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накратко
Енерго-Про изгради четири соларни парка в Добрич
Енерго-Про изгради четири фотоволтаични централи за група фирми Филипов
в Добрич. Съоръженията са с инсталирана мощност от близо 30 kWp, всяко от
които гарантира по 40 000 MWh добив на година от ФЕЦ. Съобразявайки се със
спецификата на терена и търсейки максимална ефективност, експертите на
енергийния доставчик залагат на монокристални PV панели при две от централите, а останалите две изграждат с поликристални модули. Монтажът им е в
двора на производствените сгради на клиента в Добрич върху горещо поцинкована конструкция, предотвратяваща корозия.
Филипов представлява група от свързани фирми, чиято водеща дейност е
продажба на машини за обработка на овощни градини. Продуктовото й портфолио
включва всички машини, съпътстващи процесите по прибирането на реколтата,
сортиране, чупене, калибриране, почистване и сушене.

ЕРП Север инвестира 3,2 млн. лв. в рехабилитация на подстанция Варна-Изток
ЕРП Север извърши мащабна рехабилитация на подстанция Варна-Изток, съобщават от дружеството. Подстанцията е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество повече от 40 000 домакинства
в града. Дейностите по рехабилитация на съоръженията в подстанцията са част
от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество. Те включиха цялостно обновяване на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV,
изграждане на нова двойна шинна система, заедно с прилежащите съоръжения и
стоманените поцинковани портали. След направените подобрения уредбата е
оборудвана с 8 нови елегазови прекъсвача, 21 разединителя, 12 напреженови
трансформатора и 18 токови трансформатора. През т. г. предстои доставката
и монтажът на нов силов трансформатор с мощност 50 MVA в подстанцията,
с което общата инвестиция в проекта възлиза на 3,2 милиона лева.
От компанията подчертават, че заложените в инвестиционната програма на
дружеството проекти подлежат предварително на внимателен експертен анализ. Целта е да бъдат обхванати места с повишено потребление и необходимост
от модернизация на съоръженията.

България стана член на АЯЕ
България стана 34-тият пълноправен член на Агенцията за ядрена енергия
(АЯЕ). Това съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ). По време на
официалната церемония за присъединяването на страната ни към АЯЕ, която се
проведе онлайн, министър Теменужка Петкова изрази мнението, че изпълнението
на целите, които си поставя Европейският съюз за въглеродна неутралност към
2050 г., е невъзможно без развитието на ядрената енергетика. „Присъединяването на България като 34-тия член на АЯЕ е сериозна крачка в развитието на
ядрената енергетика в нашата страна“, допълни министърът на енергетиката.
Ръководството и експерти от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) проведоха среща с генералния директор на АЯЕ Уилям Магууд IV и представители на
организацията. Като конструктивен партньор АЯР възнамерява да участва активно в Комитета по ядрено право, във Форума на регулаторите към Комитета
по управление на РАО, в Работните групи по култура на безопасност, инспекционна практика, регулиране на нови ядрени реактори, както и в други инициативи
и дейности на организацията.
„Членството на България в Агенцията за ядрена енергия бе ключова цел от
плана за действие на страната за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“, коментира генералният секретар
на организацията Анхел Гурия.
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Уредбите SIMOSEC,
произведени в България, вече
и за румънския пазар
Продуктът отговаря на най-високите
стандарти за качество на Siemens
Когато преди близо 3 години на инж. Таньо Караиванов и на колегите
му от бизнес звено Системи за разпределение на енергия (бивше направление Енергиен мениджмънт) на Siemens България им хрумва идеята, че
биха могли да се преборят с конкуренцията на по-големи държави и да
започнат производство на комплектни разпределителни уредби средно
напрежение SIMOSEC в България, за мнозина това вероятно звучи твърде
амбициозно.
По това време този тип уредби се произвеждат в Германия и Китай
и оттам се доставят за цял свят. В даден момент обаче производството в завода във Франкфурт е преустановено и Siemens AG започва да
търси алтернативни локации. Като такива се обмислят различни държави
от Централна и Източна Европа, някои от които доста по-големи като
пазар и влияние от страната ни.
Това обаче не отказва специалистите от екипа на инж. Караиванов
да се опитат да докажат на глобалния концерн, че България е добро място
за изнасяне на производството не само заради по-ниските разходи, но
и заради високото качество на кадрите и добрите условия за бизнес.
"Честно казано, в самото начало не бяхме съвсем убедени, че ще успеем
да се преборим. Конкуренцията бе наистина сериозна и ни се наложи да
положим огромни усилия, за да убедим колегите от Германия, че сме в
състояние да се справим с организирането на такъв тип сложно производство", спомня си той.
Усилията им в крайна сметка се увенчават с успех и след период на
лицензиране и сертифициране в района на Карлово е дадено началото на
местно производство на комплектни разпределителни уредби SIMOSEC.
Първите уредби от серията са доставени на клиента през април 2018 г.
Следващите години са изпълнени с предизвикателства, но и с успехи
и постижения. Производството започва в по-малък мащаб, но постепенно
се разширява успоредно с увеличаването на броя на доволните клиенти.
Това е първият продукт на Siemens, произвеждан изцяло в България.
Още от самото начало за екипа е особено важно да убеди клиентите си,
че качеството на уредбите не отстъпва по нищо на тези, произведени
в Германия. Използват се същите материали, същите части, същата
техническа документация и същият безкомпромисен контрол на качеството, които всички очакват от доверен партньор като Siemens.
Уредбите от серията SIMOSEC, made in Bulgaria, вече се прилагат
успешно в редица проекти на Siemens в страната в сферата на електроразпределителната инфраструктура. Започнало само с определени
модели SIMOSEC и ограничен капацитет, днес производството, което
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получи сертификация по ISO миналата година, непрекъснато разширява
предлагания асортимент.
Бързото развитие дава увереност на екипа да погледне и извън границите на страната ни. В средата на миналата година е дадено началото на производството на SIMOSEC и за румънския пазар като следваща стъпка към разширяването на доставките за целия регион на
Централна и Източна Европа. Инж. Караиванов отбелязва: "Нещо, което
започнахме с голямо желание, но и с доста неизвестни тогава, днес вече
се е превърнало в работещо, високоефективно и добре организирано
производство. Това ни кара да насочим поглед към пазари извън България, с потенциал за разрастване и разширяване на доставките и капацитета ни."
Междувременно избухналата пандемия от коронавирус, която удари
сериозно глобалните вериги на доставки, показа колко перспективен и
стратегически правилен е подходът за локализиране на производството, избран от Siemens.
"Предимствата на един такъв подход са безспорни. На първо място
това са разходите за производство и доставка, които са много по-малки.
Логистиката също е опростена и по-бърза. Доставното време и времето за реакция е несравнимо по-кратко от това при поръчка например от
Китай. В състояние сме да реагираме за няколко седмици, вместо за
няколко месеца", обяснява инж. Караиванов.
Сред основните ползи е и възможността за гъвкава адаптация на
продукта според желанията на клиентите. Могат да бъдат поръчани
различни схеми и функционалности, така че да се отговори в максимална
степен на изискванията и нуждите им.
"Нашият продукт носи марката Siemens, което ни задължава да
отговаряме на най-високите стандарти за качество", уверява инж. Таньо
Караиванов.
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Иновации при КРУ
средно напрежение
Р

азвитието на компонентите на
комплектните разпределителни
уредби (КРУ), комутиращите устройства, трансформаторите за преобразуване на електрически ток и напрежение, защитните блокировки и
общата компановка в по-голяма или
по-малка степен протича паралелно.
Същевременно навлизането на интелигентните електропреносни мрежи
доведе до нови предизвикателства
и изисквания, които откриват изцяло нов хоризонт в проектирането на
следващото поколение разпределителни уредби.
Операторите на електропреносни и електроразпределителни мрежи
демонстрират подчертан интерес
към усъвършенстване на технологиите за комутационни уредби, което
да гарантира висока надеждност,
ефективност и опростеност и
същевременно да улесни прехода към
мрежите от ново поколение без компромис с безопасността. Бъдещите
тенденции в комплектните разпределителни уредби за средно напрежение са насочени към развитието
на модулни и компактни по размер
уредби за средно напрежение и прилагане на екранирана твърда изолационна система с оглед на оптимизиране на функционалността и гъвкаво посрещане на все по-широк набор
от приложения.
Идеалният вариант, който би
удовлетворил пълноценно нуждите
на електроразпределението за средно напрежение, са прекъсвачи, които не изискват обслужване през
периода на своята експлоатация,
пригодни са за използване във всякаква среда и имат дълъг оперативен
4

живот. С напредъка в технологиите
за електроразпределителни мрежи,
операторите изискват повече гъвкавост и по-високо ниво на автоматизация, мониторинг и управление от
разстояние, интегрирани интелигентни устройства и все повече измервателни точки. От икономическа
гледна точка първоначалните разходи за инвестиция все повече се балансират от общите разходи за
собственост, включително разходите за изграждане, инсталиране, поддръжка и разходите за възстановяване след края на експлоатационния
период. Тези тенденции трябва да
бъдат взети предвид при проектирането на ново поколение КРУ за
средно напрежение за съвременни
приложения.

