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накратко

Приеха изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия
На 25 февруари т. г. в Държавен вестник бе публикуван Закон за измене-

ние и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Направените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките за транс-

формация на модела на административно обслужване.

Сред приетите промени са отпадане на необходимостта от становище

на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за търговия с

радиофармацевтици и намаляване на административната тежест върху

предприятията, които експлоатират ядрени съоръжения и използват източ-

ници на йонизиращи лъчения. Въведен е срок за отстраняване на нередовно-

сти по заявления и документи за издаване на индивидуални административни

актове за дейности по Закона, който е не по-кратък от 14 дни.

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на терито-

рията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в

ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, е възложен на

специализирано звено.

Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в град Бяла
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа на фирма Габровница 58 в

град Бяла, съобщиха от дружеството. Мощността на централата е 29,9

kWp. Очаква се годишното производство да възлиза на 40 934 kWh. Компа-

нията предвижда произведената енергия да бъде за продажба по преферен-

циална цена, а инвестираните средства да получат пълна възвръщаемост в

рамките на 7 години.

„Възложихме проекта на Енерго-Про Енергийни Услуги, тъй като имаме

пълно доверие на експертите им в областта на енергийната ефективност“,

коментира Наско Бончев, управител на специализираната в търговията с

нетвърди горива компания Габровница 58.

ЧЕЗ модернизира възлови подстанции в Югозападна България
ЧЕЗ Разпределение повишава сигурността на електрозахранването на 10

000 потребители в Югозападна България чрез модернизация на три възлови

подстанции в общините Бобошево, Дупница и Благоевград. Очаква се до края

на годината да бъдат модернизирани още осем подстанции в Западна Бълга-

рия. За реализацията на проектите в двата региона дружеството ще вложи

около 2 млн. лв.

В края на миналата година приключи модернизацията на възлови станции

„Слатино“ и „Дупница-Център“. В двата проекта са вложени общо 375 000

лв. Предстои да започне и модернизацията на възловата станция в благоев-

градския квартал „Еленово“, която ще осигури по-надеждно захранване на

над 5000 потребители. Модернизацията се състои в монтирането на ново

енергийно оборудване и въвеждането на дистанционно телемеханизирано

управление.
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Новата ни услуга позволява

внедряване на енергоспестяващи

мерки с бърза възвръщаемост

фирмена публикация

Разкажете повече за новата дейност на компани-

ята. Към какви приложения и сектори е ориенти-

рана и на какви технически средства залагате при

изпълнението й?
Новата дейност на Глобал-Тест е изцяло насочена към подобря-

ване на енергийната ефективност при промишлените потребители.

Благодарение на дългогодишната ни история и богатото ни пор-

тфолио от партньори имаме възможност да започнем работа в

среда, в която сме приети с изключително доверие. Нашата цел

е да го оправдаем.

Разполагаме с огромна гама измервателни уреди, които позво-

ляват да изпълняваме предлаганата услуга като инженеринг. Ос-

новните етапи са: енергиен анализ (замерване на електрическо и

топлинно потребление); консултации и разглеждане на техничес-

ки решения; идеен проект и стойност на предложените енергос-

пестяващи мерки; техническо проектиране; изпълнение, админис-

триране и управление на проекта; енергиен мениджмънт и мони-

торинг.

Целта ни е да предложим на клиента най-доброто за него ре-

шение и впоследствие да го реализираме „до ключ“. Така сме си-

гурни в крайния резултат и не натоварваме клиента с админист-

ративни задачи във връзка с различните съгласувателни процеду-

ри, които за съжаление са изключително тромави.

Представете накратко някои от най-интересни-

те осъществени или предстоящи проекти в ново-

то направление. С кои фирми си партнирате при

реализирането им?
Към днешна дата основно изпълняваме проекти за инсталация

на фотоволтаични мощности, като генерираната енергия ще се

използва за покриване на собствени нужди в даденото предприя-

тие. Полагаме усилия за разработването на продукт, който да ели-

минира трудностите, получаващи се при генерирането на излишъ-

ци. В тази връзка работим с търговците на електрическа енер-

гия, за да можем да предложим интелигентно решение, което да

удовлетворява всички участващи страни.

Кои са най-съществените предимства за клиен-

тите? Какво бихте ги посъветвали с оглед извли-

чане на максимални ползи?
Основното предимство, ако можем да го наречем така, е да има

желание за промяна в начина, по който се изразходва енергията в

един индустриален обект. От изключителна важност е да се на-

правят предпроектни проучвания и да се разработят възможните

енергоспестяващи мерки в една програма, за да се предостави

възможност за взимането на информирано решение. С такъв мо-

дел на работа направените инвестиции се изплащат по-бързо, а

впоследствие спестените финансови средства могат да се изпол-

зват за реализирането на нови енергоспестяващи средства.

Какво ви предстои през 2020 г.? Кои ще бъдат

водещите ви бизнес приоритети?

В сферата на енергийната ефективност най-важният ни при-

оритет е да извършваме всички предлагани от нас услуги с най-

голяма доза професионализъм и да бъдем максимално полезни на

нашите партньори.

По отношение на измервателната техника амбициите са ни да

предложим на българския пазар нови продукти и от други произво-

дители, да затвърдим позициите си като водеща фирма, предла-

гаща надеждна измервателна апаратура за удовлетворяване нуж-

дите на различни браншове – фармация, ХВП, строителство, пет-

ролна промишленост, воден сектор, вентилация и климатизация,

различни производства и логистични центрове. В тази връзка смя-

таме да подновим участието си в различни форуми, семинари и

изложения, с цел създаване на нови контакти и популяризиране на

продуктите и услугите, които предлагаме.

Ще акцентираме и на уредите на фирмите Casella и Mega System,

на които също сме представител и към които има засилен инте-

рес в глобален мащаб. Това са европейски компании с много опит,

предлагащи иновативни решения за измерване на прах, вредни

емисии, за контрол и мониторинг на замърсяването на въздуха.

Не на последно място имаме намерение да лансираме и новата

гама продукти на VEGA – прибори изцяло с нов дизайн, компактни,

функционални и разработени специално за високите изисквания на

сфери като фармация, ХВП и пречистване на води. Те съчетават

предимствата на доказалата се радарна технология с високо ка-

чество, хигиенно изпълнение и изключителна надеждност на измер-

вателните резултати.

Новата ни услуга позволява

внедряване на енергоспестяващи

мерки с бърза възвръщаемост

Радослав Томов, управител на Глобал-Тест,

пред сп. Енерджи ревю

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД

тел./факс.: 02/ 953 07 96, 952 51 95, office@global-test.eu

www.global-test.eu
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интервю

България може да бъде голям
пазар на зарядна инфраструктура
за електромобили

Мартин Хаджистойков,
управител на eCars,

пред сп. Енерджи ревю

Разкажете повече за създаването и развитието на

eCars. С какво се отличават продуктите и услугите

ви от останалите на пазара?

eCars беше основана през 2010 г. В първите години, ко-

гато почти нямаше електромобили, ние бяхме сред енту-

сиастите. Основахме клуб, организирахме събития с мал-

кото налични коли. През 2016 г. започнах да планирам про-

изводство. Следващата година поставих начало на проек-

та сам, а впоследствие се включи и партньор. Събрахме

екип и стартирахме развойна дейност. През 2018 г. вече

имахме готовност и започнахме производство на масов

модел.

С времето се ориентирахме към т. нар. „премиум“ за-

рядни станции – от полиран алуминий, със закалено стъкло,

с възможности за персонализация. Всичко за тях се произ-

вежда в България с изключение на някои електромеханични

компоненти. Отличаваме се по това, че залагаме на про-

дукти от по-високо ниво. На високо ниво е и инсталацион-

ната ни дейност. За десет години станахме лесно разпоз-

наваеми.

Кои са основните направления в дейността на ком-

панията?

Обхващаме всички направления от електрическата мо-

билност и на база дългогодишния ни опит се придържаме

към най-печелившите. Компанията ни включва няколко под-

разделения: Електромобили БГ се занимава с производство,

eCars БГ е търговска фирма, която отговаря за организа-

ционната дейност, връзката с медиите. „Всичко ток“ е

фирмата, която изгражда зарядната мрежа. КарамЕЛ е

четвъртата ни компания. Тя е клубът и пазарът ни за

електромобили.

Операторската дейност е по-отложена във времето,

тъй като за нея се изискват много средства, а възвръща-

емостта ще дойде много по-късно.

