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АЯР поднови лицензията за експлоатация на ПХРАО-Нови Хан
Агенцията за ядрено регулиране поднови лицензията за експлоатация на

специализирано поделение ПХРАО-Нови Хан като съоръжение за управление

на радиоактивни отпадъци. Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Ко-

стов връчи на изпълнителния директор на ДП РАО Делян Петров поднове-

ната лицензия. Специализираното поделение е част от държавно предпри-

ятие Радиоактивни отпадъци и е предназначено за временно съхраняване

на генерираните в страната ниско- и среднорадиоактивни отпадъци от

промишлеността, медицината, селското стопанство и научните изследва-

ния (институционални РАО). Хранилището е в експлоатация от 1964 г.

като част от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

(ИЯИЯЕ), а от 2006 г. е в структурата на ДП РАО. Новата лицензия за

експлоатация е за срок от 6 години, до края на 2025 г.

Нова база данни за мониторинг на енергoпотреблението и въглеродните емисии
Съвместният изследователски център към Европейската комисия пред-

стави новата онлайн световна база данни Вложени ресурси-продукция: Отчети

за околната среда (WIOD Еnvironmental accounts). Тя предоставя информация

за битовото и промишленото енергийно потребление в 40 държави и съот-

ветните им въглеродни емисии за периода 2000-2016 г. Базата данни обхва-

ща 28-те членки на ЕС и още 15 големи икономически сили в световен мащаб

– САЩ, Япония, Китай, Бразилия, Индия и др., и представя актуалните тен-

денции в консумацията на енергия на територията им за периода 2000-2016

г. Данните показват например, че за разглеждания период регионите с най-

високо ниво на потребление на изкопаеми горива в света са САЩ (19%),

Китай (17%) и ЕС (15%), като дяловете им по отношение на глобалните

емисии на въглероден диоксид са съответно 17, 23 и 13%.

Данните са предназначени предимно за лицата, отговарящи за изготвя-

нето на политики, изследователи, журналисти и всички заинтересовани от

въздействията, които оказват отделните държави върху околната среда.

ДАМТН вече ще контролира качеството на горивата за битово отопление
Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държав-

ната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съобщиха от

пресцентъра на МС. С промяната в закона беше вменена изцяло нова фун-

кция - контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, изпол-

звани за битово отопление.

Посочените дейности са извън обхвата на контролната дейност, уп-

ражнявана от Агенцията до момента на приемането на законовите изме-

нения. С приетите промени в Устройствения правилник се предвижда уве-

личаване на щатната численост на специализираната администрация, която

ще изпълнява новата контролна дейност, както и структурни промени в

общата администрация на ДАМТН.

13 кандидати заявиха интерес за участие в проекта АЕЦ Белене
13 кандидати са заявили интерес към проекта АЕЦ Белене, оповестиха

от Министерството на енергетиката. Общо 7 компании са подали доку-

менти като стратегически инвеститори. Заявления за миноритарно уча-

стие в бъдещата централа също са налице. Отсега има заинтересовани

към изкупуването на електроенергия.

7-те компании стратегически инвеститори са: руската държавна кор-

порация Росатом чрез компанията Атоменергопром, Китайската национал-

на ядрена корпорация, Корейската хидро-атомна корпорация, регистрирана

в Германия компания Бектрон-Лиаз-Техническо инженерство, консорциуми

„АЕЦ Белене“ и „Атомна електроцентрала Белене 2019“, регистрирана в

България компания „ИПК и УП“. Френската компания Фраматом е деклари-

рала интерес за участие при структурирането на финансирането на про-

екта за осигуряване на системите за безопасност, в т.ч. електрически,

системи за оборудване и контрол и др. Американската Дженерал Електрик

заявява участие при структуриране на финансирането, както и като по-

тенциален проектант и доставчик на различни пакети, включително обо-

рудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и др. Определени-

ят индикативен срок за избор на стратегически инвеститори за реализа-

ция на проекта АЕЦ Белене е една година.
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България и Черна гора засилват сътрудничеството в енергетиката
Двустранна работна група за сътрудничество в областта на енергети-

ката ще създадат България и Черна гора. За това се договориха българският
министър на енергетиката Теменужка Петкова и черногорският министър

на икономиката Драгица Секулич в Подгорица. В рамките на работната
група експертите ще анализират възможностите за сътрудничество, кое-

то ще позволи на българската страна да реализира износ на електроенергия

чрез новата инфраструктура на подводния електропровод между Черна гора
и Италия, който ще бъде въведен в експлоатация в края на т. г.

Във връзка с проекта за изграждане на АЕЦ Белене съвместната работна
група ще анализира и възможностите за реализацията на произведена в

България електроенергия през територията на Черна гора. Ще бъдат разгле-

дани и опциите за пазарни обединения между страните. По думите на ми-
нистър Петкова след въвеждането в експлоатация на инфраструктурата на

подводния кабел Черна гора ще заеме важно място в електроенергетиката
на региона, а сътрудничеството между двете страни ще гарантира сигур-

ност при преноса и търговията на електроенергия в Югоизточна Европа.

АЕЦ Козлодуй отчита печалба от 161 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.
За първата половина на 2019 г. АЕЦ Козлодуй е реализирала приходи на

стойност 637 млн. лв., от които 629 млн. лв. са формирани от продажба
на електроенергия, съобщават от дружеството. Печалбата след данъчно-
то облагане е в размер на 161 млн. лв. Произведената електроенергия е с

4,3% повече от планираната. Подобрените резултати от производствена-
та дейност са вследствие на оптималната работа на V и VI блок, а също

и повишаването мощността на VI блок до 104%.
От атомната централа отчетоха още, че през първите шест месеца

на годината са внесени 238 млн. лв. в държавния и общинския бюджет, като

67 млн. лв. от тях са за вноски във фондовете „Извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения“ и „Радиоактивни отпадъци“, 32 млн. лв. – вноски във

фонд „Сигурност на електроенергийната система“, 112 млн. лв. са за данъци
и такси и 27 млн. лв. са внесени в социални и здравноосигурителни фондове.

Издигнат е първият стълб от електропровода между Марица Изток и Бургас
Първият стълб от новата електропроводна линия, свързваща подстан-

ция Марица Изток с подстанция Бургас, беше издигнат. Електропроводът,
част от вътрешната 400 kW преносна електрическа мрежа на България,

е с дължина 150 км. За осъществяване на проекта е привлечено финанси-

ране от „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 60 млн. лв. Новият
електропровод ще бъде пуснат в експлоатация през 2021 г.

Електропроводът е сред 5-те проекта от общ европейски интерес,
които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на

Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфра-

структура. Проектът е ключов фактор за реализацията на приоритетния
електроенергиен коридор „Север-Юг“. Трасето на новата въздушна линия

преминава през територията на осем общини: Гълъбово, Тополовград, Тун-
джа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.

Кабинетът възлага проучване за нефт и газ в блок „Тервел“
Министерски съвет откри конкурсна процедура за издаване на 5-годиш-

но разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок

1-26 Тервел“, разположена в Черно море. Теренът за проучване е с размер

4032 кв. км. Бъдещият титуляр на разрешението ще трябва да извърши 2D
и ЗD сеизмични изследвания, да изготви и геоложки модел за оконтуряване

на перспективни обекти за сондиране, както и да оцени петролния потен-
циал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни струк-

тури. Това е регламентирано в минималната задължителна работна про-

грама за проучването.
Територията на „Блок 1-26 Тервел“ представлява източната част от

по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ „Бургас - дълбоко море“.
В периода 2002-2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене

и проучване на Винтидж Петролеум Интернешънъл, която е провела огра-

ничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не е прокарван
сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него

са силно ограничени.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2019 7

накратко

Българската минно-геоложка камара раздаде годишните си награди
Българска минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди по

време на честванията на Деня на миньора. Отличия бяха връчени в няколко
категории. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в мине-

рално-суровинната индустрия получи Горубсо-Мадан за постигнат ръст на
производството от 5,8% през 2018 г. спрямо 2017 г.

Наградата за иновации бе присъдена на Елаците-Мед за проект "Внедря-
ване на съвременна технология за повишаване стабилността на хвостохра-
нилище "Бенковски-2". В категория "Безопасност и здраве" наградени бяха

Асарел-Медет, Асарел-Ремонт и Имерис Минералс България. Наградата в
категория "Грижа за природата" – за липса на нарушения и санкции във връзка

със спазване на екологичните норми през 2018 г. отново бе отличена Асарел-
Медет. Като социално отговорна кампания на дружество от минерално-
суровинния бранш бе отличен проектът за подпомагане на микро, малки и

средни предприятия на Дънди Прешъс Металс Крумовград. Българската минно-
геоложка камара отбеляза и юбилеите на ръководители и предприятия от

минерално-суровинната индустрия. Като част от събитието бяха отличени
и студенти от МГУ "Св. Иван Рилски" за висок успех и постижения.

Финален етап на монтажа на два нови роторни багера в Мини Марица-изток
Пред финал е монтажът на двата нови роторни многокофови багера,

предназначени за обновяване на част от тежкото минно оборудване в

Мини Марица-изток, съобщиха от дружеството. Очаква се те да бъдат
въведени в експлоатация през пролетта на 2020 г.

Багер KWK-2000 е захранен с напрежение 20 kV и предстои провеждане
на пусково-наладъчни работи по електроинсталацията на съоръжението, а
малкият компактен багер KWK-400L е изграден на 85%. Стойността на

сключения от Мини Марица-изток договор за „Проектиране, изработка,
доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторен багер от типа

SRs 2000 и роторен багер от типа SRs 200“ е на стойност 25 848 663 евро.