Технологии за прекъсване
на веригата
Първоначално за прекъсване на
веригите в разпределителните уредби за средно напрежение са използвани въздушни прекъсвачи. Те представляват устройства, които погасяват електрическата дъга в среда
на сгъстен въздух. Въздушните
прекъсвачи изискват сложна поддръжка и имат големи размери. Маслените прекъсвачи са алтернативен
вариант, който обаче също често се
нуждае от сложно за извършване
обслужване, например маслото трябва да се сменя след няколко операции.
По-същественият проблем при тях
е, че повреда в прекъсвач с масло
може лесно да доведе до тежък инцидент, пожар и наранявания.
Следващото поколение технологии, които внасят редица подобрения в механизма на изключване за
средно напрежение, са елегазовите

и вакуумните прекъсвачи. При вакуумните устройства електрическата
дъга се гаси в неелектропроводима
вакуумна среда. В елегазовите
прекъсвачи гасенето се извършва в
среда на диелектричен газ – серен
хексафлуорид – SF6, който притежава изразени изолационни и дъгогасящи свойства. И двата типа устройства са доста по-компактни в сравнение с въздушните прекъсвачи. Тези
прекъсвачи се отличават с по-висока експлоатационна издръжливост,
по-голяма пожаробезопасност и полесна поддръжка.
Елегазът не притежава цвят и
мирис и не се възпламенява, а освен
това е един от най-тежките газове. Той не е отровен, но някои съединения, получени при разлагане от
високата температура на дъгата са
силно отровни и токсични (S2F10 и
SF5Cl). Друг недостатък е, че SF6 е
един от парниковите газове с найвисок потенциал за глобално затопляне (GWP).

Схеми и изолация на
комплектни
разпределителни
системи
С навлизането на комплектните
разпределителни уредби с въздушна
изолация (Air Insulated Switchgear – AIS)
брой 1/2021
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се въвеждат и първите интегрирани блокове със специфични функции
като заземяване, разединяване, защита, комутация. Освен с оптимизираната си компановка тези уредби превъзхождат предхождащите ги
разпределителни ниши и с по-сигурните и надеждни механизми за обезопасяване. Първоначалните комутационни схеми са еднолинейни с
въздушни прекъсвачи с възможност
за извеждане за ревизия. Впоследствие се преминава към елегазови и
маслени прекъсвачи.
Еднолинейните схеми все още се
използват в някои приложения, като
прекъсването в този случай се осъществява чрез изключване на
прекъсвача. Заземяването за осигуряване на безопасен достъп до компонентите се осъществява посредством заземително устройство или
прекъсвач на веригата за заземяване, свързан директно към проводника. Тази установка обаче затруднява възможностите за дистанционен
контрол на прекъсването, заземяването на тоководещите части и
тестването на проводниците. Също
така технологията за изолация с
въздух е много чувствителна към
околните условия и изисква уредбата да бъде инсталирана в помещения с висока чистота на средата.
При някои уредби с метален корпус като изолационен компонент се
използва епоксидна или друг вид
смола. Този тип табла се наричат
разпределителни уредби с твърда
изолация (Solid Insulated Switchgear –
6

SIS). Недостатък в тези системи,
както при AIS, е, че те също са силно чувствителни към външната среда (запрашеност, влага т.н.). Нуждата за по-устойчиви на околните
условия системи довежда до въвеждането на закрити газоизолирани
разпределителни уредби (Gas Insulated Switchgear – GIS) със запечатан
елегазов резервоар. GIS технологията позволява намаляване на габаритните размери с до 70%, което
решава много казуси, свързани с
пространствените ограничения.
Оперирането с този тип оборудване не е достатъчно интуитивно
и създава някои неудобства за обслужващия персонал. Схемата с пет
позиции комбинира входен разединител/прекъсвач на веригата за заземяване с три позиции и изходен
прекъсвач с две позиции. На практика заземяването на проводника се
осъществява през затворен
прекъсвач, който трябва да остане
в затворено положение, за да се
гарантира безопасната работа.
При вторичното разпределение,
където е налице повторяемост на
конфигурацията, водещи критерии
са опростеност, устойчивост на
тежки околни условия и ефективност
на разходите. Комплектните комутационни уредби за пръстеновидни
мрежи представляват една нова
специализация.Нуждите на подстанциите за обществено електроразпределение изискват унифицирани
комутационни възможности, които
довеждат до развитието на конфи-

гурациите на компактни комплектни комутационни уредби (Ring Main
Unit – RMU). Развитието на RMU
технологията преминава през маслени към елегазови устройства с поголям брой прекъсвачи за защита на
трансформатори СН/НН. При тази
схема локално изпълняваните и дистанционните операции стават по
опростени и интуитивни. Заземяването на проводниците се извършва
директно, близо до кабелните конектори. Много по-лесно се свързват и
устройства за изпитване на проводници, тъй като достъп до тях е
възможен без да се налага да се
отваря таблото или да се правят
промени във свързването на клемите.
При RMU конфигурацията традиционните комутационни клетки са
заместени с цялостни разпределителни системи. Специфични функции
като заземяване, изключване,
свързване на проводниците, удължаване на шината, защита и превключване са проектирани като интегрирани функции в компактните функционални блокове. Тази основа позволява изграждане на разпределителни системи, отговарящи на нуждите за средно напрежение дори на найвзискателните потребители и на
най-сложните системни спецификации.
Блоковете за комплектни комутационни уредби за мрежа за вторично разпределяне се предлагат в различни конфигурации, подходящи за
повечето комутационни приложения
за разпределителните мрежи 12/
24 kV. Те са пригодени за разширяване при необходимост от допълнителни мощности и е предвидена
съвместимост с наложилите се на
пазара съвременни концепции за
гъвкави модулни компактни комплектни разпределителни уредби. Производителите предлагат цялостни
решения за средно напрежение, които представляват изцяло херметизирани системи с камери от
неръждаема стомана, в която са
разположени всички компоненти,
намиращи се под напрежение, и всички комутационни функции. Херметизираната камера поддържа постоянни условия спрямо атмосферните и
гарантира висока надеждност, какброй 1/2021
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то и безопасност на персонала. Практически така се
осигурява система, която не се нуждае от поддръжка.
Предоставят се възможности за избор за защита на
трансформатора в комбинация от мощностен разединител и предпазител или с прекъсвач с реле. Също така
все по-често към блоковете могат да бъдат интегрирани системи за дистанционно наблюдение и управление.

Иновации за компактност,
безопасност и екологичност
Благодарение на иновативните технологии размерите на подстанциите с въздушна изолация са значително редуцирани в последните години. Едно решение, което съществено е спомогнало за оптимизация на оборудването, е разединяващият автоматичен прекъсвач
(disconnecting circuit breaker – DCB). Промяната на принципа на проектиране позволява интегрирането на функциите на разединител и на автоматичен прекъсвач на
веригата, като по този начин се създава едно ново устройство – DCB. Тъй като свързването на DCB е в
елегазова защитена среда, без замърсяване, функцията
за изключване е много надеждна и интервалът за поддръжка е увеличен, осигурявайки по-висока експлоатационна готовност и безопасност на подстанциите.
Докато старият принцип на проектиране на подстанции предвижда автоматичните прекъсвачи да се "обградят" с разединители, за да бъде възможно да се извършва
често обслужване, сега с тази нова технология
необходимостта от ревизия и ремонт на прекъсвачите
дотолкова е намаляла, че тази функция се изисква почесто за поддръжка на далекопроводи, силови трансформатори и др. Благодарение на разединяващия автоматичен прекъсвач площта на разпределителната станция може да се редуцира с повече от 40%.
Новата хибридна технология, комбинираща въздушна
и газова изолация AIS/GIS, обещава непостигани досега
рекордни нива на ефективност на комплектните разпределителни устройства. Хибридният дизайн използва
традиционни въздушно изолирани шини за свързване с
друго оборудване в подстанцията, като същевременно
функционални устройства, като автоматични прекъсвачи, разединяващи прекъсвачи, напреженови трансформатори, сензори за напрежение, токови трансформатори,
устройства за заземяване, са оборудвани с еднофазен
газоизолиран корпус.
Още един забележителен пробив в технологиите за
разпределителни уредби е разработката на нова газова смес, която предлага алтернатива на изолацията от
серен хексафлуорид. За ниски напрежения на електрическото поле атмосферният въздух е технически най-простата и икономична изолационна среда и се използва при
далекопроводите и AIS уредбите. Увеличаването на
налягането на газа значително подобрява изолационните и дъгогасителните свойства на всеки газ, но изисква газонепроницаемо изолиране за тоководещите части. Решението с GIS елиминира влиянието на околната среда. Изолацията със синтетични съединения,
съдържащи атоми на електроотрицателни елементи
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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като хлор и/или флуор, какъвто е SF6, позволява значителни подобрения в изолационните и комутиращите
характеристики. От 70-те години на миналия век SF 6
се използва все по-често в комутационните функции. За
да се позволи използването на газове при много ниски
температури (например -50°C), се използват и смеси
като SF6/N2 или SF6/CF4. Чист CO2 също се използва като
дъгогасителен газ в прекъсвачите.
Стремежът да се намали въглеродния отпечатък на
разпределителните системи стимулира търсенето на
смеси с многократно по-нисък потенциал за глобално
затопляне. За да се подпомогне откриването на заместител на SF 6, няколко компании си партнират в разработването на ефективни методи за изчисление и изследване на подходящи молекули за изолация на оборудване
средно и високо напрежение. Методите включват виртуален скрининг на молекулите по отношение на потенциала на глобално затопляне (GWP), токсичност, запалимост и др. Следва изследване на степента на разграждане и точката им на кипене. След дълги години изследвания се достига до екологичен заместител, който
притежава всички необходими свойства.
Перфлуориран кетон с пет въглеродни атома (C5PFK) и перфлуориран нитрил (C4-PFN) се използват като
добавки към CO 2, N2 или O2 в приложенията за изолация
и превключване. Поради своите химични свойства, те
са подходящи за използване като изолационен газ. Тъй
като C5-PFK и C4-PFN като чисти газове се втечняват дори при относително ниско налягане на пълнене
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и високи температури (в сравнение
с SF6), тези вещества се добавят
в малки количества към газове като
CO2, N2 или O2. Друго предимство на
смесването с O2 е, че намалява образуването на сажди и отлаганията.
Прогнозира се, че новата изолационна флуоркетонова смес може да
намали въглеродния отпечатък на
разпределителните уредби (КРУ) с
газова изолация с до 50%. Тя притежава сходни на елегаза изолационни
свойства, но за разлика от него има
изключително нисък GWP. Потенциалът за глобално затопляне на SF6
се равнява на 22 800, докато при C5PFK стойността му е <1. Това е едно
от най-значимите постижения по
отношение на екологичното въздействие на разпределителните системи.
Твърдите изолационни среди
включват епоксидна смола, полиетилен, силикон и порцелан. Основен недостатък на твърдите изолации в
сравнение с вакуума и газовите са
необратимите щети, които частичните разряди причиняват на изолацията.
Полупроводниковите
прекъсвачи (solid-state) използват
полупроводникови елементи, имат
относително висока загуба на проводимост и кратък живот в сравнение с вакуумните прекъсвачи.
Твърдите изолатори са широко из8