Къде намират основно приложение решенията, кои-

то предлагате? Какъв е основният профил на клиен-

тите и партньорите ви?

Предлагаме решения за всякакви приложения – за домаш-

но, обществено, административно и фирмено ползване. За

момента няма профил, който да преобладава – бизнес кли-

ентите, частните и общинските инсталации са прибли-

зително по равно.

Пазарът у нас все още е твърде малък. Важно е да се

разшири мрежата, първо на обществените места, а след

това и на фирмените паркинги. Бизнес желанието зависи

от инсталациите, а те са по-трудното нещо в електри-

ческата мобилност, тъй като често изискват по-голяма

подготовка.

Имаме отлични отношения с община Бургас. За първи

път там направихме технологичното шоу е-Визия. Сред

партньорите ни бих отличил и община Петрич, където

имаме най-много зарядни станции, както и община Само-

ков. Общините със сигурност ще засилят работата си с

компаниите в бранша като цяло.

Как оценявате настоящите условия на пазара на за-

рядна инфраструктура за електромобили в България

и какви са очакванията за развитието му?

На този етап няма смисъл да се сравняваме с другите

страни. В момента Холандия е най-напред в Европа, там

стартира и протоколът за комуникация между зарядните

станции преди десет години. България може да бъде голям

пазар. По-назад сме по това, че сме по-резистентни.

Наскоро бяха внесени няколко промени в Закона за енер-

гетиката, за да се облекчи развитието на зарядната ин-

фраструктура. Тъй като регулацията на пазара е от из-

ключително значение, много частни лица и компании ще се

включат, когато видят правила.

Очакванията за развитие на пазара у нас са функция на

броя регистрирани електромобили. Колкото повече коли

идват, толкова повече заявки получаваме ние като произ-

водител.

Кои са водещите технологични тенденции при про-

изводството на зарядни станции?

Зарядните станции са технологично напреднали до та-

кава степен, че вече е възможно връщане на енергия в мре-

жата. Комуникацията с електромобилите, протоколите,

надеждността, защитата, различните функции – всичко

това е отдавна направено и готово за масова употреба.

Сред направленията, които предстои да се развиват, е

именно въпросното връщане на енергия към мрежата, как-

то и съпътстващата техническа инфраструктура.

При бързите зарядни станции мощностите към момен-

та са достатъчно високи, като при големите превозни сред-

ства те предстои да се вдигнат до 1 MW.

България може да бъде голям
пазар на зарядна инфраструктура
за електромобили
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През годините развихме
обширно портфолио от
услуги и успешни реализации

фирмена публикация

Енергоимпорт-експорт е компания с над 24-годиш-

на история. Представете накратко предлаганите

от Вас услуги в областта на енергетиката на

читателите на списанието.

 Сред основните услуги в портфолиото ни е диагнос-

тиката на електрически машини-генератори, трансфор-

матори, електродвигатели. В този сегмент предлага-

ме също и определяне на остатъчния ресурс на оборуд-

ването.

Други услуги, от които клиентите ни могат да се

възползват, са ремонт и реновиране на електрически

машини, апарати, съоръжения, както и регенерация на

трансформаторно и турбинно масло. Фирмата ни из-

вършва още монтаж и изпълнение "под ключ" на нови

енергийни инсталации.

През годините имате редица успешни реализации

в обекти като електроцентралите от комплекс

Марица Изток, Мини Марица Изток и АЕЦ Козло-

дуй. Кой от изпълнените досега проекти бихте

определили като най-значим и защо?

Ключовите проекти, реализирани от фирмата ни, са

много. Взехме участие в японския проект по модерниза-

ция на старата част на ТЕЦ Марица-изток 2, както и в

модернизацията на 5-и и 6-и енергоблок на АЕЦ Козло-

дуй, където извършихме подмяна на системите за безо-

пасност на реакторите.

Значима реализация беше и участието ни в изгражда-

нето на комплекса за сепариране и утилизация на ради-

оактивните отпадъци в Игналинската АЕЦ в Литва. Сред

важните референтни проекти на Енергоимпорт-експорт

бих искал да спомена и изпълнението на договор за те-

кущи ел. ремонти на съоръженията в Лукойл Бургас.

По какви проекти работите понастоящем? С кои

компании производители на оборудване и резерв-

ни части за сектора си сътрудничите?

Към момента сме ангажирани с текущи ел. ремонти

на съоръженията и инсталациите в Лукойл Бургас, как-

то и с реновиране на силови трансформатори. Част от

актуалните проекти, по които работим, е и подмяна-

та на разединители и прекъсвачи в ОРУ 110 kW в КЦМ

Пловдив.

Инж. Петко Михайлов (Управител),

Енергоимпорт-експорт,

пред сп. Енерджи ревю

Енергоимпорт-експорт ООД

Стара Загора, ул. „Св Княз Борис I“ 93

тел./факс: 042 604 832, e-mail: office@enimex-bg.com

През годините развихме
обширно портфолио от
услуги и успешни реализации

През годините успешно си партнираме с български-

те подразделения на Сименс, GE и Шнайдер Електрик,

с руската РЭМ и др.

Какви са приоритетните цели в плана Ви за раз-

витие? Предвиждате ли разширение на дейност-

та на компанията и в каква посока?

Планираме диверсификация на фирмените дейности цел

постигане на по-голяма гъвкавост в борбата за оцеля-

ване на пазара. Предвиждаме също разработване на тех-

нология, както и доставка на необходимите инсталации

за извличане на вторичен ресурс от шлаки на пиромета-

лургичното производство.

.
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    азширяването на зарядната ин-

фраструктура е един от най-важ-

ните фактори, които ще опреде-

лят успеха на прехода в транспор-

та. Отчитайки това, европейски-

те държави увеличават инвестици-

ите си в тази инфраструктура.

Смарт зареждането прави елект-

ромобилността все по-интелиген-

тна, например чрез зареждане на

превозните средства, когато това

е икономически изгодно, или чрез

използване на батериите на авто-

мобилите за временно съхранение

на електроенергия за използване в

домакинството или подаване към

електроразпределителната мрежа.

Нова бяла книга, изготвена от ев-

ропейската бизнес асоциация

SmartEN (Smart Energy Europe) в

сътрудничество с Power2Drive

Europe, международното изложение

за зарядна инфраструктура и елек-

тромобилност, хвърля светлина

върху най-новите тенденции в об-

ластта. Темата ще бъде и сред

ключовите направления на самото

изложение, което ще се проведе в

Мюнхен между 17 и 19 юни т. г.

Сред акцентите на събитието ще

бъде представянето на нови кон-

цепции за интелигентно зареждане

и подаване на енергия от електро-

мобила към мрежата (V2G).

През 2017 г. в световен мащаб са

регистрирани само 3 млн. елект-

ромобила, които представляват

едва 0,23% от общия брой превоз-

ни средства с различни видове

задвижващи системи. Оттогава

броят им нараства съществено,

като в края на 2018 г. в експлоа-

тация са вече над 5 млн. електро-

мобила, което е ръст с 63% в срав-

нение с 2017 г. Докато Германия е

водещата европейска държава по

Power2Drive Europe 2020 с
фокус върху интелигентните
зарядни системи

брой новорегистрирани електри-

чески превозни средства, Норвегия

заема първата позиция по отноше-

ние на пазарен дял. Тук делът на

електрическите автомобили сред

новорегистрираните превозни

средства нараства от 49,1% през

2018 г. до впечатляващите 55,9%

през 2019 г. Според скорошно про-

учване на Center of Automotive

Management (CAM) електрически

задвижваните превозни средства

вече са 15% от автомобилите и в

Нидерландия. Със 109 000 новоре-

гистрирани електрически превоз-

ни средства през 2019 г., понасто-

ящем Германия е третият най-го-

лям пазар на електромобили в све-

та. Електрическите автомобили

вече са по-разпространени в стра-

ната и отговарят за 3% от всич-

ки нови регистрации, като изцяло

електрическите автомобили

съставляват 58% от тази цифра.

В най-новия си доклад британската

компания за пазарни проучвания

IDTechEX прогнозира, че глобалният

пазар за зарядна структура за елек-

тромобили ще достигне стойност

от над 140 млрд. долара до 2029 г.

