени дигитални горел-

ки за повишаване на енергийната

ефективност и намаляване на вред-

ните емисии.

Събитията завършиха с томбола

за всички присъстващи след попълва-

нето на анкетна карта, и коктейл, по

време на който участниците обсъди-

ха представените решения.

Ф

Съвместни семинари на Bosch, Weishaupt
и КИИП събраха над 120 специалисти

О

Елтрак България представи новостите
от Caterpillar на Roadshow 2019



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2019 7



8 брой 4/2019  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

     о-голямата част от светов-

ната електроенергийна система е

изградена, когато цената на първич-

ната енергия е относително ниска.

Тогава надеждността на мрежата

се осигурява от наличието на излиш-

ни генераторни мощности в систе-

мата с еднопосочен електроенерги-

ен поток към консуматорите от

централно управлявани електроцен-

трали. През този период инвестици-

ите в електроенергийната мрежа се

правят, за да се отговори на увели-

ченото търсене, а не за да се про-

мени фундаментално начинът, по

който системата работи. Преходът

към интелигентна мрежова инфра-

структура може да помогне на орга-

низациите за комунални услуги да се

справят с някои от предизвикател-

ствата, пред които са изправени

понастоящем.

Въпреки че инвестициите в инте-

лигентни електроразпределителни

мрежи бележат ръст от 10% през

2018 г., тези технологии все още

представляват малък дял от всички

вложения в този вид инфраструкту-

ра. Освен това, независимо от

първоначално ентусиазираната ре-

акция по отношение на интелигент-

ните мрежи, са налице редица при-

знаци за забавяне – финансирането

на микромрежи и виртуални елект-

Тенденции при
интелигентните
електро-
разпределителни
мрежи

роцентрали не се увеличава през

2018 г., а инвестициите в блокчейн

технологията отбелязват значите-

лен спад. Необходими са допълнител-

ни усилия, за да се внедри регулатор-

на рамка, която признава и насърча-

ва инвестициите в нови цифрови

технологии и в други „безжични“

алтернативи за традиционните

електроенергийни мрежови разшире-

ния.

Промяна в
енергоподаването и
модела на потребление

Значителното увеличение в гене-

рирането на енергия от възобновя-

еми източници в Европа е от огром-

на полза за глобалния климат. Цел-

та на ЕС за 2020 г. е 20% производ-

ство на електроенергия от възобно-

вяеми източници. Добрата новина е,

че някои страни полагат повече уси-

лия – Дания например вече е преми-

нала границата от 50% енергопро-

изводство от възобновяеми източ-

ници, предимно вятърна енергия.

Въпреки това непредвидимото про-

изводство създава периодичност в

доставките, тъй като голяма част

от зелената енергия се генерира

само когато духа вятър или грее

слънце. Обикновено производството

от вятърна енергия не съответства

добре на периодите с пиково потреб-

ление. Затова мощностите в систе-

Тенденции при
интелигентните
електро-
разпределителни
мрежи
П

Тенденции при
интелигентните
електро-
разпределителни
мрежи
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мата са или твърде високи или недостатъчни. Освен

това някои възобновяеми източници захранват част от

системата – мрежите средно и ниско напрежение, ко-

ито не са обект на постоянен мониторинг (за разлика

от мрежата високо напрежение). Следователно, не е

налична съответната информация за електроенергия-

та, която се подава към тези системи.

В миналото потреблението е стабилно и предвиди-

мо. Поради вариращите енергийни разходи и растящи-

те екологични проблеми потребителите променят сво-

ето поведение по отношение на енергоконсумацията.

Предизвикателство вече са не само непредвидимите

източници на захранване, но и колебанията в потребле-

нието. В резултат на това става все по-трудно да се

поддържа надеждността на електроенергийната систе-

ма – ключовият параметър за избягване на прекъсвани-

ята в захранването.

Нови възможности
Комуналните дружества виждат огромен нов пазар в

увеличаването на броя на електрическите автомобили

на пътя. Тъй като подаването на енергия към транспор-

тния сектор все още се доминира от доставките на

нефт и газ, електроразпределителните компании се

стремят да открият възможно най-високи маржове и най-

ниски разходи, за да ги изместят. Един от начините е

икономичното съхранение на електроенергия в активи/

акумулатори по цялата мрежа, за да се покрият локални

пикове в потреблението. Това е огромна възможност за

оптимизиране на електроразпределителната система,

особено в страни като Дания, които трябва да се спра-

вят с непредвидимите количества доставяна енергия,

генерирана от вятърни турбини.

Технологична еволюция
Развиващите се системи правят възможно надграж-

дането на аналоговата енергийна мрежа с решения за

обработка и цифрова комуникация, в резултат на което

се получава инфраструктура, способна да се справи с

по-големите обеми данни и управлението на по-висока-

та скорост на обмена им. Това дава възможност за

усъвършенстване на мрежата в няколко специфични

направления:

n  по-голяма възможност за мониторинг – комуналните

дружества се приближават до момента, в който могат

да имат пълна представа за състоянието на мрежата.

Това означава още и че те могат по-ефективно да пре-

хвърлят данните от сензори и контролните команди;

n повече контрол – възможност да се приведе мрежата

до всяко желано състояние;

n по-висока степен на автоматизация – дава на компа-

ниите възможност да се адаптират към бързо проме-

нящи се условия и, ако е необходимо, без човешка наме-

са;

n  разширена интеграция – свързването на изолирани

системи и процеси може да предостави по-добри пре-

димства за бизнеса.

Комуналните дружества вече извличат полза от

факта, че все повече частни технологични компании

предлагат усъвършенствано комуникационно оборудва-

не, разработено специално за техните изисквания. То е

проектирано и разработено така, че да съответства

на основното електротехническо оборудване. Такова

персонализирано оборудване е в съответствие с необ-

ходимите индустриални стандарти и може да бъде

адаптирано към специфични условия.

Голяма част от вниманието на технологичната про-

мишленост сега е фокусирана и върху мрежите за пре-

нос и в подстанциите. Тези мрежи са важни, тъй като

те остават по средата между разпределителните и

преносните подстанции и оперативните центрове на

комуналните дружества. Тези преносни мрежи и мрежи

в подстанциите трябва да поемат различни типове

трафик за набор от разнообразни функции, включител-

но оперативни и контролни комуникации от SCADA си-

стемите, да събират данни за работата на подстан-

циите, комуникацията между тях и контролните цент-

рове, дистанционното управление и др. Най-добрите

мрежи в подстанциите са проектирани, като са взети

предвид следните три основни характеристики: резер-

вираност, интегрирана сигурност, възможност за над-

граждане с цел осигуряване на поддръжка на множество-

то видове комуникация.

