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накратко
Симплекс представи нови софтуерни продукти на CEBIT
На последното издание на изложението за цифрови технологии CEBIT
в Хановер Симплекс представи два нови софтуерни продукта – системата за енергиен и производствен мениджмънт FDM и софтуера за
стационарни и лентови везни WaageScanAdvanced, съобщиха от компанията.
„Factory Data Manager (FDM) предлага възможност за автоматизирано
измерване и запис в бази данни на енергийни и производствени величини,
генериране на отчети, анализ на данни и моделиране, прогнозиране на
потреблението на енергия, автоматично генериране и изпращане на товарови графици, запис на грешки, предупреждения и събития, както и
изчисляване на показатели за ефективност (OEE, OPE и др.). Системата
може да работи с локална или сървърна база данни и позволява импорт
и експорт на данни към ERP системи. Има опция и за запис на лабораторни данни и контрол на качеството на входящите материали и изходящите продукти“, обясниха от Симплекс.
Софтуерът WaageScanAdvanced служи за автоматизирано събиране и
съхранение на данни за доставки в индустриални и търговски приложения,
където количеството на доставения продукт се определя по неговото
тегло, като осигурява поддържането на добре организирани и леснодостъпни данни за клиенти, продукти и доставки. „WaageScanAdvanced е разработен от специалисти на фирмата в Германия в тясно сътрудничество
със Siemens“, допълниха от Симплекс.

27 млрд. евро са инвестирани в нови вятърни мощности в Европа през 2018 г.
Общата стойност на инвестициите в изграждането на нови вятърни
паркове в Европа през 2018 г. възлиза на 27 млрд. евро, съобщават от
WindEurope.
По размер вложените средства са аналогични на инвестициите в предходните години. Благодарение на понижаването на разходите, особено при
офшорните вятърни инсталации, с тези инвестиции ще бъдат финансирани мощности с рекордния капацитет от 16,7 GW. За 1 MW нов наземен
вятърен капацитет понастоящем са необходими капиталови инвестиции
на стойност 1,4 млн. евро в сравнение с 2 млн. евро през 2015 г. Изграждането на 1 MW офшорен вятърен капацитет изисква влагането на 2,5
млн. евро спрямо 4,5 млн. евро през 2015 г.
Най-много нови инвестиции през 2018 г. са направени в Северна и
Западна Европа. Водещо място по вложени във вятърна енергия средства заема Обединеното кралство, следвано от Швеция. Инвестициите
в Южна и Централна и Източна Европа представляват само 4% от
общата сума, като се очаква тази година в Испания и Полша да бъде
регистриран ръст.

ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 5,2 млн. лв. в област Благоевград
ЧЕЗ Разпределение България предвижда да инвестира 5,2 млн. лв. в
област Благоевград, стана ясно на среща на ръководството на електроенергийния оператор с кметове на общини в региона. Средствата ще
бъдат вложени в изграждането на съоръжения средно и ниско напрежение, в реконструкция на мрежата, присъединяване на нови клиенти и
внедряване на система за дистанционно обслужване на електромерите,
която се очаква да повиши сигурността на мрежата и да даде възможност за много по-стриктен контрол и по-бързи реакции.
250 000 лв. от предвидените средства ще бъдат отделени за изграждането на 6 нови трафопоста в селата Дъбница, Мосомище, Огняново,
Лъжница, Хърсово и кв. Струмско на Благоевград. С 641 000 лв. ще
бъдат реконструирани въздушни линии, захранващи 85 населени места
в общините Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич и Благоевград.
Предвижда се и рехабилитация на кабели в градовете Разлог, Гоце Делчев,
Петрич, Сандански и Благоевград за 513 000 лв., както и реконструкция
на мрежа ниско напрежение в села в общините Петрич, Благоевград,
Гърмен, Сатовча, Сандански и Якоруда, инвестицията за която възлиза
на 510 000 лв.
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Проведе се работна среща по проект GRECO за разширение на PV сектора
Между 20 и 23 май т. г. в столичния хотел Бест Експо се проведе работна
среща по европейски договор GRECO, целящ проучване на възможностите за
разширение на фотоволтаичния сектор и по-широката интеграция на фотоволтаичните системи в съвременната жизнена среда. В срещата участваха
партньорски организации по проекта – университети и компании от Испания, Германия, Португалия, Швейцария, България и Бразилия. Финансирането
на проект GRECO се осигурява по програма Хоризонт 2020.
„Проектът акцентира върху връзката между наука и гражданско общество, увеличаване на доверието в науката и запълване на празнината между
изследователи и потребители на знания. Новите подходи за открита гражданска наука целят привличане и участие на по-широки и разнородни групи
от граждани във вземане на решения относно предмета за изследване на
науката и ползите за обществото. Чрез партньорите в проекта тези
подходи се прилагат за първи път към сектора за използване на слънчевата енергия“, обясниха от Централната лаборатория по слънчева енергия
и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) и Института по електроника
(ИЕ-БАН), които бяха домакини на срещата.

ДП РАО с разширен обхват на акредитация
През април т. г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП
РАО) официално получи документ за разширение към обхвата за акредитация с включване на параметър „специфична масова активност“. Този параметър е важна характеристика на материали, за които се предполага, че
имат радиоактивно замърсяване. С контролиране на стойностите му се
гарантира, че няма да има изтичане на радиация в околната среда.
За количественото определяне на стойностите на този параметър ДП
РАО разполага със Система за измерване и освобождаване от контрол
(СИОК) – FRM-02. Измервателният процес е напълно автоматизиран, като
производителността на системата е до 50 т на денонощие. С помощта
на СИОК-FRM02 се реализира финалното измерване по параметъра, като
резултатът се сравнява с нивата за освобождаване от регулиране, записани в нормативните актове по прилагане на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Откриха най-големия соларен паркинг във Франция
Специализираната в разработката на системи за възобновяема енергия
компания Neoen е инсталирала соларен масив с капацитет 16,3 MW на
паркинг във френския град Корбас. Заемайки площ от 12,5 хектара и покривайки 4600 паркоместа, инсталацията е най-големият соларен паркинг във
Франция, която от години насърчава монтажа на фотоволтаични системи
в градски условия. „Популярността и мащабът на соларните паркинги нараства. Те се възприемат особено добре от логистични центрове и оператори на паркинги, които се възползват от по-добрия имидж в екологично
отношение, възможността за производство на енергия на местно ниво и
новия източник на приходи“, коментира Жулиет Мутарлие, мениджър проекти в Neoen. Стойността на проекта възлиза на 19,1 млн. евро, а реализацията му отнема едва 5 месеца. Годишно генерираната електроенергия
от 19,5 GWh се подава към мрежата при определена от френското правителство тарифа от 0,102 евро/kWh.

ICGB избра изпълнител на строителния надзор на газовата връзка с Гърция
Проектната компания Ай Си Джи Би избра обединението ДЗЗД Еко Бул
Контрол за изпълнител на обществената поръчка „Избор на консултант за
осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на междусистемна газова връзка Гърция-България“. В обединението участват фирмите
Екоинженеринг, Бул Строй Контрол Инженеринг и Контрол Инженеринг.
Общата цена за изпълнение на дейностите, предложена от победителя, е
766 000 лева без ДДС. „Финализирането на тази процедура е важен успех
за проекта, тъй като търгът за изпълнител на надзора е един от ключовите за обезпечаване управлението на строителството по възможно найпрофесионалния и ефективен начин“, заявиха изпълнителните директори на
ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Стартира национална програма за насърчаване на водородната енергия
Министерството на образованието и науката и Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията обявиха, че ще
работят заедно за разпространение на водорода като енергия на бъдещето. До две години ще бъде създадена първата водородна енергийна станция, а за да се премине към реалното внедряване във всекидневието и
икономиката на водородната и възобновяемата енергия като цяло, МОН
стартира Националната научна програма ЕПЛЮС. Това стана ясно по време
работна среща с участието на заместник-министъра на образованието и
науката Карина Ангелиева и заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов. Програмата ЕПЛЮС
е част от Европейската стратегия за ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за използване на възобновяема енергия. Очаква
се още през тази година с изпълнението на програмата електрическите
превозни средства от следващо поколение изцяло да могат да разчитат
на иновативни методи за презареждане.