и ще се състои от 10 млн. публич-

но достъпни и 50 млн. частни за-

рядни станции. Увеличаващият се

брой електромобили в моделите за

споделено ползване също оказва

влияние върху търсенето на заряд-

на инфраструктура. SmartEN и

Power2Drive Europe съвместно из-

готвят бяла книга по темата. „Е-

мобилността като енергиен ресурс

– сборник от най-добри практики за

задвижване на регулаторни проме-

ни“ разглежда как електрическите

превозни средства могат да се

превърнат в интегрална част от

електроснабдителната мрежа и

под каква форма трябва да бъде

европейското финансиране за инте-

лигентна обществена зарядна инф-

раструктура.

Проучването представя редица

примери за иновативни проекти на

реномирани компании в Европа, ко-

ито демонстрират как продъл-

жаваме да се движим към бъдеще, в

което захранването се осигурява

от алтернативни форми на енер-

гия. Друга бяла книга, публикувана

от SmartEn, „Превръщане на елект-

рическите превозни средства в

интегрални части от енергийната

система“, очертава как преходът

към чиста енергия трансформира

автомобила от просто транспор-

тно средство в децентрализиран

източник на енергия. Електрически-

те превозни средства могат да

спомогнат за подобряване на сис-

темната ефективност и внедрява-

не на повече възобновяема енергия

с променлив характер.

Изложението Power2Drive, което е

част от The smarter E Europe, обе-

диняващо още форумите Intersolar

Europe, ees Europe и EM-Power от-

ново ще събере на едно място до-

ставчици, производители, дистри-

бутори и стартъпи в сферата на

електромобилността и транспор-

та. Сред продуктовите направле-

ния са батерии, зарядна инфра-

структура/станции, електромо-

били, материали, задвижвания, ком-

поненти и решения за интегрира-

не на възобновяема енергия.

Р

Power2Drive Europe 2020 с
фокус върху интелигентните
зарядни системи
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AББ представи ново продуктово
решение за АС зареждане на
електрически превозни средства

AББ официално представи новата си

зарядна станция за монтаж на стена

Terra AC wallbox, проектирана не само да

посрещне повишеното търсене за качес-

твено свързано зареждане на достъпни

цени за домове и предприятия, но и да под-

крепи нарастващия брой потребители на

възобновяема енергия, които искат да ов-

ладеят и управляват консумацията си на

електроенергия.

Новата зарядна станция Terra AC

wallbox се предлага във варианти до 22 kW,

за да се гарантира съвместимост с елек-

трическите системи на жилища и сгра-

ди по цял свят. Тя осигурява безопасно,

интелигентно и устойчиво зарядно реше-

ние, което подкрепя "Мисия към нула" на

бизнес направление "Електроснабдяване

и електрообзавеждане" на AББ за инте-

лигентните градове - визия за една нова

действителност с нулеви вредни емисии

за всички ни.

Terra AC wallbox ще бъде налична на из-

брани пазари през следващите месеци, в

това число Европа, а до месец май т. г.

- и в цял свят, като зарядната станция

ще може да се поръчва чрез партньорс-

ката мрежа на AББ.

"Тенденциите на урбанизацията, диги-

тализацията и индустриализацията се

преплитат повече от всякога, налагайки

необходимостта от значителна промяна

в начина, по който пътуваме. И тъй ка-

то вече сме лидери на пазара за бързи за-

рядни решения на постоянен ток (DC), ние

разпознахме нуждата да се възползваме

от всеобхватния си опит, за да разрабо-

тим едно революционно AC решение за за-

реждане в продължение на една нощ или

повече в домове и предприятия. Terra AC

wallbox представлява точно това. Тъй ка-

то е лесна за монтиране и употреба, тя

ще се интегрира безпроблемно с дигитал-

ния начин на живот на днешните потре-

бители, позволявайки им ефективно да уп-

равляват своето потребление на енергия,

и ще допринесе за едно по-зелено общес-

тво за днешното и бъдещите поколения",

подчерта Франк Мулон, ръководител на

глобалното направление на AББ за инф-

раструктурни решения за електрическа-

та мобилност.

Благодарение на предимствата на

свързаността, която използва Terra AC

wallbox, са възможни конфигуриране и соф-

туерни актуализации чрез специално раз-

работено за целта мобилно приложение

или дистанционно чрез облачно простран-

ство. Така тя предоставя висока гъвка-

вост и минимизира необходимостта от

локална намеса, същевременно увелича-

вайки максимално ефективността и вре-

мето на непрекъсната експлоатация.

Всяка зарядна станция разполага с пре-

цизен електромер, който може да бъде ин-

тегриран в системите за енергиен ме-

ниджмънт в интелигентни сгради, позво-

лявайки усъвършенствани функции за уп-

равление на натоварването. По този на-

чин собствениците на жилища и фирми

могат оптимално да настройват мощ-

ността на активите, за да максимизират

зарядната мощност и ефективността.

Terra AC wallbox се отличава с широк

обхват от варианти за свързаност, вклю-

чително чрез WiFi, Bluetooth и Ethernet.

Компактният дизайн осигурява безпроб-

лемен монтаж на стена или постамент,

на който могат да се инсталират две за-

рядни устройства едно до друго. С мно-

гобройните налични конектори Terra AC

wallbox е съвместима с по-голямата част

от електрическите превозни средства.

Станциите са прахо- и водоустойчи-

ви в сурови метеорологични условия, ко-

ето удължава времето на непрекъсната

експлоатация и живота на продукта, а оп-

ростеният достъп чрез RFID или прило-

жението осигурява гъвкавост при общес-

твено ползване.

Terra AC wallbox е оценена и тества-

на от независима трета страна да от-

говаря на най-високи стандарти. Токоог-

раничаващата защита позволява макси-

мална зарядна мощност без неприятни

прекъсвания в мрежата, а интегрирана-

та защита от неизправност на заземя-

ването и от пренапрежение предпазва

както потребителя, така и автомобила.

www.abb.com

AББ представи ново продуктово
решение за АС зареждане на
електрически превозни средства
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      поред статистика на Между-

народната агенция по енергетика

(МАЕ) над 5 милиона електромобила

вече са в употреба, като броят им

се увеличава ежегодно. Но за да

могат водещите в индустриално

отношение държави да постигнат

амбициозните си цели за редуцира-

не на емисиите, броят на електри-

ческите превозни средства трябва

да нарасне значително през следва-

щите няколко години. За тази цел е

необходимо да се подобри и техно-

логията на зареждане. Потребите-

лите очакват процесът на зарежда-

не да се осъществява за по-малко от

30 минути. Тъй като електроинста-

лациите на повечето сгради не мо-

гат да предоставят необходимата

променливотокова енергия и токоиз-

правителите на електромобилите

не могат да издържат на големи AC

токове, трябва да се изгради мащаб-

на мрежа от публично достъпни

постояннотокови зарядни станции.

Избор на локация и
инсталиране

Идеалното местоположение за

зарядни станции за електромобили

се характеризира с висока степен на

удобство и видимост за шофьорите.

Важно е също локацията и капаци-

тетът на зарядната инфраструкту-

ра да се съобразят с характеристи-

ките на шофьорите, които посеща-

Инсталация
и поддръжка на
зарядни станции
за електромобили

ват станцията и целите на органи-

зацията, на чиято територия е раз-

положена тя. Например посетители-

те на зарядна станция при търгов-

ски център могат да паркират за

няколко часа, докато пазаруват,

като по този начин продължителни-

ят престой осигурява ползи и за

бизнеса. Така станциите, предоста-

вящи зареждане в продължение на

няколко часа са подходящи за такъв

тип обекти с аналогични характери-

стики – ресторанти, театри, хоте-

ли, музеи и др., както и за бизнес

паркове, летища, обществени гара-

жи и паркинги. Станции с DC бързо

зареждане са най-подходящи за мес-

та, където се паркира за по-малко от

половин час, като магазини, кафене-

та, аптеки и ресторанти за бързо

хранене.