Най-усъвършенстваните решения, достъпни за кому-

налните дружества, могат да помогнат да се намалят

оперативните разходи на подстанциите чрез подобря-

ване на надеждността и оптимизиране на интеграци-

ята на разпределяните енергийни ресурси. Тези нови
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системи имат няколко интелигент-

ни възможности, които включват

следното: двупосочна комуникация

между SCADA оборудването, фоку-

сирано върху преноса и системите

за управление на енергията (EMS) за

наблюдение и управление на мрежа-

та; възможност за откриването на

повреди, изолирането и отстраня-

ването им, както и за проактивно

управление и поддръжка на мрежо-

вата инфраструктура; услуги по

осигуряване на съответствие, си-

гурност на обектите и мрежово

управление.

Два от компонентите на интели-

гентната мрежа стават все по-зна-

чими – мрежите, които свързват

подстанциите една с друга и с кон-

тролните центрове и мрежите в

самите подстанции. В среда на ин-

телигентна мрежа са налице много

повече двупосочни комуникации на

всички нива, отколкото при стари-

те модели тип „звезда“ на комунал-

ните дружества.

Оперативните центрове са цен-

трална точка за анализ на експлоа-

тационните данни, постъпващи в

интелигентната мрежа. Приложени-

ята в контролните центрове из-

пълняват множество функции, вари-

ращи от установяване и изолиране

на повреди до планиране и изготвя-

не на графици за поддръжка. Основ-

на функция на най-добре проектира-

ния оперативен център е бързото и

прецизно предоставяне на подходя-

щите данни от устройствата на

интелигентната мрежа до съответ-

ните приложения и реагиране в по-

чти реално време.

Възникващите технологии и услу-

ги целят да осигурят решения за

усъвършенствано събиране на данни,

анализ и реакция за автоматизира-

не на разпределението и за използ-

ване в приложения за реагиране спря-

мо потреблението. Основните

възможности, интегрирани в най-

добрите системи, включват: вирту-

ално изчисляване за SCADA, усъвър-

шенствана измервателна инфра-

структура (AMI), автоматизирано

разпределение, приложения за управ-

ление на енергията; ускоряване на

приложенията между оперативните

центрове и центровете за данни;

сигурност на оперативния център и

защитен хостинг за приложенията.

Смарт мрежите бързо еволюират

до системи, позволяващи разпреде-

лена интелигентност. В интелиген-

тната мрежа има такава йерархия

на латентността, че някои данни

трябва да бъдат използвани дори

преди да достигнат контролния

център или центъра за данни.

Мрежата на комуналните друже-

ства и регионалните мрежи са пред-

назначени да доставят данните от

мрежите на подстанциите до цен-

тралните оперативни центрове за

целите на анализ, управление и ре-

акция. За да могат да преодолеят

съвременните предизвикателства,

тези мрежи трябва да осигуряват

функционалност по начин, който е

сигурен, надежден, високоефективен

и персонализиран с цел да се отго-

вори на изменящите се изисквания за

доставка и управление за различни-

те типове трафик на данни, които

протичат през тях.

Полевата мрежа (field area network,

FAN) е последният компонент от

системата за подаване на енергия,

която завършва с крайния консума-

тор. FAN свързва потребителските

системи за енергиен мениджмънт с

подстанциите на електроразпреде-

лителното дружество. Тя позволява:

локализирането, изолирането и от-

страняването на повреди; оптими-

зацията на мрежата; реагирането в

съответствие с търсенето; и уп-

равлението на разпределяните енер-

гийни ресурси. Устройствата,

свързани към FAN, включват оборуд-

ване за оптимизация (разпредели-

телни трансформатори, конденза-

торни батерии, регулатори на напре-

жение); идентификацията на повре-

дата, оборудване за изолиране и

възстановяване (релета, прекъсва-

чи и др.), както и оборудване за ав-

томатизация на работните стан-

ции.

Визията за бъдещето трябва да

включва използване на технологии-

те, за да се преобразува начинът,

по който светът се справя с енер-

гийните и екологични предизвика-

телства, като се даде възможност

за цялостна и сигурна глобална ин-

телигентна електроразпредели-

телна мрежа. За целта е необходи-

мо да са налице следните елемен-

ти: сближаване на комуналните

системи и работните процеси за

всички ключови елементи на мрежа-

та с цел увеличаване интелигент-

ността и ефективността й; осигу-

ряване на решения, използващи

платформа с висока сигурност, ко-

ято е базирана на отворени стан-

дарти; предоставяне на повишена

надеждност, сигурност и гъвкавост

на мрежата, както и по-добро каче-

ство на енергията; позволяване на

интелигентните мрежи да станат

платформи за иновации; бърз, надеж-

ден и сигурен обмен на данни между

всички компоненти.

Съвременните електроразпреде-

лителни компании са изправени пред

безброй дилеми. Мрежата е стара и

с намаляваща сигурност, традицион-

ният еднопосочен модел е остарял,

моделите на захранване и потребле-

ние се променят, а комуналните

дружества са под регулаторен на-

тиск да задоволяват увеличеното

енергопотребление много по-ефек-

тивно. Същевременно консуматори-

те искат по-ниски сметки, по-надеж-

дни устройства, подобрена прозрач-

ност по отношение на моделите им

на потребление и по-голям избор за

това от къде да идва тяхната енер-

гия.

Независимо от географското

местоположение, комуналните дру-

жества масово внедряват страте-

гията за интелигентна мрежа и

интелигентна комуникационна инф-

раструктура, която ефективно

може да интегрира всички елемен-

ти на захранване и потребление,

свързани с електроразпределител-

ната система.
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       оддържането на целостта и

безопасността на подземната

тръбопроводна инфраструктура и

резервоари в ядрените централи

гарантира надеждността на оборуд-

ването и опазването на околната

среда. През годините в редица ядре-

ни централи са възниквали изтича-

ния на радиоактивни материали от

подземни структури, които са воде-

ли до замърсяване на подземните

води. Например в 45 от 65 централи

в САЩ са регистрирани течове или

разливи на тритий над 740 Bq/L в

някакъв момент от експлоатацията

им. Въпреки че не са идентифицира-

Поддръжка
на подземни
тръбопроводи
и резервоари в АЕЦ

ни рискове за общественото здра-

ве и безопасност, проучванията на

тези събития повдигат въпроса за

устойчивостта на централите на

корозия на подземните тръбопрово-

ди и потенциалните въздействия,

които тя може да окаже върху насе-

лението и компонентите на околна-

та среда.

Проектният живот на повечето

ядрени централи обикновено е меж-

ду 30 и 40 години. Съществуват

обаче икономически ползи от удължа-

ването на този оперативен живот

(в повечето случаи до 60 или повече

години) и отлагане на дейностите

по извеждане от експлоатация. Това

означава, че подземните тръбопро-

водни системи и резервоари често

трябва да останат функциониращи

за период, значително по-дълъг от

първоначално определения им проек-

тен живот. Следването на няколко

програми, например за периодична

инспекция и изпитване, мониторинг

и прогнозна и корективна поддръжка,

спомага за подходящо управление на

стареенето на подземните струк-

тури.