Изследване на ЕК прогнозира 220 хил. нови позиции в сектор ВЕИ
Инвестициите в сектора на ВЕИ могат да осигурят конкурентоспособни

ползи на промишлеността в ЕС, както и работни места и растеж. Това е
изводът в ново проучване, публикувано от Генерална дирекция „Енергетика“
на Европейската комисия. Изтъквайки значителния икономически принос, който
възобновяемите енергийни източници вече дават, проучването идентифици-
ра редица потенциални решения за затрудненията и административните

пречки, които биха осигурили още по-голям тласък за определени сектори.
Общият оборот за сектор ВЕИ в ЕС възлиза на 155 млрд. евро за 2017

г. В обекти, работещи с биомаса, биогаз, термопомпи и солар-термични
инсталации работят повече от 650 000 служители. Проучването устано-
вява, че съществуват значителни пречки за постигане на пълна индустри-

ална конкурентоспособност. Обръщайки внимание на това, екипът изсле-
дователи препоръчва да се създаде европейски пазар за отопление и охлаж-
дане, където цените на въглеродните емисии да бъдат интернализирани.

Според изследването алтернативните източници определено подобря-
ват устойчивостта на европейските компании. Ако базираните в ЕС про-

мишлени и търговски компании се ангажират да доставят електроенергия
от ВЕИ, за да отговорят на 30% от общото търсене до 2030 г., тогава
секторът на възобновяема енергия в ЕС ще генерира повече от 750 млрд.
евро и над 220 000 нови работни места.

ЕРП Север модернизира ключови електроразпределителни съоръжения в Разград
Електроразпределение Север (ЕРП Север) инвестира 85 000 лв. в модер-

низация на оборудването в подстанциите Абритус и Тетово и възлова
станция Разград в областния град. Обновените съоръжения ще повишат

сигурността и качеството на електрозахранването на близо 32 000 дома-
кинства и фирми в Разград и близките населени места.

В подстанция Абритус е извършена подмяна на прекъсвач 110 kV на

силов трансформатор с нов съвременен елегазов. Във възлова станция
Разград са монтирани нови релейни защити и вторичната комутация на

изводи средно напрежение. В подстанция Тетово са сменени токоизправи-
тел и акумулаторна батерия. Инсталираното съвременно оборудване ще
осигури значително по-висока чувствителност и бързодействие и ще га-

рантира безаварийна работа на съоръженията.
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Fronius участва в Intersolar 2019,

като акценти бяха новият хибри-

ден инвертор GEN24 Plus и инвер-

торът за търговски инсталации

Tauro. Какви са предимствата им?

Tauro се отличава с интелигентен

дизайн и осигурява максимална печал-

ба. Предлага се с номинална мощност

от 50 или 100 kW и предоставя

възможност за гъвкаво системно

планиране, минимизиране на разходи-

те за балансиране (BOS) и устойчи-

ва конструкция. Това позволява мак-

симален добив на енергия дори при

екстремни условия на околната сре-

да, като високи или ниски темпера-

тури или запрашеност. Fronius про-

ектира този издръжлив инвертор за

експлоатация в незащитени откри-

ти зони. Идеален е за мащабни по-

кривни и наземни инсталации с мощ-

ност над 50 kW. Tauro позволява

реализиране на централизирани и

децентрализирани топологии и пос-

ледователно свързване на променли-

вотокови товари. Също така е ле-

сен за инсталация и поддръжка.

Изключително универсалните хиб-

ридни инвертори GEN24 Plus допъл-

ват продуктовата ни гама. Устрой-

ствата са налични в едно- и трифаз-

ни версии и са подходящи за употре-

ба в цял свят. Предлагат всички

предимства на SnapINverter, както и

допълнителни характеристики като

невероятно експедитивно пускане в

експлоатация посредством приложе-

ние и най-бързия план за обслужване

на пазара. PV Point осигурява базис-

но аварийно захранване дори без на-

личие на система за съхранение на

енергия. Това позволява на потреби-

телите да зареждат телефона или

лаптопа си дори при по-продължител-

ни прекъсвания на електроподаване-

Придобихме богат
опит в областта на
големите PV системи

Верена Хубер, регионален мениджър продажби

за Централна Източна Европа във Fronius International,

пред сп. Енерджи ревю

то. Ако инверторът се комбинира с

батерия, може да осигури цялостна

система за резервно захранване на

домакинството.

Компанията е известна с глобал-

ното си присъствие. Какво е зна-

чението на българския пазар за дей-

ността ви и как оценявате потен-

циала му?

България има силно емоционално

значение за мен както в професио-

нален, така и в личен аспект. От

началото на 2011 г., след 4,5 години

в бизнес отдел Соларна енергия във

Fronius International, поех позицията на

регионален мениджър продажби за

Централна Източна Европа. Тогава

българският PV пазар се разрасна

значително и се превърна в един от

най-важните в региона. От професи-

онална гледна точка значимостта

произхожда именно от силната по-

зиция, която си спечелихме по това

време. В личен аспект България ми

напомня за този важен период, в

който поех новите си отговорности

във Fronius – професия, която прак-

тикувам с голям ентусиазъм и днес.

Визията на Fronius „24 часа слънце“

включва покриване на 100% от гло-

балните енергийни нужди чрез из-

ползване на ВЕИ. Какво може да се

направи, за да се ускори преходът?

Тази година Денят на екологичния

дълг, в който човечеството изчерп-

ва природните ресурси, които пла-

нетата е способна да възстанови за

една година, беше на 29 юли. Казано

накратко, трябва да спрем консума-

цията на ресурси и отделянето на

CO2 емисии. Такава радикална стъпка

обаче нито е възможна, нито би

имала смисъл. Всеки от нас може да

изиграе ролята си в намаляването на

натиска върху околната среда. Не-

обходима е промяна в поведението –

използване на колело вместо авто-

мобил, консумиране на по-малко месо

и прилагането на по-добри методи за

генериране и потребление на енер-

гия.

Разкажете за интересни скорошни

проекти, включващи технологии и

решения на Fronius за PV сектора.

Fronius Tauro е следващото ни по-

коление инвертори за търговски ин-

сталации. Отдавна сме активни в

този сектор и придобихме богат и

ценен опит в областта на големи-

те PV системи, включително в

България. През 2018 г. българският

ни партньор Global Biomet се довери

на качеството на Fronius и преобо-

рудва инсталация с капацитет 683

kWp в с. Нова Бяла река с 45 инвер-

тора Fronius Symo 15 kW. Същата

година в Токмак, Украйна, с инверто-

ри Fronius Eco бе пусната в експло-

атация най-голямата PV система в

страната с впечатляващия капаци-

тет от 51,9 MWp. През януари т. г.

в северна Гърция заработи и една от

първите инсталации с новия Fronius

Tauro – перфектна възможност за до-

казване на способностите му.

Придобихме богат
опит в областта на
големите PV системи
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       ного електроразпределител-

ни дружества и производители на

електрическа енергия днес вече са

сменили или предвиждат да подме-

нят своите остарели електромеха-

нични релета с ново поколение циф-

рови релейни защити. В крайна смет-

ка, ако възникне повреда, тези нови

устройства осигуряват възможно

най-добрата защита за електричес-

ките системи, оборудването и хора-

та.

Въпреки че е добре известен

фактът, че цифровите релейни за-

щити предлагат множество предим-

ства в сравнение с електромеханич-

ните, включително изключителна

защита на системата заедно с пол-

зи по отношение на разходите и

ефективността, много от тези пре-

имущества и възможности на бази-

раните на микропроцесорно управле-

ние релета невинаги се реализират

по редица причини. В някои от слу-

чаите комуналните дружества не са

запознати добре с важността и пол-

зите, свързани с персонализираната

релейна логика, особено предвид

факта, че тази опция стана възмож-

на отскоро. В други ситуации проек-

тантите и инсталиращите техни-

ци може да не са запознати с възмож-

ностите на релейните защити или

с това как да програмират устрой-

ствата правилно. Дори когато опе-

раторите персонализират логиката

на защитата, ако програмирането

не е завършено правилно, това може

да доведе до широк спектър пробле-

ми в системата, включително по-

Цифрови
релейни защити
Цифрови
релейни защити

втарящи се и ненужни изключвания.

Каквато и да е причината за не-

успешното персонализиране на логи-

ката и настройките, резултатът е

един и същ: стойността на релейни-

те защити е снижена. Още по-лошо

е, че електрическите системи и

активи могат да претърпят сериоз-

ни щети в случай на повреда.

Персонализиране на
настройките

Очевидно отговорът за постига-

не на най-голяма възвръщаемост на

инвестицията в цифрови релейни

защити е да се положат усилия за

правилно персонализиране на на-

стройките и логиката им. Истина-

та е, че повечето устройства се до-

ставят предварително програмира-

ни със зададени от производителя

настройки на логиката, които вед-

нага осигуряват базова защита на

системата. Тези настройки по под-

разбиране обаче е много малко веро-

ятно да са идеалните за специфич-

ните изисквания за защита на опе-

ратора. Освен това предварително

програмираните настройки са огра-

ничени само до част от потенциал-

ните възможности на всяка релейна

защита.

Отделните електронни устрой-

ства предлагат буквално стотици

настройки, които могат да се конфи-

гурират и които могат да бъдат

персонализирани така, че да осигу-

рят максимална защита на система-

та и разширена функционалност.