Процесът на инсталиране на за-

рядна станция за електромобили на

определено място зависи от соб-

ствеността на имота и от типа на

земеползване. Има обаче няколко

фактора, които трябва да бъдат

отчетени във всички случаи. Близо-

стта до източник на електроенер-

гия често е един от ключовите па-

раметри за определяне на инстала-

ционните разходи. Разполагането на

зарядното оборудване в близост до

съществуващ източник на електри-

ческа енергия ще намали както раз-

ходите, така и времето за монтаж,

особено ако е наличен и резервен ка-

пацитет. Добре е да се обмисли

Инсталация
и поддръжка на
зарядни станции
за електромобили

С
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инвестиране в мерки за подобряване на ефективност-

та за другите консуматори на енергия в рамките на

имота, за да се намалят текущите разходи и да се

освободи капацитет. В някои случаи може да е по-цено-

во ефективно да се реализира ново отклонение от раз-

пределителен трансформатор на комуналното друже-

ство, особено ако това ще скъси разстоянието от

източника на електроенергия до желаното място за

инсталиране на зарядната станция. Това ще редуцира

и степента на изкопните дейности, необходими за про-

карване на кабелните канали. В много случаи все пак ще

е необходимо изкопаването на траншеи, като в тези

ситуации е добре да се обмисли внимателно трасето,

за да се избегне преминаването през тротоари, асфал-

тови настилки и други зони с множество ландшафтни

характеристики.

Зарядните станции за стенен монтаж обикновено се

отличават с по-ниски капиталови и инсталационни раз-

ходи, затова често са предпочитаният вариант, когато

локацията разполага с подходяща стена. Опциите за двоен

монтаж на зарядно оборудване също могат да доприне-

сат за редуциране на общите разходи, тъй като допъл-

нителните инвестиции за добавяне на още един контакт

често са много по-ниски, отколкото тези за инсталира-

не на още една станция с единичен контакт.

Експозицията на зарядното оборудване на условията

на околната среда трябва да бъде сведено до минимум.

Зони, уязвими на наводнение или застояване на вода,

трябва да се избягват.

Инсталиране на няколко станции
За монтажа на зарядни станции за електромобили

важат същите правила, както за всеки друг вид елект-

рооборудване. Изискванията за инсталиране на няколко

станции в действителност не се различават от тези за

единичен монтаж с изключение на отнасящите се до

комуникационната инфраструктура между интелигент-

ни станции, ако това е приложимо. Всяка зарядна стан-

ция трябва да бъде захранвана от индивидуално отклоне-

ние и да бъде оборудвана с прекъсвач. Електроразпреде-

лителното табло трябва да е с подходящ капацитет.

Ако проектът предвижда бъдещо разширение, силно се

препоръчва строителните дейности за втората фаза

(изграждане на бетонни основи и подземни канали) да се

завършат предварително, още по време на първия етап.

При оразмеряването на електрооборудването обаче не е

необходимо да се отчитат бъдещите потребности.

Както е известно, някои производители предлагат

зарядни станции с няколко контакта, които дават

възможност за едновременно зареждане на няколко елек-

тромобила. Те трябва да се имат предвид при проекти-

рането на остров от зарядни станции за няколко елек-

трически превозни средства, когато разпределително-

то табло е с ограничен капацитет и надграждането му

би било трудно.

Защита от пренапрежение
Технологията за DC зареждане е по-сложна и броят

на скъпоструващите компоненти за реализирането й

нараства. В случая на технологията на ултрабързо за-

реждане разделянето на трансформатор, преобразува-

тел, охлаждане и потребителската техника е често

срещано. Разстоянията между всяко устройство могат

да достигнат 100 м и повече. Разбираемо е, че рискът

от пряко или непряко падане на мълния при този сцена-

рий е повишен. Поради това се изисква добре обмислено

проектиране, за да се ограничи рискът от преходни

пренапрежения и да се защити оборудването.

Въпреки че е общоприето, че гарантирането на си-

гурността на инвестициите е задължително, произво-

дителите и операторите често не са сигурни кои за-

щитни устройства са необходими за постигането на

тази цел. Класическият подход включва оценка на риска

от директно падане на мълния върху зарядната инфра-

структура, като добра основа за това са серията

стандарти IEC 62305-1 до 4, които задават методоло-

гия за извършването на оценката и различните видове

и начини на външна и вътрешна мълниезащита за огра-

ничаване на риска. Нивата на мълниезащита, дефинира-

ни в стандарта, описват степените на вероятност една

съществуваща мълниезащитна система да предпази

инфраструктурата от падане на мълния. Тези нива по-

магат за определяне на вида на необходимата защита

от пренапрежение. За да се оцени нуждата от мълние-

защита за конкретни приложения, трябва да се отче-

тат и фактори като риск и интензивност на мълниите

и последствията от тях. Тези изчисления обаче са вре-

меемки и резултатите могат да покажат необходимост

от инсталиране на външна мълниезащита (мълниепри-
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емни пръти) и мрежеста заземител-

на система. Операторите рядко са

готови да инвестират и в двете,

освен ако стойността на зарядната

инфраструктура за електромобили е

много висока, какъвто е случаят с

оборудването за ултрабързо зареж-

дане.

От това е лесно да се заключи, че

може би е честа практика операто-

рите да поемат риска от възможна

загуба на цялата зарядна техника,

включително и електрониката на

електромобилите, в случай на пада-

не на мълния. Следователно защи-

тата от преходни пренапрежения се

свежда до предпазване от пикови на-

прежения по променливотоковите

линии. Тези пренапрежения не тряб-

ва да се подценяват, тъй като по-

ради голямата си продължителност

могат да съдържат дори повече

енергия от преходните пренапреже-

ния, дължащи се на атмосферни яв-

ления. На тях се дължат повечето по-

вреди на оборудването и могат да

бъдат индуцирани от отдалечени

падания на мълнии, комутации в елек-

троразпределителната мрежа, при-

чинени от самите зарядни станции

за електромобили, или дори от пре-

возни средства, свързани към тях.

Сред възможните източници на по-

вреда при тези сценарии са и къси-

те съединения и заземяванията по-

ради неизправност.

Устройствата за защита от пре-

напрежение Клас I/Тип 1 се инстали-

рат на места, където се очаква

генериране на токове вследствие на

атмосферни явления. Клас II/Тип 2

устройства се инсталират във всич-

ки други случаи, когато принципно е

необходима защита от преходни

пренапрежения или когато се изиск-

ва координация със съществуващо

устройство Тип 1 с цел да се реду-

цира ограничаващото напрежение

(clamping voltage). Устройствата за

защита от пренапрежение Клас III/

Тип 3 са нужни предимно за много

чувствително оборудване с пренап-

режение категория I. Те не се изпол-

зват за зарядна инфраструктура за

електромобили.

Ако AC захранващите кабели на

публично достъпни зарядни станции

на улицата са инсталирани под зе-

мята, прякото падане на мълния

върху тях се изключва. В тези слу-

чаи обикновено не се прави оценка на

риска, а се вземат предвид само

пренапрежения, включващи индук-

тивни токове от електроразпреде-

лителната мрежа. Тъй като главно-

то AC разпределително табло е

оборудвано предимно с чувствител-

но оборудване, например интелиген-

тен електромер, гейтуеи и др., в

конкретната ситуация силно се пре-

поръчва инсталирането на устрой-

ство за защита от пренапрежение

Тип 2, а в някои държави това е задъ-

лжително. Инсталирането на уст-

ройства Тип 2 на всеки от входове-

те на захранващите линии на заряд-

ната станция е задължително, в

случай че разстоянието между глав-

ното разпределително табло и стан-

цията е над 10 м.

При публично достъпни зарядни

станции, монтирани на улицата, с

въздушни захранващи линии трябва

да се следват указанията на прило-

жение B на стандарт IEC 60364-5-53.

На входа трябва да бъдат инстали-

рани устройства за защита от пре-

електроенергетика
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напрежение Тип 1 с минимален капа-

цитет от 5kA (10/350 мs) на фаза за

заземяване в трифазна система. Ако

няма главно разпределително табло,

необходимите устройства Тип 1 (по-

добре Тип 1/Тип 2) са интегрирани в

зарядните станции.

При зарядни станции за автомо-

били в обществени гаражи без

външна мълниезащита и с въздушни

захранващи линии, на входа трябва

да се инсталира устройство за за-

щита от пренапрежение Тип 1 или

след, или преди електромера. Допъ-

лнителни устройства Тип 2 трябва

да се монтират и при всяка зарядна

станция, като е необходимо те да се

координират със защитата на вхо-

да. При подземни захранващи линии

се изисква инсталиране на устрой-

ства минимум Тип 2, дори ако според

оценката на риска това не е необ-

ходимо. Причината е изискването на

стандарт IEC 60364-4-44, раздел 443,

че за всички сгради с търговска

дейност трябва да бъде осигурена

защита от пренапрежения.