Управлението на стареенето на

подземни тръбопроводи и резервоа-

ри е по-трудно, отколкото на надзем-

ните системи. Достъпът за рутин-

но наблюдение и поддръжка е по-зат-

руднен и скъп, което намалява броя

на възможностите за засичане, ог-

Поддръжка
на подземни
тръбопроводи
и резервоари в АЕЦ
П
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раничаване и отстраняване на про-

блемите. Внедряването на добре

планирана система за управление на

стареенето позволява оптимизира-

не на инспекциите, свеждане на раз-

ходите до минимум и същевременно

поддържане на мониторинг с дос-

татъчен обхват на конкретните

системи.

Разходите за отстраняване на

замърсявания, транспортиране и

обезвреждане на замърсена почва,

свързани с течове, могат да достиг-

нат значителни размери. Благодаре-

ние на ефективна програма за управ-

ление на стареенето могат да

бъдат редуцирани или елиминирани

неизправностите, водещи до разли-

ви или течове на радиоактивни ма-

териали в ядрените централи. Ка-

тодната защита на металните

структури е от критична важност

за поддържането на минимални раз-

ходи през целия жизнен цикъл на всич-

ки съоръжения, намиращи се в коро-

зивна среда.

Тръбопроводна
инфраструктура

Разликите между подземната

тръбопроводна мрежа в ядрени цен-

трали и тази в конвенционалните

промишлени предприятия са значи-

телни. Тръбопроводите за пренос на

нефт и газ обикновено са прави,

дълги и електрически изолирани,

като инфраструктурата им е отно-

сително проста. Тръбите в ядрени-

те централи се отличават с различ-

ни конструкционни материали, чес-

то по-малка дължина, широк диапа-

зон от големини на диаметъра и

гъста инфраструктура. В допълне-

ние, поради съображения за безопас-

ност те са електрически свързани

и заземени. За да се контролират

механизмите на стареене в ядрени-

те електроцентрали, трябва да се

отдели специално внимание на усло-

вията, в които се намират тръби-

те, на състоянието на покритията

им и на избора на подходящи техни-

ки за инспекция.

Подземните тръбопроводи и ре-

зервоари в ядрените централи се

използват в редица приложения за

пренос и съхранение както на теч-

ности, така и на газове. Някои от

приложенията им са в: системи за

гориво и масло (за дизелови генера-

тори, смазочни системи и др.); газо-

ви системи (за водород, въглероден

диоксид, азот, въздух); водни систе-

ми (питателна вода, деминерализи-

рана вода, питейна вода, вода за

пожарозащита); канализационни,

дренажни, колекторни системи; си-

стеми за пренос на химикали (хлори-

ране, дехлориране, рециклиране на

бор); електрически системи с под-

земни структури; други специфични

приложения – системи за радиоак-

тивни отпадъци, продухване на ох-

ладителни кули.

Инспекция
Инспекцията на подземни

тръбопроводи и резервоари, за да се

определи дали има деградация от

страната на почвата, е трудна, ако

не и невъзможна. Изключително

трудно е да се осъществи и инспек-

ция от вътрешната страна на под-

земна тръба, която да предостави

доказателства за състоянието на

външната повърхност. В много от

случаите единственото практично

решение е мониторингът на компо-

нентите/системите. Регулярно

трябва да се правят обхождания по

продължение на подземните

тръбопроводи, за да се търсят при-

знаци за теч. Когато подземните

системи включват и резервоари,

водомери или измервателни уреди за

налягане, те също могат да бъдат

следени за определяне на промени в

системните условия, които биха

могли да предоставят допълнител-

ни доказателства за възникнал теч

или друг проблем.

Когато има теч от подземен

тръбопровод, източникът му може

да бъде труден за определяне,

достъп и ремонт. Пробивите в под-

земната тръбопроводна мрежа мога

да представляват предизвикател-

ство за ядрената безопасност. В

допълнение, течовете от подземни

тръбопроводи, съдържащи радиоак-

тивни или други опасни флуиди, по

своята същност са неконтролирани

изпускания в околната среда, които

могат да бъдат в нарушение на ус-

ловията на лиценза на централата.

Инспекцията, мониторингът и

оценката на състоянието са ключо-

ви елементи на ефективните програ-

ми за управление на стареенето.

Данните, получени в резултат от

тези дейности, могат да служат

като базова линия за оценка на зна-

чимостта по отношение на безопас-

ността на всяка една повреда и за

изготвяне на програмите за инспек-

ция по време на експлоатация и

стратегиите за поддръжка.

Поддръжка
Организацията за поддръжка има

основна роля в управлението на

стареенето на подземните тръбоп-

роводи и резервоари в ядрените цен-

трали. Тя отговаря за ежедневното

изпълнение на дейностите по под-

дръжка и ремонт на тези съоръже-

ния, детайлното следене на състо-

янието им и даването на препоръки

за подобрението му. Неправилната

поддръжка или подмяна на части

може да повиши риска от деграда-

ция на тръбите. Например увелича-

ването на изходния ток от токоиз-

правителя на системата за катод-

на защита може да доведе до нара-

стване на потенциала за генерира-

не на паразитни токове, които да

увредят намиращите се в близост

други метални структури. Възмож-

ните стратегии за поддръжка включ-

ват експлоатация до възникване на

неизправност, прогнозна или корек-

тивна поддръжка.

В зависимост от материала тех-

никите за предотвратяване и огра-

ничаване на повредите на подземни

тръбопроводи и резервоари могат да

включват смяна на самия материал,

нанасяне на външни антикорозионни

покрития, прилагане на катодна за-

щита и подмяна на качеството на

използваната закривка. Отново ма-

териалът определя вида на дейнос-

тите по инспекция например елект-

ромеханична верификация на ефек-

тивността на катодната защита,

безразрушително оценяване на дебе-

лината на тръбните или резервоар-

ните стени, хидростатично те-

стване на тръбопроводите и визу-

ални инспекции от външната стра-
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на на тези структури, когато това

е възможно.

В допълнение към непосредстве-

ното ремонтиране на подземните

тръби и резервоари, ако рискът от

възникване на неизправност е не-

приемливо висок, се препоръчва да

се предприемат мерки за огранича-

ване на условията, водещи до дег-

радация и последствията от нея. В

практиката може да не е много

просто да се разграничи неприемлив

от приемлив риск от повреда, като

се има предвид, че изборът от под-

ходи в действителност отчита

богат набор от фактори например

разходи и леснота на внедряване на

мерките. Профилактичната под-

дръжка може да се разглежда като

проактивна намеса, когато някаква

дейност се прилага преди повреда-

та да е станала явна. Проактивни-

ят контрол на състоянието е под-

ходящ за ядрени съоръжения, тъй

като е важно производителността

да се поддържа над определена фун-

кция за безопасност и да се сведат

до минимум разходите през целия

жизнен цикъл. Съществуват различ-

ни стратегии за прогнозна под-

дръжка. Тя трябва да включва пери-

одични, профилактични и планирани

дейности.