ползвани в разпределителните уредби средно напрежение. При използването на изолационен материал в
комбинация с въздух относително
тънък слой твърда изолация измества електрическото поле към
въздушния слой. Един усъвършенстван вариант на SIS добавя покритие върху повърхността на твърдия
изолатор, състоящ се от проводящ
материал, който е заземен. Това предотвратява натоварването на околния въздух с електрически заряд, тъй
като само средата на твърдата
изолация е изложена на напрежение.
Този нов тип изолация е известен
като "екранирана" твърда изолационна система (Shielded Solid Insulation
System – SSIS).

Предизвикателствата
на smart grid
Въвеждането на интелигентните
електроразпределителни мрежи
(smart grids) поставя редица задачи
пред електропреносното и електроразпределителното оборудване. Концепцията smart grid цели две основни посоки на подобрение. Първата е
оптимизация на съотношението
между търсенето и предлагането на
енергийния пазар. Втората посока е
постигането на невъзпрепятствано
интегриране на все повече енергийни ресурси чрез разпределителната
мрежа и възобновяеми източници.

Промяната в управлението на електроснабдителната мрежа от еднопосочен поток поради централизирано производство на енергия към двупосочен поток поради разпределено
производство е голямо предизвикателство.
Проучването на съществуващите
мрежи и някои експериментални нови
позволява да се акцентира върху
някои характеристики на разпределителните уредби, които ще помогнат за справяне с това предизвикателство. Интелигентните мрежи
включват повече прекъсвачи в мрежата, за да се увеличи наличността
на електрическа енергия.
Дистанционното управление ще
бъде задължително изискване за
оперирането на интелигентните
мрежи. В резултат от това разпределителните уредби ще включват
интегрирани интелигентни устройства, осигуряващи по-добра оптимизация. Токовите трансформатори с
ниска мощност (LPCT) и трансформаторите с ниско напрежение (LPVT)
са от съществено значение за развитието на управлението на мощности. Измервателното оборудване
трябва да бъде рентабилно, компактно и надеждно. Възможността за
модулно изграждане и гъвкавостта
са задължителни характеристики, за
да могат да бъдат посрещнати нуждите на многобройните различни
приложения.
Отговорите на много от изискванията, поставени от интелигентните разпределителни мрежи, се крият в усъвършенстването на технологиите за компактните разпределителни уредби. Новите компактни
комплектни разпределителни системи RMU със схема с три позиции
отлично интегрират функционалностите на оборудването, като
същевременно запазват всички предимства на предходните технологии.
В съчетание с "екранирана" твърда
изолационна система RMU осигурява изпълнение на прекъсването и превключването чрез една-единствена
операция посредством иновативен
вакуумен прекъсвач в контролирана
среда, която намалява риска от
възникване на вътрешна електрическа дъга и осигурява надеждност във
всякакви условия на работа.
брой 1/2021
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Инвестициите в бранша на
системите за възобновяема енергия
ще продължат и през следващата
година
Николай Иванов, мениджър на Photomate за България,
пред сп. Енерджи ревю
Г-н Иванов, кои са Photomate и какъв
е конкретният елемент в портфолиото на компанията, чрез който се
разграничавате от конкуренцията?
Photomate е регионален VAP партньор на
Huawei FusionSolar (партньор с добавена
стойност) и CSP (сертифициран партньор
за услуги) за Централна и Източна Европа,
Скандинавските и Балтийските страни.
Huawei предлага иновативни решения за
интелигентни фотоволтаични системи с
повече от 30 години опит в областта на
цифровите информационни технологии.
Huawei е посветена на изграждането на
ефективни фотоволтаични паркове с интелигентни, безопасни и надеждни O&M, които поддържат мрежата и помагат на клиентите да увеличат максимално ефективността на своите инвестиции през целия
живот на инсталациите. През 2021 г. Huawei
ще интегрира допълнително AI технологии,
за да стимулира LCOE и да ускори паритета на мрежата за всички.
От 2008 г. чешката компания Photomate
си изгради водеща позиция в региона, който обслужва в областта на слънчевите инвертори за търговски и битови клиенти.
Международният екип на Photomate има над
30 активни служители в 15 европейски
държави. Например през 2019 г. доставихме на нашите клиенти инвертори Huawei
FusionSolar с инсталирана мощност от
почти 1400 MWp.
Относно втората част на въпроса Ви и
с какво се отличаваме от другите в бранша, не бива да забравям за 100-те професионални обучения годишно и факта, че можете да се срещнете с нас през годината на
20 изложения и конференции в региона, в
който работим. Друго голямо предимство
е нашият склад, който осигурява гъвкавост
и бързина при доставката на стоките. Има
над 3200 места за съхранение на палети, на
които съхраняваме соларни инвертори с
обща инсталирана мощност над 300 MWp.
Целта на Photomate е да предостави
интелигентно и надеждно соларно оборудване с максимална техническа поддръжка за
нашите клиенти в Централна, Източна и Северна Европа.
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Пазарът на инвертори доминиран
ли е от цената или техническите
(характеристики, продължителност на живота, гъвкавост, адаптивност, софтуер, дистанционно
управление) и търговски (гаранции,
платежни системи, обратно изкупуване, поддръжка и др.) аспекти
са водещи при избора?
Цените са важен аспект на всяка инвестиция, но всеки бенефициент трябва
да вземе предвид общите разходи при собственост на такъв проект. Интернет
осигурява лесен достъп до информация, от
която клиентите се възползват, сравнявайки техническа и търговска информация, за да намерят продуктите, които им
подхождат най-добре.
На днешния пазар клиентите са много
взискателни и това ни тласка да предлагаме най-добрите технологии като изкуствен интелект и опция за свързване на
батерии, 10 години гаранция, техническа
поддръжка и възможно най-добрата цена.

Кои са основните фактори, които
очаквате да повлияят на инверторния пазар през следващите години в България и в Европа?
Тенденциите във фотоволтаичните
системи ще бъдат подобни в целия ЕС, не
само в България. През следващите години може да се очаква, че основните фактори ще включват по-ефективно производство от фотоволтаични централи,
много по-бързи технологични иновации,
увеличено потребление и по-голям интерес към независими системи. Особено във
фотоволтаичния сектор може да се постигне много бърз напредък по отношение на използването на технологиите,
цените, ефективността и капацитета.
Развитието и бъдещето на фотоволтаичните системи са в ръцете на правителствата на всяка държава и по този начин
се засяга и тарифната система. Фотоволтаичните електроцентрали ще
продължат да имат по-голям смисъл в
бъдеще, предвид нарастващите цени на
енергията в ЕС.

