www.energy-review.bg
®

БРОЙ 3, МАЙ 2022

ИЗБОР НА
ЕЛЕКТРОМОТОРИ
ЗА КОНВЕЙЕРИ

БАТЕРИИ
ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ТЕРМОПОМПИТЕ
В ПРОМИШЛЕНОСТТА

ИНСПЕКЦИЯ
НА СЪОРЪЖЕНИЯ
С ДРОНОВЕ
В НЕФТЕНАТА И
ГАЗОВАТА ИНДУСТРИЯ

КАК СЕ ПОЧИСТВАТ
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ
БЕЗ ВОДА?

ЦЕНА 6.00 ЛВ.

ISSN: 1314-0671

www.energy-review.bg
®

в броя

май 2022

2

Накратко

6

Избор на електромотори
за конвейери

10 Мениджмънт на фотоволтаични
централи

13 Батерии за съхранение на
възобновяема енергия

17 Приложения на термопомпите
в промишлеността

22 Инспекция на съоръжения
с дронове в нефтената и газовата
индустрия

24 Как се почистват соларни панели
без вода?
®

ISSN: 1314-0671
Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички
права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки,
публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му
права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами, рекламни
карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки,
регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н.
принадлежат на съответните им собственици.

отговорен редактор
Диляна Йорданова
% (02) 818 3823
d.yordanova@tllmedia.bg
редактори
editors@tllmedia.bg
Христина Вутева
% (02) 818 3822
h.vuteva@tllmedia.bg

администрация и финанси
Таня Терзиева
% (02) 818 3858
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
Петя Гарванова
Гергана Николова
% (02) 818 3830

маркетинг
и разпространение
abonament@tllmedia.bg
Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
% (02)8183812 0889717562

рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Гергана Николова
Елена Димитрова

% (02) 818 3810
% (02) 818 3820
% (02) 818 3811
% (02) 818 3812
% (02) 818 3813
% (02) 818 3843

0888 414 831
0888 956 150
0887 306 841
0889 717 562
0888 395 928
0888 335 882

Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД
са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
®

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2022

www.energy-review.bg
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg

1

накратко
Завършиха хидротестовете по цялото трасе на газовия интерконектор с Гърция
Цялото трасе на газопровода IGB и всичките осем кранови възела вече са успешно хидротествани, съобщиха от проектната компания ICGB, отговаряща за
изпълнението на газовия интерконектор Гърция – България.
Хидротестът, известен още като хидростатично изпитване, е метод за проверка на целостта на газопровода след неговото изграждане. Тестът се прилага
поетапно по цялата дължина на съоръжението и включва запълване на сегментите
на газопровода с вода под налягане – по-високо, отколкото природният газ някога
би достигнал. Този метод позволява на проектната компания да потвърди безопасното работно налягане на газопровода и да гарантира, че изграденото съоръжение
е структурно здраво, верифицирайки качеството му.
„Финализирането на този процес е основна стъпка към завършването на интерконектора и към неговото въвеждане в търговска експлоатация. Проектът
IGB е стратегически и все по-важен не само за двете държави, които го осъществяват, но и за целия регион, така че разчитаме строителят да изпълни ангажиментите си възможно най-бързо, за да може съответните институции да
задействат всички необходими административни процедури за въвеждане в експлоатация“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и
Константинос Караянакос. Двамата инспектираха на терен изпълнението на
текущите строителни дейности както в България, така и в Гърция, за да оценят
напредъка на строителната фирма по завършване на проекта.