Периодичната поддръжка включва

сервизиране, подмяна на части, мо-

ниторинг или изпитване на предва-

рително определени времеви перио-

ди, работни цикли или режими. Чес-

то подмяната на части не е сред

възможните опции за подземните

тръби и резервоари. Мерките за

предотвратяване на деградацията

както от вътрешната, така и от

външната им страна включват под-

мяна на конструкционния материал

с по-устойчив.

Прогнозната поддръжка е форма

на профилактичната, която се из-

пълнява непрекъснато или регулярно

на интервали в зависимост от на-

блюдаваното състояние (т. е. под-

дръжка въз основа на състоянието).

Резултатите от такива дейности

могат да създадат необходимост от

изпълнение на планирани дейности по

поддръжка, например обновяване или

подмяна на система, структура или

компонент. Някои от методите за

профилактична поддръжка за подзем-

ни тръбопроводи и резервоари в яд-

рени централи включват катодна

защита, анализ на почвата и води-

те, почистване на вътрешността

на тръбопровода, детекция на течо-

ве и мониторинг на покритията и об-

лицовките. Сред мерките за предот-

вратяване на деградацията откъм

флуида са обработка на водата,

почистване и облицоване.

Разграничението между профилак-

тична и корективна поддръжка неви-

наги е ясно. Например подмяната на

деградирал участък от повърхност-

та на подземна тръба може да бъде

и профилактична, и корективна дей-

ност. Подмяната едновременно ко-

ригира наблюдаваното състояние и

възстановява първоначалната дебе-

лина на стената и проектния експ-

лоатационен живот на подменения

участък.

Решението за подмяна или ремонт

след проведена инспекция трябва да

бъде взето въз основа на прогнози-

рания или необходимия проектен

живот. Оценка на годността за ек-

сплоатация ще покаже дали даден

дефект (изтъняване на стените,

напукване, механична повреда, вло-

шаване на състоянието на облицов-

ка или покритие и др.) е допустим до

извършването на следващата инс-

пекция, или дали е необходим ремонт

или подмяна и кога следва да бъдат

предприети тези дейности.

Подмяна
Представлява форма на коректив-

ната поддръжка, която се счита за

последната алтернатива за подзем-

ните тръбопроводи и резервоари в

ядрените централи, след като се

установи, че стратегиите за ре-

монт биха били неефективни. Цяло-

стна подмяна обикновено не се из-

вършва поради разходите за откри-

ване на съоръженията. Изборът на

материал за подмяната се определя

въз основа на съвместимостта с

работната среда, определените

експлоатационни условия, история-

та на материала по отношение на

корозия и деградация и др.

Най-честата практика включва

изрязване и подмяна на корозирал или

увреден сегмент от тръбопровод. В

този случай потокът по линията

трябва да бъде прекъснат, след ко-

ето тръбопроводът трябва да се

източи и изреже. За да не се стига

до прекъсване на основния поток,

може да се инсталира байпасна ли-

ния. Тъй като подмяната на тръби

включва изрязване и отстраняване

на част от линията, ако отстраня-

ването не се извърши правилно и

внимателно, могат да бъдат увре-

дени съседни тръби и да се стигне

до теч.
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      рез последните няколко десе-

тилетия възобновяемите енергийни

източници се развиват все по-ин-

тензивно и подобряването на ефек-

тивността на системите, използва-

щи този вид енергия, e важна инже-

нерно-техническа задача. В момен-

та за производството на топлинна

енергия за битови нужди се използ-

ват основно изкопаеми горива като

въглища и природен газ. Консумаци-

ята на енергия за отопление пред-

ставлява една голяма част от общо-

то енергопотребление в световен

мащаб. Намаляването на емисиите

при тези процеси се основава на при-

лагането на налични най-добри тех-

нологии и е свързано най-вече с по-

вишаване на енергийната ефектив-

ност и преминаване към частично

или пълно използване на възобновяе-

ми енергийни източници за бита и

промишлеността. Прилагането на

тези решения е потенциален двига-

тел за постигане на висока енергий-

на ефективност. В по-дългосрочен

план значителното намаляване на

емисиите на въглероден диоксид в

системите за централно отопление

и промишлеността ще изисква нова-

Използване
на възобновяема
енергия в системите
за централно
отопление

торски технологии и продукти за

провеждането на нисковъглеродни

процеси. За да се гарантира бъдеща-

та осъществимост на тези проце-

си и технологии, секторът следва да

се фокусира върху областта на по-

вишаване на енергийната ефектив-

ност на производството на топли-

на и възможностите за намаляване

на въглеродните емисии. Преминава-

нето към възобновяеми енергийни из-

точници за централно отопление и

охлаждане може да доведе до подо-

бряване на параметрите на околна-

та среда в съответното населено

място, тъй като се съпътства с

редуциране на емисиите на замърси-

тели, получавани при изгарянето на

съответните горива. Важно дей-

ствие за справяне с енергийните и

екологичните предизвикателства е

интелигентното и ефективно изпол-

зване на енергията. Употребата на

топлина от възобновяеми енергийни

източници като биомаса, слънчева и

геотермална енергия, както и отпад-

Използване
на възобновяема
енергия в системите
за централно
отопление

П
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на топлина от индустрията в сис-

темите за централно отопление се

оказва привлекателно в множество

аспекти.

Биомаса и отпадъци
Биомасата се разглежда като

един от сигурните и значими възоб-

новяеми източници за производство

на електроенергия и топлинна енер-

гия за централно отопление. Ръстът

на биомасата като заместител на

изкопаемите горива непрекъснато

се увеличава заради огромния брой на

потенциалните източници. Поради

засилването на глобалното затопля-

не и нарастването на загриженост-

та за енергийната сигурност, био-

масата се превръща във все по-важ-

на част от енергийния микс на стра-

ните. За да бъдат конкурентоспо-

собни биогоривата, особено енерги-

ята, добивана от отпадъчни мате-

риали, те трябва да бъдат с изгод-

ни цени. Два важни фактора са дос-

тъпността и лесното транспорти-

ране при доставката им.

С понятието биомаса се описват

широка гама от суровини, но само

няколко типа от тях са подходящи

за производството на топлинна

енергия. Основно внимание във всич-

ки изследвания заемат видовете

отпадъчна биомаса, идваща от го-

рите, селскостопанското и храни-

телното производство. В България

само много малка част от посочени-

те биоотпадъци се оползотворяват.

