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ЕСО внедри иновативна технология за управление на електропреносната мрежа
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) внедри иновативна мобилна

технология за управление на електропреносната мрежа в условията на нарастващ
дял на ВЕИ мощности и интегриране на електроенергийните пазари в региона.
Иновативното решение е реализирано в подстанция 110 kV Добрич на ЕСО в рам-
ките на проекта FLEXITRANSTORE, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“
на ЕС. Технологията е резултат от изпълнението на съвместен проект между ЕСО
и международната компания за енергийни технологии Smart Wires.

Устройство за преразпределяне на потоци активна мощност по паралелно рабо-
тещи електропроводи е инсталирано в Североизточна България, където има концен-
трация на инсталирани вятърни електроцентрали. Технологията е високоефективно
решение за гъвкаво управление на енергийните системи в Югоизточна Европа. Уни-
калният модул използва специално създаден контейнер с най-съвременната техноло-
гия, позволяваща на операторите на преносни системи да контролират енергийните
потоци в своята мрежа и съответно да намалят претоварванията в мрежата.

Проектът FLEXITRANSTORE има за цел да допринесе за развитието на паневро-
пейска преносна мрежа с осигуряване на гъвкавост и високи нива на взаимосвърза-
ност в условията на нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници.

ЕРП Север инвестира над 950 000 лв. в съоръжения за защита на птиците
Електроразпределение Север инвестира близо 957 000 лв. в близо 18 000 броя

птицезащитни устройства за последните 18 месеца. Съоръженията са разположени
в Североизточна България, където преминават миграционните маршрути на птици-
те. През последните години важен фокус в дейностите на електроразпределително-
то дружество е монтирането на птицебрани, птицезащити и защитни платформи.

Основните проекти от програмата на електроразпределителната компания за
опазване на птиците се осъществяват преди пролетната и след есенната миграция.
Целта е необезпокояване на пернатите животни по време на периода им на гнездене
и отглеждане на поколение. Дейности по обезопасяване на съоръженията се из-
вършват при неотложни случаи и през активния за птиците летен сезон, тогава,
когато има непосредствена заплаха за техния живот и здраве. Компанията от го-
дини работи съвместно с Българското дружество за защита на птиците и РИОСВ.

България си сътрудничи с Федерална провинция Саксония в областта на енергийната
ефективност В рамките на двустранна среща обсъдиха възможност за сътрудничество в

областта на енергийната ефективност между България и Федерална провинция
Саксония. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) ресорният министър Виолета Комитова и министърът на регио-
налното развитие на немската провинция Томас Шмидт коментираха предизвика-
телствата, които поставя предстоящото преструктуриране на въглищните рай-
они. Като възможни теми за бъдещо съвместно сътрудничество бяха определени
климатичните промени, намирането на по-чисти енергийни източници, чисти гра-
дове на бъдещето, енергийни спестявания, нискоенергийни сгради и др.

Министър Шмидт подчерта, че важна тема за Саксония е трансформацията на
бъдещите бивши миннодобивни предприятия, като целта е използването на инова-
ции, чрез които да се върви в посока чисти енергийни източници. Той подчерта,
че може да се намерят общи решения на база научни изследвания и нови технологии
и отбеляза възможностите за финансиране на подобни инициативи, с които Евро-
пейският съюз разполага.
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Нестле България спести 14 000 т въглеродни емисии на природата у нас за т. г.
Нестле България получи сертификат за използване на 100% зелена енергия, който

гарантира, че компанията насърчава производството на електроенергия от възоб-
новяеми източници в България – слънчева енергия, вятърни и водни централи. Ком-
панията спести 14 000 т въглеродни емисии на природата у нас за 2021 г. Енерго-
Про е доставчикът, от който Нестле закупува гаранциите за произход на елект-
рическа енергия, осигурявайки 12 000 МВтч зелена електроенергия през т. г.

„Нестле има сериозен ангажимент към природата и постигането на нулев не-
гативен ефект към нея както на глобално, така и на местно ниво. Използването
на зелената енергия не е модна тенденция. Получаването на този сертификат е
доказателство колко сериозно заявяваме своите ангажименти по отношение на
въглеродните емисии и тяхното намаляване“, коментира изпълнителният директор
на Нестле България Петър Стоилов.

На глобално ниво целта на компанията е да постигне нулеви нетни емисии на
парникови газове до 2050 г. Това е част от най-амбициозната цел на Парижкото
споразумение – ограничаването на глобалното повишаване на температурата до
1,5°C. Нестле България продължава да инвестира в иновативни технологии и инду-
стриално оборудване, които са благоприятни за околната среда и водните ресурси.

Световният пазар на дизелови генератори ще нарасне с 8,82 млрд. щатски
долара в периода от 2021 до 2025 г., сочи анализ на Technavio. Сред водещите
доставчици на пазара са Americas Generators, APR Energy, Atlas Copco, Caterpillar,
Cummins, Generac Power Systems, General Electric, J C Bamford Excavators, Kohler и
Mitsubishi Heavy Industries.

Ръстът на пазара на дизелови генератори е обусловен от нарасналите нужди
от дизелови генератори в центровете за данни, прекъсванията в захранването
заради природни бедствия и по-честите случаи на повреди в електропреносните
мрежи. Тези фактори се очаква да спомогнат за постигането на ограничен годишен
ръст от 6,78% през анализирания период. По-строгите регулации за емисиите са
един от основните фактори, които може да окажат негативно влияние върху ръста
на пазара в дългосрочен план.

По-строгите регулации за емисиите влияят негативно на ръста на пазара на дизелови
генератори

Стартира изграждането на зарядните станции за новите електрически автобуси на Бургас
С официална церемония в Бургас бе даден стартът на строително-монтажните

работи за изграждане на инфраструктурата за ведомствени станции за зареждане
на електрически автобуси, предназначени за масовия градски транспорт в морския
град. В рамките на проекта, изпълняван от Бургасбус в партньорство с община
Бургас, ще бъдат доставени и въведени в експлоатация общо 56 броя електрически
автобуса за нуждите на обществения транспорт.

Монтирането на зарядните станции е една от съпътстващите дейности по
проекта, с изпълнението на който се очаква повишаване на качеството на транс-
портната услуга, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите
и гостите на община Бургас.

На територията на автобусното депо на Бургасбус на ул. „Индустриална“ №1
са проектирани и ще бъдат изградени общо 44 броя зарядни станции, захранването
за които ще се осъществява посредством два нови трафопоста с обща мощност
до 3200 kVА. В това депо ще се зареждат 10 броя 18-метрови електрически съчле-
нени автобуса и 34 броя 12-метрови електрически автобуса тип „соло“. На тери-
торията на тролейбусното депо на Бургасбус в ж.к. „Меден рудник“ са проектирани
и ще бъдат изградени общо 12 зарядни станции за 12 броя 9-метрови електрически
автобуса, които ще се захранват от свободната мощност на собствена токоиз-
правителна станция на дружеството.

Изграждането на интерконектора Гърция – България отговаря на най-високите
стандарти в бранша Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора Гърция – Бълга-

рия се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите
стандарти в бранша. Това установиха редица проверки на регионално и национално
ниво, свързани с изпълнението на строителството на междусистемната газова
връзка Гърция – България. Управлението на проекта се извършва успешно и до
момента нито една проверка не е резултирала в налагане на санкция.

„За нас са от изключително значение както качеството на изпълнение, така и
безопасността на екипите на терен, ангажирани с изграждането на газопровода
IGB. Работим активно и в посока опазване на околната среда в районите по тра-
сето на интерконектора. Вярваме, че постигнатото до този момент отговаря на
всички международни стандарти и изисквания и полагаме необходимите усилия
темпото на изпълнение на проекта да е стабилно и той да завърши в договорения
срок“, коментираха изпълнителните директори на проектната компания ICGB Те-
одора Георгиева и Константинос Караянакос.

Едновременно с регулярните проверки на местно и национално ниво, дейността
на проектната компания и напредъкът по изграждането на интерконектора подле-
жат на постоянни одити от независими фирми и международни институции, свързани
със завишените изисквания по договора за финансиране от Европейската инвести-
ционна банка. ICGB вече приключи успешно и третия от шестте планирани еколо-
гични одита, които се извършват от независим международен консултант.
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Кои са най-значимите проекти за индустриална авто-

матизация, в които екипът на Гемамекс успешно инве-

стира своя богат опит?

Гемамекс скоро отбеляза своята 30-годишнина и това
е повод да се върнем назад в годините и направим пре-
глед на постигнатото. За много от нашите клиенти сме
основно доставчици на маркова апаратура за автомати-
зация от OMRON, YASKAWA, INVT, ESTUN, ORIENTAL
MOTOR, TELEHAASE, PATLITE и др. За други клиенти сме
познати като инженерингова фирма, тъй като извършваме
развойна, производствена и внедрителска дейност. Ис-
тината е, че винаги сме били комплексен доставчик, като
сме се стремили да не отказваме задачи, поставящи
предизвикателства пред нас, и даже колкото по-“екзо-
тични“ са били те, толкова повече са ни привличали.

Ще се опитам да откроя по-значимите разработки в
областта на индустриалната автоматизация, реализи-
рани в по-голям обем: в дървопреработвателната про-
мишленост са управления на сушилни камери за дърве-
сина; в производството на бетон и бетонови изделия
имаме над 160 управления на бетонови възли, които
работят надеждно вече повече от 15 години; в прера-
ботката на пластмаси сме автоматизирали екструде-
ри, бласт автомати и издувни машини; в краностроене-
то приносът ни е при въвеждане на честотни управле-
ния и софтуер за управление на кранове; в областта на
фармацевтиката произвеждаме управления за машини
за етикетиране на ампули и фиали; от 6 години произ-
веждаме мощни бързозарядни станции за електрически
автобуси.

Разкажете повече за развойната и производствена

дейност на зарядни станции за електробуси и какво

стимулира интереса в тази област?