ВЕИ с внушителен дял от новоинсталираните енергийни мощности през 2021 г.
Международната агенция по възобновяема енергия (IRENA) публикува нови данни,
според които секторът на възобновяемата енергия продължава да расте и да
набира скорост въпреки несигурността в глобален план. През 2021 г. делът на
новите ВЕИ мощности достига рекордните 81% от всички новоинсталирани мощности в световен мащаб. До края на миналата година те се увеличават с 9,1% до
3064 GW.
Въпреки че водните електроцентрали са с най-голям общ дял от 1230 GW,
соларната и вятърната енергия продължават да доминират сред новоинсталираните мощности с общ дял от 88% през 2021 г. Соларните централи водят с ръст
от 19%, следвани от вятърните централи с 13%.
„Този постоянен прогрес е поредното свидетелство за стабилността на ВЕИ.
Силното представяне на сектора през последната година предлага повече възможности за страните да се възползват от множеството социално-икономически ползи
от използването на ВЕИ“, коментира генералният директор на IRENA Франческо
Ла Камера. С цел да се постигнат климатичните цели, ВЕИ секторът трябва да
расте по-бързо от търсенето на енергия. Много страни обаче все още не са
достигнали този етап въпреки значителното увеличение на използването на ВЕИ
за производство на електроенергия.
През 2021 г. 60% от новите мощности са инсталирани в Азия – общо 1,46 TW.
Китай е с най-голям дял от тях, възлизащ на 121 GW. Европа и Северна Америка,
начело със САЩ, заемат съответно второ и трето място, като Старият континент добавя 39 GW, а Северна Америка – 38 GW.
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накратко
В Русе монтираха нови бързи зарядни станции за електробусите на градския транспорт
Новите електробуси в Русе вече ще ползват бързи зарядни станции. Те ще
позволят зареждането на 1% от батерията на високотехнологичните превозни
средства за 1 минута, съобщават от общинската администрация в Русе.
Потреблението на електроенергия на един електробус е около 0,8 kW/km, което
при батерия с капацитет 172 kWh и правилен мениджмънт на графика на автобуса
би могло да осигури двусменен режим на работа.
От Общински транспорт Русе обясняват, че това е потреблението без включено охлаждане или отопление на електробуса, а то е значителен консуматор, но
надеждите са с бързите зарядни станции да се компенсира допълнителната консумация на климатиците. Бързите зарядни станции са поставени на техните
постоянни места на крайни спирки на тролейбусната мрежа в града.
Общински транспорт Русе до момента е закупила 20 електробуса, 4 бързи и 20
бавни зарядни станции със средства по Оперативна програма „Околна среда“.
Последните бяха инсталирани в депото на дружеството като временно решение,
но със завършването на новия трафопост през февруари 2023 г. те ще бъдат
инсталирани за постоянно в новото депо.

МЕ си сътрудничи с австрийската федерална провинция Бургенланд в областта на
климатичната неутралност
Министерството на енергетиката (МЕ) ще си сътрудничи с австрийската
федерална провинция Бургенланд в областта на климатичната неутралност и
възобновяемата енергия. Това е регламентирано в Декларация за намерение, подписана от двете страни – губернатора на федералната провинция Ханс Петер
Доскозил и министъра на енергетиката Александър Николов. За целите на сътрудничеството до 30 юни т. г. ще бъде създадена работна група на експертно равнище, в която партньорите ще номинират специалисти в областите климатична
неутралност, фотоволтаици, вятърна енергия и електрическа мобилност.
„Изискванията за климатична неутралност, които поставя пред нас европейската Зелена сделка, са сериозно предизвикателство в нашата работа. В контекста на настоящата ситуация страната ни е поставена пред безусловната необходимост да гарантира своята енергийна сигурност с устойчиви и конкурентни
решения. Уверен съм, че в този процес възобновяемите източници имат своето
запазено място, а опитът на провинция Бургенланд при използването им е безценен“, коментира министърът на енергетиката Александър Николов.

Награда за принос към водородната индустрия ще бъде връчена за първи път на
Deutsche Messe и Германската асоциация за водород и горивни клетки (DWV)
Хановерски панаир 2022
обявиха нова награда, с която ще бъдат отличени компании с проекти със сериозен
принос към развитието на водородната икономика. Наградата H2Eco ще бъде връчена
за първи път на тазгодишния Хановерски панаир, който ще се състои от 30 май
до 2 юни. Водещите критерии при избор на победителя ще бъдат икономическата
реализуемост на проекта, техническата иновация и предприемаческата инициатива наред с принос към опазването на климата. Иновативните проекти в областта
на промишленото производство на водород ще допринесат за развитието на пазара на зелен водород и ще вдъхновят индустрията, смятат от Deutsche Messe.
Наградата ще бъда връчена на официална церемония на 31 май 2022 г.
„С тази нова награда отдаваме дължимото на водородната икономика. Години
наред Хановерският панаир предоставя най-голямата европейска платформа за
водородната индустрия и производството на горивни клетки. В изложбата Водород
+ Горивни клетки над 200 компании показват как използването на водород, получен
от възобновяеми източници, прави възможно устойчивото електроснабдяване“,
коментира д-р Йохен Кьоклер, изпълнителен директор на Deutsche Messe.