Повечето от реализираните проек-

ти са за производство на топлинна

енергия от дървесина и дървесни

остатъци. При това цената на ин-

вестицията е много атрактивна и

при успешно използване на цялата

енергия на горивото и чрез комбини-

раното електро- и топлопроизвод-

ство се реализират нива на вътреш-

на норма на възвръщаемост (IRR) и

настояща инвестиционна стойност

(NPV), които са много по-добри от

повечето проекти с други възобно-

вяеми енергийни източници. Котли

на биомаса се изграждат много че-

сто като средство за оползотворя-

ване на наличните остатъци от

преработката на дървесина и други

растителни отпадъци. В много стра-

ни, включително и България, биома-

сата вече е залегнала като част от

горивния микс за централно отопле-

ние на големите градове. Съвремен-

ните системи за изгаряне на биого-

рива са толкова разнообразни, кол-

кото са и самите биогорива.

Битовите отпадъци също могат

да бъдат оползотворявани за произ-

водство на топлинна енергия в сис-

темите за централно отопление.

Техният състав е много разнообра-

зен и променлив, съдържанието им на

влага е високо (над 20%), а енергий-

ната им плътност е ниска – около

тридесет пъти по-малка от тази на

въглищата. Поради това транспор-

тирането им е скъпо, а изгарянето

им е възможно само в специални

инсталации. Затова се търсят на-

чини за преработка на битовите

отпадъци, които да дават възмож-

ност те да бъдат изгаряни в конвен-

ционални котли. За целта отпадъци-

те трябва да се сепарират (отде-

лят се неподходящите части), наряз-

ват, изсушават или третират по

други начини, чрез което се подобря-

ват горивните им свойства. По този

начин се получава т. нар. RDF (refuse-

derived fuel, гориво от отпадъци) с

различен произход.

Геотермална енергия
Наситена пара или топла вода с

различни температури се използват

директно за производство на топ-

линна енергия за индустрията, бита

и в туризма. Акцентът обаче пада

върху нискотемпературни източни-

ци, намиращи се в седиментните

басейни, които са в близост до на-

селени места и могат да се използ-

ват като топлинен източник в сис-

теми за централно отопление. Сон-

дирането е облекчено, тъй като

ресурсите са с доста по-ниски тем-

ператури и налягания, а флуидът се

добива до повърхността с помощта

на помпи. Системите за отопление

с геотермална енергия имат някол-

ко потенциални предимства. Мето-

дите, чрез които се извлича топли-

ната, зависят от температурата на

течността и характера на приложе-

нието, в което ще се използва. Има

два основни метода за извличане на

топлина, които се използват в при-

ложения за отопление – директен

топлообмен и отопление чрез изпол-

зване на термопомпи. Често се раз-

глежда използването на термопом-

пи, когато температурата на флуи-

да е твърде ниска. Потенциалът на

геотермалната енергия за централ-

но отопление е значителен и в мно-

го региони е добре развит. Въпреки

това технологията за използване на

геотермалната енергия в системи

за централно отопление в Източна

и Централна Европа например е все

още слабо развита. През последни-

те 5 години се наблюдава засилен

интерес към използването на гео-

термална енергия за централно

отопление. В момента в Европа функ-
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ционират над 250 системи за цент-

рално отопление, оползотворяващи

геотермална енергия.

Един пример за отоплителна цен-

трала с директно оползотворяване

на геотермалната енергия е инста-

лацията в британския град Саут-

хемптън, който е разположен над

каменен масив, съдържащ гореща

вода. Системата осигурява само

част от необходимата топлинна

енергия за града, като потребите-

лите включват телевизионни сту-

диа, болница, университет, търгов-

ски център, обществен център,

жилищни сгради и др. Годишно сис-

темата предоставя 40 GWh топлин-

на енергия, 26 GWh електроенергия,

7 GWh охладена вода и спестява 10

000 тона емисии на въглероден ди-

оксид.

Соларна енергия
Както е известно, слънчевата

енергия може да бъде преобразува-

на и оползотворена с помощта на

соларни колектори. Въпреки че

слънчевата енергия представлява

само малка част от общата енер-

гоконсумация в световен мащаб, на-

маляването на разходите за инста-

лиране на соларни колектори озна-

чава, че все повече потребители

могат да се възползват от предим-

ствата, които предлага технологи-

ята.

Интегрирането на соларни сис-

теми към топлофикационната мре-

жа на дадено населено място за

отопление както на жилищни, така

и на индустриални обекти, е срав-

нително иновативна практика,

тепърва налагаща се на световния

пазар. По време на по-топли перио-

ди соларните отоплителни инста-

лации могат напълно да заместят

другите източници, обикновено из-

копаеми горива, използвани за полу-

чаване на топлинна енергия. Благо-

дарение на развитието в областта

вече има възможност за мащабно

съхранение на топлоенергия през

лятото за употреба през зимата.

Системите за соларно отопление

представляват инсталации, включ-

ващи стотици колектори. Отчитай-

ки изискванията на такива мащаб-

ни системи, за това приложение са

разработени по-големи колектори,

подходящи за по-високи натоварва-

ния. За по-малки инсталации могат

да бъдат използвани и конвенционал-

ните соларни колектори. Тези солар-

ни отоплителни инсталации доста-

вят топлинна енергия до централна-

та топлофикационна мрежа. Това

може да включва централизирано

топлоподаване, при което топлинна-

та енергия се доставя от голяма

колекторна инсталация до основна-

та топлоцентрала. Възможно е и

директното или индиректно сезон-

но съхранение на топлинна енергия,

чрез което да се допринесе за уве-

личаване на дяла на енергията от

соларната инсталация в цялата си-

стема.

Другата възможна конфигурация е

децентрализирано топлоподаване

или разпределено соларно отопление.

В този случай соларните колектори

са разположени на подходящи места

(сгради, паркинги и др.) и свързани

директно към първичния отоплите-

лен контур в района.

Отпадна топлина
Голяма част от енергоинтензив-

ните промишлени предприятия са

разположени в непосредствена бли-

зост до големи населени места.

Протичането на технологичните

процеси в различни отрасли на инду-

стрията е съпроводено с отделяне-

то на отпадъчни газове, въздух, пара

и други, чиято висока температура

позволява те да бъдат използвани

като енергоносител в други проце-

си. За оползотворяването на тази

отпадна топлина в практиката се

използват различни методи, като

определящи фактори при избора са,

от една страна, параметрите на

отпадната топлина – температура,

количество и химичен състав на

носителя, а от друга –  изисквания-

та на енергоконсумиращата систе-

ма.