Кой според Вас ще бъде водещият
сектор на фотоволтаичния бизнес
през следващите години – големи
проекти (фотоволтаични паркове
на земя), малки битови потребители, индустрията или големите
търговски вериги?
Европейските граждани и ЕС имат нарастващ интерес към намаляване на парниковите газове и виждаме как Европейската комисия направи първата стъпка в
тази посока, като прие Зелената сделка,
за да направи икономиката на ЕС устойчива. Като се има предвид това, очакваме
през следващите години да видим значително увеличение на фотоволтаични проекти с всякакви размери, от монтирани на
покрива 3 kW, до търговски 600 kW и накрая до големи фотоволтаични паркове с
над 50 MW.
Друга линия на дейност, която ще бъде
разработена, е сегментът на батериите
и технологията за зареждане на електрически превозни средства. Светът отива
към напълно електрически превозни средства и както видяхме, интересът на хората към този сегмент нарасна през годините.

photomate.eu/bg
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Енергийна
ефективност в
минната индустрия
Н

еефективното потребление на
енергия, не само в минната индустрия, но и във всички останали промишлени сектори, е свързано с допълнителни разходи. Често обаче то може
да е симптом за наличие на неефективни оперативни практики, които,
от своя страна, засягат и производителността, поддръжката, безопасността и екологичните показатели
на предприятието. Това налага предприемането на структурен подход
към управлението на енергия.
През изминалото десетилетие
фокусът върху енергийния мениджмънт в минната индустрия нараства. Тази тенденция се обуславя
от покачващите се енергийни разходи за минните обекти, както и от
натиска от властите и обществеността за редуциране на емисиите
на парникови газове вследствие на
употребата на изкопаеми горива.

Взривна дейност
Ефективната взривна дейност
отдавна се смята за възможност за
повишаване на енергийната ефективност и производителността в
минната индустрия. Подобрения в
ресурсните характеристики, в комбинация с интелигентно взривяване,
сортиране на рудата и отстраняване на отпадъчния материал, могат
да доведат до значително понижение на необходимото количество
енергия за процеса на смилане, като
същевременно се постига и увеличение на производителността.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Степента на вариране на концентрация на рудата и други характеристики оказват съществено
въздействие върху минната дейност
в нейната цялост, както и върху
усилията за минимизиране на общото потребление на енергия. Като
цяло прогнозите на геолозите по
отношение на рудното тяло често
се различават от реалността, пред
която са изправени инженерите.
Геометалургията позволява редуцирането на тази разлика чрез изпълнение на по-маломащабни (и по-евтини) изпитвания и използване на получените данни за създаване на 3D
геометалургичен модел на рудното
тяло. Този модел се използва за основа при предприемането на интелигентен подход на взривяване, насочен към участъците от рудното
тяло с най-висока концентрация.
Практиката показва, че този процес
може да понижи енергопотреблени-

ето на тон метал с 10 до 50%. 3D
геометалургичните модели на рудното тяло могат да допринесат и за
оптимална конфигурация на веригите на стойността и интегриране на
енергийна ефективност в измерването и отчитането на потреблението на енергия за единица произведен метал.
Технологията на селективно или
интелигентно взривяване използва
геометалургични данни за таргетиране на участъци от рудното тяло
с по-високо съдържание на метал с
по-голяма енергия на взрива. Това в
значителна степен подобрява качеството на подаваната в трошачната инсталация руда, което от своя
страна е свързано с намаляване на
нетното количество консумирана
енергия в етапите на трошене и
смилане.
Сортирането и отстраняването
на бедната руда със скални примеси
11
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може да подпомогне процеса на смилане. По този начин
мелницата преработва материал с много по-висока
концентрация на метал. Критериите за сортиране
трябва да бъдат съобразени с плана на мината и технологията на взривяване, за да се гарантира, че към
участъка за сортиране се подава само подходящия материал с необходимите размери. Отстраняването на
бедната руда със скални примеси може да се осъществи
чрез серия от процеси на преработка чрез сортиращи
съоръжения, сита, сепаратори, разделящи материала въз
основа на плътността, магнитни сепаратори и др. За
целта могат да се използват и оптични, радиометрични, рентгенови и лазерни съоръжения за сортиране на
рудата. Ефективността на това оборудване зависи от
структурата на рудата, която се определя от свойства
като минерален състав, гранулометричен състав и др.

Транспорт на материали
Транспортирането на откривка, руда и отпадъчен
материал отговаря за съществен дял от енергопотреблението и оперативните разходи на един минен обект.
Консумацията на енергия зависи от решения, свързани
с конфигурацията на мината, избора на активи и ежедневни работни практики.
Съществуват много стратегии за повишаване на
горивната ефективност на тежкотоварните минни
камиони чрез оптимизация и подобрения на автопарка.
Налични са и варианти за алтернативен транспорт,
допълващ придвижването на материал с камиони – мо-

12

билни трошачни инсталации, конвейерни системи, скрепери, електрически драглайн машини и др.
Минните камиони използват значителни количества
дизелово гориво и са скъпи за закупуване и поддръжка.
Оперативните процедури оказват влияние върху тяхната консумация на енергия и разходи за поддръжка. Скоростта на камионите, особено скоростта в завоите и
моделите на спиране, както и характеристиките на
пътната повърхност, са сред факторите, определящи
износването на гумите и разходите за подмяната им.
Редица параметри могат да въздействат върху ефективността на минните тежкотоварни камиони – планът
и конфигурацията на мината, скоростта, товароносимостта и продължителността на циклите, износването на гумите, възрастта и поддръжката на превозните средства, параметрите на двигателите и предавателните механизми. Основните възможности за повишаване на енергийната ефективност на минните камиони включват оптимизиране на управлението на товароносимостта, въвеждане на усъвършенствани шофьорски практики, изготвяне на сравнителни анализи за
автопарка и подобряване на конфигурацията на мината.

Преработка на рудата
Поне 40% от общото енергопотребление в минната
дейност и преработката на руда се изразходват за
процесите на трошене и смилане. Стратегиите за
намаляване на пряката и косвената консумация на енергия в тази област обхващат максимално ефективно
отделяне на бедната руда със скални примеси на по-ранен
етап с цел редуциране на количеството материал, подлежащ на трошене и смилане, прилагане на най-енергийно
ефективните технологии за трошене и смилане.
Проучвания показват, че в някои мини количеството
енергия, използвано за процеса на смилане, може да бъда
редуцирано с до 40% чрез прилагане на най-новото ефективно оборудване. Компютърни симулации, базирани на
метода на дискретните елементи, демонстрират, че
повечето скални късове с размери, надвишаващи диаметъра на отворите на пресевната инсталация, не се
раздробяват при първия удар, а само се увреждат на
множество места, което представлява неефективна
употреба на енергия. Налична е широка гама оборудване
за трошене и смилане, предназначено за разнообразие
от материали и различни условия. Изборът на оборудване и конфигурацията на веригите оказват значително
въздействие върху потреблението на енергия.
Целевата степен на смилане на рудата също влияе
върху консумацията на енергия. Колкото по-фин става
продуктът, толкова по-малко са вътрешните дефекти
във всяка частица. Поради това частиците стават все
по-трудни за раздробяване и необходимата за процеса
на смилане енергия нараства.
Алтернативен подход за избора на целева степен на
смилане на продукта при мултиминерални руди е стратегията за постепенно освобождаване, която включва
отделяне на един минерал или една група от материали
чрез прилагане на следните концепции: няколко ценни
минерала се групират, като ефективната им концентброй 1/2021
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рация се увеличава и позволява постигането на желаната степен на
отделяне при по-грубо смилане;
напълно освободените частици
(100% ценен минерал) подлежат на
извличане чрез флотация; частиците, съдържащи поне 15% ценен материал също подлежат на извличане чрез флотация при подходящи
условия и реагенти. Ако се осъществи достатъчно отделяне на минералите, те могат да бъдат сепарирани от рудата преди последващото трошене и смилане. Тази стратегия е приложима и за отстраняване на бедната руда със скални
примеси, което води до понижаване
на необходимото количество енергия за смилане и по-висока ефективност при последващите етапи на
сепариране. Подходът обаче изисква
много добро разбиране на състава на
частиците при различните степени
на смилане.
Степента на смилане за всеки
един процес на трошене влияе върху
разпределението на размера на частиците и енергопотреблението в
съответния етап. Консумацията на
енергия е относително ниска, когато размерът на частиците е постоянен. По-фините частици, които
имат по-малко на брой микропукнатини, са по-трудни за разтрошаване и водят до разсейване на енергията и образуване на шлам. За поравномерно гранулометрично разпределение на частиците, което
допринася и за по-ефективна флота-
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ция, се използват различни пресевни и филтриращи съоръжения.
Друга възможност за оптимизиране на енергопотреблението в етапа на преработка на рудата е подобряването на ефективността на
процеса на сепарация. Пенната флотация е метод за разделяне, който
се основава на различните химични
свойства на минералите спрямо
бедната руда със скални примеси.
Оптимизирането на химичните условия във флотационните клетки
намалява енергийната интензивност на процеса. Реализирането на
енергийни спестявания е възможно
чрез прилагане на по-усъвършенствани технологии за пенна флотация и
прецизно управление на процесните
параметри. Смесването и слепването на частиците например протичат по-бързо в по-малки в сравнение
с традиционните клетки за пенна
флотация.