Световното търсене на батерии ще скочи значително до 2030 г.
Енергийният преход и стремежът към декарбонизация ще доведат до значително увеличение в търсенето на батерии в световен мащаб, като то може да достигне 9 TWh годишно до 2030 г., сочи анализ на консултантската компания Rystad
Energy. Световното търсене на батерии през 2021 г. възлиза на 580 GWh – двойно
повече в сравнение с 2020 г. Доставките все още го удовлетворяват, но това е
на път да се промени през следващите няколко години, тъй като гладът за батерийни технологии за автомобили и стационарни системи за съхранение на енергия
значително нараства, напрягайки снабдителните вериги, коментира Rystad Energy.
Очаква се търсенето да бъде в унисон със сценария за глобално затопляне от
1,6°C и необходимите промени в енергийните системи. То също така няма да бъде
ограничено от евентуални проблеми със снабдителните вериги. По отношение на
компонентите литиево-йонните батерии ще доминират пазара през това десетилетие, докато търсене на натриево-йонни батерии ще възникне през 2030 г. Пътническите електромобили ще имат най-голям принос за бъдещия ръст при батериите
с дял от около 55% от общото търсене в края на това десетилетие. Търсенето на
този тип батерии се очаква да достигне 4,9 TWh през 2030 г. – увеличение 13 пъти
повече в сравнение с общо взето малкия общ капацитет от 373 GWh през 2021 г.
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електроенергетика

Избор на
електромотори
за конвейери
Конвейерите намират приложение практически във всички отрасли на модерната индустрия
Процесът по избор на електромотор за даден транспортен механизъм започва с подробен
анализ на изискванията на приложението
Сред приоритетните цели е да се осигурят достатъчна мощност и скорост на системата,
наред с оптимална надеждност, ефективност и възможности за адаптивно управление

К

ъм конвейерите и транспортните механизми в динамичните
съвременни производства се поставят все по-високи изисквания за надеждност и ефективност, наред с
нарастващото търсене на технологични решения за интелигентно управление на такива системи. Какви
възможности в тази посока предлагат електромоторите от ново поколение и на кои фактори да обърнем
внимание при избора на специфичен
модел за интегриране в индустриален конвейер – ще разгледаме в настоящата статия.

Особености
на съвременните
приложения
Конвейерите намират приложение практически във всички отрасли на модерната индустрия. Различни по размери, функционални особености и конструкция механизми се
използват за транспортирането на
самостоятелни обекти, пакетирани групи продукти, складови единици и насипни материали през всич6

ки необходими работни станции.
Един от основните въпроси при
проектирането на конвейерна система за дадено промишлено съоръжение, която изисква придвижването на големи количества суровини,
компоненти или готови изделия, е
какъв електромотор да бъде заложен в линията. Сред приоритетните цели е да се осигурят достатъчна мощност и скорост на системата, наред с оптимална енергийна ефективност и възможности за
адаптивно управление.
Традиционно процесът по избор на
електродвигател започва с подробен