Някои от интегрираните програми-

руеми възможности включват реги-

стриране на събития, подобрена

комуникация, намаляване на случаи-

те на възникване на дъги, монито-

ринг на системата и непрекъснато

самонаблюдение.

М
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При толкова много опции за избор може да е малко

трудно да се реши откъде да се започне. Но инженер с

опит в защитата и внедряването може да помогне.

Добре обученият и знаещ партньор е от съществено

значение за разбирането на уникалните изисквания на

всеки проект на електроразпределителните дружества

и при определяне на специфичните възможности, функ-

ции и конфигурация на релейната защита за постигане

на оптимална ефективност.

Нуждите от конфигурация на всеки оператор са уни-

кални. Съществуват обаче редица функции и възможно-

сти на базираните на микропроцесорно управление ре-

лета, които почти винаги подобряват схемите на за-

щита и добавят стойност към релейната система. Сред

тези функции са вече споменатите възможности за

ограничаване на възникването на дъги, настройки за бло-

киране, регистриране на събития и защита на генера-

торите.

Статистиката сочи, че възникването на електричес-

ка дъга е причина за поне един фатален инцидент всеки

ден, а опасността при експозиция се увеличава вслед-

ствие на по-голямото енергопотребление, както и на

повишените системни напрежения и възможността от

поява на токове на утечка. Един от начините електро-

разпределителните дружества да подобрят защитата

срещу дъги и да намалят възможността за нараняване

на работник или повреда на оборудване е да се използва

съответната функция, с която разполагат много от

цифровите релейни защити. Тя позволява незабавна

реакция на възникването на дъга чрез засичане на ха-

рактерната комбинация от допълнителна светлина и

ток. В местата, където съществува потенциален риск

от възникване на електрическа дъга, внедряващият

инженер може да програмира логиката на релейните

защити да прекъсне незабавно веригата, ако бъдат

установени определени условия. За още по-добра защи-

та могат също да бъдат активирани възможностите

за самостоятелно тестване на съвременните елект-

ронни устройства и за други компоненти като прекъсва-

чи, изключващи намотки и токови трансформатори. Това

помага да се гарантира, че статусът на цялата систе-

ма за ограничаване на опасността от възникване на

електрически дъги е добър.

Системите за защита, които използват електроме-

ханични устройства, често разчитат на изключващи

релета, които да предотвратят автоматичното или

дистанционното повторно включване на прекъсвачи и

трансформатори. Това е важно, тъй като автоматич-

ното повторно включване на прекъсвач без първо да се

установи причината за изключването може да доведе

до пренебрегване на голям проблем в системата. Напри-

мер блокиращото реле може да предпази оператора от

неумишлено повторно включване в заземена верига,

което може да доведе до значителни неизправности и

престой, повреда на системата и възникване на елек-

трическа дъга. С цифровите защити функцията на бло-

киращите устройства може да бъде прехвърлена в ре-

лейната логика. Блокировката може да се конфигурира

да изисква от оператор ръчно задействане на защита-

та и потвърждаване на причината за повредата преди

повторната настройка на блокировката и затваряне-

то на прекъсвача. Това дава на операторите най-добра

възможност да определят причината за изключването

и да предприемат корективни действия, като осигуря-

ва и допълнително ниво на защита срещу потенциална

грешка на оператора.

Познанията за това точно какво се е случило и какви

са били условията преди повредата могат да са от

огромна помощ за установяване на основната причина

за възникналата неизправност. Цифровите релейни за-

щити могат по същество да служат за „очи и уши“,



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2019 15

електроенергетика

предоставяйки на персонала безцен-

на информация при поискване.

Всяко базирано на микропроцесор-

но управление устройство за релей-

на защита се предлага с интегрира-

на функция за регистриране на съби-

тия, която може да записва и поста-

вя времеви маркер на информацията

с милисекунди точност. Инженерът

по внедряване може да помогне да се

определи кои елементи трябва да се

регистрират в случай на повреда и

след това да програмира регистра-

тора на събития да събира съответ-

ната информация, например за пос-

ледователност на изключване, вре-

ме, през което прекъсвачът е бил от-

ворен, къде е възникнала повредата,

естество на неизправността, усло-

вия преди възникването й и вълнови-

те форми от следенето на качество-

то на електроенергията.

Най-добрите практики изискват

инженерът да структурира високос-

коростното събиране на данни за из-

ключвания, отклонения в напрежени-

ето или токовете с цел да се подпо-

могне анализирането на събития при

бъдещи изключвания. Освен това

трябва да се обмисли и записване на

действията на оператора от реги-

стратора на събития. Често в на-

прегнати моменти е трудно да се

запомни точната последователност

на събития като потвърждаване на

изключване, отваряне, затваряне или

синхронизиране на прекъсвача. Нали-

чието на запис с времеви маркери на

тези дейности е безценно при

възстановяване на събития, които

са се случили преди, по време на или

след възникване на повредата.

В много електроразпределителни

дружества генераторите са сред

най-скъпите активи в инсталацията,

което прави защитата им критич-

но важна. Базираните на микропро-

цесорно управление релета предла-

гат максимална защита за генера-

торите, помагайки да се предотвра-

тят нежеланите изключвания.

Една правилно програмирана циф-

рова релейна защита може действи-

телно да осигури по-добро предпаз-

ване на генератора, отколкото мно-

жество електромеханични устрой-

ства. При много обновявания само

едно или две електронни устройства

за релейна защита могат да замес-

тят 20 или повече електромеханич-

ни.

В допълнение, новото поколение

релейни защити са значително по-

чувствителни от техните предше-

ственици. Те правят много по-точ-

но разграничение между повреди в

зоната на защита и такива извън

нея, увеличавайки стабилността на

мрежата.

Отвъд индивидуалните
настройки на защитите

Въз основа на специфичните изис-

квания на комуналното дружество

инженерът по внедряването вероят-

но ще програмира четирите на-

стройки, описани по-горе заедно с

много други възможни настройки на

устройствата, които могат да по-

добрят и подкрепят уникалната схе-

ма на защита на електрическата

система на оператора. Освен това

инженерът може да работи заедно

с проектанта на системите за за-

щита и управление на дружеството,

за да се възползва от редица други

предимства, характерни за базира-
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ните на микропроцесорно управление

релета. Те включват мултифункци-

оналните възможности на защити-

те, възможността за самонаблюде-

ние и тестване, както и капаците-

та за събиране големи обеми данни.

Съвременните цифрови релейни

защити от ново поколение могат да

правят много повече от това да

осигуряват предпазване на електри-

ческата система. Те могат да из-

вършват широк спектър функции,

включително автоматизация, измер-

ване и дистанционно управление.

Когато проектантът използва тези

възможности, множество компонен-

ти на електрическата система

могат да бъдат елиминирани от

комутационното табло, включител-

но спомагателни релета, връзки,

таймери, прекъсвачи, устройства за

следене на изключващи намотки и

блокиращи устройства.

Това опростяване на комутацион-

ното табло пести време и средства.

То също така свежда до минимум

допълнителните потенциални точки

на повреда или слабости в система-

та. Прехвърлянето на функциите към

релейните защити позволява редуци-

ране на броя компоненти, които мо-

гат да се повредят, и в резултат на

това надеждността на системата

автоматично се увеличава.

Едно от най-големите предимства

на цифровите релейни защити е, че

те включват функции за автономно

тестване, с помощта на които се

осъществява непрекъснат монито-

ринг на устройството, всичките му

входове, изходи и логиката. Когато

устройствата са програмирани с

възможности за автоматизация, ди-

станционно управление и други сис-

темни компоненти, както е описано

по-горе, функциите за автономен

тест могат да се използват за за-

щита на цялата електрическа систе-

ма. Това може значително да подобри

надеждността и достъпността на

системата, а и да окаже положител-

но влияние върху поддръжката и по-

стигането на съответствие с регу-

латорните изисквания.

В резултат от опростяването на

системата и намаляването на ком-

понентите необходимостта от под-

дръжка намалява. Освен това цифро-

вите релейни защити могат само-

стоятелно да извършват голяма

част от рутинната и изискваща

време поддръжка, включително из-

пълнението на редица тестови про-

цедури, задължителни по различни

стандарти.

Опитните инженери по защита и

внедряване могат специално да про-

грамират устройствата автома-

тично да изпълняват необходимите

и определени от производителя дей-

ности по поддръжка като непрекъс-

нато наблюдение на вътрешното

състояние на постояннотоковите

вериги и тези на изключващите на-

мотки, проверка на състоянието на

уредите на трансформаторите и

дори следене за износването на

прекъсвачите. Защитите автома-

тично и непрекъснато изпълняват

тези проверки и тестови процеду-

ри, докато системата работи, нама-

лявайки необходимостта от плано-

ви прекъсвания и натоварване на

персонала по поддръжката.

Цифровите релейни защити съби-

рат голяма част от данните за елек-

трическата система на оператори-

те. Един от начините да се получи

достъп до тези данни е да се про-

грамира комуникационен процесор,

който да работи заедно със защити-

те за обединяване и концентриране

на информацията в използваеми ма-

сиви. Комуникационният процесор

може да интерпретира данните и да

ги направи достъпни за оператори-

те в полезен формат. Наличието на

голямо количество ценни данни може

драматично да подобри процесите

по управление, вземане на решения и

отстраняване на неизправности.