Подписаха споразумение за финансиране на българския участък от електропровода
„Марица Изток-Неа Санта“
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Изпълнителна агенция
„Иновации и мрежи“ към ЕК подписаха споразумение за безвъзмездно финансиране на изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток-Неа Санта“ по време на срещата на високо
равнище на инициативата за свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), която се проведе в Букурещ. В края на месец януари
т. г. Координационният комитет към европейския финансов „Механизъм за
свързване на Европа“ взе решение да отпусне безвъзмездно финансиране в
максимален размер от близо 28,6 млн. евро, представляващо 50% от необходимите средства за строителството на електропровода. Общата стойност на инвестицията възлиза на 58 млн. евро, като другата половина ще
бъде покрита от ЕСО. Проектът се реализира от ЕСО съвместно с гръцкия
независим преносен оператор. Електропроводът е с дължина 123 км на
българска и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW.

МГУ организира Ден на отворените врати
На 19 април т. г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ)
се проведе Ден на отворените врати. По време на събитието гостите
имаха възможност да вземат участие в презентации и демонстрации, да
научат повече за върховите технологии, използвани в маркшайдерството
и геодезията, да посетят подземен рудник с помощта на очила за виртуална реалност, да разгледат музеите по минералогия, петрография и полезни изкопаеми, по геология и палеонтология и минераложките сбирки в
музея на уникалните кристали „Илия Делев“, както и да се запознаят с
дейността на дружествата Асарел Медет, Геотехмин, Елаците-Мед, Дънди
Прешъс Металс, Каолин и Мини Марица-изток.

Булгартрансгаз получава близо 55 млн. лв. за модернизация и разширение на
газопреносната мрежа
С решение на координационния комитет към Механизма за свързване на
Европа се отпускат 27,184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за
проекта „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - фаза 2“, изпълняван от Булгартрансгаз. Основната цел на
проекта е адаптиране на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз към
плановете за развитие на инфраструктурата в региона. По този начин ще
се осигури техническа възможност за пренос на допълнителни количества
природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и нови входни и изходни точки. Проектните дейности обхващат
рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км. Това са участъците ОС Беглеж
- КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово с дължина 58 км и ОС Вълчи
дол - КВ Преселка с дължина около 23 км. Средствата са предназначени за
доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на двата участъка,
както и за свързаните с това дейности по строителен надзор. С рехабилитацията на участъците ще се гарантира по-сигурен и надежден пренос
на природен газ. Предвижда се дейностите по рехабилитация на участъците да се изпълняват до юни 2022 г.
6
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Българските клиенти
оцениха предимствата на
новия шкаф
Александър Касчиев, търговски
директор на Ритал България,
пред сп. Енерджи ревю
Rittal отбеляза 2018 г. със световната премиера на новата система стоящи шкафове VX25. През юни новото
решение беше представено и в България. Какви са впечатленията Ви от пазарния прием на VX25 у нас?

Миналата година ние положихме много усилия за запознаване на настоящите и потенциални клиенти в България с новата ни система. На 12 юни 2018 г. в София Ивент
Център Ритал направи специално събитие-премиера на
новата система стоящ шкаф VX25. Събитието даде
старт и на двуседмичен презентационен тур в страната с демо камион, оборудван с иновативната система.
През есента традиционно присъствахме на Международния технически панаир в Пловдив, като акцентът беше
именно новата ни шкаф-система. Ключовите характеристики на VX25 са максимално качество на дигиталните
данни и тяхната широка достъпност, увеличена функционалност и намалена продуктова гама, икономия във времето от опростения монтаж, както и сигурност на
инсталацията - предимства, които обещахме на нашите
клиенти преди няколко години и успяхме да им предоставим с новата система. Имахме много работни срещи с
клиенти, които помогнаха да се направи възможно директно изживяване на предимствата на VX25 с демонстрации в нашата изложбена зала, както и с помощта на демо
камиона. Мога с голямо удоволствие да заявя, че приемът
от пазара е много положителен и клиентите отново се
убедиха в лидерската позиция на Ритал.
Кои индустриални сфери проявиха най-голям интерес
към системата? Бихте ли споделили за някои от успешните Ви реализации?

Традиционно Ритал присъства силно със своите решения в добивната, преработвателната, машиностроителната, химическата, хранително-вкусовата промишленост и електроразпределение. С демо камиона посетихме всички водещи предприятия, които в голяма
степен формират брутния вътрешен продукт на България. Обърнахме и специално внимание на интеграторите. Радостен съм, че клиентите веднага оцениха предимствата на новия шкаф и повечето от тях вече са
преминали на новата система.
Вече имаме няколко реализирани сериозни проекти в
добивната, преработвателната и електроразпределителната промишленост.
Какви новости могат да очакват Вашите клиенти през
т. г.? Какви са новите възможности, които предоставяте на своите клиенти?
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На база на новата система през април в Хановер на
HMI’19 бяха представени модернизираната версия на
системата Ri4Power VX за ГРТ и МСС НН; новите малки
и компактни табла – AX и KX; разширяване на гамата
Blue e+ климатици и чилъри, IoT модул, допълнителни
системни аксесоари.
В новите табла Ритал залага същите принципи, както и в голямата шкаф-система VX - повече възможности, по-малко аксесоари, по-малко време за монтаж/демонтаж.
За шкаф-системата VX25 т. г. Ритал е разработил
още няколко аксесоара, които допълнително разширяват
големите възможности за вътрешна интеграция в шкафовете.
Новата Ri4Power VX осигурява още по-голяма ефективност за интегратори и производители на устройства за разпределение на електрическата енергия чрез
увеличена големина на тока, по-лесно наблюдение и
поддръжка. Решенията отново са тествани и сертифицирани съгласно IEC 61439. Конструкцията на главната шинна система вече изисква използване на помалко мед. Опростените размери на Ri4Power позволяват по-висок ток - до 6300 А с устойчивост на късо
съединение до 100 kA в продължение на 1 секунда. Ритал пуска изцяло нова версия на своя софтуер Rittal Power
Engineering (RPE) за конфигуриране на системата
Ri4Power VX. Софтуерът прави планирането и конфигурирането на решението бързо и лесно. Използваемостта беше ключов акцент по време на разработването на най-новата версия. Тя е много интуитивна и
изисква въвеждането само на няколко параметъра.
Както и досега, има връзка с EPLAN Electric P8 за импортиране или експортиране на спецификации в MS
Excel, както и информация, свързана с експлоатация и
поддръжка.
Чрез всички тези иновации Ритал предоставя висококачествени решения, а клиентите получават повече
ползи чрез увеличени възможности за интеграция, намаляване на количеството използвани аксесоари и времето за монтаж.
7
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Елтрак България достави
оборудване за рудник "Ада тепе"
П

редизвикателството да се добива безопасно, с висока ефективност
и конкурентоспособност е стимул за
обединяване на постиженията на ИТ
индустрията и високите технологии
с традиционните методи на добив.
Това демонстрира и „Дънди Прешъс
Металс“, като прилага и развива в
партньорство технологии за добив
и преработка на руда, с което се
нарежда сред иновативните компании в световната минна общност.

Минният сектор в
България има бъдеще
„Най-вълнуващото е, че има място за голямо професионално развитие, което тепърва предстои.
Светът се развива много динамично, а минерално-суровинният сектор
е в основата на високите технологии“, обобщава д-р инж. Илия Гърков,
изпълнителен директор на Дънди
Прешъс Металс в България. „Рудник
„Челопеч“ и новооткритият ни рудник „Ада тепе“ в Крумовград са успешни, защото търсим промяната,
непрекъснатото подобрение, динамиката. Крачките, които правим,
въвеждайки технологични новости,
подпомагат индустрията в България,
но имат отражение и в световен
мащаб. Доказателство за това е
големият интерес към нас от страна на много водещи международни
минни компании“, допълва той.
Погледнато в глобален план, реализирането на един минен проект
изисква дълго време - от първите
стъпки на проучването до осъществяването на реалния добив. Освен
че е дейност, свързана с голям риск,
минният бизнес се налага да носи все
по-голяма отговорност към обществото и околната среда.
„До реализацията на проекта за
открит добив на злато в Крумовград
се стигна след близо 12-годишна
работа с обществеността, НПО и
институции. Така рудник „Ада тепе“
стана първият новоразработен рудник в България за последните 40
години“, разказва инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на друже8

ството Дънди Прешъс Металс Крумовград, което разработва златното находище.
Експлоатацията на участък „Ада
тепе“ се извършва по открит способ. Рудникът е дълбок 100 м, дълъг
около 900 м и широк около 700 м.
Работата започва на 25 юни 2018 г.,
а първият добив става факт на 3
юли, когато е направено първото
производствено взривяване. На 13
март 2019 г. факт става и производството на обогатителната фабрика, когато е получен първият концентрат. Планираната годишна производителност на обогатителната
фабрика е 840 000 т руда със
съдържание на метал злато 85 700
тр.у. и срок на експлоатация от 8
години.