анализ на изискванията на приложението, включително типа на транспортираните материали или обекти,
тяхното осреднено тегло, а също и
условията на средата, в която
транспортният механизъм ще бъде
експлоатиран. На база тези изчисления се изготвя профил с технически
спецификации, които избраният модел трябва да покрива.
За системи, движещи се с постоянна скорост, променливотоковите
(AC) двигатели и мотор-редукторите се налагат като предпочитано
решение, докато за високоскоростни транспортни ленти или такива с
брой 3/2022
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необходимост от управление на скоростта/посоката и
максимален въртящ момент на малко пространство
(независимо от натоварването) често се използват и
безколекторни постояннотокови двигатели. За приложения, изискващи прецизно позициониране, стъпковите
и сервомоторите са идеален избор.
Редица системни решения в съвременните производства се отличават с необходимост от свързване на
мотора към контролер от по-високо ниво, PLC или човеко-машинен интерфейс. За такива случаи са подходящи
електромоторите с функции за мрежова свързаност и
улеснено управление посредством входно-изходни модули или RS-485/Modbus (RTU) връзка например.
Променливотоковите двигатели отлично отговарят
на изискванията на промишлени транспортьори, които се движат с постоянна скорост в една посока. За
системи, при които товарът трябва да бъде задържан
на място или движението е във вертикално направление, приоритетно се избират AC двигатели с опция за
активиране на електромагнитна спирачка при изключване. За стандартни спирачни изисквания променливотоковите модели с функции за управление на скоростта също са подходящ вариант. В цехове от хранително-вкусовата промишленост или други отрасли, където се налага почистване на оборудването с водна струя
или работата му в контакт с влажни среди, се избират модели в специално или хигиенно изпълнение, например с клас на защита IP67 или по-висок.
Синхронните електродвигатели са подходящи за
транспортни ленти, при които движението е постоянно и еднопосочно с фиксирана скорост, независимо от
въртящия момент. Нискоскоростните варианти са
отлично решение и за механизми, при които са характерни често спиране, стартиране и обръщане на посоката на придвижване.
Промени в скоростта на електромотора е възможно
да бъдат правени посредством комбинирането му с
контролна верига. Така конвейерът може лесно да превключва между различни режими на работа с висока или
ниска скорост, както и да отговаря на команди за произволно регулиране на скоростта. IoT базираните компоненти за задвижващи системи от ново поколение с
интегрирани сензори за температура, влажност, вибрации и други променливи правят възможно интелигентното управление на двигателя и усъвършенствани
функции като прогнозен мониторинг и превантивна
диагностика на повреди.
Стъпковите мотори се отличават с това, че са
способни да генерират висок въртящ момент при ниски
скорости, като същевременно минимизират вибрациите. Те са оптимални за сценарии, изискващи бързо позициониране в рамките на кратък ход на системата.
Двигателите от тази категория са лесни за управление и осигуряват плавна работа дори при големи инерционни натоварвания и едрогабаритни лентови механизми. Сервомоторите са идеални за позициониране на дълги
разстояния, използвайки плоска характеристика на
въртящия момент в диапазона от ниски до високи скорости.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Основни съображения
при избор
Подходящият тип двигател за
всяка система се избира основно в
зависимост от размера на конвейера, както и от транспортния капацитет на системата. Задължително е да се вземат предвид и фактори като скорост на предавателния
механизъм, наклон на транспортната лента, време за работа, условия
на средата, специфичен коефициент
на запас на редуктора и т. н. Освен
върху експлоатационните характеристики, тези специфики влияят и
върху големината на необходимата
инвестиция.
Важни стъпки от анализа на приложението при избор на електродвигател за транспортна система са
изчисленията във връзка с очакваното натоварване, предавателното
съотношение на лентата, въртящия
момент на мотора и неговата мощност. Те позволяват да се предвиди
подходящ капацитет на двигателя,
като същевременно се гарантира достатъчна товароносимост, без да
се консумира твърде много енергия
в процеса. Препоръчително е, особено при големите по мощност и габарити модели, електромоторът да
се свърже със съединител, за да се
инициира достатъчен въртящ мо8

мент и гладък, плавен ход на системата.
При избора на решение за конкретно приложение е от ключово значение да се отчете дали транспортьорът ще работи в условия на влага,
запрашаване, в контакт с вода,
отпадъчни материали или във взривоопасна среда. За такива сценарии
електромоторите в стандартно
изпълнение не са достатъчно надеждни, като се препоръчва закупуване
на двигател в специално изпълнение
със съответния клас на защита. В
допълнение, транспортните ленти и
техните компоненти трябва да
бъдат позиционирани в подходящо
положение, така че да не се компрометира способността за разсейване на топлината на двигателя.
Изборът на електромотор за
транспортиране на компактни обекти, складови единици и насипни материали съществено се различава.
Различни потоци от единични изделия, компоненти, продукти и товари
се придвижват в производствените
и преработвателните отрасли, например в хранително-вкусовата промишленост и опаковъчната индустрия, в складове, логистични и дистрибуционни центрове, а също и в
транспортни хъбове като летища и
т. н. Наред с преместването им

между различни точки в пространството, конвейерните ленти често
се налага да позиционират и сортират съответните обекти. От значение са не само оптималната скорост и надеждност, но и ефективното им и точно обработване.
Най-общо, изборът на решение се
свежда до анализ на описаните погоре ключови фактори наред с особеностите на конкретната локация,
в която ще работи транспортната
лента, както и съобразяване на останалите компоненти на системата с планирания електромотор. Някои механизми с прекъснати работни цикли за леки и средни натоварвания се конструират с по-малки по
размери и олекотени компоненти,
докато големите индустриални
транспортьори за тежък режим на
работа, непрекъснат работен цикъл
или агресивни среди най-често
включват части, които са по-обемни, плътни, усилени и устойчиви.
За транспортирането на суровини и насипни материали като пясък,
чакъл, камъни, въглища, минерали,
цимент, сол, захар, зърно, брашно и
други се използват конвейери със
специална конструкция, които типично са предназначени за по-големи натоварвания и тежки работни
условия. Сред основните приложения
на такива системи са минната и
стоманодобивната промишленост,
ХВП, циментовата и строителната
индустрия, енергетиката и т. н.
Освен на високи натоварвания при
придвижването на материали с голяма маса, тези механизми често са
изложени на твърде високи или ниски температури, корозивни и абразивни агенти, включително прах,
различни субстанции със зърниста
структура, химикали, влажност, солена вода и др. Двигателите, моторизираните ролки и останалите ключови компоненти на конвейерите в
такива приложения обикновено са в
херметически затворени корпуси и
се отличават с висока издръжливост
на различни външни въздействия.