Други възможности
Относително рентабилни енергийни спестявания могат да бъдат
реализирани чрез подобрения в поддръжката на вентилационните системи. Например работните колела
или перките на вентилаторите
трябва да се почистват регулярно,
за да се избегнат образуването на
наслагвания и загубите на статично налягане.
Енергия може да се спести и чрез
гарантиране, че капацитетът на
вентилационната система отгова-

ря на потребностите. При подземни
рудници може да се сведе до минимум потреблението на енергия за
задвижването на въздушните и водните потоци, както и да се редуцира площта на зоната, която трябва
да се охлажда. Често загубите на
енергия, генерирани от експлоатацията на вентилатори и помпи, са
високи поради големите разстояния,
на които трябва да бъдат пренасяни въздухът и охладената вода. Затова използването на локални системи със съвременно високоефективно оборудване предоставя
възможност за реализиране на значителни по размер енергийни спестявания.
Понякога е възможно едновременно да се реализират и енергийни, и
водни спестявания. Например употребата на добавки при оросяване може
да намали честота на употреба на
разпръскващите вода камиони. В други случаи обаче редуцирането на
потреблението на вода и на енергия
са конкуриращи се цели, което налага да се прибегне към компромис.
Третирането на вода на площадката
например може да доведе до понижаване на закупувания воден обем, но
също така е причина за повишаване
на енергопотреблението. Следователно всеки опит да се реши проблем
с водата в мината, без да се вземат
предвид въздействията върху консумацията на енергия просто ще доведе до изместване на проблема от
едно направление в друго.
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Предизвикателството
Контролна зала в Дънди Прешъс
Металс: Безотказна и надеждна
работа на рудника
Инженерингов проект на Ехнатон, реализиран
с апаратура на Schneider Electric
Инженеринговият проект на Ехнатон
за изграждане на свръхмодерна контролна зала за наблюдение и управление на
производствения процес в рудник на
Дънди Прешъс Металс "Ада тепе" Крумовград, доби известност напоследък,
като един от примерите за повишаване на ефективността на производството. Проектът осигурява на рудника сигурно и надеждно наблюдение и контрол
на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането,
преработката и извличането на златен
концентрат.
"Фирма Ехнатон спечели доверието
на Дънди Прешъс Металс, тъй като те
харесаха начина на работа на фирмата
и високото качество на изпълнение, което можем да осигурим. След проведени разговори, демонстрационни презентации и одобряване на първия етап от
проекта, бяхме предпочетени като изпълнител", разказва Владимир Кръстев,
сертифициран експерт Индустриален
софтуер, SCADA, в Ехнатон.
„Проектът заема челно място в портфолиото на Ехнатон заради иновативните технологии, огромния обем и
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тънкостите на минното дело. За изпълнението му допринася експертизата
на международни специалисти, както и
решаването на възникнали проблеми в
процеса на имплементация с цел по-добри резултати. Използвани са само проверени, тествани и доказани във времето компоненти“, разяснява още г-н
Кръстев.
За изпълнение на техническите решения са използвани продукти на
Schneider Electric контролери Modicon
M340, контролери Modicon M221, вендорско оборудване с комуникационен протокол, CITECT SCADA 2016, CITECT
HISTORIAN, SQL база данни, честотни
инвертори Altivar Process ATV900, системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.
Като най-големи предизвикателства
по време на изпълнението експертът
от Ехнатон определя трудностите,
създадени от метеорологичните условия, както и стиковането на работата
на много фронтове с много доставчици
на оборудване. "Най-трудният момент
е преодоляването на натрупаната умора от ежедневната работа на високи
обороти, както и взимането на важни
решения в кратки срокове."
Относно колаборацията с техническите лица в рудника, с които Ехнатон
работи заедно по внедряването, Владимир Кръстев споделя: „"Много добри специалисти, отзивчиви и отдадени на работата си. Работният процес беше изпълнен с позитивна енергия и емоции."
Обхватът на проекта включва над 25
000 точки за комуникация с над 30 контролера, адресиране и конфигуриране на

Владимир Кръстев, сертифициран експерт
Индустриален софтуер, SCADA, в Ехнатон

250 мрежови инструмента и изграждане на многослоен информационен център
с множество екрани и сървъри. Постигната е висока степен на резервираност
на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване. Процесът е визуализиран, което гарантира бързодействие и ефективност при възникване на
аварийни събития. Добавени са автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка.
Клиентът получава достъп до множество инструменти за трендове, анализ
и отчети на основните технологични
параметри. В резултат се повишава
ефективността на производството.
www.akhnaton.biz

брой 1/2021

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

Оборудване
за компресорни
станции за
природен газ
Е

дин от най-важните етапи в
процеса на изграждане на една компресорна станция за природен газ е
проектирането на системата, изготвянето на спецификациите, включително и на спомагателното оборудване, и доставката в срок и
съгласно готовия проект. Предварителното задълбочено познаване на
различните типове спомагателно
оборудване, функционалните им параметри и съществените стъпки в
този етап значително улеснява тази
всеобхватна задача пред проектантите, което на свой ред допринася
за оптимизация на ресурсите и качествено изпълнение на проекта.
Подготовката на подробни и добре организирани спецификации спомага за правилния анализ на предложенията от различните доставчици
на оборудване. За тази цел те трябва да се запознаят добре с плана на
самата газопроводна мрежа, конструкциите и характеристики на спомагателното оборудване, да анализират възможностите и изберат
най-подходящия вариант за конкретното приложение.

Принципи на работа на
компресорите за
природен газ
В индустриалния газопренос се
използват два основни типа компресори – бутални и винтови. При мноЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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гостъпалното сгъстяване в бутален
компресор се използват бутала, задвижвани от колянов вал, които нагнетяват газа до нужната компресия.
Той постъпва в колектора, след това
в компресорния цилиндър, след което се изпуска в преносните линии при
повишено налягане. Между две последователни стъпала на сгъстяване газът преминава през междинни
охладители.
Входящият поток в компресора е
с налягане 2 бара при температура
27°С. Той навлиза във входния скрубер, където се очиства от свободни течности. На първото стъпало на

компресия буталата нагнетяват
газа до 11 бара и температурата
достига до 127°С. Когато излезе от
първия етап, той влиза в междинен
охладител, където се охлажда при
постоянно налягане до 49°С. От тук
той навлиза в друг скрубер или друг
тип система за филтрация. Компресията, покачването на температурата и охлаждането на газа спомагат за пречистването от течности.
Вторият етап на компресия увеличава налягането до 34 бара и температурата до 132°С. Отново преминава охлаждане до 49°С и пречистване. При третото стъпало се
15
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постига налягане от 83 бара и температура 115°С. Отново горещият
газ преминава през междинно охлаждане до 49°С и пречистване. Някои
от параметрите на описания процес
може да варират при различните
оператори.
Ротационният винтов компресор
използва два спирални винта или
ротора за компресиране на газа.
След като бъде засмукан в компресора, спиралните винтове насочват
газа в изолирани работни камери,
които го принуждават да премине в
по-малка камера. При това се компресира и след това излиза от изпускателната страна на компресора
при по-високо налягане. Винтовите
компресори обикновено се използват
за по-ниско налягане и по-малък обем.

Оборудване за сепариране
и филтриране на
природен газ
Сепарирането и филтрирането са
процеси за отстраняване на нежелани флуиди или твърди вещества,
които може да причинят повреда на
оборудването или да замърсят крайния продукт.
Пречистването на природен газ
при преноса се налага поради редица причини. При постъпването в
компресорната станция тези мерки
за пречистване предпазват компресора от утайки и предотвратяват
износването на агрегата от твърди
16

частици. Отстраняването на масло от буталните компресори подобрява ефективността на преноса по
тръбопровода. Отстраняването на
течни въглеводороди, вода, пясък и
отмити наслагвания от газопровода предпазва измервателните станции и позволява качествено снабдяване към газоснабдителната мрежа.
Пречистването защитава и изпарителите от замърсяване. Най-често
срещаните замърсители в газопроводите включват вода, смазочни
течности, амини, гликол, течни
въглеводороди, соли, хлориди, пясък
и др.
Едно широко разпространено решение за сепариране и филтриране
на природен газ е уловителят за
утайка, тъй като той има капацитет да приема постоянен входящ
поток с голям дебит на неравномерни интервали. Конструкцията обикновено е хоризонтално разположена,
като в горната част в единия край
е включена линията за входящия
поток, а в другия – за изходящия.
Първичният метод на отделяне протича на гравитачен принцип. Съществуват варианти, към които са
добавени пластини за улавяне, мрежести подложки и лопатки, които
подпомагат улавянето на утайката.
Този тип пречистване се прилага
на изхода на резервоарите за съхранение, преди компресиране на газа,
в участъци от газопроводи и колек-