Друг случай е, когато зарядните

станции са в публично достъпен га-

раж, за който оценката на риска

съгласно IEC 62305 показва необходи-

мост от инсталиране на външна

мълниезащита. В зависимост от из-

браното ниво на мълниезащита тряб-

ва да се изчисли номиналният разря-

ден ток на необходимите мерки за

изравняване на потенциала. Обикно-

вено се използват устройства за

защита от пренапрежение Тип 1,

които трябва да се инсталират на

входа, с номинален разряден ток или

25 kA (10/350 мs), или 12,5 kA (10/350

мs) на фаза за заземяване в трифаз-

на система. Катодни отводители Тип

2 трябва да се монтират при всяка

зарядна станция за автомобили.

Една от разликите между ултрабъ-

рзото зареждане и конвенционални-

те AC и DC технологии е, че се изис-

ква по-силен захранващ ток, който

обикновено не може да се осигури от

електроразпределителната мрежа

ниско напрежение. Поради това се

инсталират трансформатори сред-

но напрежение. Освен това, както

беше споменато, зарядната инфра-

структура често е модулна, т. е.

трансформаторната станция сред-

но напрежение, AC/DC преобразувате-

лят и зарядните станции се разпола-

гат на няколко метра разстояние. В

бъдеще към инфраструктурата мо-

гат да се добавят и допълнителна

система за съхранение на енергия или

фотоволтаични панели. Разстояние-

то между оборудването прави нали-

чието на подходяща защита от пре-

напрежение задължителна, като е не-

обходимо тя да може да поеме и ток

на мълнии.

В случай че мълния удари улична

лампа в близост до публично достъ-

пната зарядна станция, разпростра-

няващият се в земята ток създава

разлика на напрежението от някол-

ко киловолта между модулите на

структурата, поради което е необ-

ходимо изравняване на потенциали-

те. Затова се препоръчва инстали-

ране на устройства за защита от

пренапрежение Тип 1 или Тип 1/Тип

2. Катодни отводители трябва да се

монтират на всеки вход и изход на

кабел, като това важи и за AC, и за

DC зареждането.

По преценка на доставчика на

трансформатора се инсталират

допълнителни арестори средно на-

прежение. Тъй като се очаква най-

високо ниво на надеждност и зареж-

дането на електромобила трябва да

бъде безопасно дори при силна буря,

трябва да се използват висококаче-

ствени издръжливи устройства за

защита от пренапрежение.

Въпреки че според стандарт IEC

60364-4-44 не е задължително, се

препоръчва защитата да включва

инсталиране на катодни отводите-

ли и за всички линии за данни и кому-

никация, например за обмен на данни

между превозното средство и стан-

цията, управление и мониторинг,

интернет достъп, видеонаблюдение

и др. Уличните лампи могат да дей-

стват като мълниезащитни пръти

– ако са разположени в близост до

зарядна станция и електромобил,

няма възможност за падане на мълния

и върху двете.

Защита от сняг
Съществуват няколко варианта

за защита на зарядната инфраструк-

тура от сняг и гарантиране на

достъп до оборудването. Въпреки че

всяка една от опциите може съще-

ствено да повиши инсталационните

разходи, това може да се компенси-

ра от спестявания на оперативни-

те разходи и намалена необходимост

от поддръжка.

Покриването на станциите с на-

вес предпазва не само оборудването,

но и настилката на паркоместата от

влошаване на състоянието им вслед-

ствие на метеорологични влияния.

Навесите осигуряват също по-висо-

ка видимост на зарядната инфра-

структура, а в тях могат да бъдат

интегрирани и соларни панели, които

да предоставят енергия за станция-

та. В някои страни се предлагат

готови решения, включващи навеси с

интегрирани в тях зарядни станции.

Подповърхностното подгряване е

друга опция за поддържане на работ-

ната зона без сняг или лед и тъй

като вече е налично електрозахран-

ване, инсталацията на такива ре-

шения е лесна. Има два вида систе-

ми за загряване на настилката –

хидронични и електрически. При

електрическите се използват нис-

конапреженови подложки, които

загряват повърхността и предот-

вратяват натрупването на сняг.

Хидроничните системи използват

тръби, преминаващи под настилка-

та, в които циркулира топла вода,

смесена с антифриз. Инсталацион-

ните и оперативните разходи на

тези системи трябва да бъдат

оценени спрямо потенциалните спе-

стявания от поддръжка.

Друг вариант е използването на

навиващ се кабел, с който се осигу-

рява достъп до станциите с мини-

мум необходимост от почистване на

снега. При много модели зарядни

станции кабелът трябва да бъде

навит ръчно, което може да стане

трудно при студено време, когато

кабелът се втвърдява.
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Актуални
технологични
тенденции в PV
индустрията - част 1

ВЕИ енергетика

     овишената загриженост за

климатичните промени, здравните

ефекти от замърсяването на възду-

ха, енергийната сигурност и достъ-

пност, както и вариращите цени на

петрола обуславят необходимостта

от производство и употреба на ал-

тернативни, нисковъглеродни техно-

логии като възобновяеми енергийни

източници. Соларната технология е

от водещите през последните някол-

ко десетилетия. В края на 2018 г.

общият инсталиран фотоволтаичен

капацитет възлиза на 480 GW в све-

товен мащаб (като се изключват

концентриращите соларни центра-

ли), което означава, че това е вто-

рият по големина източник на възоб-

новяема електроенергия след ветро-

генераторните инсталации. През

2018 г. технологията е водеща и по

капацитет на новоинсталираните

мощности, които са два пъти кол-

кото вятърните паркове и повече от

инсталациите на изкопаеми горива

и ядрените централи взети заедно,

достигайки 94 GW.

Еволюцията на соларната индус-

трия досега е забележителна, под-

чертават експерти от Международ-

ната агенция по възобновяема енер-

гия (IRENA), с няколко много важни

момента през последните години,

свързани с инсталациите, намалява-

нето на разходите, технологичния

напредък, както и основаването на

ключови за сектора асоциации.

Пазарни тенденции
Предвид наличието на ресурс,

съществения пазарен потенциал и

разходната конкурентоспособност

се очаква PV технологията да

продължи да е водеща в общия ръст

на ВЕИ в няколко региона през след-

ващото десетилетие. Според анализ

на IRENA броят на новите фотовол-

таични инсталации може да се уве-

личи шесткратно през следващите

десет години, достигайки общ капа-

цитет от 2840 GW до 2030 г. и 8519

GW до 2050 г. Това означава, че со-

ларният капацитет през 2050 г. ще

бъде 18 пъти по-голям от този през

2018 г. Прогнозите са, че в свето-

вен мащаб 60% от капацитета през

2050 г. ще е от големи инсталации

за комунални цели, а оставащите

40% – от покривни фотоволтаични

системи. Въпреки че мащабните

инсталации се очаква да доминират

П

Актуални
технологични
тенденции в PV
индустрията - част 1
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и през 2050 г., експертите предвиж-

дат по-бърз ръст за разпределени-

те PV системи, воден от политики

и насърчаващи мерки, както и от

ангажираността на потребителите

по отношение на прехода към изпол-

зване на чиста енергия.

Глобалният соларен пазар през

2018 г. е доминиран от Азия, отго-

варяща за над половината от новия

фотоволтаичен капацитет в света.

Инсталираният соларен капацитет

на региона достига 280 GW в края

на 2018 г. Европейският съюз е вто-

рият по големина PV пазар, основ-

но воден от Германия с общ инста-

лиран капацитет от 45 GW в края

на 2018 г. На трета позиция е Се-

верна Америка с 55 GW, като 90% от

инсталациите се намират в САЩ.

Прогнозите показват, че Азия ще

продължи да води в инсталирането

на PV мощности с 65% от общия

капацитет до 2030 г. Значителен

ръст се очаква в Китай, където

инсталираният капацитет ще дос-

тигне 1412 GW до 2030 г. Северна

Америка ще заеме второто място

с 437 GW до 2030 г., като 90% от

тези инсталации отново ще бъдат

в САЩ. Европа ще е на трето мяс-

то до 2030 г., с инсталиран PV ка-

пацитет от 291 GW. Подобна ситу-

ация се очаква и до 2050 г., когато

Азия все още ще доминира с почти

половината от глобалния инстали-

ран капацитет (4837 GW). В рамки-

те на Азия на първо място отново

ще е Китай с комбиниран годишен

темп на растеж (CAGR) от 9%,

водещ до прогнозиран капацитет

от 2803 GW до 2050 г. Северна

Америка ще запази втората си по-

зиция със соларен капацитет от

1728 GW, като регионът ще е доми-

ниран от САЩ. Европа ще продължи

да е на трето място през 2050 г. с

общ инсталиран капацитет от 891

GW. Над 22% от тези инсталации

ще са в Германия, където фотовол-

таичните мощности ще достигнат

200 GW. Въпреки че инсталираният

капацитет може да остане най-

голям в Азия, Северна Америка и

Европа, има възможност пазарният

ръст да се измести към други реги-

они, като се очаква силно развитие

в Южна Америка и Африка.