Допълнителни фактори
Освен изброените дотук ключови
фактори, които е препоръчително да
бъдат взети предвид при избора на
електродвигател за индустриален
брой 3/2022
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конвейер, специалистите съветват
да се отчетат още някои параметри на системата и приложението.
Сред тях са необходимата скорост
на придвижване на потока от продукти/материали, максималната скорост на транспортната лента,
дължината на конвейера, размерът
на транспортираните обекти или
максималната височина на купчината насипен материал, височината на
повдигане при движение (и) във вертикално направление, тип и ширина/
дебелина/тегло на транспортната
лента, както и тип на поддържащия
лентата механизъм. От съществена важност при подбирането на
оптимален електромотор могат да
бъдат още фактори като: тип поток
на транспортираните обекти/материали (прекъснат или непрекъснат),
режим на работа (лек, нормален,
тежък), пикове на технологичния
поток, пикови стойности на работните параметри и условията на средата (температура, влажност, вибрации и т. н.), а също и номинални
изисквания за безопасност. В някои
приложения е препоръчително да се
изчислят и средното тегло на транспортираните единици, както и коефициентът на триене на конвейерната лента.
След анализ на базовите спецификации и допълнителните съображения проектантите могат да подходят към изчисляване на необходимата мощност на мотора и избор на
спомагателни механични и електри-
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чески компоненти. Лентовите
транспортьори с вътрешно захранване например традиционно включват двигатели с директно задвижване и маслено охлаждане и предавателни механизми, монтирани в корпуса на ролката. Предавателните
кутии са винтови/зъбни с двустепенна или тристепенна редукция. Този
тип задвижвания обикновено гарантират ефективност в диапазона 94
– 97%.
Макар на пазара да се предлага
изключително богат избор от типови конструкции, модели и марки конвейери, базовите комбинации от
двигател/предавателен механизъм/
компоненти за управление могат да
се обобщят в няколко групи: системи с единичен или множество предавателни механизми; системи с
вътрешно или външно задвижвани
ролки; системи с постоянна или променлива скорост на транспортната
лента.
За приложения с променлива скорост се вземат предвид три основни параметъра, а именно въртящ
момент, скорост и инерция. На база
техните стойности се избира и
съответният типоразмер електромотор, като основна цел е да се
избегне както преоразмеряване,
така и недоразмеряване. Голяма
част от производителите на електродвигатели предлагат специални калкулатори под формата на
онлайн инструменти или мобилни
приложения, които да подпомогнат

проектантите в избора на оптимално решение. Единственото, което
е необходимо да направят потребителите, е да въведат изчислените
стойности на няколко базови параметъра на системата и/или приложението. Възможна е и селекция на
модел според желаните функции за
управление.
Освен фирмените калкулатори
през последните две десетилетия
станаха популярни и универсалните
софтуерни инструменти за проектиране на конвейерни системи. В тях
са заложени стандартите и насоките на Асоциация на производителите на конвейерно оборудване (CEMA),
както и други приложими технически източници и ръководства. Платформите от този тип изчисляват
изискванията за мощност на задвижващата система на конвейера и
проверяват траекториите на потоците от продукти/материали, както и напречните сечения на запълване на транспортната лента.
Отчетени са допустимите отклонения при различните типове и конструкции конвейерни системи. Целта
на софтуера е да даде възможност
на дизайнерите бързо да изчисляват
изискванията за мощност на електромотора, като същевременно оптимизират скоростта на лентата
спрямо нейната ширина. Това им
позволява да изберат най-малките
задвижващи устройства, които
отговарят на изискванията на конкретното приложение.
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Мениджмънт на
фотоволтаични
централи
Фотоволтаиката е с най-голям потенциал да се превърне във водеща сред ВЕИ технологиите с капацитет да посрещне близо 70% от световните енергийни потребности до 2050 г
Ключов фактор за адекватното управление и разширяване на PV сектора е ефективният
мениджмънт на соларните ресурси
Правилната комбинация от оперативни стратегии, добри практики и дигитални технологии гарантира оптимална производителност, ефективност, надеждност и рентабилност
на фотоволтаичните системи