Съществено подобряване на енер-

гийната ефективност в множество

индустриални процеси може да се

постигне чрез пълноценното изпол-

зване на отделяната от тях ниско-

потенциална отпадна топлина. Ней-

ното преобразуване в електроенер-

гия е трудно осъществимо и в край-

на сметка неизгодно при използване

на традиционното в енергетиката

работно тяло – вода, респ. водна

пара. В много случаи по-достъпният

и лесен вариант за утилизация на

отпадъчната топлина е производ-

ството на топлинна енергия и пос-

ледващото й използване за централ-

но отопление. Този източник на

топлинна енергия е много често

подценяван и неговото използване не

е широко разпространено в систе-

мите за централно отопление. Тъй

като търсенето на енергия се уве-

личава, става по-ясно, че ресурсите

са ограничени и трябва да бъдат

третирани като такива.
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      овечето вятърни турбини

както за наземни, така и за офшор-

ни инсталации, са с конвенционален

дизайн, включващ предавателна ку-

тия и генератор в главината. Обик-

новено в главината се използват два

основни вида кабели – за ниско и сред-

но напрежение. Кабелите в главина-

та служат за пренос на нисконапре-

женови сигнали за управление, дан-

ни и комуникационни сигнали. Други

кабели пренасят електроенергията

от генератора до комутационната

апаратура в основата на ветроге-

нераторната кула.

Кабелите ниско/средно напреже-

ние обикновено са предназначени за

приложения, изискващи гъвкавост,

което налага необходимостта от

подходящ радиус на огъване. Причи-

ната за това е фактът, че кабели-

те от генератора падат няколко

метра под главината, което дава

възможност за въртенето й, без да

се стига до навиване или натовар-

ване на кабела. Тези кабели трябва

да могат да издържат на екстрем-

но високи/ниски температури, кое-

то обуславя необходимостта от

наличието на специална изолация.

Системите в турбините изиск-

ват и усъвършенствани кабели за

управление и пренос на данни. Кабе-

лите за управление са гъвкави, обик-

новено екранирани, за да се предот-

вратят електромагнитните смуще-

ния, и се използват за пренасяне на

малки по големина токове и ниско-

честотни сигнали за контролиране

на моторното задвижване, спирач-

ната система на генератора, пози-

циониране на главината и оптимизи-

ране на скоростта на ротора.

Кабелите за пренос на данни се

Кабели за вятърни
турбини

използват за управлението на всич-

ки електронни и механични устрой-

ства и при измерването на скорос-

тта на вятъра, температурата и

параметрите, свързани с производи-

телността.

Кабелите в главините на вятър-

ните турбини трябва да са и масло-

устойчиви, тъй като съществува

възможност за експозицията им на

хидравлично масло или масло от

предавателната кутия. В резултат

на излагането на смазочни течнос-

ти изолацията на кабелите може да

се втвърди и проводниците да бъдат

подложени на значително износване.

Други важни характеристики за

кабелите за вятърни турбини са

устойчивост на абразия, ултравио-

летово излъчване, озон и издръжли-

вост на температури от -40°C до

90°C. Все по-често сред изисквани-

ята е и материалите за изолацията

и екранировката на кабелите да не

съдържат халогенни елементи и да

отделят малко дим в случай на по-

жар.

Фактори при избора на
кабели

Когато се избира кабел за подмя-

на във вятърна турбина, техници-

те трябва да имат предвид някол-

ко фактора. Първо е необходимо да

се инспектира размерът на провод-

ника, за да се гарантира, че може

да понесе номиналните нива на на-

товарване. Втвърденият материал

на проводника е знак, че е необхо-

димо да се използва кабел с по-ви-

сок токоносещ капацитет.

Пукнатините в кабелната обшив-

ка са друг проблем. Когато се уста-

нови наличието на пукнатини, е от

критично значение кабелът да бъде

подменен с такъв с по-добри съпро-

тивителни характеристики. Важно

е да се открие и причината за по-

явата на пукнатините, за да се

предприемат стъпки за намаляване

на въздействията върху новия кабел.

Често срещани причини за такъв

вид увреждания на кабела са експо-

зицията на озон, смазочни матери-

али, електрически полета и механич-

Кабели за вятърни
турбини

П
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ни натоварвания.

Съвременните кабели за вятър-

ни турбини включват нови техноло-

гии, които увеличават експлоата-

ционния им живот и степента на ув-

реждане, която могат да понесат.

За силовите кабели се разработват

изолационни материали, позволява-

щи по-високи температури на про-

водника и осигуряващи по-добри ха-

рактеристики по отношение на

абразията, което подобрява цялос-

тната ефективност на турбината.

Все по-често за проводниците във

ветрогенераторните кули вместо

медни проводници се използват алу-

миниеви, които са с 60% по-леки,

имат малко по-големи диаметри и

струват наполовина на медните

кабели, като същевременно предла-

гат аналогични работни характери-

стики.

Офшорни вятърни
паркове

Електроенергията, генерирана от

офшорни вятърни паркове, се прена-

ся до брега посредством кабели,

преминаващи под вода. Повечето

индивидуални ветрогенератори про-

извеждат 690 VAC. В случай че няма

електрическа подстанция за повиша-

ване на напрежението, която е раз-

положена във водата до ветрогене-

раторната кула, кабелното напреже-

ние трябва да бъде същото като

генераторното. Това значително ще

повиши загубите при пренос. Както

при наземните инсталации обаче,

офшорните вятърни паркове като

цяло работят при нивото на напре-

жение на разпределителна подстан-

ция. Под всяка ветрогенераторна

кула се инсталира трансформатор,

който да повиши напрежението до

това на подстанцията, която обик-

новено е разположена малко по-далеч

от парка и изисква високо напреже-

ние – 35 kV или повече, с цел да се

сведат до минимум загубите на елек-

троенергия.

За много големи ветропаркове с

капацитет над 300 MW преносното

напрежение може да се наложи да

надвиши дори 150 kV, достигайки до

около 350 kV. С повишаване на ниво-

то на напрежение обаче се увелича-

ват разходите за трансформатора

и комутационната апаратура. 160-

мегаватовият датски ветрогенера-

торен парк Hornes Rev например из-

ползва напрежение от 36 kV за оф-

шорната колекторна подстанция,

която е изградена като триподна

структура. Стоманената конструк-

ция се намира на 14 м над средното

морско ниво, като на платформата

са разположени 36/150 kV повишаващ

трансформатор, комутационна апа-

ратура, авариен дизелов генератор,

контролно-измервателна техника,

обслужващи помещения и др. Такива

офшорни подстанции високо напре-

жение са сравнително нови разра-

ботки, въпреки че нефтената и га-

зовата индустрия отдавна използва

135-киловолтови електроенергийни

системи.