Бъдещият растеж на соларната

индустрия до голяма степен зависи

от балансирането на системите, за

което се изразходват най-много

разходи, като възможностите за

редуциране на тези разходи са мно-

го големи. Начините за постигане на

това са използване на по-евтини (и

по-малко) материали за клетките,

намаляване на разходите за произ-

водство на клетки и увеличаване на

ефективността на клетките.

Материали
Регистрира се непрекъснат на-

предък в научноизследователската

и развойната дейност както за

съществуващите, така и за новите

технологии с цел постигане на допъ-

лнително понижаване на разходите

и подобряване на експлоатационни-

те характеристики.

Панелите от кристален силиций

(c-Si) са от първото поколение фо-

товолтаични панели и те държат 95-

процентен дял от световното про-

изводство. Благодарение на основния

използван материал, силиций, c-Si

панелите са по-достъпни и високое-

фективни в сравнение с решения от

други материали. През последните

няколко десетилетия соларните па-

нели се подобряват съществено по

отношение на ефективност и изход-

на мощност. Средната ефективност

на модулите през 2006 г. е 13,2% за

поликристални и 14,7% за монокрис-

тални PV панели. Оттогава този

параметър се повишава постоянно,

достигайки съответно 17% и 18%.

Очаква се тази положителна тен-

денция да се запази до 2030 г. Силна-

та позиция на c-Si на пазара затруд-

нява конкурирането за другите тех-

нологии.

Въпреки високото ниво на ефек-

тивност на тази PV технология от

първо поколение, има много място за

подобрения, включително: понижава-

не на цената на c-Si модулите за по-

висок марж на печалба; намаляване на

металните включения и други дефек-

ти; ограничаване на въздействията

върху околната среда чрез редуцира-

не на отпадъците; получаване на по-

тънки пластини чрез оптимизирани

свойства на материалите.

PERC (Passivated Emitter and Rear

Cell) технологията използва усъвър-

шенствана архитектура на силици-

евата клетка. Структурата на

PERC клетките не е много по-различ-

на от тази на типичната

монoкристална PV клетка. Ключово-

то подобрение тук е интегриране-

то на задна повърхност с пасивиран

слой, който увеличава ефективнос-

тта на клетката. Пасивираният

слой постига това по три начина:

намалява рекомбинацията на елект-

рони; повишава абсорбцията на

светлина; дава възможност за по-
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висока вътрешна отразяваща способност. Увеличение-

то на ефективността вследствие на внедряване на PERC

архитектура за монокристални клетки е около 0,8 до 1%,

докато ръстът за поликристалните клетки е малко по-

нисък – от 0,4 до 0,8%. PERC започва да навлиза на па-

зара наскоро, но бързо се превръща в новия индустриа-

лен стандарт за монокристални клетки. Причините за

този забележителен прогрес са няколко – преход на

пазара към монокристални клетки, оптимизиране на на-

деждността и капацитета на производственото обо-

рудване, вследствие на което се подобрява качество-

то на пасивация, както и засилената научноизследова-

телска и развойна дейност, предизвикана от големия

брой производители, активни в PERC производството.

Тандемните соларни клетки представляват съвкуп-

ност от индивидуални клетки, разположени една над

друга, като всяка една преобразува светлина със специ-

фична дължина на вълната, оставяйки остатъчната

светлина да бъде погълната и преобразувана до елект-

роенергия от долната клетка. Новите PV технологии

включват няколко вида тандемни клетки, които могат

да бъдат групирани основно в зависимост от използва-

ните материали (органични, неорганични, хибридни),

както и от вида на използваната връзка. Подходът на

тандемните клетки е приложен за създаването на най-

ефективните в света соларни клетки, които могат да

преобразуват 46% от слънчевата светлина в електри-

чество. За съжаление, за тези устройства се използ-

ват много скъпи материали и производствени процеси,

поради което те все още не са навлезли на пазара.

Тънкослойни технологии
Тънкослойните технологии често се смятат за вто-

рото поколение фотоволтаични панели. Полупроводни-

ковите материали, използвани за производството на

тънкослойни клетки, са с дебелина от едва няколко

микрона. Тези технологии включват две основни разно-

видности – силиций-базирани (аморфен [a-Si] и микромор-

фен силиций [a-Si/c-Si]) и не силиций-базирани клетки (пе-

ровскити, кадмиев телурид и медно-иридиев-галиев ди-

селенид [CIGS]). Тези технологии може да бъдат по-ев-

тини за производство и като такива се внедряват в

търговски мащаб, но все още нивата им на ефективност

са по-ниски.

Понастоящем повечето соларни клетки са изработени

от силиций, но една от областите, върху която експер-

тите се съсредоточават, е разработването на нови

материали. Един от най-обещаващите е перовскитът

– вид минерал с много добра способност за поглъщане

на светлина. Първите перовскитни устройства през

2009 г. преобразуват само 3,8% от енергията на слънче-

вата светлина. Тъй като кристалите се произвеждат

много лесно в лабораторни условия обаче, експлоатаци-

онните им характеристики бързо се подобряват и до 2018

г. ефективността им достига до 24,2%, което е близо

до рекорда на лабораторни силициеви клетки – 26,7%.

Пред перовскитите все още има няколко значителни

предизвикателства, които възпрепятстват достигане-

то на пазарна зрялост. Едно от основните е издръжли-

востта. Понеже кристалите се разтварят лесно, те не

могат да се използват във влажни условия, което нала-

га защитата от влага чрез капсулиране, например по-

средством слой от алуминиев оксид и др. Друго предиз-

викателство за учените е това, че въпреки че успяват

да постигнат висока ефективност с малки перовскити,

резултатите не могат да бъдат повторени с по-голе-

ми по площ клетки. Ако тези бариери могат да се пре-

одолеят, перовскитните клетки имат потенциала да

изменят динамиката и икономиката на соларната енер-

гетика, тъй като те са по-евтини за производство и

могат да бъдат изработени при относително ниски

температури за разлика от силициевите клетки.

CIGS клетките също са с относително висока ефек-

тивност (22,9%) в сравнение с разпространените клетки

от кристален силиций. Производството на CIGS клетки

обаче може да бъде трудно поради рядкостта на индия,

както и сложната стехиометрия и множеството фази

на изработка, което ограничава масовото производство

в краткосрочен план.

Кадмиево-телуридните клетки понастоящем са с

ефективност от 21%, подобно на тази на CIGS, и се

характеризират с добра абсорбция и ниски енергийни

загуби. CdTe соларните клетки се изработват посред-

ством нискотемпературни процеси, което прави произ-

водството им много гъвкаво и достъпно. Към момента

CdTe е водеща по пазарен дял сред всички тънкослойни

технологии.
Статията продължава в следващ брой
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  рез последните години много

компании и организации започват да

предприемат все по-строг подход по

отношение на отговорността си

към опазване на околната среда и към

подобряването на енергийната си

ефективност. Ползите от редуцира-

нето на консумацията на енергия на

една инсталация или на едно предпри-

ятие са многобройни и варират от

понижаване на разходите за енерго-

потребление и намалени изисквания

за поддръжка, до ограничаване на

емисиите на парникови газове и уве-

личаване на нивата на производител-

ност.

Индустрията, повече от всеки

друг сектор, има засилен интерес

към понижаване на консумацията на

енергия поради свързаните с нея

високи разходи, които са се

превърнали в ключова икономическа

движеща сила, особено за компании-

те в отраслите, където широко се

прилагат усъвършенствани техноло-

гични решения. Въпреки че се отбе-

лязва напредък, пътят към постига-

не на оптималната енергийна ефек-

тивност в промишлеността е дълъг.

Един от основните фактори, възпре-

пятстващи внедряването на много

от стратегиите за редуциране на

енергопотреблението, е липсата на

данни, демонстриращи предимства-

та и ползите от реализирането на

такива проекти.