Тъй като комуникационният про-

цесор обикновено се доставя без

настройки, знанията и опитът на

инженера по внедряване са критич-

ни за използване на предимствата на

такъв инструмент. Необходимо е да

се изградят персонализирана за изис-

кванията на потребителя логика и

логически решения за процесора, да

се програмира събирането на данни

от свързаните релейни защити и да

се осигури разпределянето на данни-

те към операторите.
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Ri4Power системата,
базирана на корпуса на VX25
от Rittal

ничният панел на отделението има нокаути на

всеки 50 mm, като те имат заоблени ръбове, за

да се предотврати повреда на кабелите. В гор-

ната част на корпуса има отделна секция за ин-

сталиране на допълнителни компоненти, достъ-

пни през капак или панел.

Нов конфигурационен софтуер
Rittal пусна нова версия на своя софтуер Power

Engineering (RPE), за да съвпадне с пускането на

системата VX25 Ri4Power. Софтуерът прави пла-

нирането и конфигурирането на решението

бързо и лесно. Използваемостта беше ключов

акцент по време на разработването на най-

новата версия. Тя е много интуитивна и изиск-

ва въвеждането само на няколко параметъра.

Това дава възможност на производителите, дори

и на тези, които нямат опит, да конфигурират

просто и надеждно типово решение за комута-

ционни апарати. Както и досега, има връзка с

EPLAN Electric P8 за импортиране или експорти-

ране на спецификации в MS Excel, както и инфор-

мация, свързана с експлоатация и поддръжка.

В допълнение, софтуерът VX25 RPE поддържа

бърза и лесна онлайн конфигурация:  www.rittal.de/

konfigurator.

Просто наблюдение и
поддръжка

Системата VX25 Ri4Power предлага редица

предимства в контекста на поддръжката. Но-

вите супорти и захранващи китове са достъп-

ни отпред, което улеснява проверката на въртя-

щия момент, приложен към винтовете, или за оп-

ределяне на температурата на контактните

точки с помощта на инфрачервена камера.

Възможно е също така да се приложат усъвър-

шенствани механизми за наблюдение: може да

се инсталира IoT (Internet of things) интерфейс,

който взаимодейства със сензори, напр. за на-

блюдение на температурата, влагата или про-

изводителността. В комбинация със система-

та за контрол на производствения процес това

позволява на оператора да следи оборудването

си по всяко време и да се радва на по-голяма на-

личност на захранване.

По-малко мед, повече ток
На тазгодишното търговско изложение в

Хановер (Hannover Messe) Rittal представи но-

вата версия на система Ri4Power, базирана на

корпуса на VX25. Новата версия осигурява още

по-голяма ефективност за интегратори и

производители на разпределителни устрой-

ства за дистрибуция на електрическата

енергия НН в промишлени среди. Ri4Power пред-

лага и други предимства като увеличена го-

лемина на тока, по-лесно наблюдение и под-

дръжка. Решенията отново са тествани и

сертифицирани съгласно IEC 61439.

Изискванията към производителите стават

все по-високи – повече ток, по-компактни реше-

ния, по-бърз монтаж. Новата Ri4Power на Rittal е

разработена да посрещне точно тези изисквания.

Конструкцията на шината
изисква по-малко мед

Тъй като медта е скъп материал, по-малко-

то напречно сечение на шините веднага нама-

лява общите разходи. Опростените размери на

Ri4Power позволяват по-висок ток - до 6300 А с

устойчивост на късо съединение до 100 kA в

продължение на 1 секунда.

Супортите /шиноносачи/ за шините са раз-

работени с намалена сложност. В резултат на

това един и същи супорт е подходящ както за

дълбоки 600 mm, така и за 800 mm шкафове. Тях-

ната симетрична форма означава, че опорите

могат да се използват отляво или отдясно. Ин-

сталирането също е опростено: супортът може

да бъде закрепен към профила на шкаф VX25 с

два или три винта - без необходимост от допъ-

лнителни материали.

По-малко части за по-малко
сложност

Новата система Ri4Power е базирана на

шкаф-системата VX25, така че интегратори-

те могат да се радват на всички предимства

на тази система, включително симетрична

форма, еднаква стъпка на отворите, намален

брой и вид на аксесоарите и лесната им инста-

лация.

Допълнително има специален страничен мон-

тажен панел за Ri4Power, който може да бъде

разположен в ляво или в дясно на корпуса и пома-

га за осигуряването на различни форми на физи-

ческо разделяне, включително Форма 4b. Стра-

Ритал ЕООД

www.rittal.bg

Ri4Power системата,
базирана на корпуса на VX25
от Rittal
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        анипулатори с телеуправ-

ление се използват отдавна за про-

веждане на дистанционни инспекции

и ремонти на места в ядрените цен-

трали, където достъпът за човек е

невъзможен или забранен. Тези сис-

теми неизменно включват операто-

ри, които дистанционно управляват

роботизираното устройство с цел

използване на различни инструмен-

ти и оборудване, например уреди за

електродъгово заваряване, камери за

инспекция, апаратура за безразруши-

телен контрол и др.

Ползите по отношение на изпол-

зването на роботи в ядрени прило-

жения са в две направления – реду-

циране на радиационната доза за

оператора и подобрени експлоата-

ционни параметри на централата.

Пример за ситуация, в която упот-

ребата на роботи е единствената

алтернатива, е наличието на усло-

вия, включващи високи нива на ради-

ация и други параметри на околната

среда, които не позволяват директ-

на човешка намеса. Това е типично

за случаи по време на или след ава-

рия или в рамките на определени фази

от процеса по извеждане от експло-

атация. Също така използването на

роботи е наложително, когато

достъпът до работната зона не е

възможен.

Приложение на
роботи в ядрени
централи

Приложение на
роботи в ядрени
централи

При нормален експлоатационен

режим на ядрените централи ефек-

тивността на роботизираните ус-

тройства трябва да бъде сравнена

с тази на други методи, например

ръчна интервенция или използване-

то на специални инструменти, пред-

назначени за извършването на опре-

делена дейност. Използването на

роботи може да носи ползи, но съще-

ствуват и някои недостатъци. Пол-

зите могат да бъдат групирани в

три категории – икономически (на-

маляване на престоите на центра-

лата, редуциране на дозата, понижа-

ване на броя на персонала и време-

то за интервенция), технически (по-

добрени надеждност, точност и

качество) и такива, свързани с бе-

зопасността (понижаване на риска,

присъщ за дадена задача, повишава-

не на работната безопасност и уве-

личаване на експлоатационната го-

товност на оборудването). Като

недостатъци могат да бъдат посо-

чени прекалено високата цена за

внедряването и поддръжката на

роботизираните устройства, огра-

ниченото им приложение, необходи-

мостта от голям брой квалифицира-

ни оператори, недостатъчната на-

деждност и гъвкавост и др.

Приложения
Приложенията на роботите мо-

гат да се групират спрямо различ-

ните фази от живота на централи-

те. Понастоящем употребата на

роботизирани устройства се огра-

ничава предимно до периода на зак-

риване. Нормално дейностите по

инспекция, поддръжка и ремонт се

М
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извършват от работници. Интер-

валът, времетраенето и качество-

то на тези дейности се ограничават

от фактори като достъпност, мощ-

ност на дозата, температура, влаж-

ност и др. Примерните приложения

на роботите включват инспекция на

зони, недостъпни при нормална екс-

плоатация на централата, необходи-

ми ремонтни дейности на свързани

с безопасността компоненти и ус-

тройства, боравене с горивни еле-

менти по време на функциониране на

съоръженията.

При планирани престои в много

зони оборудването (компоненти под

вода, заобиколени с изолация/стени)

може да бъде обслужено от дистан-

ционно управлявани системи. Днес

съществуват роботи, които инспек-

тират и поправят вътрешността на

реакторните съдове, извършват

външна инспекция на системите на

водо-водните енергийни реактори,

вътрешна инспекция на тръбопрово-

ди и манипулират с гориво и отпадъ-

чни материали.

В условията на инцидент се пред-

приемат мерки за ограничаване на

последствията му, предотвратява-

не на експозицията на населението

и минимизиране на риска за работ-

ниците. Тук отново приложението на

роботите се свежда основно до

дейности по инспекция.

В случай на авария използването

на роботи с телеуправление е от

ключово значение. Това се обуславя

от факта, че аварийните ситуации

в ядрените централи са потенциал-

но свързани с висока мощност на

дозата в и по всяка вероятност

извън сградите. Примерни приложе-

ния са овладяването на пожар, измер-

ване на радиацията, изграждане на

стени или бариери с цел ограничава-

не на радиоактивното излъчване,

обеззаразяване на съоръженията,

разглобяване на детайли, манипули-

ране, обезвреждане и съхранение на

отпадъци.

Извеждането от експлоатация на

ядрени централи включва широка

гама дейности, изискващи дистанци-

онния демонтаж на сложно оборуд-

ване при наличие на силни радиаци-

онни полета и замърсени повърхнос-

ти. Типичните приложения на робо-

тите са насочени към инспектира-

не и проучване за оценяване на сте-

пента на замърсяване и радиоактив-

ност в работната зона, обеззаразя-

ване на компоненти преди демонтаж

и на контейнери за отпадъци преди

транспортиране, събиране и опако-

ване на отпадъци. Много от избро-

ените приложения са подобни на

тези по време на експлоатация на

ядрените централи, но определени

аспекти на процеса по деконтами-

нация са уникални – изискваното ниво

на точност на позициониране обик-

новено е по-ниско, средата може да

е силно неструктурирана, нивата на

радиация и замърсяване са високи,

някои дейности трябва да бъдат

извършени под вода или включват

химично агресивни течности или

прах.

Роботи могат да се използват и

във фазата на строителство на

централата, като употребата им

може да повлияе благоприятно върху
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безопасността на работниците и

разходите.