Въвеждането на е-мобилността в Европа като зелена
алтернатива за използване на енергийните източници в
момента е стабилен процес. Първоначално се включихме
в областта на зареждане на електрически автобуси със
суперкондензатори. Това е технология за бърз заряд,
където за една минута се зарежда около 5 – 8 kWh енер-
гия. Разработихме гама от зарядни станции с мощности
от 100 до 500 kW, като за мощности от 250 kW и 450 kW
имаме реализирана адитивна модулност, с която можем
да постигнем мощности от 700 и 900 kW.

Започнахме и производство на такива станции, като
имаме инсталирани в България, Австрия, Сърбия, Дания
и Италия. Цялостната разработка в част проект, хар-
дуер и софтуер е създадена от специалисти на Гема-
мекс. Тествана и усъвършенствана е в продължение на
6 години и се радва на високи оценки от фирмените
оператори на електрически автобуси. Към зарядните
станции предлагаме софтуер за мониторинг на заряд-
ните процеси с възможности за енергиен мениджмънт
на автобусния парк.

Натрупаният опит ни дава
стимул в разработката
на бързозарядни технологии

Натрупаният опит в проектирането и производство-
то на зарядни станции за електробуси със суперконде-
затори ни стимулира да отворим врата и към техноло-
гията за зареждане на електрически превозни средства
с батерии. Вече направихме прототип на комбинирана
бързозарядна станция както за суперкондензатори, така
и за батерии. Относно типа на превозните средства
сме се насочили основно към електробусния транспорт
и в бъдеще може би към електрически камиони.

Кои са най-актуалните Ви и иновативни технологии за

автоматизация и каква добавена стойност носят?

Относно актуалността и иновативността на техно-
логиите за автоматизация мога да посоча философията
на Индустрия 4.0 с някои от принадлежащите й ниши като
визуална инспекция, роботика и най-вече интелигентни
пригодени за i4 сервозадвижвания и честотни управления.
Естествено се придържаме към технологиите в тази
област на фирмите, които представяме в българското
пространство. Тук предлагаме както доставки и консул-
тации, така и инженерингово партньорство. Добавена-
та стойност за нашите клиенти се изразява в качество-
то на продуктите и технологиите на споменатите про-
изводители и в помощта, която оказваме за постигане
на модерни решения за автоматизация.

Кои са основните принципи в отношенията Ви с клиен-

ти и партньори, печелещи тяхното доверие?

Придържаме се към лоялно взаимноизгодно сътрудни-
чество с нашите клиенти. Предлагаме върхови продук-
ти в областта на автоматизацията и това се цени от
нашите партньори. По отношение на инженеринговата
ни дейност се стремим да дадем най-доброто в техни-
ческо, софтуерно и организационно отношение. Работят
ли нашите решения безотказно, клиентът е доволен и
ние се радваме на дългосрочно сътрудничество.

Дейността ни изисква висок професионализъм, но най-
вече екипност за постигане на комплексност в разра-
ботките и в обслужването на клиентите ни. Не робува-
ме на мантрата, че ниските цени сами продават про-
дуктите ни. Смятам, че добавянето на принадена стой-
ност във всички аспекти, целящи постигане на задово-
лително за клиентите ни партньорство, е ключът за
успеха ни.

инж. Георги Генчев, президент на
Гемамекс, пред. сп. Енерджи ревю

Натрупаният опит ни дава
стимул в разработката
на бързозарядни технологии
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Решенията от Rittal спестяват
производствено време и разходи
на Гемамекс Моушън Ко

Решенията от Rittal спестяват
производствено време и разходи
на Гемамекс Моушън Ко

Почти 3 години след пускането си на па-

зара шкаф-системата VX25 се превърна в аб-

солютен лидер сред производителите и ин-

теграторите. Ползите от нея изпитаха хи-

ляди клиенти на Rittal по света, включително

над 110 големи български компании, сред кои-

то и Гемамекс Моушън Ко.

5 години успешно
партньорство

Като производител на бързозарядни стан-

ции за електробуси Гемамекс Моушън Ко. вече

5 години използва шкафове от Rittal. В сфера-

та на дейност на Гемамекс е разработена

конструкция тип "3 в 1", съставена от три

сглобени шкафа за монтаж на елементите за

работа на открито. Достъпът до тях е от

три страни през 4 врати. Шкафовете имат

инсталиран външен климатик, два броя вен-

тилатори с предпазни капаци, 4 броя решет-

ки и допълнителен защитен покрив. В шкафо-

вете са разположени силови електрически ус-

тройства, честотен инвертор, 3 бр. транс-

форматори с 150 kVA всеки, комутационна

апаратура, изправителни блокове и кабели за

мощности от 100 до 450 kW.

За управлението на станцията има елек-

трическо табло с програмируем контролер,

сензорен видеотерминал, специализирана

сигнална и комуникационна апаратура.

Шкафът е със собствена трикръгова клима-

тична система, изградена от специализиран

климатик за монтаж на открито, индустри-

ални вентилатори с външна решетка и

филтър, и нагреватели на Rittal, които тряб-

ва да работят в температурен диапазон от

-35 до +45°C.

Георги Генчев, управител
на Гемамекс Моушън Ко.,
за Rittal

„В резултат на богатата гама от конст-

руктивни елементи от Rittal имахме възмож-

ността да реализираме лесно голямо много-

образие за различните видове спрямо мощно-

стта и като типове зарядни станции с кра-

сив външен дизайн и висок клас на защита.

Бе постигната стабилна конструкция за

монтаж на апаратура с общо тегло от 2600

кг. Асемблирането на една станция става

бързо, с малко на брой елементи и при много

нисък риск от нараняване. Почти 80% от кон-

структивните елементи са от Rittal, с кое-

то намалихме броя на доставчиците и спе-

челихме време в производствения си процес,

като също така съкратихме от проектант-

ските и материални разходи. Високото каче-

ство на праховото боядисване на шкафове-

те ни позволи да постигнем перфектна ви-

зия отвън и отвътре.

Много високо ценим помощта на екипа на

Rittal България, който ни съдействаше при про-

ектирането на шкафовете и последващата

логистична подкрепа. Нашите зарядни стан-

ции работят в 5 високоиндустриални европей-

ски държави и се радват на положителна

оценка както като функционалност, така и

като конструкция и качество на изработка.“
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Saint-Gobain Group, водещ световен производител на остъкление с
представителства в 70 държави, лансира усъвършенстван продукт за
фасади COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY.

Saint-Gobain Group пуска на пазара усъвършенстван продукт за

фасадно остъкляване COOL-LITE
® KN 148 II RHAPSODY. Tой е вдъх-

новен от еклектиката на автентичните пейзажи в Югоизточна

Европа, от синтеза на стилове и влияния от различни култури и

епохи. COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY има широко приложение. Стък-

лото е подходящо за всички видове фасади на търговски и нежи-

лищни сгради (офис сгради, магазини, хотели, ресторанти и др.),

както и на жилищни сгради от висок клас (апартаменти, веранди).

Резултатът е визуално удовлетворяващ, с оптимална интеграция

в архитектурния и природния пейзаж.

Наред с естетиката архитектурното стъкло COOL-LITE® KN

148 II RHAPSODY добавя стойност към температурния комфорт на

интериора както през лятото, така и през зимата в съответст-

вие с новите стандарти за изграждане на сгради с почти нулево

потребление на енергия (nZEB) в България. Енергийната ефектив-

ност на сградите е част от изискванията на системите LEED и

BREEAM за престижна сертификация в зеленото строителство.

Технически характеристики на COOL-LITE®

KN 148 II RHAPSODY
Осветеност и отразяване

Стъклото COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY е създадено, за да

осигури отличен соларен фактор. То осигурява топлинна защита

през лятото, но също така и пропускане на светлина, което поз-

волява да се намали "ефектът на заслепяване" до най-ниското ни-

во. Продуктът притежава най-добрия коефициент на топлопреми-

наване в сравнение с подобни продукти на пазара и по този начин

създава приятна среда и комфорт на закрито през зимния сезон.

Именно с оглед на съчетанието на технически характеристики и

естетическа адаптивност специалистите препоръчват COOL-

LITE® KN 148 II RHAPSODY като отлично решение както за модерни

жилищни постройки, така и за промишлени, търговски и офис сгради.

При избор на COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY като архитектур-

но стъкло се създават дълготрайни фасади, а качеството на глед-

ката е превъзходно. Отвън стъклото има неутрален вид с лек ню-

анс на слонова кост. Външното отражение е средно, с висока сте-

пен на автентичност на цветовете. Вътрешното отражение е

слабо, което е равносилно на по-голям визуален комфорт.

Приятен микроклимат и енергийна
ефективност
Изборът на COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY е избор на ефек-

тивна експлоатация на сградата с ниски разходи за отопление и

охлаждане.

 Асортимент
COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY се предлага с дебелина от 6, 8,

10 mm с EASYPRO®. Максималните размери на стъклото достигат

6000 x 3210 mm.

Обработка на COOL-LITE® KN 148 II

RHAPSODY

Изолация на покритието
Стъклото COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY винаги се монтира

в стъклопакет с покритие на лице №2.

Закаляване
Покритието трябва да бъде закалено, за да бъдат изпълнени

заложените технически и естетически параметри. Системата

EASYPRO® помага за по-лесна обработка.

Ламиниране
Покритието може да бъде ламинирано, ако не е в контакт с PVB

филма. Стъклото COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY трябва да бъде

термично третирано преди ламиниране.

Термично тестване
Препоръчва се да се прави за всяко закалено стъкло, за да се

избегне спонтанно счупване поради остатъчен никелов сулфид.

Огъване
Стъклото COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY може да се огъва при

определени ограничения.