В допълнение, липсата на инфор-

мация за енергоконсумацията на обо-

рудването и прилаганите техноло-

гии също забавя разработването на

по-устойчиви продукти и процеси.

Без използването на подходящи ре-

шения за енергиен мониторинг и

мениджмънт е трудно да се иденти-

фицират източниците на неефек-

тивност и начините за ограничава-

не на влиянието им или цялостното

Индустриални решения
за енергиен мониторинг
и мениджмънт

им елиминиране. За да се определи

дали параметрите на дадена индус-

триална система са оптимални, се

изисква управление на обратната

връзка, като случаят с потреблени-

ето на енергия не е по-различен. Дори

ако компанията модернизира изцяло

съществуващите системи с ново

оборудване, актуализира конфигура-

цията на технологичните процеси и

програмите за поддръжка, когато не

се осъществява навременен и адек-

ватен мониторинг на консумацията

на енергия, е трудно да се опреде-

лят специфичните спестявания и

дали новата система функционира

ефективно или не.

Същност и ползи
Както е известно, в производ-

ството енергийната ефективност

се дефинира като ефективността,

с която енергийните ресурси се

преобразуват в полезна работа, т.

е. краен продукт или съставна част

на продукт, а неефективността,

която е следствие от наличието на

различни проблеми, се определя като

загубата на енергия преди преобра-

зуването й в полезна работа. В ин-

дустрията някои проблеми, като

мащабни течове от системите за

пара например, могат да бъдат иден-

тифицирани лесно в рамките на из-

вършваните регулярни инспекции. В

повечето случаи обаче условията,

водещи до загуба на енергия, и съот-

ветно до понижаване на енергийна-

та ефективност, не могат да бъдат

регистрирани лесно и навременно,

без да се използват измервателни

технологии, осигуряващи възмож-

ност за непрекъснат мониторинг на

случващото се в рамките на конкре-

тен процес. Примери за такива про-

блеми са: замърсяването и корозия-

та на топлообменници, което увели-

чава необходимата енергия за про-

изводството на необходимото коли-

чество технологична топлина; недо-

бро управление на горивния процес,

особено когато калоричността на

горивото се изменя; течове от сис-

теми за сгъстен въздух, които во-

дят до загуби на налягане и на енер-

гия. Това са само част от условия-

та, които могат да бъдат засечени

почти незабавно при използване на

подходящите устройства, измерва-

щи температура, налягане, дебит и

други ключови параметри, и, разби-

ра се, при инсталирането на тези ус-

тройства на правилните места.

Въпреки че сам по себе си един от

изброените проблеми може да из-

глежда незначителен, то кумулатив-

ният ефект от всички технологич-

ни неефективности може да бъде

изненадващ. Според проучвания 32%

от влаганата енергия във всяко пред-

приятие се губи, преди да изпълни

предназначението си.

Непредсказуемостта е единстве-

ната константа, когато става дума

за енергиен мениджмънт, тъй като

се наблюдават флуктуации в широк

диапазон по отношение на разходи-

те, консумацията на енергия вари-

ра в рамките на процесите, като

тези предизвикателства са още по-

големи за глобалните компании. По-

ради тази причина енергията не

трябва да се разглежда като фикси-

ран режиен разход. Предприятията

обаче могат да получат повече кон-

трол върху разхода на енергия чрез

внедряването на програма за енер-

гиен мениджмънт. За да е възможно

вземането на правилни решения за

това как да се оптимизира и подо-

бри енергопотреблението на един

завод, е необходимо непрекъснато да

се следи колко енергия се консумира

и къде се изразходва тя. Предприе-

мането на този подход дава възмож-

ност и за установяване на референ-

П

Индустриални решения
за енергиен мониторинг
и мениджмънт
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енергийна ефективност

тни стойности и извършване на

сравнения на ефективността на

отделни машини или системи. Той

позволява също изготвяне на енер-

гийния баланс на предприятието

(проследяването на общото количе-

ство генерирана енергия спрямо

областите на потребление) с висо-

ка точност.

Системите за енергиен ме-

ниджмънт предоставят системати-

зиран подход за съхранение, доклад-

ване на данни и извършване на изчис-

ления, които да послужат за основа

на анализ на енергопотреблението

и вземането на информирани реше-

ния в посока подобряване на енергий-

ната ефективност. Тези системи

могат да бъдат под различна форма.

В много компании все още се прак-

тикува ръчното събиране на данни,

които се попълват в множество

таблици. Софтуерните решения за

енергиен мениджмънт автоматизи-

рат събирането и анализирането на

данните, осигурявайки по-задълбочен

поглед върху потреблението на енер-

гия и възможностите за подобрение

в рамките на много малко време.

Обикновено те предлагат функции за

визуализация на консумацията в ре-

ално време, за изготвяне на тенден-

ции на база натрупаните данни от

минали периоди, както и сигнализи-

ране за възникващи неефективности.

За да бъде системата за енерги-

ен мениджмънт наистина ефектив-

на, е необходимо внедряването на

измервателни технологии да обхва-

не всички области на технологичния

процес. Нови технологии, включител-

но безжични решения, правят по-лес-

но и по-достъпно инсталирането и

интегрирането на нови измервател-

ни устройства в съществуващи

системи, с малка до нулева необхо-

димост от прекъсване на производ-

ствената дейност.

С внедряването на система за

енергиен мениджмънт много предпри-

ятия получават допълнителна полза

– по-малко повреди на оборудването.

Това се дължи на факта, че прекомер-

ната консумация на енергия често е

индикатор, че дадено съоръжение

работи под оптималните си възмож-

ности или е на път да се повреди. Чрез

инсталирането на допълнителни из-

мервателни точки за енергийно оп-

тимизиране предприятието увелича-

ва количеството налична информация

за цялостното състояние на произ-

водственото оборудване. Това позво-

лява на операторите и енергийните

мениджъри да разпознаят показате-

лите за експлоатационните характе-

ристики, съдържащи се в данните, и

да предприемат проактивен подход

към разрешаване на възникващите

проблеми.

Пазарни тенденции
Глобалният пазар за системи за

енергиен мениджмънт се оценява на

39,89 млрд. щатски долара през 2018

г. и се очаква да нараства с комби-

ниран годишен темп на растеж

(CAGR) от 17,1% в периода от 2019

до 2025 г. Ръстът на пазара през

последните няколко години се дължи

на засиленото осъзнаване на ползи-

те от внедряване на тези системи

в различните индустриални сектори.

В допълнение, много от доставчици-

те на системи за енергиен ме-

ниджмънт разработват и предлагат

специализирани за определени отрас-

ли софтуерни платформи, които се

очаква да увеличат мащабируемос-

тта на новите продукти на пазара.

Въз основа на компонентите, па-

зарът на системи за енергиен ме-

ниджмънт е сегментиран на сензо-

ри, контролери, софтуер, батерии,

устройства за визуализация и др.

Водещ тук е сегментът на сензори-

те, като той държи и най-големия

пазарен дял през 2018 г. Това до го-

ляма степен се обяснява с техноло-

гичния напредък в тази област, по-

зволяващ проследяване на данните в

реално време. За разглеждания пери-

од до 2025 г. обаче най-бърз ръст се

очаква за софтуерния сегмент.

Измерване и eнергиен
мониторинг

Интелигентните устройства за

отчитане на енергоконсумацията

са в основата на усъвършенствана-

та измервателна инфраструктура,

разработена за постигане на по-

добра енергийна ефективност чрез

управление на потребностите и из-

равняване на пиковете, интегрира-

не на възобновяеми енергийни из-

точници, изготвяне на по-точни

прогнози за потреблението, управ-

ление на активи и др. Тук IoT има

важна роля за измервателните уре-

ди. Технологията свързва потреби-

теля с устройството, предоставяй-

ки му богат набор от данни.

На пазара се предлага изключи-

телно широка гама от решения за

детайлно измерване на консумаци-

ята на енергия в производствени

системи. Някои устройства предо-

ставят възможност за разделяне на

енергийните мрежи в индустриални-

те системи на управляеми зони,

което улеснява обработката на

получените данни за потребление-

то и други енергийни параметри.

Често освен консумацията тези

уреди могат да измерват и каче-

ството на електроенергията и да

анализират токовете по всеки един

проводник.