Дистанционно
охарактеризиране

Физичното и радиологичното оха-

рактеризиране е важна предпостав-

ка за планирането на дейностите по

извеждане от експлоатация. Охарак-

теризирането е особено важно, ко-

гато наличната информация (опера-

тивни данни, скици) е недостатъч-

на и неточна. За целта са разрабо-

тени различни техники за физично

охарактеризиране при извеждане от

експлоатация, например стандарт-

на фотография, фотограметрия,

лазерно сканиране и др. Радиологич-

ното охарактеризиране включва

определяне на замърсеността на

повърхностите и радиационните

дози, използване на гама камери,

вземане на проби за анализ и др.

Дистанционно управляваните и

роботизирани технологии, използва-

ни за физичното и радиологичното

охарактеризиране при извеждане от

експлоатация, обикновено представ-

ляват сравнително малки инстру-

менти с високи нива на гъвкавост и

мобилност. Разработени са редица

малки дистанционно управлявани

превозни средства и роботи, които

могат да пренасят необходимите за

съответния процес инструменти.

Ако е необходимо, трябва да се оси-

гури възможност за движение в хо-

ризонтално направление, под наклон

или дори вертикално, както и за

маневриране през и/или около пре-

пятствия. Оборудването може да се

движи автономно на база на предва-

рително програмирани алгоритми, но

най-често то се контролира от

оператор. В някои специални случаи

(под земята, в труднодостъпни

структури, съдове или тръби) е не-

обходимо да се използват манипула-

торни ръце с голям обсег или друго

специално оборудване за охаракте-

ризиране. Обсегът на змиевидна ръка

например може да достигне около 15

м, а в телескопични тръби необхо-

димият обсег може да е до 25 м.

Изискванията за гъвкавост и мо-

билност на използваните за охарак-

теризиране превозни средства с

дистанционно управление и роботи

могат в значителна степен да повли-

яят на тяхната конструкция. Разме-

рите им трябва да са достатъчно

малки, за да позволят достъп до

всяка част от проучваната зона.

Носителят трябва да се отличава с

достатъчна издръжливост, даваща

възможност за пренасяне на всички

инструменти за охарактеризиране

(например цифрова камера, радиаци-

онни детектори, инфрачервена каме-

ра, пробонабиращи сонди или уреди

за измерване на концентрацията на

опасни вещества). С инструменти-

те за охарактеризиране обикновено

се пренася и независима осветител-

на система.

Ограничените размери и полезни

товари на това оборудване обикно-

вено стесняват спектъра от прило-

жение в други последващи дейности

по извеждане от експлоатация. Това

обаче не е правило и същите устрой-

ства могат да се използват напри-

мер за събиране на течни и твърди

радиоактивни отпадъци и впослед-

ствие за разпространение на обез-

заразяващи агенти.

Примери за роботи при
извеждане от
експлоатация

В световен мащаб са разработе-

ни множество мобилни роботи за цели

по охарактеризиране. Например за

автономното охарактеризиране на

радиацията по пода на съоръжение-

то Chicago Pile-5 (CP-5), чието извеж-

дане от експлоатация стартира през

1991 и приключва през 2000 г., се

използва специална автоматизирана

система, разработена в Национална-

та лаборатория Оук Ридж. Мобилни-

ят робот ANDROS Mark IV е използ-

ван за охарактеризиране и инспекция

на тунели на площадката в Хенфорд.

Изключително гъвкавата змиевидна

роботизирана ръка SAFIRE с 18 сте-

пени на свобода намира приложение

за инспекции при прекъсвания на зах-

ранването в реактор с тежка вода

тип CANDU, както и за охарактери-

зиране в процеса на извеждане от

експлоатация. Разработени са и ня-

колко превозни средства за дистан-

ционно охарактеризиране под вода.

Друг малък мобилен робот се из-

ползва за мониторинг и задачи по

охарактеризиране, например за из-

смукване на утайка или отработе-

ни йонообменни смоли, както и за

отстраняване на малки парчета

твърди радиоактивни отпадъци.

Електрически захранваният робот
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ядрена енергетика

се състои от платформа с дистан-

ционно управление, която пренася

малка роботизирана ръка с различни

накрайници (захващащи челюсти,

телена примка, постоянен магнит),

кутия за съхранение на проби и мал-

ки предмети, осветление и камера.

Като пример за технология с дистан-

ционно управление, която не е пре-

возно средство, може да се даде

проучвателната система, демонст-

рирана отново в изследователския

реактор CP-5, която пренася инст-

рументи за охарактеризиране в

тръби и въздуховоди.

За предоставяне на първоначална

представа от сградите на центра-

лата Фукушима Даичи след аварията

са използвани два американски робо-

та Packbot. Първият японски робот,

използван на същата площадка, е

Monirobo, който е внедрен през вто-

рата седмица след аварията. Monirobo

е проектиран за експлоатация при

прекалено високи за хората нива на

радиация. Високият 1,5 м робот се

движи на чифт гъсенични вериги и е

оборудван с манипулаторна ръка за

премахване на препятствия и наби-

ране на проби. Разполага с радиаци-

онен детектор, 3D камера и сензори

за температура и влажност.

Друг японски робот, използван във

Фукушима Даичи е Quince, разрабо-

тен от учените в Технологичния ин-

ститут в Чиба в партньорство с

други университети. За да бъде при-

годен за целта, на робота са доба-

вени нови характеристики за ради-

ационна защита. Той намира прило-

жение в 6 мисии в периода между 24

юни и 20 октомври 2011 г. Първата

мярка за адаптация с цел предпазва-

не на робота от екстремните нива

на радиация е поставянето на оло-

вен капак с дебелина 13 мм, който да

защити контролера на Quince. Това

увеличава теглото му от 21 на 47 кг.

Освен това е необходимо да се из-

мисли и начин за дистанционно уп-

равление, тъй като съществуваща-

та безжична система на робота не

би работила нормално в укрепените

сгради на реактора. За свързване на

Quince с инженерите, които го управ-

ляват, се използва 450-метров кабел,

което поражда нови проблеми, тъй

като кабелът може да се скъса при

движението на робота между или

върху отломки. Той трябва и да се

прибира автоматично, за да се пре-

дотврати рискът самият робот да

повреди кабела.

Quince има някои предимства в

сравнение с роботите Packbot –

прави по-висококачествени снимки и

се представя по-добре при навигира-

не по стълби. Quince може лесно да

бъде препрограмиран, когато работ-

ниците подадат нови спецификации,

тъй като няма технология за конфи-

денциална защита за разлика от

роботите Packbot. Когато кабелът

му се скъсва през октомври 2012 г.

обаче, роботът засяда в сградата на

реактор 2.

Роботи с общо предназначение

като Remotec ANDROS или Rovtech

Scarab, могат да се ползват за ре-

дица различни задачи. Те могат да

навигират в неструктурирани сре-

ди, имат ефективна зрителна систе-

ма и механична ръка, позволяваща

извършването на широк спектър от

дейности. Първите роботи, изпрате-

ни в Чернобил, се провалят поради

липсата на устойчиви на радиация-

та интегрални схеми или защото

кабелите им се заплитат в отлом-

ките. Тогавашният Съветски съюз

пръв разработва робот специално за

аварията в Чернобил. Mobot-ChHV е

доставен на площадката още през

август 1986 г. и успешно почиства

покрива. Той е оборудван с електро-

механични задвижващи механизми, но

няма бордова електроника. През

следващите години са разработени

множество роботи, които изпълня-

ват разнообразие от задачи в Чер-

нобил. Сред тях са робот за видео-

инспекция, пробиващ и сондиращ

робот, робот за пречистване на

въздуха и няколко робота за демон-

тажни дейности.

Друг пример за робот, проектиран

за проучване на вътрешността на

саркофага в Чернобил, е резултат от

сътрудничество между САЩ и

Съветския съюз. Този робот се на-

рича Pioneer и притежава много от

характеристиките на успешното

превозно средство Redzone Houdini.

Pioneer използва изцяло електричес-

ка платформа, а модулността на

превозното средство позволява все-

ки модул да бъде транспортиран

поотделно до работната зона. Ро-

ботът пренася система за отдале-

чено зрение, сонда за вземане на

бетонни проби, манипулаторна ръка

и набор от сензори.
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Изкуствен
интелект
в нефтената и
газовата индустрия

летие в сравнение с други сектори

например банковото дело, автомоби-

лостроенето, здравеопазването,

търговията и др. Това отчасти се

дължи на факта, че технологията се

счита за рискова и изисква високок-

валифицирани програмисти и експер-

ти по обработка на данни. В допъл-

нение, необходими са и постоянни

дългосрочни инвестиции, които мно-

го от компаниите все още не могат

да си позволят след периода на ико-

номическа криза.

Освен това дигиталните техно-

логии и изкуственият интелект не

се разглеждат като основни в сек-

тор, отдавна управляван от елект-

ро- и механоинженери и химици. Сек-

торите, които отрано започват да

разчитат на изкуствен интелект,

обикновено са тези, разполагащи с

достъп до стандартизиран набор от

данни.

Пазарните анализатори прогнози-

рат, че до 2021 г. внедряването на

изкуствен интелект ще допринесе за

генериране на приходи за бизнеса на

стойност 2,9 трилиона щатски до-

лара и спестяване на 6,2 млрд. работ-

ни часа на персонала. Това прави

технологията подходяща за компани-

ите, търсещи едновременно подо-

Изкуствен
интелект
в нефтената и
газовата индустрия

      огато става дума за нови тех-

нологии, често те нашумяват зара-

ди възможностите, които предла-

гат. Ползите, с които са свързани из-

куственият интелект и машинното

самообучение обаче, все още не са

достатъчно добре популяризирани.