Офшорната система високо на-

прежение подобрява енергийната

ефективност, но същевременно е

свързана с високи капиталови раз-

ходи. Тъй като цената на енергия-

та е много по-ниска при ветропар-

ка, отколкото при крайния потреби-

тел, е налице икономическа компен-

сация за използване на ниско разпре-

делително напрежение, като това

решение е с по-ниска ефективност,

но и с ниски капиталови разходи.

Турбините в един типичен вет-

рогенераторен парк са свързани в

радиална конфигурация. Броят на

турбините в едно от радиалните

отклонения определя капацитета на

кабела. Тази конфигурация е по-не-

надеждна, тъй като при повреда на

кабела ще бъдат деактивирани

всички турбини, свързани към него.

За по-надеждна може да се смята

пръстеновидната конфигурация.

Кабелът обикновено се полага на 1

до 4 м дълбочина в морското дъно,

за да се осигури защитата му от

котви на кораби и морски течения.

Тази дълбочина може да не е дос-

татъчна в близост до натоварени

пристанища, където котвите на

големи кораби могат да достигнат

до 10-12 м в земята. Тъй като не е

практично да се полагат кабели на

такива големи дълбочини, добро

ниво на надеждност може да се

осигури благодарение на резервен

кабел, прокаран по различно трасе.

Поради факта, че процедурата по

получаването на разрешително за

прекарването на един кабел е дос-

татъчно сложна, операторите на

повечето вятърни паркове се задо-

воляват и с надеждността, пости-

жима само с един кабел.

Разходите за инсталирането на

подводни кабели могат да възлязат

на 1 до 3 пъти цената на самите

кабели. Монтажът обикновено се

осъществява от специализиран ка-

белополагащ съд, разполагащ с обо-

рудване за опъване на кабела, дина-

мично позициониране за прецизно

маневриране, изкопно съоръжение и

опитен екипаж.

Използването на стандартни ре-

шения за изкопаване на траншея за

кабела може да е трудно или

невъзможно в близост до брега и в

плитките води около основите на

вятърните турбини. В зависимост

от корабната активност в зоната,
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къси вътрешни кабели могат да

бъдат прокарани и над морското

дъно. Когато е необходим повече от

един кабел, е важно да се внимава за

разстоянието между отделните

кабели. Препоръчва се AC кабелите

да се полагат в близост един до друг,

тъй като индуцираните токове се

повишават с увеличаване на разсто-

янието. DC кабелите също трябва да

бъдат инсталирани възможно най-

близо един до друг, за да се редуци-

ра генерирането на магнитни поле-

та.

Електроенергията от всички оф-

шорни ветрогенераторни паркове се

пренася към брега посредством AC

кабели. При високи мощности и го-

леми разстояния AC кабелите имат

следните недостатъци: значително

увеличаване на загубите; необходи-

ма е компенсация на реактивната

мощност в двата края на кабела;

капацитетът на кабела може да е

ограничен. DC кабелите високо на-

прежение (HVDC) могат да елимини-

рат гореописаните недостатъци.

Използването на HVDC обаче изиск-

ва AC-DC и DC-AC преобразувания в

двата края на преносния кабел, кое-

то значително увеличава капитало-

вите и експлоатационните разходи.

Установено е, че традиционният

HVDC пренос не е икономически из-

годен за мощности под 400 до 500

MW и разстояния под 50 км.

Структура на
подводните кабели

Три вида изолация са характерни

за подводните преносни кабели за

големи разстояния (поне няколко

километра). Въпреки че структура-

та и дебелината на изолацията ва-

рира в зависимост от напрежение-

то и трите вида се използват как-

то за средно, така и за високо на-

прежение. Изолацията се класифици-

ра въз основа на материала й, струк-

турата и това дали диелектрикът

е навит или екструдиран.

Маслонапълнените кабели с изола-

ция от импрегнирана с течност хар-

тия (LPOF) са най-разпространени за

подводен пренос на AC ток. Изола-

цията е импрегнирана със синтетич-

но масло, чието налягане обикнове-

но се поддържа чрез помпени стан-

ции в двата края. Течността под

налягане предотвратява образуване-

то на кухини в изолацията при раз-

ширяване и свиване на проводника в

резултат на изменящото се нато-

варване. Въпреки че тези кабели се

използват широко в световен мащаб,

поради разходите за спомагателно

оборудване, свързаните с тях риско-

ве за околната среда и разработва-

нето на по-евтини алтернативи с

по-ниски загуби, се очаква употреба-

та им да намалее. С подобна конст-

рукция са кабелите с навита харти-

ена изолация, импрегнирана с висо-

ковискозна течност, при които оба-

че рискът от течове е елиминиран.

Кабелите с изолация от омрежен

полиетилен (XLPE) са по-евтини от

аналогичните LPOF кабели и имат

по-ниско капацитивно съпротивле-

ние, което води до по-ниски загуби

при AC приложения. Друг вид екст-

рудирана изолация, използвана за

подводни кабели, е етилен-пропиле-

новият каучук (EPR), който има свой-

ства, подобни на тези на XLPE при

по-ниски напрежения, но при и над 69

kV има по-високо капацитивно съпро-

тивление.

Проводникът в кабелите средно и

високо напрежение е меден, по-ряд-

ко алуминиев, който има по-нисък

токоносещ капацитет и изисква по-

голям диаметър. Капацитетът за

пренос на ток се увеличава пропор-

ционално с площта на напречното

сечение, което може да достигне до

около 2000 кв. мм преди кабелът да

стане неудобен за боравене и ради-

усът на огъване стане прекалено

голям. Големите кабели могат да

имат радиус на огъване до 6 м. Ка-

белите за AC приложения обикнове-

но са трижилни, тъй като полагане-

то им е свързано с по-ниски разходи,

генерират по-слаби електромагнит-

ни полета и се характеризират с по-

ниски загуби заради индуцирани то-

кове в сравнение с 3 едножилни ка-

бела. С нарастване на товаровите

изисквания се увеличава и диа-

метърът на проводника, но с това

трижилните кабели стават трудни

за боравене и нецелесъобразни. Сред

предимствата на едножилните ка-

бели е възможността за прокарва-

нето на по-големи разстояния, без да

са необходими допълнителни съеди-

нения.

Проводниците са обвити с метал-

на екранировка, изпълняваща някол-

ко функции – допринася за заземява-

нето на кабела и пренася тока при

повреда. При AC кабелите в тази

екранировка се индуцира ток, водещ

до загуби. За разлика от другите

видове кабели, тези с EPR изолация

не изискват метална екранировка.

Конструкцията на подводните кабе-

ли за офшорни вятърни турбини се

завършва с армировка за корозионна

защита, понякога включваща биоцид

за инхибиране на деструкцията от

морските организми.
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 чени от университета в Манчестър разработиха фла-

гове, които могат да генерират електричество, изпол-

звайки вятърна и слънчева енергия. Те са разработени с

помощта на гъвкави пиезоелектрични ленти и фотовол-

таични клетки. Пиезоелектричните ленти позволяват на

флага да генерира енергия чрез движението, предизвика-

но от вятъра, докато фотоволтаиците служат за опол-

зотворяването на слънчевата светлина.