Енергийна ефективност, дълготрайност и
красота при футуристичните фасади се
постигат с качествено стъкло

Енергийна ефективност, дълготрайност и
красота при футуристичните фасади се
постигат с качествено стъкло
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Предстои 14-ото издание на Световния
енергиен конгрес и изложение EIF

бизнес

   ежду 13 и 15 октомври т. г. в

Анталия ще се проведе 14-ото изда-

ние на Световния енергиен конгрес

и изложение EIF. Събитието предо-

ставя платформа за обсъждане на

широк диапазон от теми, свързани

с производството на енергия в Тур-

ция и в глобален мащаб.

Целта на EIF 2021, което ще се

реализира с подкрепата на Турското

министерство на енергетиката и

природните ресурси, е да оцени раз-

лични енергийни източници и пазари

във всичките им измерения и да

създаде среда, в която да бъдат

дискутирани най-новите разработ-

ки и приложения в сектора.

Предходното издание на форума,

състояло се през 2019 г., привлича

247 турски и 58 чуждестранни ком-

пании, както и над 14 000 делегати.

Програмата на EIF 2019 включва 34

сесии със 161 лектори. Всяка година

подкрепата, която събитието оказ-

ва на сектора, нараства.

Тази година в центъра на дискуси-

ите ще бъдат теми, свързани с про-

изводството на енергия от възобно-

вяеми източници и биомаса, актуал-

ните разработки в електроразпреде-

лението, експлоатацията, поддръжка-

та и модернизацията на електроцен-

трали, съхранението на енергия, ди-

гитализацията в енергийния сектор,

пазарите на нефт и газ в Турция и др.

Конгресът е насочен към представи-

тели на дружества за производство,

разпределение и търговия с електро-

енергия, индустриални камари, обще-

ствените власти, учени, оператори

на централи, технически консултан-

ти и инженери, инвеститори.

В изложбената част на EIF 2021 ще

се включат производители на възоб-

новяема енергия и системи за съхра-

нение, доставчици на технологии за

ВЕИ, електроразпределителни друже-

ства, инженерингови и консултант-

ски компании, фирми, предоставящи

поддръжка, ремонт и обслужване на

енергийни съоръжения, производите-

ли на минна техника, ОВК оборудва-

не, измервателни уреди и др. Участ-

ниците в събитието ще се възполз-

ват и от специално създадената от

организаторите Domino Fuarcilik сис-

тема за насрочване на бизнес срещи,

насочени към разширяване на парт-

ньорската и клиентската мрежа.

Предстои 14-ото издание на Световния
енергиен конгрес и изложение EIF

М
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  а 11 септември т. г. водачи и

любители на електромобили се

събраха в базата на АББ България –

клон Раковски на първото автокино

за такива превозни средства. Цел-

та на организаторите, АББ Бълга-

рия и Асоциацията на собственици-

те на електромобили в България

(АСЕБ), бе да популяризират елект-

рическата мобилност и нейната

практичност и устойчивост.

Поводът беше Световният ден на

електромобилите, 9 септември, а

програмата включваше годишната

среща на членовете на АСЕБ, после-

двана от тематична викторина с

награда макет на болид от Формула

Е, чийто официален спонсор е АББ.

За финал бе запазена кинопрожекция

на филма „Диви и щастливи“. Осигу-

рен бе свободен достъп за всеки соб-

ственик или водач на електрически

автомобил.

По време на официалното откри-

ване Иван Воденчев, управител на

АББ България – клон Раковски, при-

ветства присъстващите и изрази

благодарността си към съорганиза-

торите от АСЕБ, както и към всич-

ки възприели електрическия автомо-

бил освен като средство за транс-

порт и като средство за намалява-

не на въглеродния си отпечатък.

„АББ подкрепя електрическата мо-

билност като до момента е доста-

вила над 100 DC зарядни станции в

България. Последните няколко месе-

ца доставихме 10 DC станции Terra

124, които могат да зареждат до два

автомобила едновременно с мощ-

ност от над 60 kW. В Раковски кон-

кретно подкрепяме електромобилно-

стта със собствена зарядна база,

състояща се от 1 DC Terra 50 и 8 AC

станции.“

През последните години все по-

осъзната става нуждата от индиви-

дуален принос за намаляване на вред-

ните емисии, а с разрастването на

Световен ден
на електромобила 2021
АББ и АСЕБ отбелязаха събитието с първото автокино за електромобили

зарядната инфраструктура и разви-

тието на батерийни технологии

интересът към закупуване на елек-

тромобил нараства експоненциално.

„В момента обмисляме втори семе-

ен електромобил и ще освободим

напълно автопарка си от ДВГ. В

градска среда електромобилът е

много по-бърз и по-комфортен, а

възможността за безплатно парки-

ране в синя и зелена зона е изключи-

телно голямо предимство. Колата ни

е с една от най-малките батерии –

22 kW, и в градски условия изминава

около 160 км с едно зареждане“,

споделиха участници в събитието.

Сътрудничеството между АББ и

АСЕБ стартира през 2016 г. Водени

от съвместния мотив за развитие

на мобилност с нулеви емисии, две-

те организации си партнират в ре-

дица инициативи.

АСЕБ е неправителствена органи-

зация, обединяваща собственици и

водачи на електромобили, които

вярват, че бъдещето на транспор-

та са електрическите автомобили,

като по-ефективни и по-екологични

превозни средства, чрез които може

да се постигне огромно въздействие

за опазването на качеството на

въздуха в населените места.

Представители на АББ вземат

участие на срещите на Асоциация-

та. Заедно те обсъждат инициати-

ви, оказват взаимно съдействие за

развитие на законодателна рамка,

която да насърчава електрическата

мобилност и да облекчава собстве-

ниците на електромобили. Об-

съждат новите зарядни продукти,

като търсят активна обратна

връзка от тях в качеството им на

бъдещи ползватели.

Ангел Димитров, експерт „Бизнес

развитие“ в направление „Зарядна

инфраструктура за електромобили и

UPS“ на АББ България, споделя, че

през последните 2 години интересът

на потребителите към електричес-

ките автомобили нараства с огром-

ни темпове. Търсенето е достигна-

ло нива, които автомобилните про-

изводители трудно успяват да задо-

волят. За щастие инфраструктура-

та се развива достатъчно бързо, за

да предоставя нужното обслужване

за комфорта на водачите.

В сектора се забелязват няколко

отчетливи тенденции, които в бъде-

ще ще се развиват, споделя г-н Ди-

митров. Първата е увеличаването на

мощността на зарядните станции,

като с това възниква нуждата от

увеличаване на мощностите на елек-

троснабдителната мрежа, която ги

захранва. Наблюденията са, че са

заявени доста места за изграждане

на станции и през следващата годи-

на осезаемо ще се усети разгръща-

не на зарядната мрежа.

Нишата за производство на елек-

тромобили е благоприятна за нетра-

диционни производители. Това е дру-

га тенденция, която се очаква да се

задълбочи – пазарът на електричес-

ки транспортни средства ще даде

добра среда за развитие на находчи-

ви и иновативни по-малки и старти-

ращи производители, освен традици-

онните концерни.

Световен ден
на електромобила 2021

Н
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  рансформаторът е важно звено

в електроенергийната система в

едно предприятие. От изправност-

та му зависи непрекъснатостта на

снабдяването към производствени-

те линии и изпълнението на опера-

тивния план. Непланирани прекъсва-

ния и повреди на електроенергийни-

те системи могат да имат пагубно

икономическо въздействие върху

производството.

Трансформаторното масло (изве-

стно още като изолационно масло)

притежава отлични диелектрични

свойства и голяма стабилност при

високи температури. В трансформа-

торите маслото служи като изола-

ция, предотвратява възникването на

разряд и в същото време отвежда

топлината от трансформатора

(т.е. действа като охлаждаща теч-

ност). Маслото е изолираща среда,

играеща много важна роля при гасе-

нето на волтовата дъга в прекъсва-

чите, а също и във вериги под напре-

жение и други електрически съоръ-

жения.

Изолационните масла се характе-

ризират със специфични свойства,

които допринасят за безопасната и

Електроизолационни
(трансформаторни)
масла

Поради токсичността си полихлорираните бифенили са забранени за използване в транс-
форматорни масла

Температурата в трансформатора е критичен параметър, от който зависи експлоатаци-
онният живот на уредбата

Естествените естери имат точка на възпламеняване 360°C, която според данните е най-
високата температура от всички алтернативни течности, използвани в трансформатори

безпроблемната работа на транс-

форматорите, т.е. те се считат за

особено критичен елемент в елект-

роенергийните системи. Например

съпротивлението на маслото тряб-

ва да е достатъчно високо, за да

гарантира, че между изолираните

вериги няма да възникне електричес-

ки разряд.

Изолационните свойства на мас-

лото се използват при силовите

трансформатори, където магнито-

проводът и намотките са потопе-

ни в масло с цел защита. Друго

важно свойство на изолационното

масло е предотвратяването на

окисляване на целулозната изолация.

Трансформаторното масло играе

ролята на ефективна бариера меж-

ду кислорода в атмосферата и це-

Т

Електроизолационни
(трансформаторни)
масла
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лулозата, като така се избягва директният контакт

и се минимизира окисляването. Нивото на трансфор-

маторното масло се измерва с помощта на магнитни

сензори за ниво.

Грижа за трансформаторните масла
Трансформаторното масло трябва да отговаря на

физико-химичните показатели за изолационни масла,

посочени в БДС EN 60296 или еквивалентен стандарт,

и да е съвместимо с одобрените за приложение транс-

форматорни масла. Електроизолационните масла се

състоят от смеси на течни въглеводороди на аромат-

ния (CnH2n-6), метановия (CnH2n-2) и нефтения (CnH2n) ред.

Получават се чрез дестилацията на мазут при пречи-

стване на първите маслени фракции. Тe не трябва да

съдържат полихлорирани бифенили (PCB). Тези съеди-

нения са били широко използвани в миналото като изо-

латори в трансформатори, кондензатори и като охлаж-

дащи течности, но поради токсичността и класифи-

цирането им като устойчив органичен замърсител, про-

изводството и употребата им са забранени.