Добив на
златосъдържащи руди
Добивът се осъществява с пробиване и взривяване, последвано от
товарене и транспортиране на добитата маса. Добитата минна маса
последователно се изземва с механизация, транспортира се за преработка и се складира.
За дейността си Дънди Прешъс
Металс избират да работят с Елтрак България и Caterpillar. Изборът се
насочва към тази комбинация не само
заради репутацията на марката, но
и заради предложените условия за
следпродажбено обслужване и сервиз. Важно място в списъка с критерии заемат и възможностите за
анализ и вземането на решения, базирани на данни. Машините Caterpillar
разполагат с допълнителни системи CPM за наблюдение на натоварването с материал, което позволява по-точно управление на процесите.
„Системата VisonLink също ни
впечатли със своите възможности
за предоставяне на информация и
анализи. Чрез технологиите Cat LINK
суровите данни от оборудването се
превръщат в ценна и точна информация, която ни дава картина за
работата, техническото състояние
и производителността на машинния

парк“, казва Борислав Гечев, главен
инженер „Производство“ в Дънди
Прешъс Металс Крумовград и допълва: „Прилагаме в производството си
цялата гама от продукти и възможността за интегриране на системите на Caterpillar към системата за
ERP на Дънди Прешъс Металс се
очаква да направи управлението на
производството на злато и сребро
изключително ефективно.“
За производството си компанията наема персонал основно от община Крумовград. Това налага изпълнение на сериозна програма за обучение. С подкрепата на Елтрак България през изминалата година са проведени задълбочени обучения на операторите на машини, включително
с обучители от Caterpillar. За работата с оборудването на Caterpillar
Сабри Али, оператор на минен самосвал, споделя: „Благодарение на обучението, което получих, и постепенното въвеждане в работата нещата се получават. А машината, с
която работя, е така изработена, че
осигурява лекота и безопасност при
работа, независимо от размера.“
Техниката, доставена от Елтрак
България за проекта край Крумовград, включва машини от цялата гама
на Caterpillar: два булдозера Cat D8T
(мощност 360 к.с.) и един Cat D6N
(168 к.с.); един челен товарач Cat
988K (работна маса 51 т) и един Cat
938M (16,5 т), оборудван с палетни
вилици; автогрейдер Cat 120М2 (18
т); два хидравлични багери Cat 352F2
(51 т) и един 336F (37 т); четири
самосвала със шарнирано-съчленена
рама Cat 745 (полезен товар 41 т) и
четири минни самосвала с твърда
рама Cat 770G (полезен товар 42 т);
колесен минитоварач Cat 262D и
електрокар Cat EP20PN.
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Енергийна
ефективност
на топилни пещи
М

еталолеенето е един от индустриалните сектори с най-висока
енергийна интензивност, като процесът на топене отговаря за над половината (55%) от енергопотреблението. Въпреки че значителните
енергийни разходи са належащ проблем за леярската индустрия, редица проучвания показват, че предприятията продължават да прилагат
топилни технологии с ниска енергийна ефективност.
Простият наглед топилен процес
в действителност е сложен и включва няколко етапа, свързани с материални и енергийни загуби. Причините за тези загуби са няколко – нежелана кондукция, излъчване и конвекция, загуби от отработените газове и загуби на метал. Големината на
загубите се определя от дизайна на
пещта, използваното гориво и метода за предаване на топлината към
металите.

Тигелни пещи
Тигелната пещ е най-евтината
топилна технология, предпочитана
за малки обеми цветни метали. Между пламъка и метала няма директен
контакт, а топлинните загуби към
външната среда се ограничават
благодарение на огнеупорните стени на пещта. Енергийната ефективност на тигелните пещи обаче е
между 7 и 19%, като над 60% от
топлинните загуби се дължат на
излъчване. Експлоатационният живот на тигелните пещи е кратък,
12

тъй като контролирането на температурата е трудно.
Излъчваната енергия от газова
тигелна пещ може да бъде сведена
до минимум чрез поставяне на облицовка, комбинираща излъчващ панел
с високо съдържание на алуминий и
изолация. Панелът се отличава със
серия от изпъкнали полусфери, като
този дизайн води до създаването на
голяма повърхност и благоприятства преноса на излъчена енергия
към външната повърхност на пещта.
Изолирането на панела с огнеупорни продукти с ниска топлопроводимост дава възможност за намаляване на топлинните загуби и повишаване на енергийната ефективност
на пещта. Установено е, че тази
технология може да подобри ефективността на пещта с 30% и да
увеличи скоростта на топене.

Вагрянки
Вагрянките представляват вертикални шахтови пещи, които се
използват предимно за топене на
чугун. По работен принцип са подобни на доменните пещи за химична
редукция на метални оксиди при производството на желязо, цинк и олово. Обикновено този вид топилни
пещи се използват в леярни с многотонажна продукция, например предприятия за производство на лети
железни тръби или автомобилни
части. Вагрянките са идеални за
топене на чугун, тъй като стопените капки метал влизат в директен
контакт с кокса и при движението
им надолу насищат втечненото
желязо с въглерод и рафинират металния продукт. Структурата на
тези пещи позволява топенето на
почти всички видове скрап от черни
брой 3/2019
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метали. Енергийната им ефективност варира от 40 до над 70%. Въпреки че през последните години концепцията за топене във вагрянки не се
е изменила, добрите практики включват множество нови технологии за
подобряване на енергийната ефективност и производителността.
Твърдите материали, които се
подават в горната част на пещта,
се топят и придвижват бавно надолу. Това движение създава абразивни условия, които водят до бързо
износване на огнеупорните повърхности. В конвенционалните конструкции на вагрянки се използват огнеупорни облицовки и обикновено
възможният период на непрекъсната
експлоатация е ограничен до 1 седмица, преди да е необходимо повторно облицоване или ремонт. При пещите с водно охлаждане се използва
стоманена вътрешна повърхност
без или с малко огнеупорни материали, която редуцира необходимостта от поддръжка и удължава периода на непрекъсната експлоатация до
над 2 седмици. Водното охлаждане
обаче води до значително по-големи
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енергийни загуби, изискващи побързо зареждане с кокс на тон произведено желязо. Този проблем води
до разработването на подобрени
конструкции, нуждаещи се от помалък обем вода за външната обвивка на пещта и тънка огнеупорна
облицовка. Агресивните топилни
условия в съвременните вагрянки
водят до създаването и на нови

облицовки, които се отличават с
подобрени характеристики по отношение на износване, топлопренос и
лесен монтаж и поддръжка.
Подгряването на горивния въздух
е свързано с няколко предимства,
сред които и възможност за енергийни спестявания. Ползите от тази
техника обаче рязко се редуцират,
ако температурата на въздуха е под

13
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Потопяеми нагреватели

400°C. Поради това често се използват вторични горива за поддържане на системите за рекуперация на
отработените газове в непрекъснатото генериране на горещ въздух.
При кислородното обогатяване се
добавя кислород в обемен дебит от
2 до 20% от горивния въздух, което
повишава температурата на пещта
и скоростта на топене. Кислородното обогатяване е широко разпространена практика в САЩ и Европа,
особено за големи пещи, но процесът
не е толкова популярен за по-малките инсталации, тъй като внедряването му е трудно за оправдаване от
икономическа гледна точка.
Тежките условия във вътрешността на пещите затрудняват внедряването на сензори за измерване
и контрол на процесните променливи, поради което много от агрегатите се експлоатират в отворен
цикъл. През последните години се
разработват компютърни модели,
предоставящи възможност за бързо
изчисление на процесните променливи с цел използването им в системи за автоматизирано управление. Компютърното управление на
пещта намалява оперативните разходи, редуцира количеството скрап
и повишава качеството на продукцията.
В безкоксовите пещи вместо
кокс се използват природен газ,
пропан или пулверизирани въглища.
14

Въпреки че технологията е създадена преди много години, само няколко големи леярни в Европа и Индия
са я внедрили. С елиминирането на
кокса съдържанието на въглероден
оксид в отработения газ е понижено до 1%, което е индикация за подобра енергийна ефективност, когато се сравни с емисиите от конвенционалните пещи, възлизащи на
12 до 20%. Използването на безкоксови пещи опростява системата за
емисионен контрол и води до понижаване на съдържанието на сяра в
метала и намалено генериране на
шлака.