В повечето случаи въздействие-

то от внедряването на нови техно-

логии се надценява в краткосрочен

план, а в дългосрочен се подценява.

Въпреки че изкуственият интелект

се разглежда като актуална тенден-

ция, се наблюдава липса на задълбо-

чена дискусия и анализ на това по

какъв начин той ще трансформира

бизнеса.

Повечето организации не използ-

ват потенциала на изкуствения ин-

телект/машинното самообучение и

са едва в началото в това направ-

ление. Логично, това, което би тряб-

вало да възпира компаниите, е лип-

сата на квалифицирани специалисти

в областта. В действителност при-

чината е недостатъчното разбира-

не на възможностите, особено от

страна на ръководствата на по-го-

лемите компании.

Като цяло нефтената и газовата

индустрия инвестира по-малко в

дигитални технологии и изкуствен

интелект през последното десети-

К
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бряване на ефективността и нама-

ляване на разходите.

Потенциалът
Преди да се оцени потенциалното

въздействие на изкуствения инте-

лект върху нефтения и газовия сек-

тор, е важно да се уточни, че той

не е просто един алгоритъм, инст-

румент, платформа или процес, а по-

скоро е система от технологии и

функции, всяка от които може да

замени или улесни човешката рабо-

та.

Изкуственият интелект може да

засича например тенденции в сензор-

ните данни и да открива сигнали

отвъд границите на нормалното

човешко възприятие или в зони, до

които работниците обикновено ня-

мат достъп. Сензори в резервоар

могат да отчитат концентрациите

на различни химични елементи, съхра-

нявани в него. Този тип данни могат

да бъдат подадени към модел за

машинно самообучение, за да се оце-

ни въздействието на тези елемен-

ти върху устойчивостта на резер-

воара. Информацията от такъв тип

система за мониторинг би могла да

спомогне за предотвратяване на

инциденти или сценарии, излагащи

работниците на опасни условия.

Компаниите могат да използват

сензорните технологии и за да оп-

ределят къде да се сондира. Напри-

мер геофоните са свръхчувствител-

ни устройства, които изпращат

звукови вълни в земята и отчитат

отразените такива. След това за по-

лучените данни може да се използва

алгоритъм за дълбоко обучение (deep

learning), чрез който да се изготвят
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прогнози за наличието на находища и да се редуцират

разходите за сондиране.

Инструментите с изкуствен интелект не само ана-

лизират и обработват големи масиви от данни по-бързо

от традиционните статистически подходи, но могат

също да откриват тенденции, които могат да убягнат

на човешкия персонал. Интелигентна система, поддържа-

ща компютърно зрение, може например да автоматизи-

ра процеса на идентифициране и проследяване на дви-

жението на служителите на работните площадки, доп-

ринасяйки за оптимизиране на безопасността и подо-

бряване на ефективността.

В допълнение, интелигентни асистенти с разговор-

ни потребителски интерфейси могат да използват

машинно самообучение и обработка на естествен го-

вор, за да подпомогнат процеса по вземане на решения,

предоставяйки на по-неквалифицираните работници

достъп до споделен опит от цялата индустрия. Това

може да обхваща всичко – от прогнозиране на произво-

дителността на сондажи до извличане на полезна па-

зарна информация от технически статии или инвести-

торски презентации.

Изкуственият интелект може да изпълнява все по-

вече задачи, които в миналото бяха запазена терито-

рия за персонала, по този начин освобождавайки работ-

ниците за изпълнение на дейности, изискващи по-голя-

ма креативност. Една интелигентна система може не

само да изпълнява тези задачи, но и да ги автоматизи-

ра до степен, изискваща малка или никаква човешка

намеса, което води до експоненциално увеличаване на

ефективността.

Както беше споменато, изкуственият интелект може

да опрости процеса по вземане на решения и дори да

елиминира изцяло необходимостта от човешка намеса

в него. Давайки възможност на служителите да се

фокусират върху дейности по оптимизация с висока

стойност, изкуственият интелект създава капацитет

и предпоставки за бъдещо развитие на компаниите.

Всички разгледани инструменти с изкуствен интелект

предоставят на индустрията нови начини за разбиране

и взаимодействие не само с данните, но и със служите-

лите и физическите активи.

Мотивите
Нефтената и газовата промишленост е изправена

пред няколко основни предизвикателства – нестабилни

цени, появата на нови конкуренти в енергийния сектор

и увеличаващ се натиск от страна на общественост-

та и регулаторните органи по отношение на устойчи-

востта и опазването на околната среда. Тези предиз-

викателства могат да бъдат преодолени чрез предпри-

емането на правилните подходи. Редица компании вече

работят в това направление с помощта на изкустве-

ния интелект, търсейки нови начини за оптимално

възползване от наличните данни, активи и персонал.

Един от най-големите проблеми на нефтената и

газовата индустрия е застаряващият персонал и лип-

сата на ново поколение опитни инженери. Сред причи-

ните за това е, че понастоящем работата в сектора

се смята за недостатъчно атрактивна. Добрата но-

вина е, че благодарение на изкуствения интелект мо-

гат да се изпълнят няколко стратегии за справяне с

това предизвикателство. С помощта на технология-

та могат да се автоматизират рутинни и повторяе-

ми процеси, като по този начин служителите ще бъдат

освободени за изпълнението на задачи, изискващи уме-

ния за разрешаване на проблеми на по-високо ниво,

което ще направи работните позиции в сектора по-

атрактивни. Изкуственият интелект не само редуци-

ра обема на работата, но създава и много възможно-

сти за нови работни места. Тези интелигентни сис-
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газ, нефт, въглища

теми изискват набор от нови тех-

нически, проектантски и оператив-

ни умения. Технологията може да се

използва и за запазването на знани-

ята на старшите професионалисти

в сектора и създаването на вирту-

ални инструктори за обучение на

следващото поколение специалис-

ти. Не на последно място, изкустве-

ният интелект може да елиминира

много от рисковете за работници-

те в индустрия, в която безопасно-

стта е основен приоритет.

Възвръщаемостта на активите в

нефтената и газовата индустрия е

относително ниска – обикновено око-

ло 7,5%. Това може да се промени,

като компаниите от сектора започ-

нат да оползотворяват по-пълно ге-

нерираните от активите данни с

помощта на изкуствен интелект.

Повишената в резултат на това

ефективност ще доведе до по-голя-

ма възможност за прогнозиране при

проучвателни дейности, подобрена

точност при сондиране, надеждност

при поддръжка и в етапа на рафини-

ране, както и оптимизиране на

транспорта и дистрибуцията. На-

пример операторите могат да пода-

ват на чатботове неструктурира-

ни данни от дейностите по под-

дръжка. Изкуственият интелект на

чатботовете може да анализира

проблемите и да предложи ефектив-

ни решения на база архивирани екс-

пертни знания. Други системи с из-

куствен интелект могат да следят

сондирането и тръбопроводите с

цел идентифициране на потенциал-

ни проблеми и автоматично прекра-

тяване на дейностите преди възник-

ването на катастрофални и скъпо-

струващи аварии.

Внедряването
Възможностите на изкуствения

интелект в нефтената и газовата

индустрия са огромни, но трансфор-

мацията, която обещава тази тех-

нология, отнема време. Не съществу-

ва конкретен модел за внедряване-

то й, а и за да са максимални ползи-

те от нея, секторът трябва да пре-

мине през няколко предварителни

етапа.

Първият от тези етапи включва

интегрирането на наличните данни.

В нефтения и газовия сектор локал-

ното съхранение на данни и дългите,

комплексни вериги на стойността

често са предпоставка за липса на

цялостна представа от страна на

компаниите за това кои данни са им

необходими, за да подобрят дейнос-

тите си. Организациите в горния

край на веригата на стойността

може да имат нужда от данни от

долната и средната й част и обрат-

но, за да могат наистина да разбе-

рат как възможностите и рискове-

те еволюират и да реагират бързо

и адекватно на тези изменения. Без

консолидиране на данните поддържа-

щите изкуствен интелект решения

няма да могат да предоставят мак-

сималната възможна стойност на

дадена компания или на цялата вери-

га.

Потенциално доста продължител-

ният процес на интегриране на дан-

ните от отделните дейности и в по-

широкия обхват на веригата на

стойността ще помогне за създава-

нето на основата, която ще осигу-

ри максимална ефективност на из-

куствения интелект. Този етап е и

важна първа стъпка за подобряване

на цялостната ефективност, неза-

висимо дали предприятието плани-

ра внедряването на изкуствен инте-

лект или не.

Както много от новите техноло-

гии, и по отношение на потенциала

на изкуствения интелект се наблю-

дава първоначален скептицизъм,

чието преодоляване изисква време.

Затова едновременно с консолидира-

нето на данните и разработването

на технологии с изкуствен интелект

компаниите от нефтената и газова-

та индустрия трябва да проведат

обучения на всички организационни

нива. Благодарение на тях, служите-

лите ще могат да се запознаят с

ползите от изкуствения интелект за

подобряване на индивидуалната и

общата ефективност. Изграждане-

то на платформа от консолидирани

данни и създаването на благоприят-

на нагласа към технологията сред

персонала ще позволят на предпри-

ятията от нефтения и газовия сек-

тор да интегрират изкуствения

интелект в активите и работните

си подходи, което ще окаже въздей-

ствие както върху служителите,

така и върху оборудването.
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   амърсяването на въздуха оказ-

ва вредно въздействие върху човеш-

кото здраве и околната среда и

въпреки значителния спад на емиси-

ите на много от замърсителите в

Европа през последните десетиле-

тия, концентрациите на някои от

тях все още са прекалено високи. На

много места, по-специално в големи-

те гъстонаселени градове, се наблю-

дава ежедневно превишаване на до-

пустимите норми за качеството на

въздуха.