Уплътнителите трябва да бъдат съставени от мас-

лоустойчиви материали, като не се допускат уплът-

нители, съдържащи азбест, полиамиди и др. Към хер-

метичните трансформатори се монтира комбинирано

газово реле с нивопоказател и двуконтактен термо-

метър, което позволява взимане на газова проба, по-

казва текущите стойности на температурата и ни-

вото на маслото, подава сигнал при понижаване на

нивото на маслото, при натрупване на прекомерно

количество газ и при превишаване на допустимото

работно налягане.

Трансформаторите са снабдени с кран за източване

на маслото и взимане на маслена проба, който позволя-

ва регулиране на маслената струя. Също така е добре

да бъде предвидена защита против неправомерно източ-

ване на маслото посредством пломба.

Концентрацията на вода над 2,5% е стойността,

която класифицира трансформатора като мокър и оз-

начава, че той се нуждае от осушаване. При концент-

рации над 3,5 – 4% трансформаторът може да генерира

балончета от пара и това да доведе до авария.

С помощта на вакуумдехидратираща машина масло-

то се нагрява и осушава, след което се връща в транс-

форматора. Този процес е бавен, но икономически оправ-

дан поради ниските разходи по прилагането му и възмож-

ността за обработка на маслото при включен транс-

форматор.

Твърдите частици съставляват механичните приме-

си, които може да са внесени в процеса на производство

на трансформатора или при доливане на недобре съхра-

нено или необработено масло. Такива също така могат

да преминат и през дихателя при зле поддържано мас-

лено резервоарче, или да се генерират в процеса на

стареене на изолацията.

Механичните примеси, когато са в твърде високи

концентрации, се отлагат върху повърхността на на-

мотките, влошават топлообмена и е възможно да дове-

дат до развитие на частични разряди. Част от меха-

ничните примеси могат да се поляризират в електро-

магнитни полета, което води до влошаване на tgδ, къде-

то δ е ъгълът на диелектрични загуби и е основна ха-

рактеристика на диелектриците. Диелектрик, поста-

вен в електрическо поле, превръща част от енергията

на полето в топлина, в резултат на което се загрява.

Тази енергия се нарича диелектрична загуба.

При обработка на свежи трансформаторни масла или

масла в експлоатация водното съдържание се понижава

под 10 ppm и общото съдържание на газове под 3%. След

обработка пробивното напрежение нараства, като за

нови масла надхвърля 70 kV, а за масла в експлоатация

– 60 kV.

При тази обработка не може да се очаква значимо

подобрение в киселинното число, напрежението между

фазите и tgδ. Когато тези показатели са влошени,

съгласно IEC 60422-13 маслото трябва да се смени или

регенерира.

Прегряване на маслото
Температурата в трансформатора е критичен пара-

метър, от който зависи експлоатационният живот на

уредбата. Освен това температурата в трансформа-

тора е важен показател при следенето на претоварва-

не и оценка на въздействието на работата. При проек-

тирането и изпитването е важно да се вземе предвид

прегряването на трансформатора, за да могат да се

определят характеристиките му.
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Съгласно стандарта БДС EN

60076-2:2011 – Силови трансформа-

тори. Част 2: Прегряване на транс-

форматори, потопени в течност

едно от типовите изпитвания на

трансформаторите за прегряване е

при свързване на късо при установен

режим. При него трансформаторът

е подложен не на обявените напре-

жение и ток, а на изчислените общи

загуби. По този начин се установя-

ва прегряването в горните слоеве,

средното прегряване за маслото с

разсейване на общите загуби, сред-

ното прегряване на намотките и др.

Обикновено загубите в проводни-

ците и загубите от магнитопрово-

дите са източниците на топлина в

трансформатора, като методите на

охлаждане са посочени в БДС EN

60076-2:2011 Силови трансформато-

ри. Част 2: Прегряване на трансфор-

матори, потопени в течност.

Според мощността на трансфор-

матора охлаждането в масло се из-

вършва с различни казани – с гладки

стени, с вълнисти стени и такива с

охладителни радиатори. Топлопрена-

сянето се осъществява на принци-

па на конвекцията и благодарение на

топлопроводимостта на маслото,

което отвежда топлината от на-

мотките и магниторповодите и я

предава на казана.

Минерални масла и
алтернативни решения

Качествата на трансформатор-

ното масло, подобно на много други

флуиди, деградират с течение на

времето при нормална употреба на

уредбата. Ето защо всяка програма

за профилактика трябва да включва

проверка на маслото за утайки или

признаци на замърсяване и окислява-

не. Оптималният вариант зависи от

спецификата на приложението. Ма-

кар все още най-широко в практика-

та да се прилагат минералните

масла, на пазара се предлагат инте-

ресни алтернативни решения.

Минералните масла на нефтена

основа се произвеждат от суров

петрол с много ниски нива на есте-

ствени восъци или при пълно от-

съствие на такива. Тези масла имат

много ниска температурна граница

на течливост, т.е. температурата,

при която маслото е течливо. Тъй

като минералните имат по-ниско

съдържание на восък от някои други

масла, те притежават и по-ниска

температура на течливост, като

така не се налага обогатяване с

добавки, за да се понижи изкустве-

но. Други предимства са, че масло-

то има нисък вискозитет и по-дълъг

експлоатационен живот. По отноше-

ние на продължителността на екс-

плоатация обаче, задължително ус-

ловие е техническият персонал да

прави регулярни проверки на състо-

янието на маслото.

Утайките са постоянен проблем

с някои трансформаторни масла.

Минералните масла обаче имат

утайка с умерена разтворимост.

Тази характеристика означава, че не

образуват отлагания върху намот-

ките, което би се отразило негатив-

но върху охлаждането на трансфор-

матора. Освен това благодарение на

това свойство се избягват пробле-

ми с прегряване на трансформато-

ра, които биха могли да съкратят

живота на оборудването.

Парафиновите трансформаторни

течности също се произвеждат от

суров петрол, но съдържат повече

восък в сравнение с минералните

масла. Увеличеното количество

восък също повишава температура-

та на течливост, което означава, че

може да се наложи да се прибавят

добавки. Парафиновите масла имат

по-ниска плътност в сравнение с

минералните при ниски температу-

ри, а също така и по-висока анти-

окислителна стабилност – характе-

ристика, отразяваща неговата ус-

тойчивост на окисляване. Това свой-

ство спомага за удължаване на екс-

плоатационния живот при продължи-

телна употреба.

Поради тяхната свободна налич-

ност и ниска цена, минералните

масла дълго време са били най-широ-

ко използваното средство за елек-

троизолация и охлаждане в силови

трансформатори. Един недостатък,

свързан с някои от най-широко изпол-

званите трансформаторни масла, е,

че те вредят на околната среда.

Налага се строг контрол и мерки за

регулиране на използването и из-

хвърлянето на маслата, произведе-

ни от петрол. Ниската им степен на

пожаробезопасност и ограничените

възможности за биоразграждане

стимулират търсене на по-добри

алтернативи за изолация на елект-

рическото оборудване. Забелязва се

нарастваща тенденция за използва-

не на масла на естерна основа, кои-

то са биоразградими.

Редица изследвания съпоставят и

проучват характеристиките на ми-

нералните масла с масла на расти-
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телна основа и различни комбинации

от масла. За да се определи основ-

ното пробивно напрежение и интен-

зитетът на електрическото поле,

изолационните масла се смесват в

точни количества.

Любопитни резултати, получени

при едно от новите проведени изслед-

вания, например сочат, че смес от

минерално масло и растителни мас-

ла в равни части може да представ-

лява добра алтернатива за изолация

на електрически устройства и осо-

бено на силови трансформатори в

райони с нестуден климат, тъй като

естествените естери са екологич-

ни и слабо запалими вещества с под-

ходящи физико-химични свойства.

Изпитването включва нови и съхра-

нявани по-дълго проби от масло и се

отнася до показатели като електри-

ческо съпротивление, коефициент на

диелектрично разсейване tgδ, елек-

тропроводимост, вискозитет, про-

бивното напрежение, увеличаване на

водното съдържание и гъвкавостта

на маслото в среда на електрическо

поле. Изследванията също така показ-

ват, че естествените естери като

зехтин, слънчогледово масло в срав-

нение с минерално масло имат по-

високи температури на възпламеня-

ване. Като цяло резултатите доказ-

ват приложимостта на естествени-

те естери като алтернативен дие-

лектрик в силови трансформатори.

Друго предимство на естерите е,

че те играят съществена роля за

пожаробезопасността, тъй като

естерите могат да работят при

температури по-високи с 30°C над

работните температури на масла-

та на минерална основа.

Естествените естери също така

имат точка на възпламеняване

360°C, която според данните е най-

високата температура от всички

алтернативни течности, използва-

ни в трансформатори. Следовател-

но, изборът на масло, базирано на ес-

тери, може да бъде интелигентно

решение за предотвратяване на по-

жари, които се разпространяват

бързо в промишлени среди. Някои ана-

лизатори смятат, че комбинацията

от затоплящ се климат и нараства-

щата тенденция към претоварване

на трансформаторите ще накара

все повече потребители да се насо-

чат към новите алтернативи като

естерните масла.

Наскоро един от водещите произ-

водители представи нов биоразгра-

дим продукт на естерна основа без

сяра. Той елиминира риска от коро-

зия, която маслата, съдържащи сяра,

могат да причинят. Новият диелек-

трик е находчив избор в проекти, в

които екологичните изисквания са

изключително строги. Температура-

та му на течливост е -51°С, което

го прави отличен вариант за места

със студен климат.