Електродъгови пещи
Почти 87% от електродъговите
пещи в експлоатация се използват
за топене на стомана, а останалите 13% - за желязо. При тези съоръжения електроди се снижават до
метала и пропускат електрическа
дъга през него. Системата автоматично контролира позицията на
електродите и процеса на повдигане и снижаване на всеки един от тях.
Дъгата осигурява топлинна енергия
за стопяване на металите, като
едно от предимствата на електродъговите пещи е по-ниската загуба на метал. Повечето леярни за
стомана използват електродъгови
пещи. Енергийните загуби са високи
поради голямото съотношение на
повърхността към обема на пещта.

Понастоящем потопяемите нагреватели се използват за нискотемпературно топене на цинк. Топлинната
енергия се генерира в резултат на
горене или електрическо съпротивление във вътрешността на тръба,
потопена в разтопения материал.
Топлината ефективно се предава на
стопения материал през стената на
тръбата. Горивните газове никога не
встъпват в контакт с разтопения
метал, което е предпоставка за редуциране на загубите от окисление и
подобряване на топлопреноса. Ефективността на потопяем нагревател
за цинк достига 63-67%.
Тръбите на потопяемите нагреватели обикновено са изработени от
метални материали с висока топлопроводимост и покрития от керамични или циментови материали за осигуряване на корозионна устойчивост.
При топене на алуминий или други
материали, топящи се при високи
температури, се използват по-дебели керамични покрития, защото
стопилката оказва по-агресивно
въздействие върху тръбите. Керамичните покрития обаче действат
като бариера и понижават производителността на потопяемите нагреватели. Тръбите трябва да са с
достатъчна структурна якост и да
издържат на чести циклични изменения на температурата. Дори малка
пукнатина в покритието може да
доведе до бърза деструкция на
тръбата и загуба на производителност. Високотемпературните топилни пещи, използващи потопяеми
нагреватели, все още се смятат за
експериментални, като се полагат
усилия за разработването на по-устойчиви тръби.

Индукционни пещи
Капацитетът на индукционните
пещи е нараснал дотолкова, че съвременните агрегати от този вид успешно конкурират вагрянките. Химичните реакции, които трябва да
се контролират в индукционните
пещи, са по-малко на брой, което
улеснява постигането на желания
състав на стопилката. Индукционното топене обаче е много по-чувствително към качеството на суровината в сравнение с вагрянките или
брой 3/2019
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електродъговите пещи, поради което видовете материали, които могат да се топят в тези съоръжения,
са ограничен брой. Характерното за
технологията разбъркване осигурява отлична хомогенност на метала.
При индукционното топене се генерират само част от емисиите, отделящи се от електродъговите пещи
(пари на тежки метали и прахови
частици) или вагрянките (широка
гама газо- и прахообразни замърсители).
Разработването на гъвкави средночестотни индукционни захранвания с постоянен мониторинг на енергопотреблението е довело до широкото използване на методи за периодично топене в съвременните леярни. Пещите с периодично действие
се изпразват след всеки цикъл, редуцирайки електроенергията, необходима за поддържане на температурата. Тези пещи включват тиристори (SCR, silicon controlled rectifier),
които могат да генерират както
честотата, така и ампеража, нужни за периодичното топене. Енергийната ефективност достига нива,
надвишаващи 97% - съществено
подобрение в сравнение с 85% при постарите индукционни захранвания.
Новите технологии позволяват максимално оползотворяване на мощността на пещта по време на топилния цикъл с добро управление на разбъркването. Някои от най-големите
такива агрегати могат да претопяват по 60 тона на час, а малките
пещи с много висока плътност на
мощността от 700 до 1000 кВтч/т
могат да претопят студено заредена суровина за 30-35 минути.
Тези нови захранвания подобряват
цялостната топилна ефективност
при по-ниски оперативни и фиксирани разходи. Енергийната ефективност се увеличава благодарение на
по-високото електрическо съпротивление на твърдата суровина
спрямо това на стопения метал.

Отражателни пещи
Този вид пещи се използват за
топене на алуминий посредством
топлината, която се отразява от
горещия огнеупорен материал, загрят от горелките, монтирани на
покрива или страничните повърхноЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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сти на агрегата. Въпреки предимството, че могат да предоставят
големи количества стопен метал,
отражателните пещи се отличават
с ниска енергийна ефективност,
висока скорост на окисление, а в
допълнение заемат и много голямо
пространство. Енергийната ефективност на отражателните пещи
варира от 20 до 25%. Енергията се
губи предимно чрез горещите отработени газове. Освен това стопеният метал встъпва в контакт с пещните газове, което води до образуването на шлака. Подобрения в технологията на горелките, контрола на
съотношението гориво/въздух, изолиращите огнеупорни материали и
управлението на температурата
допринасят за бавно, но постоянно
повишаване на ефективността на
отражателните пещи.

Ротационни пещи
Въртящите се пещи са алтернатива за малките и средни леярни,
използващи вагрянки или индукционни пещи. Те са по-ефективни от
отражателните пещи, предавайки
топлина както чрез излъчване, така
и чрез директен контакт между
стопилката и огнеупорния материал.
Старите ротационни пещи, използвани за топене на чугун, олово и
алуминий, почти са изчезнали от
леярската индустрия, тъй като те
се характеризират с ниска скорост

на топене и затруднен контрол на
температурата и качеството на
продукцията. Новото поколение ротационни пещи обаче са напълно
автоматизирани и имат накланящ
механизъм. Възможността за накланяне на пещта свежда до минимум
времето за дейности по зареждане,
изпускане на разтопения метал,
отстраняване на шлаката и почистване. За разлика от по-старите
модели, използващи въздух за изгаряне на горивото, новите ротационни
пещи използват кислород. По този
начин се постигат по-високи скорости на топене, намалени емисии,
постоянен състав на метала и пониска консумация на гориво. Други
предимства са минималните изисквания по отношение на пространство, лесната експлоатация и простата поддръжка.
Поставянето на подходящо проектирана врата и система за управление осигуряват възможност за поефективна работа на пещта чрез
мониторинг на емисиите, температурата и параметрите на въртене
на пещта. Сред ползите от монтирането на врата са и редуциране на
топлинните загуби от излъчване, подобър контрол на свободния кислород
и елиминиране на риска от смесване с въздух, намалени прахоотделяне и шум и повишена с до 20% ефективност по отношение на консумацията на гориво.
15
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Автоматизирани
системи
за енергиен
мониторинг
И

ндустрията отговаря за около една трета от потреблението на
енергия в света, като този дял нараства с постоянна скорост. Въпреки че през последните десетилетия
промишлената енергийна ефективност в много индустриални сектори се е подобрила, а при емисиите на
въглероден диоксид се наблюдава
спад, този напредък е повече от
компенсиран от нарастващото производство в световен мащаб. Потенциалът за повишаване на енергийната ефективност в тази област
е значителен – от порядъка на 31
екзоджаула на година, еквивалентно
на 26% от крайните енергийни потребности на индустрията.
Дейностите за подобряване на

16

енергийната ефективност в промишления сектор остават сред найразходно ефективните възможности
за намаляване на емисиите на парни
газове и увеличаване на енергийната сигурност и производителността. Друго предимство на стремежа
към ефективност в индустрията в
сравнение с други сектори на икономиката е относително малкият брой
участници в процеса – потенциалът
за енергийна ефективност може да
бъде реализиран чрез подобряване на
практиките в хиляди дружества в
сравнение с милиони или милиарди
организации за останалите области.
Пред оползотворяването на този
потенциал обаче стоят редица предизвикателства, които могат да
бъдат преодолени чрез внедряването на енергиен мениджмънт. Това

понятие включва систематичния
мониторинг, анализ и планиране на
енергопотреблението, което позволява на компаниите максимално да
увеличат енергийните си спестявания и да подобряват енергийните си
характеристики за продължителен
период от време чрез въвеждането
на организационни и технологични
изменения.

Същност и избор на
система
Автоматизираните системи за
енергиен мониторинг и управление
представляват комбинация от хардуер и софтуер, които помагат на
компаниите да събират регулярно
информация за консумацията на
енергия с цел установяване на основата на енергийния мениджмънт и
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обясняване на отклоненията от зададените цели. По същността си те
са информационни системи, които
съхраняват и анализират данните за
енергопотреблението. Те допринасят за идентифициране на тенденциите в начините на използване на
енергията на различните нива на
производствения процес. Благодаре-

18

ние на автоматизираните системи
за мониторинг и мениджмънт на
енергията могат да бъдат определени подходящи стандарти или референтни стойности за енергопотреблението и да бъдат поставени цели
за намаляването и управлението му
чрез предприемането на организационни и технологични мерки.