Към основните антропогенни из-

точници на замърсяване на въздуха

спадат изгарянето на изкопаеми

горива при производството на елек-

троенергия, транспортът, промиш-

леността и др. В цял свят компетен-

тните органи по опазване на окол-

ната среда се опитват да ограни-

чат максимално замърсяването на

въздуха чрез предприемането на

различни мерки, свързани с влагане-

то на значителни ресурси. Постига-

нето на дългосрочната цел за по-

добро качество на атмосферния

въздух ще изисква инвестиции в чи-

сти технологии за генериране на

енергия както от страна на част-

ния, така и на публичния сектор,

разработване на ефективно законо-

дателство, сътрудничество със

Интегриране
на ВЕИ в зарядна
инфраструктура
за електромобили

замърсяващите отрасли и с между-

народни, национални и регионални

отговорни власти.

Ползите
Едно от необходимите условия е

и преходът към нисковъглеродна

икономика и по-устойчив транспорт

чрез по-широкото използване на

електрически превозни средства.

Статистиката сочи, че транс-

портът генерира над 14% от глобал-

ните емисии на парникови газове и

е основният сектор в ЕС, в който

този показател все още се увелича-

ва.

Технологията на електромобили-

те непрекъснато се развива и те

имат все по-висока ефективност.

Сред основните им предимства са

това, че не отделят CO2, азотни

оксиди (NOx) и други замърсители и

че не са източник на шум и вибрации.

Всъщност доколко замърсяват елек-

тромобилите зависи от това по

какъв начин е получена енергията за

захранването им. От оперативните

данни на Електроенергийния систе-

мен оператор (ЕСО) за производ-

ството на електроенергия ясно се

вижда, че в България една минимал-

на част идва от възобновяеми енер-

З

Интегриране
на ВЕИ в зарядна
инфраструктура
за електромобили
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гийни източници. Основният дял от

произведената електроенергия е от

АЕЦ и кондензационни и топлофика-

ционни ТЕЦ, които работят предим-

но на изкопаеми горива. Едно обаче

е безспорно относно електромоби-

лите – вредните емисии не се отде-

лят там, където въздухът е най-

замърсен – в градовете.

Въпреки че електрическите авто-

мобили се считат за най-добрата

алтернатива на конвенционалните с

двигатели с вътрешно горене, широ-

кото им разпространение потенци-

ално би довело до значително увели-

чена консумация на електроенергия,

което в случаите, когато тя се

произвежда основно в електрически

централи, използващи изкопаеми

горива, не би повлияло за съществе-

но намаляване на емисиите на въгле-

роден диоксид. Поради това по-голя-

мата част от новите зарядни стан-

ции за електромобили се изграждат

с навеси, покрити със соларни пане-

ли. Ползите от този подход са две –

те осигуряват възобновяема енер-

гия, добита от слънцето, и сянка на

зареждания електромобил. Първата

слънчева зарядна станция за елект-

ромобили в България, която е с мак-

симална дневна производителност

от 23 kWh, е монтирана през 2012 г.

Големите производители от автомо-

билния сектор работят заедно за

създаването на европейска мрежа за

зареждане на електромобили, като

съвместната инициатива планира

изграждането на общо 400 станции

в Европа до края на 2020 г. с макси-

мален капацитет до 350 kW.

Използването на възобновяеми

енергийни източници за зарядни

станции за електромобили на прак-

тика прави превозните средства

„зелени“ в истинския смисъл. Ползи-

те за околната среда от употреба-

та на електромобили са доказани, но

въпреки това без използването на

изцяло възобновяеми енергийни из-

точници, като слънчева и вятърна

енергия, въглеродният им отпечатък

до известна степен просто се изме-

ства от ДВГ на превозните сред-

ства към производството на елек-

троенергия от изкопаеми горива.

Използването на електрически авто-

мобил, който се зарежда с възобно-

вяема енергия гарантира едновре-

менно икономичен и екологосъобра-

зен транспорт.

Соларни зарядни станции
С цел популяризиране на употре-

бата на хибридни и изцяло електри-

чески превозни средства е необходи-

мо изграждането на инфраструкту-

ра от зарядни станции. Според ре-

дица проучвания един от главните

проблеми за потенциалните потре-

бители на електромобили е именно

липсата на достатъчно добре раз-

вита зарядна инфраструктура. Сле-

дователно причината за относител-

но малкия пазарен дял на тези пре-

возни средства не се крие само в

сравнително високата им цена.

Въпреки че съществуващите заряд-

ни станции на работните или обще-

ствените места подпомагат пазар-

ното приемане на електромобилите,

шофьорите имат нужда от повече

удобни и съвместими варианти за

зареждане, дори и в домакинствата.

Практичната и ефективна алтер-

натива на зарядните станции,

свързани към градската електрораз-
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пределителна мрежа, са тези, рабо-

тещи със соларна енергия. Както е

известно, превръщането на слънче-

вите лъчи в електричество посред-

ством соларни панели не води до

отделянето на вредни емисии във

въздуха, за разлика от генерирането

на енергия в електроцентралите,

използващи изкопаеми горива. Тези

зарядни станции са автономни

съоръжения, които не консумират

ток от електроразпределителната

мрежа, а от собствена фотоволта-

ична инсталация. Не се нуждаят и от

допълнителна инфраструктура (тра-

фопост, кабелно захранване, ел.

табло и др.) и могат да функциони-

рат самостоятелно където и да е –

в градската среда или по магистра-

лите. Освен това фотоволтаичните

зарядни станции за електромобили

осигуряват директно използване на

добитата от слънцето електрое-

нергия. Така се затваря цикълът за

зареждане на електромобилите като

екологичен и икономичен градски

транспорт.

Преходът
Електромобилите обещават да

изиграят решаваща роля в светов-

ния преход към използване на устой-

чива енергия и най-вече към генери-

рането на енергия от възобновяеми

източници. Причините за това са

няколко, но най-важната е, че освен

да трансформират транспортния

сектор електромобилите предоста-

вят и отлична възможност за значи-

телно увеличаване на дяловете на

ВЕИ в общия енергиен микс.

Зареждането на електрическите

превозни средства може да създаде

съществени допълнителни енергий-

ни потребности. Те могат да бъдат

посрещнати по практичен и разход-

но ефективен начин чрез възобновя-

еми енергийни източници, включи-

телно чрез подаването на соларна и

вятърна енергия в електроразпреде-

лителната мрежа. Подобни подходи

предлагат атрактивна перспектива

особено за градовете за декарбони-

зиране на транспорта и същевремен-

но редуциране на атмосферното и

шумовото замърсяване, намаляване

на зависимостта от вноса на гори-

ва и внедряване на нови модели за

градска мобилност.

Постоянното понижаване на раз-

ходите за генерирането на възобно-

вяема енергия правят електриче-

ството подходящ алтернативен

източник за транспортния сектор.

Увеличаването на електромобилите

в употреба представлява и възмож-

ност за развитие на енергийната

система, с потенциал за добавяне на

необходимата гъвкавост в електри-

ческите мрежи и поддържане на

интеграцията на високи дялове ВЕИ.

Това, което прави електромобилите

уникални от гледна точка на елект-

рическата система, е, че те не са

разработени за енергийния сектор и

не са приоритетно решение за оси-

гуряване на гъвкавост на мрежата.

Вместо това първичното им пред-

назначение е да служат за нуждите

на мобилността. Следователно, за

да се постигне максимално оползот-

воряване на електрическите превоз-

ни средства, трябва да бъде проуче-

но кои случаи на приложение биха

били оптимални и за двата сектора.

Смята се, че електромобилите, зах-

ранвани от възобновяеми източници,

могат да доведат до значителни

ползи за електроразпределителната

мрежа, без да оказват негативно

въздействие върху функционалност-

та на транспорта.

Автомобилите, включително елек-

трическите, обикновено са паркира-

ни през 95% от експлоатационния си

живот. Тези периоди на престой,

съчетани с подходящ капацитет за

съхранение на енергия на акумулато-

рите, могат да превърнат електро-

мобилите в атрактивно решение за

допълнителна гъвкавост на енергий-

ната мрежа. Всяко електрическо

превозно средство може да играе

ролята на микросистема за съхране-

ние с потенциала да предостави

широк спектър от услуги за мрежа-

та. В същото време обаче неконт-

ролираното зареждане може да по-

виши пиковия натиск върху мрежата,

което ще наложи необходимостта

от съответните надграждания на

ниво разпределение.

По данни на Германския център за

изследване на соларната енергия и

водорода (ZSW) в началото на 2019

г. електромобилите по пътищата в

целия свят са 5,6 млн. Китай и САЩ

са най-големите пазари, с 2,6 и 1,1

млн. електромобила съответно. Ако

повечето от пътническите автомо-

били, продавани след 2040 г., са елек-

трически, то до 2050 г. общият брой

електромобили в световен мащаб

може да достигне 1 млрд. Според

анализи на Международната агенция

за възобновяема енергия (IRENA) е

възможно в бъдеще капацитетът на

батериите на електромобилите да

надхвърли този на стационарните
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батерии. Анализът показва още, че

през 2050 г. ще бъде наличен капа-

цитет от около 14 TWh от батерии

на електромобили за свързване към

мрежата, в сравнение с 9 TWh от

стационарни батерии.