Компаниите също така разработ-

ват възобновяеми продукти на естер-

на основа. Тези опции са особено

привлекателни, защото подкрепят

усилията на организациите за устой-

чивост на енергийните системи с

грижа за околната среда. Ако трябва

да се обобщи посоката на развитие,

може да се каже, че подобряването

на характеристиките за устойчи-

вост се случва, без да се пожертват

производителността и експлоатаци-

онните характеристики на транс-

форматорните масла.
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     овите енергийни технологии

по традиция сравнително бавно до-

стигат етап на комерсиализация,

тъй като се нуждаят от продължи-

телни периоди на научноизследова-

телска работа, разработка и те-

стване за промишлена приложимост.

Същевременно тази дейност изиск-

ва множество разходи, а в редица

държави едва отскоро съществуват

финансови стимули за проектиране,

патентоване и серийно производ-

ство на системи за съхранение на

енергия от ВЕИ. И макар на пръв

поглед това да са сериозни предиз-

викателства пред иновационните

процеси в бранша, непрекъснато се

генерира търсене на новаторски

решения за складиране и утилизира-

не на био-, хидро-, соларна, геотер-

мална и вятърна енергия за индуст-

риални цели. А производителите

успяват да отговарят адекватно на

Новости
при системите
за съхранение
на енергия от ВЕИ

пазарната динамика с множество

новости при батериите и интели-

гентните платформи за съхранение,

включително с революционни техно-

логии от арсенала на Industry 4.0 ка-

то изкуствен интелект, машинно са-

мообучение, аналитични инструмен-

ти за големи обеми данни, виртуал-

ни електроцентрали и др.

Батериите и прехода
към чиста енергия

Глобалното производство на

възобновяема енергия непрекъснато

нараства. Тази тенденция съвпада

със Сценария за устойчиво развитие

(SDS) на Международната агенция по

енергетика (IEA). Той предвижда, че

въвеждането на политики и нара-

Новости
при системите
за съхранение
на енергия от ВЕИ

Основно изискване към платформите за съхранение на възобновяема енергия е гъвкаво да
поддържат необходимия баланс между производство и потребление

Сред ключовите технологии в глобалния поход към чиста енергия са и интелигентните
мрежи, които позволяват постоянен двупосочен поток на електроенергия и информация
между комуналните дружества и техните потребители

На пазара се предлагат модулни решения за промишлени приложения или микромрежи, които
използват комбинация от ултракондензатори и оловно-киселинни или литиево-йонни батерии

Н
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стващите инвестиции в сферата на

ВЕИ могат да доведат до цялостна

и навременна трансформация на

световната енергийна система

така, че да бъдат постигнати основ-

ните заложени цели, свързани с енер-

гетиката. Технологиите за съхране-

ние на енергия от възобновяеми из-

точници безспорно са сред иноваци-

ите с критично значение за този

повсеместен преход към нисковъгле-

родно бъдеще.

За разлика от традиционните

електроцентрали, които се

свързват директно с преносната

мрежа и регулират натоварванията

спрямо търсенето, ВЕИ системите

зависят от решения за съхранение

на енергията, които да обезпечават

захранването дори при липса на ос-

новния ресурс, например вятър или

слънчева светлина. Докладите на

специалистите сочат, че към

2018 г. общият капацитет на сис-

темите за съхранение в експлоата-

ция по света е над 156 GW. С бързи-

те темпове на реализация на ВЕИ

проекти прогнозите са, че до края

на десетилетието тази цифра ще

нарасне до повече от 740 GW.

Основно изискване към платфор-

мите за съхранение на възобновяе-

ма енергия е гъвкаво да поддържат

необходимия баланс между производ-

ство и потребление. В духа на Сце-

нария за устойчиво развитие имен-

но батериите са ядрото, което може

да осигури тази гъвкавост. От всич-

ки налични на пазара батерийни

технологии към момента литиево-

йонните са преобладаващи, като

делът им е над 90% от новите ин-

сталации на ВЕИ системи. Остана-

лите сегменти като маховици или

суперкондензатори намират нишови

приложения, в които се доказват

като високоефективни решения.

Иновациите при батериите оба-

че сами по себе си не са достатъч-

ни да обезпечат експоненциалния

ръст на системи за съхранение на

енергия от ВЕИ в рамките на прехо-

да към чисто енергийно бъдеще. Ето

защо усилени разработки се правят

и в сферата на т. нар. балансиращи

компоненти – корпуси, вентилацион-

ни елементи, средства за монито-

ринг и управление, инструменти за

енергиен мениджмънт и предпазно

оборудване (например за топлинен

мениджмънт и пожарозащита), ин-

вертори, трансформатори, комута-

ционна апаратура и др.

Интелигентни мрежи и
системи за съхранение

Сред ключовите технологии в

глобалния поход към чиста енергия

са и интелигентните мрежи, които

позволяват постоянен двупосочен

поток на електроенергия и информа-

ция между комуналните дружества

и техните потребители. С техните

възможности за детайлен монито-

ринг и оптимизация на процеса по

съхранение и утилизация на склади-

рана енергия възобновяемите източ-

ници могат да бъдат използвани до

пълния си потенциал както в битов,

така и в индустриален мащаб. Една

умна интегрирана система на тео-

рия би могла да употреби всеки ват

произведено електричество от да-

дена фотоволтаична инсталация или

вятърен генератор, като същевре-

менно съхранява колкото е възмож-

но повече и подава всеки излишък към
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интелигентната мрежа с цел опти-

мално оползотворяване на енергий-

ния ресурс.

На база докладите за поведението

на оборудването и прогнозата за

времето системата предвижда как-

во количество електричество ще

бъде произведено в рамките на даден

период и го съпоставя с очакваното

потребление. Така платформата

може да генерира прецизни графици

за работа на различните уреди и

устройства, така че енергията да се

използва оптимално, а накрая бате-

рията отново да е напълно заредена.

Допълнителна функция на умните

системи за съхранение е и целена-

соченият енергиен мениджмънт за

удължаване на сервизния им живот.

Възобновяемата енергия би била

изразходвана най-рентабилно във

взаимосвързана енергийна екосисте-

ма, в която всеки източник, потре-

бител, товар и устройство за съхра-

нение са активни участници в дву-

посочния процес по обмен на инфор-

мация. На практика това е напълно

постижимо с помощта на автоном-

ни софтуерни решения, които управ-

ляват капацитета на батерията и

осъществяват непрекъснат монито-

ринг на слънчевите панели, вятърни-

те генератори или източниците от

друг тип. Събраните в хода му дан-

ни могат да бъдат съпоставени със

статуса на основната електропре-

носна система, тарифните планове

за електроенергията и информация-

та от доставчиците, за да се иден-

тифицира дали към даден момент е

налице търсене или излишък в гене-

рираното количество и да се пред-

приеме най-адекватният план за

действие.

Що се отнася до автономния ха-

рактер на софтуера, това означава,

че платформата може самостоятел-

но да вземе решение каква част от

локално произведената енергия да

бъде съхранена и каква – използвана

за директна консумация. Като се има

предвид, че батериите обикновено

се зареждат с излишната енергия от

мрежата, която иначе би била загу-

бена, или пък осигуряват захранва-

не вместо доставчик на електриче-

ство от изкопаеми горива, потенци-

алът за редуциране на емисиите от

въглероден диоксид вследствие на

въвеждането на системи за съхра-

нение на ВЕИ енергия е огромен.

Основна функция на интелигентна-

та платформа е да управлява този

процес, за да се извлекат максимал-

ни ползи както за потребителите,

така и за доставчиците, а не на

последно място – и за околната сре-

да. Голям плюс на умните решения за

съхранение, интегрирани в smart grid

инфраструктура, е и фактът, че

значително стабилизират преноса,

като елиминират до голяма степен

риска от прекъсвания в захранване-

то благодарение на възможностите

за резервно подаване на електрое-

нергия от батерията.

Пазарни иновации
Въпреки че базовите технологии,

използвани за съхранение на енергия,

не са се променили драстично през

последните години, производители-

те непрекъснато намират начин да

оптимизират функционалността им

с редица технически иновации. На

пазара се предлагат например модул-

ни решения за промишлени приложе-

ния или микромрежи, които използ-

ват комбинация от ултраконденза-

тори и оловно-киселинни или литие-

во-йонни батерии. Те могат да из-

пълняват едновременно функцията

на системи за непрекъсваемо токо-

захранване (UPS), пиков резерв на

мощност, регулиране на напрежени-

ето и т. н.

Ултракондензаторите са базира-

ни на нанотехнологичния материал

извит графен (curved graphene), кой-

то позволява по-висока енергийна

плътност подобно на тази при никел

метал-хидридните батерии, но с

възможности за много по-бързо за-

реждане и разряд.

Друга новост са модулните плат-

форми за съхранение на енергия от

ВЕИ със солена вода, проектирани за

микромрежи, домакинства, търговс-

ки и индустриални обекти. Макар

батериите в тези системи да не

превъзхождат суперкондензаторите,

те се промотират като безопасна

алтернатива за приложения, в които

не е необходима извънредна ефектив-

ност, а устойчива и екологична тех-

нология. Те са разработени за експ-

лоатация в широк температурен

диапазон от -5 до 50оC и могат да се

мащабират до 1 MWh, като така

предлагат отличен заместител на

литиево-йонните платформи.

В сегмента се нареждат стартъ-

пи, предлагащи още по-нестандарт-

ни технологични иновации за съхра-

нение на енергия. Такава е например

система, работеща с разтопен си-

лиций и биогаз, генериран от пречи-

ствателните станции за отпадъч-

ни води. Газът се преобразува в

топлина в съоръжение за съхранение

на топлинна енергия (TESS), която

впоследствие се складира в разто-

пения силиций. Процесът отново е

двупосочен и енергията може да бъде

подадена обратно към мрежата при

необходимост. Отпадната топлина
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се използва за захранване на биогазовите инсталации,

където цикълът започва отначало.