торни системи, където има голяма
вероятност от образуване на утайка и замърсяване. Предимство на
този метод е възможността за
обработване на големи обеми природен газ, както и по-ниските разходи
за първоначална инвестиция в сравнение с други способи за пречистване и филтрация. За сметка на това
обаче гравитационният уловител
има много ниска ефективност.
Групата на сепараторите, които
използват центробежни сили и ударно отбиване за разделяне и пречистване на флуиди при наличие на
смесени фази, събирателно се наричат скрубери. Газовите скрубери
използват мрежести подложки, центробежни елементи и лопатки за
осъществяване на сепарирането.
Прилагат се за отстраняване на
течни въглеводороди, вода, смазочни материали и други течности преди постъпване в компресора, абсорбционни инсталации, колекторни
линии, измервателни станции и газохранилища.
Сепараторите с мрежеста подложка отстраняват замърсителите
посредством силата на тежестта,
която е с противоположна посока на
входящия поток на газа и повърхностното напрежение на флуида. Този
метод отстранява както течности,
така и разтворени емулсии. Първоначалните разходи за инсталиране на
този тип са по-ниски в сравнение с
други типове скрубери и освен това
може да бъде внедрен в системата
на уловител за утайка, но, от друга
страна, ефективността на метода
зависи твърде много от скоростта
на входящия поток. При по-ниска
скорост и ефективността на сепариране намалява. Друго ограничение
е, че той е приложим само за отстраняване на вещества в течно състояние.
Центробежните сепаратори променят посоката на входящия поток,
като течностите и твърдите замърсители се изтласкват към периферията на корпуса. Посредством силата на гравитацията частиците се
отделят от потока на газа. Ефективността на центробежните сепаратори зависи от скоростта. Предимствата на тази система включват ефективно отстраняване както
брой 1/2021
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на емулсии, така и на твърди частици. Недостатъкът им се състои в
това, че са чувствителни към параметрите на входящия поток, а степента на улавяне зависи от скоростта и оборотите на частиците.
Лопатковите сепаратори използват лабиринт от синусоидално разположени успоредни пластини с джобове. По този начин посоката на
протичащия газ се променя многократно, при което течните примеси в газа се отвеждат и улавят в
джобовете. След това те се оттичат гравитачно към резервоар, предназначен за целта. Този метод е
ефективен както за отстраняване
на течни замърсители, така и на
фини емулсии, а освен това ефективността му не зависи от скоростта
на протичане на газа. Друго преимущество е, че може да се внедри в
уловители за утайка при подходяща
конфигурация. Приложението му обаче е ограничено само за отстраняване на течности, тъй като твърдите замърсители ще запушат джобовете.
Сепараторите с филтър са проектирани да отстраняват твърди
замърсители и течности, пренасяни
в газа. Те използват филтриращ
компонент и лопатки, за да се осигурят същевременно сепариране и
филтрация чрез отбиване на замърсителите, дифузия и улавяне, като
така се постига максимална ефективност. Този метод се справя ефективно с течни замърсители и твърди
частици с размери до един микрометър, без скоростта на потока да
оказва въздействие. От друга страна, системата изисква сложна и
скъпа поддръжка, а подмяната на
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филтъра е допълнителен оперативен
разход.
Газовите сепаратори с циклонна
тръба и серпентина служат за отстраняване както на твърди частици, така и на течности, смесени в
газа. Не са зависими от скоростта
на входящия поток и могат да се
използват като уловители за утайка. Въпреки високата им ефективност и широко приложение трябва да
се има предвид, че разходът за първоначална инвестиция е по-висок в
сравнение с филтърните сепаратори.

Топлообменници с
въздушно охлаждане
Топлообменникът с въздушно охлаждане, известен и като въздушен
охладител, се използва за охлаждане на технологичните течности в
компресора, като насочва с помощта на вентилатор въздушен поток
към повърхността на оребрени
тръби, по които протичат флуидите. Следователно ефективността
на топлообмена зависи силно от
температурата на околния въздух.
Приложенията на въздушните топлообменници включват охлаждане на
корпуса, охлаждане на входящия
въздух за горене в газотурбинните
системи, охлаждане на смазочното
масло и на газа под високо налягане.
Характеристиките на технологичния флуид са изключително важни за решенията на етап проектиране на системата и при производството на оборудването. Например
необходимо е да се вземе предвид
какви добавки съдържа флуидът и по
какъв начин те ще изменят параметрите на процеса на топлообмен. От

значение също е дали технологичният флуид е вещество с вискозитет
или е сгъстимо, дали е необходимо
да се поддържа конкретна стойност
на изходящата температура или
колкото по-охладен е флуидът, толкова по-добре е за технологичния
процес. За да може той да протича
при оптимална производителност,
трябва да се вземе предвид и дали и
в каква степен свойствата на флуида се влияят от промяната в температурата.
В практиката се използват различни конфигурации на въздушни
топлообменници. За нуждите на компресорните станции за природен газ
най-често се инсталират топлообменници с хоризонтално или вертикално разположено тяло с принудителна въздушна тяга, като тези с
хоризонтално разположение са попопулярни. При хоризонталните топлообменници с вертикално отвеждане хоризонталният сноп тръби се
намира от нагнетателната страна
на вентилатора и въздушният поток
преминава през снопа, след като бъде
засмукан. Причините това да бъде
най-разпространеният метод за
топлоотвеждане в компресорните
станции са няколко. Необходима е пониска мощност в сравнение с другите конфигурации, тъй като тук вентилаторът работи със студен
въздух. Освен това тази конфигурация позволява удобен достъп до механичните компоненти за обслужване, първоначалните разходи са пониски и подмяната на тръбите е полесна за извършване. Все пак и тя не
е лишена от недостатъци. Разпределението на въздуха, преминаващ
през тръбите, не е оптимално.
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Съществува голяма вероятност за
рециркулация на горещия въздух поради ниската скорост на отвеждане и липсата на въздуховод. При
повреда на вентилатора капацитетът за охлаждане е много нисък,
тъй като няма условия за създаване
на естествена тяга. Откритото
излагане на топлообменните тръби
на външните условия често води до
оперативни затруднения и невъзможност за пълноценен контрол на процеса. Нивата на шум са малко повисоки в сравнение с тези на топлообменниците с индуцирана тяга, а
също така прецизността на управлението на температурата е поограничена.
Топлообменниците с хоризонтално разположение на тялото, индуцирана тяга и вертикално отвеждане
са друга много популярна конфигурация. Разликата е, че при тях тръбите се намират от страната на засмукване на вентилаторите, тоест
въздушният поток, който преминава през тръбния сноп се изтегля през
тях. Предимствата на това решение
са, че така се постига по-добро
разпределение на охлаждащия въздух,
възможността за рециркулация се
елиминира поради високата скорост
на отвеждане. Постига се по-добро
управление на процеса и контрола на
температурата. Освен това са налице условия за естествена тяга, в
случай че вентилаторът се повреди.
Нивата на шум са по-ниски. От друга страна, се изисква повече мощност, ако температурата на въздуха е по-висока. Температурата на
18

отработения въздух трябва да се
поддържа в определени граници, за да
не се повреди задвижващата система, която при тази конфигурация е и
по-трудно достъпна. Първоначалните разходи са по-високи и подмяната на тръбите изисква разглобяване на модула.

Филтър за входящия
въздух
Задвижващото оборудване, използвано за индустриален пренос на
природен газ, като въздушни компресори, бутални двигатели, газови
турбини и електрически мотори, се
нуждае от пречистен въздух за оптимална работа и продължителност
на експлоатационния живот. Наличието на замърсители в засмукания
въздух може да причини корозия на
компонентите, замърсяване и запушване на линиите.
Въздухът е примесен с частици
като минерален прах, пясък, соли,
въглеводородни аерозоли, органични
вещества, вода. Размерът на частиците е от 0,3 до 30 микрометра.
Обикновено системите за филтриране на силно замърсен въздух, използвани в компресорите за природен
газ, са или статични или самопочистващи се.
Повечето статични системи за
филтриране на въздуха включват два
етапа на филтриране, предварително филтриране и основен високоефективен филтър. Предварителното
филтриране отстранява по-едрите
частици прах и мръсотия от навлизащия въздушен поток, предотвра-

тявайки задръстването на основния
филтър. Съществуват и други системи за филтриране на въздух от
статичен тип, които работят само
с едно ниво на филтрация, като използват високоефективни филтърни
елементи.
Високоефективните бариерни
филтри обикновено са изработени
от фибростъкло, микрофибърно
стъкло, синтетични влакна или хартия. Някои производители използват
гофрирани алуминиеви сепаратори
или v-образни подложки от микрофибър. Предварителният филтър при
двустепенна филтрация обикновено
е с подложка от стъклени влакна с
дебелина 4". Целта на предварителния филтър е да удължи живота на
основния.
Самопочистващите се филтри са
два типа. При тях се прилага високо
налягане, обратен импулс, подаване
на въздуха на тласъци, за да се отстрани прахът, замърсяванията и
всички други наслагвания. Първият
тип разчита на гравитачното отвеждане на материала от входящия
въздушен поток. Вторият тип използва вентилатор с вторичен въздушен кръг, за да създаде вакуум и
пневматично да отстрани материала от входящия въздушен поток.
Освен това в този тип самопочистващ се въздушен филтър входящият въздух и замърсителите се разделят под въздействието на инерционни сили. Отделените наслагвания
се включват във вторичния въздушен
кръг и се отвеждат от входящия
поток.
Въпросите, които трябва да се
вземат предвид при подготовката на
спецификациите за всяка част от
оборудването, трябва да обхващат
и условията, в които то ще работи,
мерките за безопасност, поддръжка
и обслужване, минимума от инструменти за управление и наблюдение,
вибрации и изолационни изисквания и
т.н. Техническите спецификации обхващат много области, които, освен
че участват при анализа на оферти
за закупуване, в дългосрочен план
могат да се окажат от голямо значение, когато става въпрос за отстраняване на неизправности, проверка за възможно надграждане и
бъдеща подмяна на оборудването.
брой 1/2021
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Добрата репутация се гради с
висококачествени продукти и
светкавичен отговор
Калоян Белев, търговски мениджър на ЕНСИС,
пред сп. Енерджи ревю
Фирма ЕНСИС има утвърдена репутация на високо ценен партньор, предлагащ качествени технологии и решения на своите клиенти. Моля, споделете повече за
целите, дейността и успешното
развитие на компанията?
ЕНСИС е създадена през 2006 г. с цел
развиване и имплементиране на нови, качествени технологии на пазара за оборудване
на бензиностанции, газстанции, петролни
бази и рафинерии. През петнадесетте години на работа, компанията се утвърди на пазара в България, като иновативен и коректен партньор, предлагащ цялостен инженеринг на своите клиенти. Продуктите, които ЕНСИС представя на българския пазар,
са произведени от компании, световни лидери
в своята област на дейност, които всяка
година представят най-новите технологии
в областта на петролната индустрия. Също
така ЕНСИС е водещ производител на фискални системи за бензиностанции и газстанции, като се стремим винаги да сме първи
при въвеждането на нови технологии, като
системи за работа на самообслужване, иновативни методи за плащане и други.