Според най-съвременния подход
към системите за енергиен мониторинг и управление обаче те не са
цялостни без наличието на поет
ангажимент от страна на потребителите. Основната цел е обвързването на действията на служителите в предприятията с консумацията
на енергия. Благодарение на това, че
автоматизираните системи за
енергиен мониторинг предоставят
информация за енергоконсумацията
в реално време, индустриалните
потребители могат непосредствено да проследят въздействието,
което оказват върху използването
на енергия с дейностите си. Само по
себе си уведомяването на потребителите за консумацията им на енергия в реално време може да доведе
до значителни енергийни спестявания.
Автоматизираните системи за
енергиен мониторинг и управление се
състоят от интелигентни уреди за
отчитане на енергопотреблението,
сензори и устройства за проследяване на консумацията на енергия и
факторите, които й влияят. Тези
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устройства предават данни по жични или безжични мрежи към централен сървър, а интерактивни софтуерни
приложения предоставят на потребителите възможност за анализиране и докладване на получената информация.
Обикновено клиентите смятат, че инсталирането на
система за енергиен мониторинг е достатъчно, за да
се понижи енергопотреблението им, но това е погрешен подход. В това отношение тези системи имат
ограничени възможности, докато не е налице ангажимент от страна на персонала. Системите за енергиен
мониторинг и управление трябва да бъдат подкрепени

от подходящо оползотворяване на анализираните данни. Хардуерът и софтуерът ще бъдат само средства за
намаляването на енергоконсумацията без наличието на
поддържаща ги програма за управление.
Една от важните предпоставки за успех е изборът
на правилната автоматизирана система за мониторинг
на енергията. За целта е необходимо да се избере такъв
доставчик, който може да осигури хардуера, софтуера,
както и консултантски услуги за ефективно използване
на програмата. При избора на електромери например
следва да се провери дали предлагат изискваните измервания. Те трябва да разполагат с възможност за
комуникация посредством отворен протокол като
Modbus. Това не ограничава избора на доставчик на
хардуерните и софтуерните системи. Измервателните
уреди могат да бъдат електромери или контролери за
енергийните нужди, които отчитат ключови параметри като консумация, фактор на мощността и др., или
мрежови или енергийни анализатори, предоставящи
допълнителна информация за общото хармонично изкривяване и/или отделните хармоници.
При избора на автоматизирана система за енергиен
мониторинг трябва да се избягват десктоп приложения,
които ограничават споделянето на данни до една-единствена локация, централа или персонален компютър, тъй
като тези продукти не са добри в ангажирането на
потребителите. Изграденият на база уеб технологии
софтуер за енергиен мониторинг е по-подходящ за споделяне и докладване на данните на ниво предприятие. В
допълнение, софтуерната система трябва да осигурява ангажиране на потребителите с помощта на интерактивни табла, имейли или SMS. Добрите автоматизирани системи за енергиен мониторинг трябва да предлагат и възможност за разширение и да позволяват и
проследяване на други свързани параметри като температура, потребление на гориво и т. н. в комбинация
с енергийните измервания.
Основните разходи по внедряването на система за
мониторинг на енергията са свързани с хардуера (инсталирането на измервателни уреди, сензори и комуникационни устройства), софтуера (закупуване на лиценз
или месечна такса за обслужване), одита и консултациите (услуги по енергиен одит, проектиране, пускане в
експлоатация и обучение). В зависимост от големината на предприятието периодът на възвръщаемост на
инвестицията за автоматизирана система за енергиен мониторинг обикновено е между 12 и 24 месеца.

Облак-базирани системи
Все по-строгите енергийни регулации обуславят
повишената необходимост от инструменти за мониторинг и управление на енергопотреблението. Облак-базираните системи за енергиен мониторинг осигуряват
на потребителите по-голяма гъвкавост по отношение
на достъпа до информация. Използването на такова
решение дава възможност за съхранение на информация
от различни системи за събиране на данни и за достъп
и анализ на тези данни в едно-единствено приложение.
Облак-базираните системи улесняват в значителна
20
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степен управлението на енергията,
тъй като позволяват разглеждането на всички производствени площадки наведнъж. Поради факта, че
операторите имат отдалечен
достъп до информацията, дейностите по поддръжка се свеждат само до
случаите, когато те са абсолютно
необходими, което е свързано със
спестяване на време и разходи.
Понижаването на разходите е едно
от най-големите предимства на облак-базираните системи за енергиен
мониторинг и управление, защото
позволява на компаниите да ограничат размера на инвестициите за разработка на локална инфраструктура.
Тъй като тези системи се предлагат
предимно като услуга, клиентът няма
задължения по поддръжката и актуализирането на базите данни и инфраструктурата, което отново редуцира загубата на време и финансови
средства, които могат да бъдат
вложени за внедряването на практики за пестене на енергия въз основа
на получената информация.
В допълнение, облачните услуги
дават възможност и за по-лесно
надграждане или стесняване на обхвата, което също е огромно предимство за системите за енергиен
мениджмънт. Това позволява на потребителя много по-лесно да намали или увеличи събирането на данни
22

от различните производствени площадки в съответствие с изменящите се изисквания. Друго предимство
на облак-базираните услуги, особено що се отнася до управлението на
енергия, е това, че потребителите
могат да получат достъп до данните и анализите от всяко устройство
в целия свят.
Всяка компания притежава чувствителна, важна информация, която е от ключово значение за дейността й и трябва да бъде защитена.
Облак-базираните системи са найпростият начин за сигурното съхранение на тези данни, пестейки време и големи по размер първоначални
инвестиции. Този вид софтуер за
енергиен мониторинг и управление
гарантира безопасното поддържане
и актуализиране на данните и анализите, без да се изискват особени
усилия от страна на клиента.
Облак-базираните решения предоставят възможност за анализиране
и достъп до данните от всяка точка
на света, което е голямо предимство
за консултантите и енергийните
мениджъри в големите корпорации,
защото информацията е свързана към
една-единствена онлайн система,
която може да обхване или много
клиенти, или много производствени
мощности на един клиент. Операторите могат лесно да експортират

тази информация и да я входират в
множество платформи, целящи оптимизиране на обслужването.

Ползи
По принцип системите за енергиен мониторинг и мениджмънт се интегрират в съществуващи системи
за управление, например на качеството или околната среда. Това
води до синергични ефекти поради използването на общи оперативни
елементи. Автоматизираните системи за енергиен мониторинг подпомагат компаниите в систематичното оптимизиране на енергопотреблението им в икономическо и
екологично отношение. Управлението на енергията подобрява енергийната ефективност на процесите,
оборудването и устройствата, и
понижава разходите, консумацията
на енергия и емисиите на въглероден
диоксид. В допълнение към директните енергийни спестявания, ползите
от внедряването на система за мониторинг и мениджмънт на енергията включват постигане на съответствие със законодателните изисквания, осигуряване на прозрачност за
енергоконсумацията в отделните
подразделения, както и възможност
за ранно засичане и отстраняване на
значителни отклонения в експлоатационните параметри.
брой 3/2019
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Контролноизмервателна
техника в АЕЦ
И

нсталирана повсеместно в
ядрените централи, контролно-измервателната апаратура е неизменен елемент от нормалния, аномалния и аварийния работен режим на инсталациите. Благодарение на оборудването, модулите, сензорите и
предавателите, контролно-измервателните системи отчитат хиляди
променливи и обработват данни, за
да задействат помпи, вентили, двигатели и друга електромеханична
техника за управление на централата. Контролно-измервателната система измерва основни физични параметри, следи производителността, интегрира информация и автоматично регулира дейностите с цел
поддържане на процесните променливи в проектните граници. Отгова-
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ряйки по подходящ начин на неизправности и аномалии, контролно-измервателната техника гарантира безопасността на централата и ефективното производство на енергия.

Всички тези роли могат да бъдат
редуцирани до три основни функции.
Първо, контролно-измервателната
апаратура предоставя на операторите на централата точна инфор-
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мация, която да позволи предприемането на подходящи действия по време както на нормален, така и на
аномален работен режим. Второ,
тази техника дава на операторите
възможност да упражняват автоматично управление върху системите
така, че да могат да вземат необходимите мерки за поддържане на
ефективна и безопасна работа. Контролно-измервателните решения
изпълняват и друга функция от кри-
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тично значение - защитават централата от неизправности в системата или допуснати от оператора
грешки, както и по време на аномални или екстремни външни събития,
застрашаващи работата на инсталациите. По-специално, контролноизмервателната техника трябва да
осигури безопасна експлоатация на
централата за продължителен период от време без намесата на оператор след авария.