Сред най-интересните проекти, реализирани в сфера-

та на новите технологии за складиране на ВЕИ енергия,

е и съоръжение, което съчетава система за съхранение

на енергия под формата на сгъстен въздух в подземни

солни пещери, модул за съхранение на водород, горивни

клетки от твърд оксид и презареждащи се батерии.

Подобна система може да бъде реализирана и в ста-

ри минни галерии. С помощта на индустриални компре-

сори, турбинни генератори и топлообменници излишно-

то електричество от мрежата се преобразува в енер-

гия под формата на сгъстен въздух, който се съхранява

в мините в специални акумулаторни агрегати с хидро-

статична компенсация. Под тях са разположени водни

резервоари, водата от които се изтласква нагоре с цел

обратно трансформиране на енергията от сгъстения

въздух в електричество. Отпадната топлина също

позволява съхранение или подаване обратно към инста-

лацията за повишаване на ефективността.

Все още в сферата на научноизследователските

разработки, подлежащи на задълбочено тестване за

комунална приложимост, са технологии за ВЕИ съхране-

ние, които използват термопомпи за преобразуване на

електричеството в топлинна енергия и впоследствие я

складират в големи контейнери с разтопена сол или в

такива с охладен антифриз. С помощта на топлинен

двигател системата може да трансформира топлина-

та обратно в електроенергия и да я подаде към пренос-

ната мрежа при необходимост.

Друга интересна платформа с комунално приложение

използва т. нар. МАГЛЕВ транспортна технология (съкра-

тено от магнитна левитация). Системата включва още

безчеткови мотори и маховици във вакуумна среда. При

наличие на енергиен излишък платформата задейства

ротор, който се зарежда и ускорява и може да се раз-

реди обратно към мрежата. Инсталациите от този тип

могат да бъдат изпълнени в различен мащаб, както и да

бъдат съхранявани под земята.

На пазара се предлагат и иновативни мембранни тех-

нологии, които максимизират ефективността на други

платформи за съхранение на енергия от ВЕИ. Такава е

например мембрана, разработена да преодолее ограниче-

нията на катионните и анионните обменници. Тя осигу-

рява баланс между двете групи, висока протонна актив-

ност, както и бариера, която предотвратява премина-

ването на ванадий от сплави, катализатори и аноди в

литиево-йонни батерии с висока енергийна плътност.

В помощ на разработчиците на платформи за съхра-

нение на енергия от ново поколение идват и ключови

технологични иновации като изкуственият интелект,

машинното самообучение и инструментите за обработ-

ка и анализ на големи обеми данни (Big Data). Един про-

дукт с такава функционалност би могъл лесно, бързо и

автономно да се адаптира към колебанията в производ-

ството и потреблението на ВЕИ енергия. На пазара все

по-масово се предлагат системи с интелигентни фун-

кции за управление на потреблението, съхранението и

зареждането на батериите, както и цялостни вирту-

ални електроцентрали, които позволяват симулация на

различни сценарии, превантивна диагностика и прогнозна

поддръжка, детайлен мониторинг и прецизно управление

на всеки аспект от производството и оползотворява-

нето на ВЕИ енергията. Тя може да бъде съхранявана

например във високоефективни литиево-йонни батерии

за последващо използване по време на периодите на

пиково потребление или да бъде изтъргувана на борсов

принцип. Съществуват специални облачно базирани

платформи за целта по бизнес модела на софтуера за

енергиен мениджмънт като услуга (SaaS). Те управля-

ват енергийни масиви, генерирани от различни източ-

ници в интелигентни интегрирани системи за съхране-

ние. Чрез машинно самообучение и Big Data анализ мо-

гат да бъдат извършвани отдалечен мениджмънт на

активите, оптимизация на оборудването, изготвяне на

различни доклади в реално време и т. н.
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По-високи резултати с гъвкавите
интелигентни решения на ADEX Energy
По-високи резултати с гъвкавите
интелигентни решения на ADEX Energy

ADEX Energy е специализирана в разра-

ботката на софтуерни продукти и реше-

ния в сферата на енергетиката. Мисията

ни е да помогнем на енергийните компании

да подобрят своите процеси чрез дигита-

лизация и автоматизация. Вярваме, че все-

ки бизнес проблем може да бъде решен с ин-

телигентен, надежден и лесен за използва-

не софтуер и хардуер.

Основни проблеми, които
решаваме:

• Отстраняване на оперативни неефек-

тивности и подобрение на работните

процеси;

• Намаляване на разходите за балансира-

не и консумация на енергия;

• Подобряване на работния процес и ефек-

тивността на служителите;

• Подобряване на видимостта и анализа

на данни и процеси.

Продуктите, които
разработваме:

• ADEX Cast – решение за прогнозиране и

планиране на енергийни ресурси, прог-

нозиране "ден напред" и в рамките на де-

ня на производство от ВЕИ – фотовол-

таици, ветропаркове, ВЕЦ, прогнозира-

не на индустриални и битови консума-

тори, автоматично планиране и изпра-

щане на графици към ЕСО;

• ADEX Sales – решение за продажба на ел.

енергия, газ, вода и др. на крайни клиен-

ти, с функции за управление на клиенти,

договори, ценови листи, автоматизира-

но фактуриране на база потребление,

анализи, справки и клиентски портал;

• ADEX IoT – интернет свързано хардуер-

но решение за управление на енергийни

ресурси, позволяващо мониторинг и уп-

равление на устройства и машини чрез

протоколи като MODBUS, MBUS, SNMP

и др., с възможности за интелигентно

известяване. Решението включва и спе-

циализиран модул за автоматизирано уп-

равление на водноелектрически центра-

ли;

• ADEX Trade – решение за управление на

търговско портфолио и инструменти за

търговия на енергия, газ, емисии и др.,

предоставящо пазарни данни в реално

време, както и исторически и прогноз-

ни метеоданни;

Решенията ни са подходящи за операто-

ри на енергийни ресурси, търговци на елек-

троенергия, производители на енергия чрез

ВЕИ, доставчици на енергийни услуги, индус-

триални потребители на енергия.

Защо ADEX Energy?
ADEX Energy е сертифицирана в систе-

ми за управление на качеството ISO 9001

и информационната сигурност ISO 27001.

Всичките ни решения са базирани на пос-

ледни технологии с отворен код и добри

практики в софтуерната индустрия. Те

отговарят на съвременните изисквания за

сигурност. Софтуерните решения са из-

цяло уеб базирани и могат да бъдат изпол-

звани в облака или на собствена инфрас-

труктура.

Като иновативна компания нашата

дейност е свързвана и с научноизследова-

телска дейност (R&D). Решенията ни из-

ползват алгоритми с изкуствен интелект

за по-добри резултати с тенденция все по-

вече от нашите продукти да разчитат на

машинно самообучение и изкуствен инте-

лект.

Продуктите, които разработваме, са

изключително гъвкави и предоставят ин-

теграция със съществуващи или трети

системи, използвани от нашите клиенти.

Решенията предоставят възможности за

импорт и експорт на данни, както и HTTP

интерфейс във формат на REST API за ин-

теграция с други системи.

Част от интеграциите, които поддър-

жаме в момента, са със системите на ЕСО

и енергоразпределителните дружества,

Българска независима енергийна борса,

Държавна агенция митници, различни сис-

теми за счетоводство и интернет плаща-

не.

Повече можете да научите на

adexenergy.com.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2021 19

фирмена публикация

за спад на налягането или евакуиране. Допъ-

лнително към уредите може да свържете

Bluetooth сонди за температура, налягане и

влага.

testo 868 –
термовизионна камера за
отлична сградна
термография

Перфектен уред за проверка на радиато-

ри и подово отопление, за бързо откриване

на утечки, локализиране на спукани тръби

и бързи функционални тестове. Термовизи-

онна камера testo 868 се отличава с изклю-

чително добро качество на образа (супер

резолюция 320 x 240 пиксела), вградена

цифрова камера и отлични характеристи-

ки. С помощта на приложението testo

Thermography App управлявате камерата,

създавате и изпращате протоколи.

Глобал-Тест стартира есенна акция
с най-добрите си уреди за горивни
системи и термопомпи

Глобал-Тест стартира есенна акция
с най-добрите си уреди за горивни
системи и термопомпи

Нарастването на цифровизацията, все

по-малкото квалифициран персонал, непрекъ-

снатото въвеждане на нови технологии и

разпоредби са само част от предизвикател-

ствата, които стоят пред топлотехници-

те и монтажниците през този отоплителен

сезон. За да се справите с това, ние от

Глобал-Тест Ви предлагаме да се възползва-

те от нашите най-добри уреди за поддръжка

и монтаж на горивни системи и термопом-

пи сега на промоционални цени!

testo 300 – най-добрият газ
анализатор за обслужване
на горивни системи

Testo 300 e смарт газ анализатор с фун-

кции на смартфон, операционна система

Аndroid и цифрова камера. Уредът е с голям

и устойчив на надраскване дисплей. В него

са запаметени менюта за най-важните из-

мервания, а с едно натискане на бутон из-

пращате протоколи директно от място.

Testo 300 се предлага с гаранция от 2 и 4

години. Има възможност за дооборудване с

NOx клетка и автоматично разреждане до

30,000 ppm.

Нещо повече - при регистрация на газ

анализатора в периода на кампанията, ще

получите и 1 година допълнителна гаранция!

testo 550s и testo 557s –
Вашите помощници за
инсталиране и обслужване
на хладилни системи и
термопомпи

Testo 550s и testo 557s са цифрови уреди

с Bluetooth, голям графичен дисплей и лесно

документиране. Запаметени програми по-

зволяват автоматичното определяне на

ключови параметри като прегряване, тест
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 аботната среда с най-висок риск
от инциденти, свързани с електро-
захранването, са мините - стати-
стиката сочи, че те са най-опасно-

то място за използване на елект-
рическа енергия. Всъщност про-
центът на смъртност в минната
индустрия вследствие на взаимо-
действие с електрически ток е 8 –
12 пъти по-висок, отколкото в дру-
ги индустрии. Три от всеки четири
наранявания в минното дело са
свързани с електричество. Освен
опасност за здравето неизправно-
стите в електрическата или кон-
тролната система са честа причи-
на за спирания и престой на оборуд-
ването. В голяма степен тези об-
стоятелства се дължат на специ-
фиката на минната среда и необхо-
димостта да се вземат предвид
редица нейни фактори, за да се
подбере подходящо оборудване, ко-
ето да е устойчиво в тези тежки
индустриални условия.