компетентността на техниците са от
решаващо значение в нашата индустрия.
Именно затова се стремим да инвестираме
в постоянно подобряване на квалификацията
на персонала ни и материалната база на сервизната ни структура.

Ваши клиенти са водещи компании не само в петролната, но и
редица други индустрии. Каква е
тайната на Вашия бизнес модел,
с която печелите доверието на
своите клиенти и дългосрочните си партньорства с тях?

Каква политика налага компанията, за да предоставя своевременен и удовлетворяващ отговор на клиентските запитвания
и да гарантира висок стандарт
на своите услуги и продукти?

Изграждането на дългосрочни партньорства и доверие се уповава на много
различни компоненти в бизнес отношенията ни с нашите клиенти. Най-точната
дума, която би описала този процес за нас,
е баланс. Най-важното е да намерим баланса и да определим точните изисквания на
нашите клиенти. Пътят към доволния клиент не минава през безпрекословното изпълнение на даден проект, а през изпълнение на изискванията и представите на
клиента за крайния резултат.
Всяка компания е различна структура,
организирана по определен начин и водеща
своя политика на развитие. Въпреки че в
света са приети различни утвърдени бизнес модели, всяка компания има своите особености и е нужен индивидуален подход към
всеки клиент – от този с една бензиностанция, от типа семеен бизнес, до големите петролни компании.

Политиката и целите, които винаги сме
си поставяли, са да предлагаме качествени
продукти и светкавични отговори и сервиз
на нашите настоящи и бъдещи клиенти.
Технологичното оборудване е сърцето на
всяка станция за зареждане с горива. Неработоспособността му води до пропуснати
ползи за нашите клиенти, а в някои случаи,
когато обектите са част от производствен
процес, и до сериозни загуби. Качеството на
един продукт се определя и от качеството
на поддръжката му, така че бързината и

Можете да се похвалите с изключително широка продуктова
гама. Разкажете повече за тенденциите в търсенето на оборудване и технологии за пренос
и съхранение на газ и по-специално компресори и спомагателно
оборудване за компресорни станции, и кои са Вашите предложения от висок клас?
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Както всички вече знаем, петролните
запаси на планетата са на привършване, а
и опазването на околната среда е изключително важно, за да запазим начина си на
живот такъв, какъвто го познаваме. Алтернативите пред нас са използването на
природен газ или електричество. ЕНСИС
също полага усилия в тази посока. През 2014
г. създадохме отдел в нашата компания,
който да се фокусира върху алтернативните горива. Стартирахме партньорство
с най-големия и бих казал най-реномирания
производител на компресори за природен
газ в света – Cubogas. През годините изпълнихме десетки проекти по доставка и
пускане в експлоатация на компресорни
станции и колонки за зареждане с компресиран природен газ на Wayne Fueling
Systems.
Бих казал, че най-важните ни проекти
са преминаването на обществения транспорт в редица градове към използването
на компресиран природен газ, както и доставката на компресори за така важните
проекти по диверсификация на доставките на природен газ към България.

www.nsys.bg
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Безжични
технологии
за контролноизмервателни
системи в АЕЦ
Б

езжичните технологии са един
от най-бързо развиващите се сектори днес. Експоненциалният ръст
на тези решения създава множество
възможности за приложението им в
различни индустриални отрасли.
Внедряването на безжични технологии в промишлеността доказано има
много ползи, свързани с редуциране
на времето и разходите за инсталация, както и с потенциала за увеличаване на гъвкавостта по отношение на събирането на процесна
информация и данни от мониторинга на състоянието на оборудването.
Ядрената енергетика също може
да се възползва от усъвършенствани безжични технологии, но понастоящем приложението им в този сектор е ограничено. Сред предизвикателствата пред по-широкото внедряване на безжични технологии за
контролно-измервателните системи в АЕЦ са бързо променящата се
стандартизация, уникалните условия
на работната среда, опасения по
отношение на киберсигурността,
електромагнитните/радиочестотните смущения и като цяло по-консервативната нагласа към новите
технологии.
20

Специфични особености
Структурите в атомните електроцентрали включват метални и
бетонни материали, които могат да
окажат влияние върху разпространението на безжичните сигнали, например чрез отразяване или поглъщане.
По този начин се нарушава качеството и надеждността на безжичната
комуникация, а обхватът на мрежата може да бъде ограничен. Тези
ефекти на затихване на сигнала
трябва да бъдат отчетени при планирането и проектирането на безжичната мрежа.

Безжичните технологии могат да
бъдат уязвими и на специфични за
атомните електроцентрали електромагнитни и радиочестотни смущения. Това налага внимателен избор на честотната лента и типа
комуникация, за да се сведат до
минимум нежеланите ефекти. Корпусите и електронните компоненти
трябва да са проектирани така, че
да издържат на изменящи се температури, вибрации и други особености на работната среда.
Безпроблемната експлоатация и
функциониране на електронните
брой 1/2021
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устройства в контролно-измервателните системи зависят от устойчивостта им на получената доза
гама лъчение в рамките на експлоатационния им живот. Гама лъчите са
тип йонизиращо излъчване, характеризиращо се с много висока сила и
обхват на проникване в зависимост
от състава на материалите. Увреждането на електронните устройства вследствие на радиация първоначално се проявява като случайни,
временни грешки, но в крайна сметка се стига до трайна повреда. Проучвания показват, че сред най-уязвимите на радиация компоненти са
цифрово-аналоговите преобразуватели, регулаторите на напрежение,
микроконтролерите в безжичните
сензорни устройства и др. Радиочестотните компоненти обикновено
са по-устойчиви на подобни въздействия.
Както е известно, безжичните
сензорни мрежи работят на принципа на електромагнитното излъчване, за да пренасят информация през
определена среда (въздух). Ако
въздухът е йонизиран, характеристиките на разпространение на
вълните могат да се изменят.
Въздействието на радиацията върху
разпространението на електромагнитните вълни трябва да бъде обстойно проучено при проектирането
на безжична система за приложение
в АЕЦ. Това е особено важно за справяне с аварийни ситуации, когато
нивата на йонизация могат да бъдат
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много високи.
На пазара се предлагат безжични
сензори и предаватели, които могат
да бъдат инсталирани на функциониращо оборудване в АЕЦ, например
помпи, тръби и вентили. Освен че
трябва да отговарят на изисквания
по отношение на работната среда
и сигурността, те трябва да са
съвместими както с оборудването,
така и с други съществуващи жични или безжични мрежи.
Структурата на стените на противоаварийната обвивка на реактора не позволява преноса на високочестотни безжични сигнали. Понастоящем най-надеждният метод за
пренос на данни отвъд тази бариера е чрез разполагане на гейтуей в
заграждението за създаване на безжична мрежа в зоната и използването на кабел за предаване на данните през стената на противоаварийната обвивка на реактора. В момента продължава разработването на
технологии за комуникация, които
потенциално ще могат да се прилагат за пренос на данни през тежки
структури и компоненти.

Мониторинг след аварии
По време на и след аварии в атомни електроцентрали възникват няколко предизвикателства – как да се
получи точна информация за състоянието на централата и как да се
поддържа в експлоатация оборудването от ключово значение. В такива ситуации е възможно оборудване-

то и електрозахранването в централата да са временно или трайно
повредени. Вариант за получаване на
информация за състоянието на централата може да бъде използването на безжична мрежа, свързана с
различни сензори.
Потенциален подход е използването на безжични сензори за непрекъснато измерване и следене на параметрите от критично значение по
време на и след аварии. Събраните
данни се предават безжично към
центрове за аварийно реагиране,
давайки възможност за вземане на
информирани решения и предприемане на действия. Сред преимуществата на използването на безжични
сензори са по-ниски разходи, улеснена инсталация и смяна на конфигурацията. Съществуват обаче и много
други важни фактори, които трябва
да се вземат предвид при употребата на тази технология в атомни
електроцентрали.
Контролно-измервателните системи за мониторинг на условията в
АЕЦ след авария трябва да могат да
предоставят на операторите необходимата информация при наличието на единична повреда. Захранваните от батерии или други устройства за добив на енергия сензори са
предпочитани в тези случаи, тъй
като те не са свързани жично към
друго оборудване, което намалява
вероятността от неизправност,
причинена от други сензори или апаратура. Също така е възможно да се
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след аварии трябва да са сертифицирани по същите стандарти като
жичните си аналози за употреба в
определени сеизмични и работни
условия например. В допълнение, ако
оборудването ще се използва в среда с потенциално високи нива на
радиация, то трябва да е пригодно
за целта или да бъде защитено по
подходящ начин.