Контролно-измервателните системи в атомните електроцентрали
трябва да бъдат точни, за да отчитат и комуникират правилно процесните променливи. Те трябва да се
отличават и с относителна бързина
и да дават възможност за навременна визуализация и настройка, както
и да защитават от отклонения в
основните и в спомагателните системи на централата. Например от
температурните сензори, като
съпротивителните температурни
детектори, може да се очаква точност от 0,1% и способност за реакция в рамките на по-малко от 4 секунди на стъпково изменение в температурата.

Апаратурата за
измерване и управление
в ядрените централи е по-сложна и
разнообразна от тази в останалите
индустриални приложения поради
специалното естество на ядрената
енергия. Производството на енергия
трябва да е непрекъснато заради
високите капиталови разходи и защото директният достъп до ядрения
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реактор и управлението му не е
възможно. Също така потенциалните рискове, свързани с производството на ядрена енергия, изискват повисоки редундантност и надеждност.
Въпреки че контролно-измервателната техника е сред относително малките компоненти по отношение на
бюджет, въздействието й върху безопасността, надеждността и производителността на централата е
огромно.
Системата за контрол и измерване в една типична ядрена централа
обикновено включва близо 10 000
сензора и детектора, 5000 км кабели, тежащи общо около 1000 т. Категоризирани по функция, контролно-измервателните компоненти
включват:
n сензори, които си взаимодействат с физичните процеси с цел
измерване на променливи като
температура, налягане и дебит,
както и за контрол и настройка,
и компоненти за безопасност,
които обработват данните от
сензорите;
n комуникационна инфраструктура
- проводници и кабели, оптични и
безжични мрежи, протоколи за
цифрови данни, които служат за
пренос на данните през контролно-измервателната система;
n интерфейси човек-система като
дисплеи, позволяващи на операторите да следят и реагират на
непрекъснатия поток от данни;
n системи за наблюдение и диагностика, които следят за аномалии
при сигналите от сензорите;
n изпълнителни елементи като вентили и двигатели, които физически отговарят за управлението на
централата и компонентите за
безопасност, регулирайки процесите така, че експлоатационните показатели да са оптимални;
n индикатори за състоянието на
изпълнителните елементи, които
визуално отразяват автоматичните или ръчните действия по управление, например пускане или изключване на двигател или отваряне или затваряне на вентил.

Важни компоненти
Измервателната апаратура в
атомните електроцентрали може да
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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бъде класифицирана в следните 4
категории: ядрена – за измерване на
ядрените процеси или мощността на
реактора; процесна – уреди, измерващи неядрени процесни параметри,
например налягане в реактора, ниво
на охлаждаща течност, дебит на
пара, температура на охлаждащия
агент и др; за радиационен мониторинг – инструменти, измерващи радиацията, например в линии за пара,
газови потоци и радиацията на площадката; специална – измервателна
апаратура за всички останали приложения например измерване на вибрации, концентрация на водород,
проводимост на вода и концентрация на борна киселина, или за определяне на метеорологични и сеизмологични параметри.
Въпреки разнообразието от компоненти и приложения, температурата, налягането, нивото, дебитът
и неутронният поток остават найважните и критични за безопасността параметри за управление и защита на ядрените реактори. Основата на всички тези измервания са
сензорите – най-важният компонент
в измервателния канал, обикновено
изложен на тежки експлоатационни
условия. Независимо от бързия напредък в контролно-измервателните
технологии, основният механизъм на
измерване, използван от тези сензори, не се е променил съществено от
времето на първите ядрени централи. Днес, температурата, налягането, нивото, дебитът и неутронният поток се измерват предимно чрез
конвенционални сензори като съпротивителни температурни детектори, термодвойки, капацитивни клетки и конвенционални неутронни детектори.
Управлението и безопасността на
ядрените централи зависят преди
всичко от измервателната техника
за температура и налягане (включително диференциално налягане за
измерване на ниво и дебит). В централите с водо-водни енергийни реактори (ВВЕР, PWR) основните уреди
за измерване на температура в
първичната система са съпротивителните температурни детектори.
В ядрените централи обикновено се
използват два вида от тези устройства – с директно потапяне (мокри)
25
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ва засегнатия светлинен лъч към
устройство, което да го преобразува в измервателен сигнал. Фиброоптичните температурни сензори са
най-пълно развитите от този вид,
като някои модели могат да издържат на работни температури до
около 450°C.

Безжични сензори

и такива за монтаж в защитна
тръба за температурни сензори.
Съпротивлението на чувствителния
елемент се изменя с температурата и по този начин, измервайки
съпротивлението, може косвено да
се определи температурата. Броят
съпротивителни температурни детектори в една ядрена централа
зависи от дизайна й и от термохидравличните й изисквания.
Предавателите за налягане са
следващият най-разпространен контролно-измервателен компонент. Те
могат да бъдат разглеждани като
комбинация от две системи – механична и електронна. Механичната им
система включва еластичен чувствителен елемент (диафрагма,
силфони и др.), който се огъва в съответствие с приложеното налягане.
Движението на този чувствителен
елемент се засича от сензор и се
преобразува в електрически сигнал,
който е пропорционален на налягането. Обикновено за свързани с безопасността измервания на налягането в ядрените централи се използват два вида предаватели за налягане – базирани на баланса на движението или силата в зависимост
от това как преместването на чувствителния елемент се преобразува в електрически сигнал. В една
атомна електроцентрала обикновено има около 400 до 1200 предаватели за налягане и диференциално на26

лягане, служещи за измерване на
налягането в процеси, както и на
ниво и дебит в първичните и вторичните охлаждащи системи.

Фиброоптични сензори
Предлагат точност и висока чувствителност, ниско тегло и малки
габарити, лесна инсталация, ниска
енергоконсумация, имунитет към
електромагнитни смущения (EMI),
възможност за свързване на няколко сензора с един-единствен кабел за
предаване на данни, широка честотна лента и надеждност. В допълнение, тъй като някои техники за модулация на фиброоптичните сензори
са дигитални по естество, този вид
сензори могат лесно да станат
съвместими с цифровите системи за
управление.
Фиброоптичните сензори работят на принципа, че въздействията
на околната среда или преместването могат да бъдат преобразувани в
измерими оптични сигнали. Този вид
сензори могат да бъдат класифицирани в две широки категории – хибридни и чисто влакнести. В хибридните сензори самият чувствителен
елемент често е подобен на тези в
конвенционалните сензори, но за
отчитане на движението му се използва фиброоптика.
За разлика от това, при чисто
влакнестите сензори самото влакно отчита въздействието и преда-

Докато сензорните технологии се
развиват бавно, при мрежовата
технология за безжично предаване на
данни от датчика към система за
мониторинг се отчита бърз напредък. Безжичните сензори обикновено се състоят от конвенционално
чувствително устройство, например термодвойка или съпротивителен температурен детектор, както
и компоненти за преобразуване на
изходния сигнал от датчика в електрически сигнал (напрежение или
ток), филтриране, цифровизиране и
предаване на сигнала към приемник.
В случай че е необходимо бързо получаване на данни, понякога те се
обработват на ниво сензор, след
което се предават направо крайните резултати.
В атомните електроцентрали
оборудването обикновено заема огромна площ, а данните се събират
чрез проводници, които се прокарват през кабелни канали. Голям дял
от разходите за внедряване на нова
измервателна техника към съществуващо оборудване в ядрените
централи се дължи на окабеляването. Освен разходите с времето корозията, парата, замърсяванията,
прахът и водата увреждат проводниците и създават необходимост
от предприемане на дейности по
поддръжка. За удължаване на лиценза на по-старите централи се изисква добавянето на нова измервателна техника за мониторинг на стареенето, но инсталирането на жични сензори на всички съоръжения в
една съществуваща централа би
било изключително скъпо. В условията на ядрените централи разходите за безжична система могат да
възлизат на под 1% от тези за
жични системи. Сам по себе си този
факт представлява съществен
стимул за избор именно на безжични сензори.
брой 3/2019
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Питателни помпи
В

топлоцентралите помпите
за питателна вода представляват
спомагателно оборудване от критично значение. Както е известно,
за генерирането на топлинна енергия пара под високо налягане се използва за задвижването на турбина,
която от своя страна завърта директно свързания към нея генератор.
Парата се получава чрез подаване на
гореща вода в котела посредством
помпа. Това означава, че с неочаквано спиране на помпата за питателна вода напълно ще се прекрати и
енергопроизводството. Поради това
тези съоръжения трябва да са с
изключително високо ниво на надеждност. През последните години с
популяризирането на възобновяемата енергия, производството на топлина изисква регулиране на товара
за осигуряване на стабилност на
системата, както и работа при
тежки условия например бързи изменения на товара. Това налага още повисоки изисквания към помпите за
питателна вода, които трябва да
могат да работят при режим на
частично натоварване и повишена
честота на стартиране и спиране
на системата.