Електричеството обаче е необхо-
димо зло, затова трябва да се взе-
мат мерки за смекчаване на риско-
вете, свързани с използването на
електричество в мините. Важна роля
в осигуряването на качествено и
надеждно обезопасяване на електри-
ческото и контролното оборудване
играят шкафовете за електрозах-
ранване и управление, които обслуж-
ват инфраструктурата.

Производителите на шкафове на
пазара насочват все повече усилия

Шкафове за електро-
захранване и управление
в минната индустрия

в разработването и внедряването на
системи за управление на безопас-
ността и здравето в работна сре-
да. В особено висока степен това
касае и специализираните шкафове
за минната промишленост. Тези

системи включват установяване на
бизнес стандарти за здраве и безо-
пасност и поддържащи процедури,
практики, насоки и информация. Клю-
чов аспект на този подход е възпри-
емането на процес на управление на
риска за идентифициране, оценка,
контрол и мониторинг при производ-
ството на шкафове. Изключително
полезен инструмент в тази задача
е въвеждането на система за оси-
гуряване на качеството, която
включва всички аспекти на осигуря-
ването на здравословни и безопасни
условия на труд, включително цели,
ключови показатели за ефективност,
за да може подобряването на опера-
циите да се превърне в непрекъснат
процес.

Фактори на минната
среда и приложими
стандарти

Директивата ATEX влиза в сила на
1 юли 2003 г. Тя предшества дирек-
тива 2014/34/ЕС от 20 април 2016 г.
Директивата гарантира, че оборуд-
ването, предназначено за използва-
не в среда, където може да възникне
потенциално експлозивна атмосфе-
ра, няма да стане източник на искра
или възпламеняване. По-конкретно,
ATEX следи за това оборудването да
е проектирано така, че да отговаря

на съответните съществени изис-
квания за безопасност от експлозия.

Тя определя основните изисквания
за здраве и безопасност и процеду-
рите за оценка на съответствието,
които трябва да се прилагат преди

пускането на продуктите на пазара
на ЕС. Тя е в съответствие с нова-
та политика на законодателната
рамка и е приложима от 20 април 2016
г., заменяйки предишната Директи-
ва 94/9/ЕО.

Съгласно ATEX за продукт за елек-
трическо свързване се изискват
следните „специални условия на из-
ползване“: „Оборудването се инста-
лира и използва в шкаф с клас на
защита най-малко IP65. Оборудване-
то трябва да се монтира в зона с по-
малък риск от механично въздей-
ствие“.

Друг приложим стандарт, чиито
изисквания стриктно следва да се
съблюдават, е IEC 62208 относно
шкафове за разпределителна и кон-
тролна апаратура с ниско напреже-
ние. Този стандарт определя общи-
те дефиниции, класификации, харак-
теристики и изисквания за изпитва-
не на шкафове, които да се използ-
ват като част от разпределителни
и управляващи съоръжения (например
в съответствие със серията стан-
дарти IEC 61439), чието номинално
напрежение не надвишава 1000 V
променлив или 1500 V постоянен ток
и са подходящи за приложения навън
и на закрито.

В много подземни мини има нали-
чие на запалими газове и прах, кой-

Дори и минимално количество прах и влага може да причини значителни щети по сложните
електрически или комуникационни схеми, което да доведе до скъпи ремонти и удължаване
на времето на престой

Шкафовете трябва да защитават надеждно електрооборудването и да гарантират безо-
пасността на персонала

Предимство на уплътненията, които се нанасят директно върху конструкцията, е прецизно-
то контролиране на количеството и полагането, както и оформянето в необходимата линия

Шкафове за електро-
захранване и управление
в минната индустрия

Р
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то в аерозолно състояние може да
доведе до прахова експлозия. Освен
това в рудници с висока твърдост
на скалния масив добивът се из-
вършва чрез пробивно-взривни рабо-
ти, които могат да засегнат елек-
трически и контролни шкафове, на-
миращи се в близост до забоя. Едно
важно изискване към оборудването
за минната индустрия е то да бъде
във взривозащитено изпълнение.

Друг риск крие изборът на непод-
ходящо за дадено приложение обо-
рудване. Шкафовете се позициони-
рат в онези участъци на мината,
където се развива интензивна дей-
ност, тъй като това са точките, в
които е необходимо електрическо
захранване, контролна апаратура
или автоматизация за дадено обо-
рудване в текущия момент. Логич-
но, това са и местата, където
трафикът на подвижна минна тех-
ника е засилен. Също така съще-
ствува реална опасност върху шка-
фа да паднат отломки от тавана в
подземни мини. За да се защити
електрическото оборудване при
изработването на шкафовете, се
влагат материали с висока устой-
чивост на механичен удар и въздей-
ствие, така че да бъде трудно да
бъдат огънати или деформирани.
Много често това са различни ле-
гирани стомани, но се предлагат и
други варианти.

Различни условия на околната
среда като влага, висока киселин-
ност, вибрации и температура по-
ставят други предизвикателства
пред устойчивостта и здравината
на шкафовете за електрозахранва-
не и управление на оборудването в
мините.

Характеристики на
шкафовете за минна
индустрия

Прахът и водата, екстремните
температури и големите амплиту-
ди и замърсявания – всички тези
фактори са честа заплаха за елект-
рообзавеждането и автоматизаци-
ята в минна среда. Шкафовете тряб-
ва да защитават надеждно електро-
оборудването и да гарантират бе-
зопасността на персонала. За тази
цел се използват материали и покри-
тия от висок клас, като например
специални PVC покрития за защита
от корозия или неръждаема стома-
на, уплътнения за защита от проник-
ване на прах или течности (минимум
клас на защита IP66). Различните
проходи за кабелите, втулки и ман-
шони за конектори също трябва да
се характеризират с висока устой-
чивост на химикали и влияния на
околната среда. Ергономията и удоб-
ството на работа за инсталатора
или техника също са фактори, кои-
то не трябва да се подценяват.
Възможността за бързо и лесно из-
вършване на инспекции, подмяна или
друга манипулация на оборудването
в шкафа намалява риска от инциден-
ти и човешки грешки.

За агресивни и тежки условия на
експлоатация се разработват реше-
ния, при които преди всичко здрава-
та конструкция е от първостепен-
но значение. Стандартни предложе-
ния в този сегмент при неспецифич-
ни изисквания на приложението са из-
работени от материал с дебелина
2 мм. Покривната част на корпуса
може да бъде скосена под ъгъл 30°,
така че да се образува практичен
наклон, който гравитачно да предот-

вратява натрупване на отломки от
тавана или други обекти, случайно
попаднали върху шкафа. Цялостното
заваряване на елементите при сгло-
бяването на шкафа гарантира висо-
ка защита и дълъг експлоатационен
срок.

Класът на защита, който да га-
рантира необходимата устойчи-
вост, трябва да бъде минимум IP66.
Самопочистващата се наклонена
горна плоскост също е практична
особеност, която не трябва да се
подценява. Моделите прибиращи се
ръкохватки със заключване спестя-
ват много механични щети от пре-
минаваща механизация, защото при-
дават изчистена линия на конструк-
цията и дори при невнимателно пре-
минаване, вероятността да бъде
ударена и изкривена е много по-мал-
ка. Най-често ръкохватките са хро-
мирани. Продуктовите линии от
самостоятелни електрически шка-
фове за подов монтаж с повдигащи
се или свалящи се врати имат за цел
да улеснят инсталирането на таб-
ла с апаратура вътре в шкафа. Тех-
ниците могат да свалят вратите на
шкафа за секунди, благодарение на
новост в конструкцията на панти-
те, която спестява много усилие в
сравнение с демонтажа при стандар-
тни модели. Също толкова бързо
вратите може да се инсталират
отново, за да се осигури защита и
сигурност. Нововъведението са спе-
циални щифтове, изработени от
здрава неръждаема стомана 316.
Фиксираща скоба придържа всеки
щифт към пантите на шкафа, така
че той не може да се загуби, когато
вратата бъде свалена. Самите пан-
ти са скрити отзад на вратите.
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Вратите трябва да могат да се
отварят широко, например подходящ
ъгъл на отваряне е 170°.

Материали за шкафове
за минната индустрия

За да защитят чувствителното
електрооборудване или контролна
апаратура, индустриалните шкафо-
ве изискват напълно непроницаеми
уплътнения, които да предотвратят
проникването на външни замърсите-
ли. Дори и минимално количество
прах и влага може да причини значи-
телни щети по сложните електри-
чески или комуникационни схеми,
което да доведе до скъпи ремонти и
удължаване на времето на престой.
За да се намали този риск, е важно
правилно да се монтират подходящи-
те уплътнения, особено в специфич-
ни промишлени среди, каквато е
минната, където шкафовете са из-
ложени на много различни замърси-
тели.

Дори когато видимо уплътнение-
то е здраво и неприкосновено, про-
блемите могат да убягнат на
невъоръженото око. Поради тази
причина е особено важно да се изпол-
зва уплътнителен материал, пред-
назначен за шкафове. И все пак дори
перфектно изрязаното и залепено
уплътнение има потенциала да се
отлепи и да допусне навлизане на
замърсители от външната среда.
Ето защо много компании разчитат
на уплътнения, които се нанасят
директно върху конструкцията. Те
осигуряват безупречно изолиране,
съобразно конкретната форма на
шкафа за безпроблемно прилягане и
прилепване. Степента на защита,
която се постига с този тип уплъ-
тнение е IP66 съгласно IEC 62208 –
пълна защита срещу прах и проник-
ване на водни пръски. Един много
добър избор са полиуретановите
уплътнения.