Следене на ниво

изпълни изискването системата да
работи при наличие на единична
повреда, като се използват множество резервни сензори, гарантиращи, че повредата на един датчик
няма да повлияе на изпълнението на
съответната функция за осигуряване на безопасност.
Безжичните сензори могат да се
считат за независими и електрически изолирани, защото те обикновено се захранват с батерии или устройства за добив на енергия, които
имат малко или никакво окабеляване. Тази характеристика е сред основните предимства в сравнение с
жичните сензорни технологии.
Вариантите за захранване на
безжични сензори са три – електроенергия от линейната мрежа, батерии или устройства за добив на енергия (например пиезоелектрични материали или соларни клетки). Тези
устройства и батериите трябва да
предоставят захранване с необходимото напрежение и продължителност, за да могат сензорите да
работят с желаната точност и
надеждност. Отговарящите на
стандарт IEEE 802.15.4 сензори се
характеризират с ниска скорост на
пренос на данни (250 kbps), което при
нормални условия удължава експлоатационния период на батериите от
няколко месеца до няколко години.
Когато един безжичен сензор се
използва в тежки работни условия,
22

захранването му трябва да бъде
подходящо, за да може да се осигури
специфицираната продължителност
на експлоатация.
Едно от изискванията на стандарт IEEE 497-2002 е безжичните
сензори за мониторинг на атомни
електроцентрали след аварии е те
да позволяват достъп за дейности
по поддръжка, например калибрация,
тестване в определени точки и настройки за извеждане на даден сензор от експлоатация. За да се гарантира високо ниво на киберсигурност
на безжичната мрежа, при внедряването й трябва да се обмисли предприемането на мерки като криптиране и управление на обхвата. Безжичните сензори трябва също да
могат да предават диагностична
информация, улесняваща тяхната
поддръжка, ремонт и настройка.
Когато е необходимо, като част
от процедурата при авария или при
отклонения от нормалния работен
режим, за събирането на данни могат
да се използват преносими уреди. В
такива случаи безжичните сензори
могат да бъдат ефективно решение
благодарение на тяхната гъвкавост
и лесна експлоатация. За да се гарантира надежден пренос на данни, при
проектиране следва да се отчетат
фактори като обхват, параметри на
мрежата и честотна лента.
Безжичните контролно-измервателни инструменти за мониторинг

След влизането в сила на нови
изисквания, свързани с аварията в
АЕЦ Фукушима, централите трябва
да инсталират надеждна допълнителна апаратура за измерване на
нивото в басейните за отработено
гориво. Тези измервателни системи
трябва да предлагат възможност за
мониторинг на нивото на водата в
басейна при неблагоприятни работни условия. Това е от съществено
значение за приоритизирането на
действията, които операторите
могат да предприемат за предотвратяване на загубите на вода.
В много централи новото изискване за допълнителна апаратура за
измерване на ниво при басейните за
отработено гориво се изпълнява чрез
дълги жични присъединявания, което
често е трудно за реализация. Системата може да бъде направена
частично безжична посредством
безжичен предавател, който се разполага извън басейна. Когато е необходимо, на територията на централата могат да бъдат инсталирани и множество безжични ретранслатори на сигнала. Безжичните предаватели и ретранслатори предлагат възможност за криптиране на
данните, а насочващи антени могат
да бъдат използвани за свеждане до
минимум на потенциала за електромагнитни/радиочестотни смущения.
Всяко измервателно устройство
се състои от сонда, потопена в басейна за отработено гориво, и електронен модул, който се разполага в
съседно помещение, за да се избегне
експозицията на радиация и високи
температури. Електронният модул
на сензора е свързан към непрекъсваемо токозахранване и безжичен предавател, който изпраща стойностите за нивото на водата в басейна към
отдалечена локация.
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Разработиха система
за стерилизация
на медицински инструменти
със слънчева енергия
А

втоклавите за стерилизация на медицински инструменти в болници, клиники и лекарски и стоматологични кабинети изискват постоянно захранване с пара под
налягане при температура от около 125°C. Обикновено
парата се осигурява посредством котли, работещи на
електроенергия или гориво, но в много отдалечени райони, особено в държавите с развиващи се икономики, електроснабдяването не е достатъчно надеждно, а цената
на горивото е висока.
Екип от учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) и Индийския технологичен институт разработи технология за пасивно генериране на необходимата пара, използващ единствено соларна енергия. Прототип на устройството, което се нуждае от соларен
колектор с площ около 2 кв. м за захранване на типичен
малък автоклав за клиники, е тестван успешно в Мумбай.
Ключов компонент на новата система е оптически
прозрачен аерогел, представляващ пяна от силициев
диоксид. Лекият материал предоставя ефективна топлоизолация, благодарение на която топлинните загуби
намаляват десетократно. Изолиращият материал се
поставя върху горната повърхност на готово решение
за получаване на гореща вода със соларна енергия, което се състои от медна пластина с топлопоглъщащо
черно покритие и система от тръби от долната й
страна. При нагряване на пластината преминаващата
през тръбите вода се затопля. С добавянето на прозрачния изолиращ слой обаче, както и на огледално полирани
алуминиеви елементи от двете страни на пластината,
които насочват допълнително слънчева светлина към
нея, системата може да генерира високотемпературна пара, а не само гореща вода. Водата се подава гравитачно от резервоар към пластината, а получената
пара преминава по друга тръба към автоклава. За да се
постигне достатъчна степен на стерилизация, е необходимо непрекъснато подаване на пара в продължение
на 30 минути.
Въпреки че по време на изпитанията в Мумбай е
мъгливо и облачно и слънчевото облъчване е едва 70% в
сравнение с това в слънчев ден, устройството успява
да генерира наситената пара, необходима за стерилизация за период от половин час. Тестът е проведен с
прототип с площ от само 0,25 кв. м, но той показва, че
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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скоростта на производство на пара е адекватна и при
площ между 1 и 3 кв. м количеството пара ще е достатъчно за захранването на автоклав с капацитет като за
лекарски кабинет.
Основният фактор, възпрепятстващ въвеждането на
подобни устройства в практиката, е достъпността на
аерогела. Все още този материал се произвежда само
в малки количества, като за целта се използва относително скъпо лабораторно оборудване за суперкритично
сушене. Поради тази причина по-широкото внедряване
на описаната система за стерилизация вероятно ще
отнеме още няколко години, смятат изследователите.
Тъй като останалите компоненти са широко достъпни
на ниска цена обаче, учените вярват, че системата все
пак ще бъде рентабилна. Частите за изработката на
тествания прототип струват 40 щатски долара, от
което следва, че разходите за система за малък автоклав вероятно ще възлизат на около 160 щатски долара, при условие че аерогелът стане широко достъпен
на пазара.
Според изследователския екип процесът може да се
използва и за други приложения – например при производството на храни и напитки, където често е необходима
високотемпературна пара, която към момента се осигурява предимно чрез котли, работещи на изкопаеми горива. Пасивните системи за генериране на пара със
соларна енергия биха елиминирали разходите за гориво,
което ги превръща в атрактивна алтернатива за редица индустриални сектори. В допълнение технологията
би трябвало да е с десетократно по-висока разходна
ефективност в сравнение със системите за концентриране на слънчева светлина, които изискват използването на скъпи огледала и монтажни елементи.
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Учени създадоха молекула за
съхранение на соларна енергия
З

емята получава в пъти повече
соларна енергия, отколкото човечеството може да използва. Тази енергия се оползотворява частично посредством PV инсталации, но ефективното й съхраняване все още е
предизвикателство. Това кара изследователи от университета в Линшьопинг да проучат възможността за
улавяне и съхраняване на соларна
енергия в нова молекула.
Молекулата принадлежи към група, известна като „молекулни фотопревключватели“. Те винаги съществуват в две изомерни форми, които се различават по химичната си
структура. Двете форми имат различни свойства, като в случая с
новата молекула те се различават
по съдържанието на енергия. Химичната структура на всички фотопревключватели се влияе от светлинната енергия. Това означава, че струк-

турата и съответно свойствата на
фотопревключвателите могат да
бъдат изменени чрез осветяването
им. Потенциална област на приложение на фотопревключвателите е
молекулярната електроника, като
двете форми на молекулата се различават по електропроводимостта
си. Друга област е фотофармакологията, като едната форма на молекулата е фармакологично активна и
може да се свърже към целеви протеин, а другата форма е неактивна.
За да може да се съхранява повече соларна енергия в молекулата, учените се опитват да направят енергийната разлика между двата изомера възможно най-голяма. Изходната
й форма е изключително стабилна и
се състои от три ароматни пръстена. При поглъщането на светлина
обаче ароматните свойства се губят, което прави молекулата много
по-богата на енергия. В своето про-

учване шведските учени показват, че
концепцията за преминаване между
ароматно и неароматно състояние
на една молекула има значителен
потенциал в сферата на молекулните фотопревключватели.
Предстои изследователите да
проучат кой е най-добрият начин, по
който съхранената енергия да бъде
освободена от високоенергийната
молекула. Проучването получава
финансова подкрепа от Фондация
Оле Енгквист, Шведския изследователски съвет, Унгарската академия
на науките и Националната служба
за изследователска, развойна и иновационна дейност, Унгария.
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