Питателна вода
Питателната вода се използва за
захранване на котелни системи за
получаване на пара и обикновено се
съхранява, подгрява и кондиционира
в отделен резервоар. Корозивните
компоненти, особено кислород и
въглероден диоксид, трябва да бъдат
отстранени чрез деаератор. Остатъчните количества могат да
бъдат премахнати по химичен път.
В допълнение, питателната вода
обикновено се алкализира до pH над
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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7, за да се редуцира окислението.
Това в повечето случаи се осъществява чрез добавяне на дозирани
количества натриева основа или
амоняк в питателната вода. Корозията на котелните повърхности се
причинява от наличието на разтворен кислород, въглероден диоксид,
соли и други материали.
Отлаганията могат да намалят
топлопреноса в котела, редуцирайки дебита и постепенно блокирайки
тръбопроводната му система. Всички нелетливи соли и неорганични
компоненти, които останат след
изпаряване на питателната вода,
трябва да бъдат отстранени, защото в противен случай ще се концентрират в течната фаза, което ще
наложи необходимост от продухване за предотвратяване формирането на твърди утайки. Още по-неблагоприятно въздействие оказват
неорганичните вещества, водещи до

образуването на котлен камък. Поради това водата, добавяна за компенсиране на загуби от питателната вода, трябва да бъде деминерализирана и дейонизирана.
В типичната парогенераторна
система помпата за питателна вода
засмуква вода от деаератора и я
нагнетява под високо налягане в
котела. При проектирането и производството на питателни помпи,
особено по отношение на избор на
материали и методи на изработка,
трябва да се вземат предвид всички характеристики на препомпваната вода.

Избор и оразмеряване на
помпите
Капацитетът на питателните
помпи се определя като към максималния дебит се добави резерв, който да покрие отклонения в работния
режим на котела и евентуално пони-
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Питателни помпи за
централи с комбиниран
цикъл

жаване на капацитета вследствие
на износване. Този резерв обикновено е между 20 и 25% за малки до
средни по размер централи и около
15% за много големи централи. Може
да се приеме, че най-често резервът,
специфициран за помпените системи за питателна вода, е 20%.
Нагнетателният тръбопровод на
питателните помпи трябва да бъде
оборудван с възвратен и изолиращ
вентил. Възвратният вентил се
монтира между изходния участък и
изолиращия вентил. Предназначението му е да предпазва помпата от
прекомерни налягания и да предотвратява обратния поток през помпата.

Питателни помпи за
конвенционални
топлоцентрали
Помпите за подаване на питателна вода към котлите в централи със
свръхкритичен и ултра-свръхкритичен паротурбинен цикъл трябва да
осигуряват високо изходно налягане
от 30 до 35 MPa при температури
на водата от 180°C и нагоре. Тези
централи използват многостъпални
двукорпусни помпи, проектирани за
адаптиране към високи стойности
на налягането и температурата.
Тези помпи имат външен високоустойчив корпус, съдържащ моноблок
структура, състояща се от вътрешен корпус и ротор, като единият
край на външния корпус е закрепен
28

към обвивката на нагнетателната
част с болтове. Те са проектирани
в съответствие с техническите
стандарти за генериране на топлинна енергия така, че стойностите за
дебелината на външния корпус, обвивката на нагнетателната част и
дюзата, както и размерът и броят
на болтовете да осигуряват достатъчна якост при проектното
работно налягане.
Външният корпус представлява
прост цилиндър с дебели стени, който не се влияе от високи налягания
или промени в налягането. Между
него и болтовете, с които е закрепен към обвивката на нагнетателната част, има спираловидни уплътнения, предотвратяващи изтичането на вода. Болтовете се затягат
с помощта на хидравличен гаечен
ключ или устройство за натягане, за
да е сигурно, че непрекъснато ще
осигуряват необходимата закрепваща сила.
Външният корпус и обвивката на
нагнетателната част са компоненти, подложени на налягане, и се изработват от кована въглеродна
стомана, а уплътнителната
повърхност и високоскоростните
участъци се облицоват с аустенитна неръждаема стомана с цел предотвратяване на механичното износване. Вътрешният корпус и работното колело се произвеждат от
13Cr или 13Cr-4Ni мартензитна лята
неръждаема стомана.

Питателните помпи за топлоцентрали захранват с вода парогенератора за възстановяване на топлинна енергия. Те трябва да осигуряват
нагнетателно налягане от 15 до 20
MPa при температура на питателната вода от приблизително 150°C,
като, както е видно, тези стойности са много по-ниски в сравнение с
тези при топлоцентралите със
свръхкритичен паротурбинен цикъл.
Поради тази причина в повечето
централи с комбиниран цикъл се използват еднокорпусни многостъпални секционни помпи. Те обаче също
изискват технологии за анализ и
оценка на топлинното натоварване
и деформация, тъй като от тях се
изисква бърза адаптация към бързи
пускове на централата и резки промени в температурата на питателната вода.

Тръби и вентили
В условия на нисък или нулев дебит многостъпалните високонапорни питателни помпи лесно могат да
генерират прекомерно високо налягане и топлина, което може да доведе до възникване на неизправност.
За да се предотврати това, трябва да се осигури система за рецикъл,
гарантираща поддържането на минимален дебит през помпата. Доставчикът на съоръжението обикновено специфицира изискването за
минимален дебит на всяка помпа. За
някои помпи е необходим минимален
дебит, възлизащ на 30% (или повече) от номиналния. Това може да
бъде постигнато по няколко начина,
основаващи се предимно на наличието на линия за рецикъл обратно към
деаератора, която включва отвори
и вентили за контролиране големината на дебита.
Най-простата система се
състои от линия за рецикъл с отвори, като това решение е подходящо
за малки питателни помпи. Отворите са оразмерени за минималния
дебит, специфициран от доставчика, и са предназначени за изпускане
на налягането от нагнетателния
тръбопровод. При някои много малки и прости помпени инсталации сиброй 3/2019

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика
стемата поддържа постоянен дебит на рецикъл дори при нормален
режим на работа. Свързаните с приложението на тази система загуби
обаче са големи и поради това тя
не се използва за агрегати с мощност над 20 kW.
Алтернативно решение е използването на рециркулационен вентил.
При тази конфигурация с понижаването на дебита вентилът автоматично отваря линията за рецикъл,
поддържайки минималния необходим
дебит през цялото време. С увеличаването на дебита към котела
рециркулационният вентил автоматично затваря линията. Този вентил
осигурява възможност за намаляване на налягането на потока на рецикъл, но системата трябва да бъде
проверена, за да се определи дали за
целта не са необходими и допълнителни отвори.
При друг метод за контрол на
налягането се използва измервателна техника за отчитане на дебита
и регулиращ вентил в линията на
рецикъл. Дебитомер в основната
захранваща линия измерва дебита на
водата към котела. При падане на
стойността под специфицирания от
доставчика минимален дебит, контролер отваря регулиращия вентил в
линията на рецикъл. Когато дебитомерът отчете нулев дебит, регулиращият вентил ще бъде напълно
отворен. Отново в линията на рецикъл трябва да има и отвори при
необходимост от допълнително понижаване на налягането.
За големите питателни помпи
обикновено линията на минимален
рецикъл се контролира от високотехнологична система за управление. В повечето случаи като резерв
на основната питателна помпа има
още един или два агрегата. Резервната помпа трябва да стартира
автоматично при падане на налягането в захранващия тръбопровод или
при възникване на неизправност в
основния агрегат.
Поне една от помпите трябва да
може да работи при спиране на електроподаването. Това е възможно
благодарение на наличието на поне
една помпа, задвижвана от парна
турбина. В повечето случаи, дори
когато се стигне до прекъсване на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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електроподаването, има достатъчно остатъчна пара за задвижването на питателна помпа до безопасното спиране на парната система.
Може да бъде използвана и помпа,
задвижвана с електродвигател, и
аварийно захранване. В много централи задвижваната от парна турбина питателна помпа се използва
като основен агрегат, докато електрически задвижваната помпа остава като резерва в готовност. За
да се използва парно задвижваната
помпа като резервна, парната турбина трябва да се поддържа загрята чрез работа на ниска мощност.
По този начин малко количество
пара се подава към парната турбина, за да се поддържат корпусът и
работното колело топли до бавното включване на турбината и помпата.