Предимство на този тип уплът-

нения е прецизното контролиране на
количеството и полагането, както
и оформянето в необходимата линия.
Материалът се разпределя много по-
ефективно в сравнение със залепва-
щите уплътнения дори и върху кон-
струкции със сложна форма. Отне-
ма много по-малко време, тъй като
елиминира работата по нарязване и
налагане на залепващи се уплътне-
ния. Компонентите могат да се раз-
глобяват и сглобяват, без да се за-
сяга целостта на уплътнението.
Тези уплътнения се прилагат за
стомана, алуминий, боядисани по-
върхности, повърхности с покрития,
пластмаси и други различни основи.
Надеждността му се доказва в осо-
бено изразена степен при триизмер-
ни сложни уплътняващи контури.
Също така дава възможност за
съотношение височина към ширина
1:2.

Важни характеристики на уплът-
нението са то да притежава отлич-
на топлинна устойчивост, за да
може същевременно ефективно да
изолира средата във вътрешното
пространство на шкафа. Новите
решения на пазара предлагат отлич-
ни качества при минимална дебели-
на на уплътняващия слой. Един такъв
продукт например съчетава сърце-
вина от разпенен полиетилен с дву-
странна армираща алуминиева обли-
цовка. По този начин се постига
отлична изолация на пари и висок
клас на пожаробезопасност – клас А,
клас 1.

Поради честата експозиция на
външно въздействие (химически аг-
ресивни условия, корозия, влага, ме-
ханичен удар), механичната якост на
шкафовете в минната индустрия
трябва да бъде оптимална. В зави-
симост от приложението трябва да
се има предвид различен химичен
състав, от което основно зависи
устойчивостта на корозия. По този
критерий неръждаемата стомана

превъзхожда повечето други мате-
риали. Освен това сред основните
причини тя да е предпочитаният
избор са по-високата механична
якост от други материали, широки-
ят диапазон от работни температу-
ри (-40°C/+80°C), лесното формова-
не, а за някои приложения важно ка-
чество е и хигиеничността поради
свойството й да позволява лесно
почистване.

304 и 316 са видове аустентит-
на стомана и са двете разновидно-
сти, които се използват най-често
в производството на шкафове, ко-
гато се цели устойчивост на коро-
зивно, агресивно и механично
въздействие. Те съдържат до 0,25%
въглерод. Характеризират се с ви-
соко съдържание на хром и никел –
7% – 30% хром и 6% – 36% никел, като
неръждаемата стомана 316
съдържа по-високи нива на хром и
предлага по-добра устойчивост на
корозия спрямо 304. Химичният
състав, механичните свойства,
заваряемостта и устойчивостта
на корозия/окисляване на стомана
304 са много добри и в същото вре-
ме тя има относително ниска цена.
Има отлични свойства при ниска
температура и реагира добре на
студена обработка. Заради добри-
те си корозионно- и топлоустойчи-
ви свойства стомана 304 се изпол-
зва широко в минната промишле-
ност. В общия случай 304 осигурява
достатъчно адекватна защита, но
при силно окисляващи среди е пре-
поръчително да се използва неръж-
даема стомана тип 316. Тя съдържа
молибден в състава си и е втората
най-употребявана неръждаема сплав
след тип 304, тъй като има по-доб-
ра устойчивост на корозия в срав-
нение с тип 304, като съдържание-
то на молибден я прави устойчива
на корозия и в хлоридна среда. Има
отлични механични характеристи-
ки и много добра заваряемост.
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  алансът между енергийните доставки и потребно-

сти е необходимо условие за всяка стабилна електрос-

набдителна система. Поради непостоянния характер на

доставките от възобновяеми енергийни източници,

надеждните и ефективни решения за съхранение на енер-

гия ще са от ключово значение за успешното внедрява-

не на тези технологии. Екип от изследователи от Меж-

дународния институт по приложен системен анализ

(IIASA) проучва една от по-непознатите, но обещаваща

и устойчива система за съхранение на енергия – техно-

логия, основаваща се на плавателността (Buoyancy

Energy Storage Technology, BEST).

„BEST може да бъде изключително полезна за съхра-

нение на енергия от офшорни вятърни паркове, особено

в крайбрежни райони и около малки острови. В допълне-

ние същата технология може да се приложи и за ком-

пресирането и подводното транспортиране на водород“,

подчертава ръководителят на проучването Джулиан

Хънт.

Концепцията зад BEST се базира на доказаната тех-

нология на помпено-акумулиращите водноелектрически

централи (ПАВЕЦ). Системата се състои от плаващи

платформи, разположени в близост до офшорни вятър-

ни паркове, и използва двигател/генератор за съхране-

ние на енергия чрез потапяне на приемник на сгъстен

газ (обикновено серия от балони или резервоари) надълбо-

ко. Електроенергията се генерира при освобождаване-

то на приемника и издигането му обратно към повърхно-

стта. Хънт и колегите му обаче предлагат включване-

то на нови компоненти, например серия от HDPE тръби,

асемблирани вертикално, формирайки куб, комбинирани

с анкерна система.

Екипът провежда редица симулации, за да тества

предложените промени на системата и да определи

потенциала за съхранение на енергия на различни дълбо-

чини. Резултатите показват, че колкото по-надълбоко

е системата, толкова по-малко варира обемът на

сгъстените газове с дълбочината и толкова по-голям е

капацитетът за съхранение на енергия. Изследовате-

лите обаче подчертават, че инсталирането на систе-

мата на по-голяма дълбочина неизбежно е свързано с по-

големи разходи в сравнение с конвенционалните бате-

рийни технологии.

„Докато разходите за батериите възлизат на 150 щ.д./

Учени от IIASA предлагат
иновативно решение за
съхранение на енергия

MWh, при BEST те са от 50 до 100 щ.д./MWh. Имайки

предвид, че инсталационните разходи за батерийните

системи са по-големи, отколкото при BEST, е целесъ-

образно двата типа технологии да се прилагат съвме-

стно“, обяснява Хънт.

Друга важна област, в която могат да бъдат изпол-

звани BEST системите, е сгъстяването на водород за

целите на съхранение и транспорт. Усилията за декар-

бонизация на глобалната икономика отново поставиха

във фокуса ползите от водорода. Едно от основните пре-

дизвикателства по пътя към реализиране на водородна

икономика обаче са разходите, свързани с компресира-

нето и транспортирането на газа.

Според изследователите инвестиционните разходи

за сгъстяване на водород чрез BEST системи са около

30 пъти по-ниски, отколкото ако се използват конвен-

ционални компресори, а допълнителна полза от този про-

цес ще е значително редуцираната енергоконсумация.

След като водородът бъде сгъстен под вода, той може

да се подаде в резервоар под налягане или да бъде транс-

портиран по тръбопроводи, частично запълнени с пясък.

Целта на пясъка е да допринесе за понижаване на пла-

вателността на тръбите, така че те да останат на

проектната дълбочина и да бъдат фиксирани към мор-

ското дъно с анкери. „Съчетаването на такива тръбо-

проводи с BEST системи има потенциала да се превърне

в гръбнака на бъдещата водородна икономика, свързвайки

всички континенти“, обобщава Хънт.

Б

Учени от IIASA предлагат
иновативно решение за
съхранение на енергия
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Изследователи от Масачузетския

технологичен институт (MIT) откри-

ха лесен начин за производство на

водород където и да е, използвайки

само алуминий и водород. Водородът

има потенциала да замести изкопа-

емите горива в авиацията, за гене-

рирането на електроенергия и дори

за дългосрочно съхранение на енергия.

За широкото му приложение обаче е

нужно газът да се транспортира от

производствената площадка до мяс-

тото на употреба, което понастоя-

щем също зависи от изкопаеми гори-

ва. В допълнение дори генерирането

на водород води до формирането на

емисии на парникови газове, което до

голяма степен обезсмисля целта на

използването му като цяло.

Д-р Лорийн Меруе, проф. Дъглас

Харт и проф. Томас Ийгър от MIT

доказват, че водород може да се

получи чрез реакция на алуминий с

вода. Реакцията протича при нормал-

на стайна температура и води до

формирането на алуминиев хидроксид

Екип от MIT изследва получаването
на водород от алуминиев скрап и вода

и отделянето на водород. Две са ос-

новните причини тази реакция да не

се прилага широко днес. Първата е,

че алуминият реагира по-бързо с кис-

лорода от въздуха до получаването на

алуминиев оксид, който възпрепят-

ства реакцията с водата. Следова-

телно, за да протече реакцията, сло-

ят от алуминиев оксид трябва да бъде

отстранен. От друга страна, за ре-

акцията може да се използва и чист

алуминий, чието получаване обаче е

енергоемък процес с негативно

въздействие върху околната среда.

Затова учените използват алуми-

ниев скрап, който често е с приме-

си на елементи като силиций, маг-

незий и др., които му придават допъ-

лнителни свойства като корозион-

на устойчивост и якост.

За да предотвратят формиране-

то на алуминиев оксид, учените из-

ползват информация от предходни

проучвания и нанасят покритие от

евтектична смес от галий и индий

върху алуминиевия скрап, която ос-

тава в течно състояние при стайна

температура, прониква в алуминие-

вия оксид и позволява отделянето на

водород. Интересното е, че сместа

не реагира с алуминия и дори може

да се използва повторно.

Изследването показва, че алуми-

ният може да се използва за получа-

ването на водород, който може да

бъде съхраняван и транспортиран по

безопасен начин. „Използвайки алуми-

ний, ние можем да „съхраняваме“

водород при плътност, която е 10

пъти по-голяма, отколкото ако го

съхраняваме като компресиран газ“,

подчертава проф. Дъглас Харт.

Екип от MIT изследва получаването
на водород от алуминиев скрап и вода