Когато целта на индустриално-

то решение за измерване и монито-

ринг на потреблението е подобря-

ване на енергийната ефективност,

предприятието може да се разглеж-

да като съвкупност от различни

системи, консумиращи енергия и

функциониращи заедно. Измерване-

то на ниво предприятие може да е

достатъчно за по-малки компании с

ограничен брой оборудване и отно-

сително добре дефинирани и разбра-

ни товари. Отчитането на ниво

система е подходящо за проследя-

ване на общи тенденции и придоби-

ване на представа за приноса на

всяка система, например за отопле-

ние, вентилация, климатизация, ос-

ветление и др., за консумацията на

енергия. Тъй като е възможно не

всички съоръжения да са свързани

към главно разпределително табло,

съществува риск получената инфор-

мация да е с ограничена точност.

Измерването на ниво подсистема,

т. е. извършването на директни

измервания при оборудването, пре-

доставя възможно най-задълбочена

информация за енергопотребление-

то на територията на дадено пред-

приятие.
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Въглерод-неутралната повторна употреба на въгле-

родния диоксид се появява като алтернатива на съхра-

нението на парниковия газ в подземни хранилища. В ново

изследване, публикувано в сп. Nature Energy, учени от

Станфордския университет и Датския технически уни-

верситет (DTU) показват как електрическа енергия и

разпространен в природата катализатор могат да

превърнат CO2 в енергийно обогатен въглероден оксид

с по-висока ефективност от конвенционалните мето-

ди. Катализаторът – цериев оксид, е много по-устой-

чив на разлагане. Отстраняването на кислород от CO2

за получаване на CO е първата стъпка от превръщане-

то на въглеродния диоксид в почти всеки вид течно

гориво и други продукти, например синтетичен газ или

пластмаси. Чрез добавянето на водород към CO могат

да се произвеждат горива като синтетичен дизел и

еквивалента на авиационно гориво. Екипът предвижда

използването на възобновяема енергия за получаването

на CO и осъществяване на последващите конверсии,

което ще доведе до създаването на въглерод-неутрал-

ни продукти.

„Показахме, че можем да използваме електричество

за редукция на CO2 до CO със 100% селективност и без

да получаваме като нежелан страничен продукт твърд

въглерод“, казва Уилям Чуех, доцент по материалозна-

ние и инженерство в Станфорд и един от тримата

водещи автори на статията.

Едно от предимствата на устойчивите течни гори-

ва пред електрификацията на транспорта е това, че

позволяват използването на съществуващата инфра-

структура за бензин и дизел като двигатели, тръбоп-

роводи и бензиностанции. В допълнение, факторите,

възпрепятстващи електрифицирането на самолети и

кораби – пътуването на дълги разстояния и теглото на

батериите, няма да са проблем за въглерод-неутрални-

те горива с висока енергийна плътност.

Изкуственото електрохимично преобразуване на CO2

до CO все още не е широко комерсиализирано поради

няколко проблема – използваните устройства консуми-

рат твърде много електроенергия, процентът на кон-

вертирани молекули въглероден диоксид е нисък и се

получава чист въглерод, който трайно уврежда оборуд-

ването. Затова изследователите първо проучват как

различните устройства се справят успешно или се

провалят в електролизата на CO2. На база техните на-

блюдения те създават две тестови клетки за конвер-

Учени откриха нов начин
за получаване на въглерод-
неутрални горива от CO

2

сия на CO2 – една с цериев оксид и една с конвенциона-

лен никел-базиран катализатор. Електродът от цериев

оксид остава стабилен, докато отлагания от въглерод

повреждат никеловия електрод, съществено скъсявай-

ки продължителността на живот на катализатора.

Елиминирането на преждевременното повреждане на

клетките може значително да понижи разходите за про-

изводство на CO. Потискането на отлагането на въгле-

род позволява на новия тип устройство да преобразува

повече CO2 до CO, като в съвременните клетки това е

ограничено до доста под 50% концентрация на CO.

„Въглерод-потискащият механизъм на цериевия оксид

се основава на задържане на въглерода в стабилна окис-

лена форма. Успяхме да обясним това поведение с изчис-

лителни модели на редуцирането на CO2 при повишена

температура, което беше потвърдено и от рентгенова

фотоелектронна спектроскопия на работещата клетка“,

обяснява Михал Байдих, водещ автор на публикацията.

Високите разходи за улавянето на CO2 възпрепятстват

секвестрацията му под земята в големи мащаби и пора-

ди това могат да са пречка и за използването му за

получаване на по-устойчиви горива и химикали. Пазарна-

та цена на тези продукти, в комбинация с плащанията за

избягване на въглеродните емисии, могат да спомогнат

за по-бързото преодоляване на тази бариера.

Учените се надяват, че първоначалната им работа

за разкриване на механизмите в устройствата за елек-

тролиза на CO2 чрез спектроскопия и моделиране ще по-

могне на други изследователи в регулирането на свой-

ствата на повърхността на цериевия и други оксиди с

цел допълнително подобрение на процеса на получаване

на CO.

Учени откриха нов начин
за получаване на въглерод-
неутрални горива от CO

2
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В бъдеще риболовците на дребно

в необлагодетелстваните региони

на Индонезия ще могат да търгуват

с продукцията си в цялата страна

благодарение на липсата на

прекъсвания в хладилната верига.

Възможност за това осигурява зах-

ранвана със соларна енергия маши-

на за производство на ледени блоко-

ве. Иновативното съоръжение е

разработено в рамките на многого-

дишно споразумение за германо-ин-

донезийско сътрудничество.

„Ледът позволява да се предотв-

рати развалянето на рибата, като

той се произвежда, без да се оказва

никакво въздействие върху климата.

Това е истински успех за германо-

индонезийското партньорство“,

коментира Франк Щегмюлер от Гер-

манското дружество за международ-

но сътрудничество (GIZ).

Индонезия заема водеща позиция

в производството на риба тон в

световен мащаб и е вторият най-

голям производител на риба като

цяло. Въпреки това риболовците на

дребно, които прилагат екологосъ-

образни методи за улавяне на риба-

та, често нямат възможност да

транспортират продукцията си до

потребителите поради липсата на

хладилни съоръжения. Вследствие на

това, конкурирането с риболова на

индустриално ниво е на практика

непосилно за риболовците на дреб-

но, тъй като голяма част от улова

им се разваля, водейки до обеднява-

не сред общността.

Политиката на Индонезия е насо-

чена към опазване на рибните запа-

си и гарантиране на приходите за

риболовците в отдалечените райо-

ни. От ключово значение за пости-

гането на тази цел е непрекъснато-

то поддържане на улова охладен. GIZ

Соларна машина за ледени
блокове подпомага риболова
на дребно в Индонезия

инициира и осигурява подкрепа за

разработването на соларна машина

за ледени блокове. Производството

на тези машини в Индонезия се осъ-

ществява с подкрепата и на редица

местни, германски и други европей-

ски компании. Разработването стар-

тира през 2016 г., като пилотното

съоръжение заработва успешно през

2018 г., а първата машина с търгов-

ска цел ще бъде пусната в експлоа-

тация в Индонезия тази година.

Съгласно водещия принцип на

Индустрия 4.0 иновативната техно-

логия осигурява производство на 1,2

т блока лед на ден, което е динамич-

но и автоматично съобразено с на-

личното количество соларна енергия.

По този начин се елиминира необхо-

димостта от свързване към елект-

рическо захранване или използване на

скъпа и голяма система за съхране-

ние на енергия. Соларната машина

позволява производството на леде-

ни блокове за охлаждане на уловена-

та на местно ниво риба в отдалече-

ни от електроснабдителната мре-

жа райони. „Това гарантира приходи-

те на риболовците, които работят

на устойчив принцип, особено в от-

далечените региони и тези, в които

доходите са ниски“, допълва Щегмю-

лер.

Германските компании Bitzer, Ziehl-

Abegg и BAE Batterien предоставят

безплатно компоненти и ноу-хау в

етапа на разработка. Експерти от

Института по въздухообработка и

охлаждане (ILK) в Дрезден се заемат

със самата разработка и осигуряват

техническа поддръжка. Захранваните

със соларна енергия машини за лед се

произвеждат от индонезийската

компания Selaras Mandiri Tehnik (AIREF).

Други партньори по проекта са REC

Solar, ATW Solar, Studer и Omron.

Соларна машина за ледени
блокове подпомага риболова
на дребно в Индонезия
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