Д

елът на соларната индустрия
в глобалния енергиен микс непрекъснато нараства благодарение на динамичния иновационен процес в бранша и активната разработка на нови
технологии и решения, които увеличават ефективността и производителността на фотоволтаичните системи. Според актуално проучване на
международната мрежа за научни
изследвания и политики в областта
Energy Watch Group, до 2050 г. е
възможно обезпечаването на всички
енергийни нужди на планетата, включително и тези на промишлените
отрасли, със 100% възобновяема енергия. Фотоволтаиката е с най-голям
потенциал да се превърне във водеща технология с капацитет да посрещне близо 70% от световните
потребности дотогава. За да бъде
реално постижима тази цел, не са
достатъчни единствено мащабните
инвестиции в нови мощности. Ключов
фактор за адекватното управление
и разширяване на PV сектора е ефективният мениджмънт на соларните
ресурси. Той включва в себе си всички технически, административни и
финансови дейности във връзка с
експлоатацията и поддръжката
10

(O&M) на фотоволтаичните масиви
не само като материални, но и като
инвестиционни активи.
Важно е да се отчете и високата
степен на риск при управлението на
соларни съоръжения, тъй като те
подлежат на редица негативни атмосферни влияния, които е почти
невъзможно да бъдат избегнати и
доста трудно да бъдат прецизно
предвидени, но могат значително да
компрометират производителността и ефективността на инсталациите за производство на енергия.
Наред с неизбежната материална и
морална амортизация, тези високорискови фактори налагат внедряването на оптимална комбинация от
оперативни и дългосрочни стратегии, добри практики и дигитални
технологии, които да компенсират
непредотвратимите загуби и да
елиминират причините за останалите. А крайната цел е осигуряване на
оптимална надеждност, достъпност, безопасност и рентабилност
на фотоволтаичните системи.

Традиционни и нови
предизвикателства
Още с въвеждането в експлоатация на една соларна централа възниква въпросът дали ще успее да покрие

традиционно високите заложени
цели за ефективност. Рентабилността на едно такова съоръжение до
голяма степен е функция на мерките за оптимизиране на производителността и минимизиране на разходите за експлоатация, поддръжка
и управление на материалните активи. Плеядата от иновативни технологии в сегмента, нарастващите
соларни портфейли на големите глобални инвеститори и възможностите за разширяване на маржовете
създават отлични предпоставки за
експоненциален ръст на фотоволтаичния пазар. Наред с това необходимите капиталовложения за изграждане на соларни паркове непрекъснато намаляват, а наборът пакети от
финансови стимули за инвеститорите в частния сектор постоянно се
обновява. В условия на постепенно
възстановяване на световната икономика от кризата във връзка с
COVID-19 и отмяна на голяма част
от противоепидемичните мерки на
глобално и национално ниво настоящата 2022 година изглежда повече
от перспективна за PV сектора,
отбелязват маркетинговите анализатори. Същевременно браншът
продължава да се бори с множество
традиционни проблеми като неблаброй 3/2022
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гоприятните климатични условия, а
непрекъснато се появяват и нови
предизвикателства при управлението на соларните активи. Често
срещана трудност при по-малките
системи е недостатъчната реална
производителност (underperformance) спрямо заложените в проекта
цели. Оказва се, че собствениците
и мениджърите на фотоволтаични
централи често надценяват потенциалната ефективност на тези
съоръжения, а това оказва силен
негативен ефект върху рентабилността им. Част от загубите вследствие на фактори като запрашаване на соларните панели или засенчване от избуяла в близост растителност се дължат на недобра поддръжка и могат да бъдат избегнати
с въвеждане на по-адекватни стратегии за обслужване и управление на
фотоволтаичните инсталации. Друга група фактори като деградацията на PV модулите в дългосрочен
план и ерозията на компонентите
причиняват по-сериозно безпокойство на мениджмънта на такива
системи. Сред най-големите предизвикателства пред компаниите в
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сектора обаче си остава справянето с екстремните метеорологични
явления, които не само имат потенциала да нанесат катастрофални
щети върху бизнеса им, замразявайки производството на енергия, но и
да породят множество допълнителни разходи. Това, че подобни явления
невинаги могат да бъдат предвидени обаче не означава, че операторите на фотоволтаични централи не
бива да се подготвят за тях. Една
адекватна дългосрочна стратегия
за ефективен мениджмънт на соларните инсталации би включвала и
подробно разписани процедури за
извеждане от експлоатация и обезопасяване на съоръженията при съответната степен на риск от опасни
и особено опасни атмосферни явления (ОМЯ и ООМЯ).
Въпреки че такива събития са
сред водещите предизвикателства
пред PV бранша, те могат да се
окажат и добра възможност за технологично развитие, например чрез
стимулиране изграждането на микромрежи. Такива се конфигурират
най-често, за да осигурят устойчива доставка на електроенергия в

случай на различни проблеми и повреди в основната мрежа. Благодарение
на съвременните решения за съхранение на слънчева енергия в батерии
и акумулаторни системи соларните
микромрежи с усъвършенствани функции за управление се превръщат в
надеждна алтернатива на конвенционалното мрежово захранване в много точки на земното кълбо.