Смукателна височина
Смукателният тръбопровод
трябва да е с възможно най-малка
дължина и с минимум извивки. Доставчиците на помпи често специфицират, че диаметърът на смукателя трябва да е поне два пъти поголям от този на смукателната
дюза.
Деаераторът осигурява необходимата нетна положителна смукателна височина за питателната
помпа и служи като резервоар за
съхранение, гарантирайки непрекъснато подаване на вода при бързи

изменения на изискваните количества. Наличната нетна положителна смукателна височина за дадена
питателна помпа може да падне в
достатъчна степен при отклонения
в стойността на налягането, така
че да се стигне до кавитация и
увреждане на вътрешните части на
агрегата. Внимателният анализ на
различните работни профили и сценарии може да гарантира, че експлоатацията на помпата е безопасна по време на флуктуации в налягането.
Съотношението между стойността на наличната и необходимата
за питателната помпа нетна положителна смукателна височина е
важен фактор за осигуряване на
адекватен експлоатационен живот
на агрегата и минимизиране на
шума, вибрациите, кавитацията и
увреждането на уплътненията. За
питателни помпи това съотношение може да е в диапазона 1,6-2,4.
Постигането на стойност около 2
е възможно за средни по големина
парогенераторни системи, но при
големите инсталации съотношение
с такава величина би наложило монтаж на деаератора на изключително голяма височина, което може да
не е практично или възможно. В тези
случаи се допуска стойност на
съотношението между 1,6 и 1,8 след
внимателно проучване на всички
възможни работни сценарии и преходни състояния.
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Fraunhofer ISE разработи
адхезивен процес за
производство на
фотоволтаични керемиди
И

нститутът за соларни енергийни системи Fraunhofer ISE във Фрайбург разработи специален адхезивен
процес за свързване на силициеви соларни клетки при индустриалното
производство на фотоволтаични модули тип керемида. Пазарното
търсене на соларни керемиди бързо
нараства поради високата им ефективност и естетична външност.
Машината за съединяване на соларните клетки на Fraunhofer ISE е уникална в Германия. Тя предлага широка гама от възможности за прототипното производство на тези високоефективни модули.
Поради механични напрежения
клетките на фотоволтаичните керемиди не могат да се запояват като
конвенционални соларни клетки. С
помощта на новата технология на
залепване за първи път става възможно да се изработят надеждни и здрави стрингове от клетки за керемиди. Адхезивният материал не само балансира топлинното разширяване на
стъклото, причинено от вариращата
температура на околната среда, но
също така не съдържа олово. Машината за съединяване на клетки на
фирма teamtechnik Maschinen und
Anlagen използва електропроводимо
лепило (ECA) чрез техника за ситопечат и предлага висока точност.
„Естетиката и високата плътност на мощността при фотоволтаичните керемиди ще допринесат за
бързото развитие на технологията,
особено в автомобилостроенето и
приложенията, свързани с интегрирането й в сгради“, коментира Ахим
Крафт, ръководител на научния екип
във Fraunhofer ISE.
30

Технологията за производство на
фотоволтаични керемиди е разработена през 60-те години. Първоначално обаче, с драстичния спад в разходите за силициеви соларни клетки и
успешното реализиране на проводящи лепила, пазарната готовност на
технологията се изчерпа. Чрез проектирането на стрингове от керемиди празнините между клетките
изчезват и функционалната площ на
модула, използвана за производство
на електроенергия, се увеличава
максимално, като в същото време
придава на модула хомогенен, естетичен вид. По-високата ефективност в сравнение с конвенционалните модули се дължи първо на по-голямата активна област на модула,
а на второ място - на това, че се
избягват загубите от засенчване,
причинени от конвенционалните
свързващи елементи. Загубите от
съпротивление също са по-малки
поради по-ниските плътности на
тока в клетъчните редове. Минусите и плюсовете на технологията

Cell-to-Module (CTM) могат да бъдат
анализирани подробно със софтуера
SmartCalc.CTM, разработен от
Fraunhofer ISE. Крайните резултати
показват, че фотоволтаичните керемиди имат с около 2% по-висока
ефективност от конвенционалните
модули със същата ефективност на
клетките. Тези резултати са потвърдени от измервания на мощността в лабораторията за калибриране CalLab на Fraunhofer ISE.
С малките клетъчни редове могат
да бъдат реализирани различни модулни формати, което дава възможност за голямо разнообразие от
опции за специфични приложения. В
момента експертите на Fraunhofer
ISE работят върху оптимизиране на
количеството използвано лепило,
конструкцията на клетките, както
и върху откриването на нови приложни области. Научното изследване е
осъществено в рамките на проекта
PV-BAT400, финансиран от Федералното министерство на икономиката
и енергетиката в Германия.
брой 3/2019
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Учени използват течни
метали за преобразуване
на въглероден диоксид
във въглища
У

чени от Австралия използваха
течни метали, за да преобразуват
въглероден диоксид обратно в
твърди въглища при експериментално изследване, което може да трансформира технологиите за съхранение на въглерод. Научният екип, ръководен от университета RMIT в
Мелбърн, е разработил нова техника, която може ефективно да преобразува CO2 от газ в твърди частици
въглерод. Изследването, публикувано в сп. Nature Communications, предлага алтернативен път за безопасно и постоянно отстраняване на
парниковия газ от атмосферата.
Съвременните технологии за улавяне и съхранение на въглерод са
съсредоточени върху компресирането на CO2 в течна форма, транспортирането му до подходящо място и
инжектирането му под земята. Реализирането им обаче е възпрепятствано от инженерни предизвикателства, проблеми с икономическата жизнеспособност и опасения за
околната среда относно евентуални изтичания от обектите за съхранение.
Д-р Торбен Данеке от RMIT смята, че преобразуването на CO2 в
твърдо гориво може да бъде по-устойчива технология.
„Макар че не можем буквално да
върнем времето назад, преобразуването на въглероден диоксид обратно във въглища и връщането му в
земята е като пренавиване на часовниковия механизъм за емисии“, отбелязва Данеке и допълва: „Досега CO2
е преобразуван в твърд материал
само при изключително високи темЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ператури, което не е индустриално
жизнеспособно. Използвайки течни
метали като катализатор, показахме, че е възможно да преобразуваме
газа обратно във въглерод при стайна температура чрез процес, който
е ефективен и мащабируем. Въпреки че е необходимо да се направят
още изследвания, това е решаваща
първа стъпка за осигуряване на
възможност за съхранение на въглерод в твърдо състояние.“
Д-р Дорна Есрафилзаде, водещ
автор на научната публикация и
научен сътрудник в RMIT, е разработила електрохимичната техника за
улавяне и преобразуване на атмосферния CO2 в съхраняем твърд въглерод. За да преобразуват CO2, учените са създали катализатор от течни метали със специфични повърхностни свойства, които го правят изключително ефективен при провеждане на електричество, докато химически активира повърхността.
Въглеродният диоксид се разтваря в
епруветка, пълна с електролитна
течност и малко количество от течния метал, който след това се зарежда с електрически ток. CO2 бав-

но се превръща в твърди люспи от
въглерод, които са естествено отделени от металната повърхност,
позволявайки непрекъснато производство на твърд въглерод.
Д-р Есрафилзаде обяснява, че произведеният въглерод може да се
използва и като електрод. „Допълнителната полза от процеса е, че
въглеродът може да задържа електрически заряд, превръщайки се в
суперкондензатор, т. е. може потенциално да се използва като компонент в превозните средства на
бъдещето. От процеса като страничен продукт се получава и синтетично гориво, което също може да
има индустриални приложения“, коментира той.
Проучването е проведено в Изследователския център MicroNano на
RMIT и в Центъра за микроскопия и
микроанализ на RMIT. В проекта участват и учени от Германия (университета в Мюнстер), Китай (университета по аеронавтика и астронавтика в Нанкин), САЩ (държавния
университет в Северна Каролина) и
Австралия (университета на Уолонгонг, университета Монаш).
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