Въздействие върху
мрежата

Неконтролираното зареждане на

електромобили води до лек ръст в

производството и консумацията на

електроенергия, показват няколко

проучвания. Влиянието върху пиково-

то потребление обаче може да бъде

много по-голямо. Според изследване,

проведено за Обединеното кралство,

ако броят на автомобилите стигне

10 млн. до 2035 г., вечерното пиково

потребление ще се увеличи с 3 GW

при неконтролирано зареждане и

само с 0,5 GW, ако зареждането е

интелигентно.

В случай че до 2030 г. в употреба

са над 160 млн. електрически пре-

возни средства, голям брой от тях

са концентрирани в определени гео-

графски области и зареждането им

е неконтролирано, локалната елек-

тропреносна мрежа ще се претова-

ри. За да не се стигне до подобна

ситуация, ще се наложи подсилване

и обновяване на мрежата в тези

райони. С прилагането на интели-

гентно зареждане обаче тези инве-

стиции до голяма степен могат да

бъдат избегнати. То обикновено се

използва с бавно зарядна инфра-

структура в разпределителни мре-

жи ниско напрежение. Например

операторът на електроразпредели-

телната система в Хамбург про-

вежда анализ и стига до извода, че

9-процентен дял на електромобили

би довел до недостатъчен капаци-

тет на 15% от захранващите линии.

За да се предотврати това, се вне-

дрява решение за интелигентно

зареждане и се инсталират устрой-

ства, следящи натоварванията в

отделните точки на зарядната

инфраструктура.

Бавно зарядните станции, обикно-

вено с мощност 22 kW, се използват

предимно за зареждане в домакин-

ствата и на работното място. При

тях, поради бавното зареждане, ба-

терията на електромобила е свърза-

на към мрежата за по-продължител-

ни периоди от време, което увели-

чава възможността за предоставя-

не на услуги за подобряване на гъвка-

востта на енергийната система.

Бързо зарядните станции с мощ-

ност от 50 kW и нагоре най-често

се използват в постояннотокови

системи, например по магистрали. В

някои градове се внедряват и за улич-

ни пунктове за зареждане на елект-

ромобили.

Очаква се скоро на пазара да се

предлагат и свръхбързо зарядни

станции (над 150 kW), които ще

помогнат за преодоляване на при-

тесненията на потребителите по

отношение на електрическата мо-

билност и ще са ключово допълнение

към бавно зарядните станции, бази-

рани в домакинствата и офисите.

При бързото и свръхбързото за-

реждане батериите не остават

свързани към системата достатъ-

чно дълго време, че да се осигури

гъвкавост. Необходимо е въздей-

ствието от бързото зареждане

върху мрежата да се ограничи чрез

инсталиране на станциите в зони,

които оказват малко влияние върху

пиковото потребление и претовар-

ването.
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  поред ново проучване на Орегон-

ския държавен университет (OSU)

земеделските земи са най-подходящи

за разполагане на фотоволтаични

инсталации. Публикуваната в журна-

ла Scientific Reports статия показва,

че ако под 1% от земеделските земи

бъдат трансформирани в площи,

покрити със соларни панели, ще

бъдат задоволени глобалните енер-

гийни потребности. Концепцията за

съвместното разработване на един

и същ участък земя за соларни фо-

товолтаични мощности и конвенци-

онално земеделие е известна като

„агриволтаика“. Водещият автор

Чад Хигинс, доцент в Колежа по зе-

меделски науки в OSU, смята, че ре-

зултатите от проучването ще ока-

жат влияние върху настоящата прак-

тика за изграждане на големи солар-

ни масиви в пустините. „Соларните

панели са придирчиви. Ефективнос-

тта им спада с покачването на

температурата им. Пустините са

по-горещи и затова производително-

стта на единица площ не е макси-

мално възможната“, обяснява Хигинс.

За целта на проучването изследо-

вателите от OSU анализират дан-

ни за производството на енергия,

събрани от Tesla, която инсталира

5 големи, свързани към електрораз-

пределителната мрежа соларни ма-

сива върху земеделски земи, собстве-

ност на щата Орегон. По-специал-

но, екипът проучва данни, събирани

на всеки 15 минути от масива 35th

Street Solar Array, инсталиран през

2013 г. в западната част на кампуса

на университета в град Корвалис.

Ново проучване
разкрива потенциала
на агриволтаиката

Учените синхронизират информа-

цията на Tesla с данни, събирани от

монтирани при масива станции за

изследване на микроклимата, регис-

триращи стойностите за средна

температура на въздуха, относител-

на влажност, скорост и посока на

вятъра, влажност на почвата и на-

лична соларна енергия. На база на

тези резултати съавторът на про-

учването Елназ Хасанпур Адех раз-

работва модел за фотоволтаичната

ефективност като функция от тем-

пературата на въздуха, скоростта

на вятъра и относителната влаж-

ност.

„Открихме, че когато времето е

хладно, ефективността се подобря-

ва, и обратно – когато е горещо, тя

се влошава. Също така при тихо

време ефективността е по-ниска, но

при лек вятър се увеличава. Когато

условията стават по-влажни, ефек-

тивността на панелите пада. Може

да се каже, че соларните панели са

като хората – щастливи са, когато

времето е хладно, леко ветровито

и сухо“, пояснява Хигинс.

Използвайки глобални карти,

създадени от сателитни изображе-

ния, Адех прилага модела, включващ

17 класа земна покривка. След това

класовете са класифицирани от най-

добри (обработваеми земи) до най-

лоши (заснежени/заледени земи)

спрямо това къде производителнос-

тта на соларните панели би била

най-висока. След това моделът е

преоценен, за да се установи агри-

волтаичният потенциал за посреща-

не на прогнозните глобални енергий-

ни нужди, определени от Световна-

та банка.

Двамата учени са публикували и

проучване, което показва, че солар-

ните панели увеличават земеделска-

та производителност на сухи, нена-

появани обработваеми земи. Тези

резултати са добра индикация и че

разполагането на соларни панели

върху пасища или ниви би могло да

увеличи добивите от културите.

С
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   ово проучване на изследовате-

ли от Калифорнийския технологичен

институт (Caltech) и Северозапад-

ния университет в САЩ показва, че

филми ръжда могат да генерират

електрическа енергия от преминава-

ща върху тях солена вода. Взаимодей-

ствията между метални съединения

и солена вода често водят до полу-

чаването на електроенергия, но

това обикновено е в резултат на

химична реакция. За разлика от това

феноменът, открит от професори-

те по химия Том Милър (Caltech) и

Франц Гайгер (Северозападен уни-

верситет), не включва химични ре-

акции, а се основава на превръщане-

то на кинетичната енергия от те-

чащата солена вода в ток.

Т. нар. електрокинетичен ефект

е наблюдаван в тънки слоеве графен,

като е отчетена ефективност на

преобразуване от около 30%. Произ-

водството на филми от графен с

използваеми размери обаче е труд-

но. Откритите от Милър и Гайгер

тънки слоеве железен оксид се полу-

чават относително лесно и са ма-

щабируеми.

Въпреки че ръждата се образува

самостоятелно върху повърхността

на железни сплави, екипът от учени

трябва да е сигурен, че филмът се

формира с равномерна дебелина. За

тази цел те използват процес на

физично парно отлагане (PVD), при

който материали, които обикновено

са в твърдо състояние (в случая

желязо), се превръщат в пара и кон-

дензират върху желаната повърх-

ност. PVD дава възможност на изсле-

дователите да създадат железен

слой с дебелина 10 нанометра. След

изваждането на металния филм от

Свръхтънки слоеве ръжда
генерират електричество от
протичаща върху тях вода

машината за физично парно отлага-

не, спонтанно се формира слой ръжда

с дебелина около 2 нанометра. Впос-

ледствие при пропускането на сол-

ни разтвори с различни концентра-

ции върху него, учените установя-

ват, че се генерират няколко десет-

ки миливолта и няколко милиампера

на квадратен сантиметър.

„За да се придобие по-добра пред-

става, пластина с площ от 10 кв. м

може да генерира няколко киловата

на час – достатъчно за едно стан-

дартно американско домакинство.

В краткосрочен план, разбира се, по-

обещаващи са приложения с по-мал-

ки потребности от енергия, напри-

мер захранване на устройства с

ниска енергоконсумация в отдалече-

ни райони“, обяснява Милър.

Механизмът, на който се основа-

ва генерирането на електрическа

енергия, е сложен и включва процеси

на адсорбция и десорбция на йони. Най-

просто може да бъде обяснен така:

наличните в солената вода йони при-

вличат електроните в желязото под

слоя ръжда. Тези йони се движат за-

едно с протичащата солена вода и

благодарение на силите на привлича-

не изтеглят електроните в желязо-

то, генерирайки електрически ток.

Според Милър този ефект може да

бъде полезен в специфични приложе-

ния, при които има движещи се сол-

ни разтвори, като океана или човеш-

кото тяло. „Енергията на приливите

и отливите, или обекти в океана

като шамандури, могат да бъдат

използвани за пасивно преобразува-

не до електрическа енергия. Солни-

те разтвори в човешкото тяло, дви-

жещи се на импулси, могат да се из-

ползват за получаване на електро-

енергия за захранване на импланти“,

допълва ученият.

Свръхтънки слоеве ръжда
генерират електричество от
протичаща върху тях вода
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