Дигитализацията
в сектора
Освен от международни системи
за контрол на качеството като стандарта ISO 55001 за управление на
активи и официализирани ръководства с насоки и добри практики за
експлоатация и поддръжка на фотоволтаични централи (например това
на Европейската асоциация за соларна енергия SolarPower Europe), мениджърите на соларни паркове могат да
се възползват и от богат арсенал
специализирани дигитални инструменти и решения. Благодарение на тях
въвеждането в електронни таблици
на огромни обеми информация от
ръчно направени измервания и проверки и комуникирането със заинтересо-
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ваните страни по имейл остава завинаги в историята. С помощта на
сензори, умни измервателни средства
и интелигентни платформи за събиране, съхранение и обработка на гигантски информационни масиви (Big
Data) управителите на PV съоръжения на частно и комунално ниво имат
възможност оптимално да използват
историческата стойност на данните, които произтичат от активите
и да елиминират информационните
пропуски, които биха ограничили способността им за стратегическо
дългосрочно планиране и мениджмънт
на активите. Цифровизацията в управлението на PV системи облагодетелства не само частни инвеститори и собственици на соларни активи,
но и независими производители на
електроенергия, мениджъри на
търговски портфейли, инвестиционни фондове, специализирани доставчици на O&M услуги, разработчици, изпълнители на договори за инженеринг,
обществени поръчки и строителство
и др.
Дигиталните платформи за цялостно управление на фотоволтаична
инфраструктура притежават потенциал значително да оптимизират
ефективността, гъвкавостта и
отзивчивостта както на новоизградени системи, така и на такива в
експлоатация чрез лесно и рентабилно надграждане с интелигентна функционалност. Т. нар. подривни
(disruptive) технологии, плод на четвъртата индустриална революция,
включително IIoT, изкуствен интелект, машинно самообучение, Big Data,
т. нар. роботизация на процеси и т.
12

н., се „вливат“ в соларната енергетика, превръщайки самата нея в такава фундаментална технология. Проучванията сочат, че 80% от разходите във връзка с експлоатацията и
поддръжката на PV активи са свързани с работната сила, а това води до
логичния извод, че автоматизирането на критичните и спомагателните процеси може частично или дори
изцяло да елиминира тези разходи.
Преди десетилетие например голяма част от ежегодните тестове
на ключови компоненти на фотоволтаиците като стрингове се извършваха изцяло ръчно. Навлизането
на въздушната термография в PV
индустрията позволи мащабни инспекции на всички масиви в даден парк
в рамките на един полет на безпилотен летателен апарат – тип коптер,
или дрон. С помощта на специален
интерфейс устройството може директно да изпраща събраната информация към цялостната платформа за
мениджмънт на централата, елиминирайки нуждата както от човешка
намеса, така и от водене на хартиена или „offline“ електронна администрация. В резултат ефективността
на такива дигитализирани мероприятия е с до 75% по-висока от тази на
конвенционалните изпитвания.
Основна роля за оптимизация на
мениджмънта на соларна инфраструктура имат интелигентните инструменти за прогнозен мониторинг и
превантивна поддръжка. Част от
цялостните решения за управление на
PV активи, тези системи отчитат
всички възможни фактори, за които
системата може да събере емпирич-