Научното изследване, публикувано в сп. Applied Energy,

е най-задълбоченото по тази тема досега и първото,

което предлага метод за едновременно производство

на вятърна и слънчева енергия чрез използване на фла-

гове. Новоразработените флагове са в състояние да зах-

ранват дистанционни сензори и маломощни преносими

електронни устройства, които могат да бъдат изпол-

звани за мониторинг на околната среда, например на

замърсяването, нивата на шума и топлината.

Целта на изследването е да проучи възможностите

за създаване на евтини и устойчиви решения за произ-

водство на енергия, които могат да бъдат използвани

с малко или без никаква поддръжка. Стратегията, изве-

стна като „deploy-and-forget“ („включи и забрави“), се

очаква да бъде въведена в интелигентните градове при

използване на дистанционни сензори.

„Под действието на вятъра изработените от нас фла-

гове се огъват от една страна към друга по повтарящ

се начин. Това ги прави идеални за равномерно производ-

ство на енергия от деформацията на пиезоелектрични-

те материали. Едновременно с това, соларните панели

носят двойна полза: те действат като дестабилизира-

ща маса, задействаща равномерните движения при по-

ниски скорости на вятъра и, разбира се, могат да гене-

Флагове генерират
енергия от слънцето и
вятъра

рират електричество от околната светлина“, обяснява

д-р Хорхе Силва-Леон, водещ автор на изследването.

„Вятърната и слънчевата енергия обикновено са с

непостоянен характер - слънцето не свети по време на

бури, докато тихите дни с малко вятър обикновено се

свързват с ярко слънце. Това прави вятърната и слънче-

вата енергия особено подходящи за едновременно про-

изводство на електроенергия с оглед компенсиране на

тяхната периодичност“, допълва д-р Андреа Чонколини,

съавтор на изследването.

Разработените флагове са тествани при скорости

на вятъра от 0 m/s (тихо време) до около 26 m/s (буря/

силна буря) и 1,8 kLux постоянно излагане на светлина

при симулиране на широк спектър от условия на околна-

та среда. В тези условия на работа са генерирани общи

изходни мощности до 3-4 mW.

„Нашите пиезо/соларни флагове са способни да гене-

рират достатъчно енергия за редица сензори с ниска

мощност и електронни устройства, работещи в мик-

ро- и миливатовия диапазон на мощност, за множество

потенциални практически приложения в авиониката,

наземните и морските отдалечени локации и интелиген-

тните градове. Надяваме се да доразработим концеп-

цията, за да може да поддържа по-енергоемки приложе-

ния като например зарядни станции, генериращи еколо-

гична енергия за мобилни устройства“, отбелязва д-р

Мостафа Набауи, съавтор на изследването.

В момента учените използват иновативна изчисли-

телна рамка за моделиране и симулация, разработена в

университета на Манчестър. Използването на компютри

за моделиране на взаимодействията с флуидни обекти,

известно все по-често като „виртуален инженеринг“,

играе ключова роля при разработката на оборудване,

като намалява броя на моделите, които трябва да бъдат

физически произведени и изпитани, обясняват изследо-

вателите.

Флагове генерират
енергия от слънцето и
вятъра
У
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   рез последните години природ-

ният газ и биогазът стават все по-

популярни източници на енергия в

целия свят благодарение на своя по-

чист и по-ефективен горивен процес

в сравнение с въглищата и нефта.

Въпреки това наличието на замърси-

тели като въглероден диоксид в газа

означава, че той първо трябва да се

пречисти, преди да бъде използван

като гориво. Традиционните проце-

си за пречистване на природен газ

обикновено включват използването

на токсични разтворители и са из-

ключително енергийно интензивни.

Във връзка с това експертите

проучват използването на мембра-

ни като начин за отстраняване на

примесите от природния газ по по-

рентабилен и екологично чист начин,

но намирането на полимерен мате-

риал, който може бързо и ефектив-

но да отделя газовете, досега беше

предизвикателство.

В нова статия, публикувана в сп.

Advanced Materials, учени от MIT опис-

ват нов тип полимерна мембрана, ко-

ято може значително да подобри

ефективността при пречистването

на природен газ, като същевременно

намали въздействието върху околна-

та среда. Мембраната, разработена

от интердисциплинарен изследова-

телски екип в MIT, е способна да обра-

ботва природния газ много по-бързо

от конвенционалните материали.

Мембраните обикновено се изра-

ботват чрез използване на линейни

нишки от полимер. Тези материали

обаче не са достатъчно порьозни, за

да позволят на молекулите на въгле-

родния диоксид да проникнат през

тях с достатъчно висока скорост,

за да се конкурират със съществу-

По-зелена и по-
ефективна филтрация
на природен газ

ващите пречистващи процеси.

Вместо да използват дълги вери-

ги от полимери, учените са проекти-

рали мембрани, в които нишките из-

глеждат като четки за коса, с малки

власинки на всяка нишка. Тези влакна

позволяват на полимерите да отде-

лят газовете много по-ефективно.

При извършването на експерименти

мембраната е била в състояние да из-

държи безпрецедентно налягане на

въглероден диоксид до 51 bar, без да

се стига до пластификация. За срав-

нение, тази стойност при най-добри-

те предлагани досега материали е

около 34 bar. Освен това мембрана-

та е 2000-7000 пъти по-пропусклива

от традиционните мембрани.

Тъй като страничните вериги или

„власинките“ могат да бъдат пред-

варително проектирани преди да

бъдат полимеризирани, е много по-

лесно да се придадат редица функ-

ции на полимера. Нещо повече, уче-

ните са открили, че техните поли-

мери с форма на четка са по-из-

дръжливи на условия, които са непо-

силни за други мембрани.

В съществуващите мембрани

дълговерижните полимерни структу-

ри се припокриват една с друга и се

слепват, формирайки филми. С тече-

ние на времето обаче полимерните

нишки се приплъзват една в друга,

създавайки физическа и химическа

нестабилност. За разлика от това,

в новоразработената мембрана по-

лимерните власинки са свързани една

с друга чрез дълга верига, която

действа като гръбнак. В резултат

на това отделните власинки не

могат да се движат и формират по-

стабилен мембранен материал.

Учените смятат да проведат сис-

тематично изследване на химически-

те и структурните свойства на по-

лимерните структури, за да проучат

как тези характеристики влияят на

функционалността им. Екипът също

се надява да намери начини за изпол-

зването на новите мембрани в други

приложения, включително при улавя-

не и съхранение на въглерод, и дори

при разделяне на течности.

П
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