на информация посредством полеви
технически средства, мрежова
връзка и съответните комуникационни технологии. Чрез своевременен
реактивен, но и проактивен подход
към обслужването, могат да бъдат
насрочвани различни мащабни и интензивни откъм продължителност и
разходи мерки като почистване на
соларните панели от запрашаване –
не просто регулярно, а когато това
реално би било необходимо и би повишило производителността.
Изграждането на виртуални цифрови двойници на физическите фотоволтаични съоръжения с помощта на
сензори и IoT базирани устройства
и технологии замества фрагментарния маниер в тяхното управление с
единен консолидиран процес на мениджмънт. Той обхваща всички налични инструменти за мониторинг,
инспекция, диагностика, поддръжка,
контрол, настройка, планиране и
автоматизирано изпълнение на необходимите дейности за безпроблемна, надеждна и високоефективна
експлоатация. Подходящ е както за
соларни системи, свързани с мрежата, така и за „off-grid“ конфигурации,
оборудвани или не със системи за
съхранение на енергия.
За да са възможни адекватното
събиране, обработване и анализ на
големи обеми от информация за
статуса и работата на PV оборудването, интелигентните платформи за управление комуникират в реално време с всички инвертори, контролери, електромери, измервателни уреди, дата логери и други критични подсистеми и спомагателни компоненти на фотоволтаичните инсталации. Защитената и автоматизирана обработка и съхранение на
тези огромни масиви от данни в
облачни сървъри например драстично подобрява сигурността на бизнес
процесите. Значително по-високата
честота на извличане на информация от полевите устройства пък
многократно повишава точността
на резултатите от прилаганите
математически модели и алгоритми
за изкуствен интелект и машинно
самообучение при изготвянето на
доклади, идентифицирането на тенденции и генерирането на информационни бази за прогнозна поддръжка
и автоматизирано управление на
соларните съоръжения.
брой 3/2022
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Батерии
за съхранение
на възобновяема
енергия
Съхранението на електроенергия ще бъде в основата на енергийния преход, предоставяйки
услуги по цялата верига на стойността на електроенергийната система
Батерийните системи за съхранение на енергия са една от най-бързо развиващите се
технологии в сферата на устойчивостта на съвременните енергийни системи
Предимство на групата на литиево-йонните батерии спрямо другите батерии е високата
енергийна плътност

С

ъхранението на електроенергия ще играе решаваща роля за
осигуряване на следващата фаза на
енергийния преход. Наред със засилването на производството на соларна и вятърна енергия, това ще
позволи бърза декарбонизация в
ключови сегменти на енергийния
пазар.
Конференцията на ООН за изменението на климата, провела се в
Париж през 2015 г., постави рамката за глобален преход към устойчива енергийна система, за да се избегне рискът от катастрофално
изменение на климата. Предизвикателството пред правителствата
се измести от обсъждане на това,
което може да се постигне, към определяне как да се постигнат колективните цели за устойчива енергийна система.
Предвид спада в цената на технологиите за производство на енергия от възобновяеми източници през
последните години, електроенергийЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ният сектор постига конкретен
напредък в декарбонизацията. Внедряването на възобновяема енергия
обаче трябва да се ускори. Декарбонизацията в секторите на крайното
потребление – пряко използване на
енергия в промишлеността, транспорта и сградното потребление,
също трябва да се ускори, като се
има предвид, че напредъкът в тези
области изостава.
Това развитие на енергийния сектор повишава значението на системите за съхранение на електроенергия, тъй като те ще улеснят глобалната декарбонизация. Съхранението,
базирано на бързо развиващи се батерийни технологии, ще позволи поголяма гъвкавост на системите, тъй
като делът на енергията от променливи възобновяеми източници (VRE)
се увеличава. Усъвършенстваните
системи за съхранение на електроенергия правят възможно разширяването на дела на електрическите
транспортни средства за поддръжка
на мрежи от 100% възобновяеми
източници.

Перспективи за
развитие
Тъй като възобновяемите източници с променлив характер на генериране на енергия нарастват до значителни нива, електрическите системи ще изискват по-голяма гъвкавост. При много високи дялове на
променливи възобновяеми източници
енергията трябва да се съхранява в
продължение на дни, седмици или
месеци. Чрез предоставянето на
надеждни основни услуги за съхранение на електроенергия, това може да
доведе до съществена декарбонизация на електроенергията и да помогне за трансформирането на целия
енергиен сектор.
Електроенергийните системи
вече изискват набор от допълнителни услуги, за да осигурят гладка и
надеждна работа. Предлагането и
търсенето трябва да бъдат балансирани в реално време, за да се гарантира качество на доставките (например, поддържане на постоянно
напрежение и честота), да се избегнат повреди на електрическите уре13

ВЕИ енергетика
ди и да се поддържа захранването на
всички потребители. Всички електроенергийни системи изискват определена гъвкавост на услугите, които
позволяват на мрежовите оператори да реагират на неочаквани промени в търсенето или на загуби при
електроснабдяването (например изключване на големи станции, загуба
на междусистемна връзка). Гъвкавостта дава на операторите инструментите за бързо възстановяване на
системното равновесие.
В днешните енергийни системи
соларната и вятърната енергия все
още имат ограничено въздействие
върху функционирането на мрежата.
С нарастването на дела на VRE
обаче, електрическите системи ще
се нуждаят не само от по-гъвкави
услуги, но и от различен енергиен
микс. Тези нужди ще могат да бъдат
посрещнати добре, ако са налице
възможности за бърза реакция по
отношение на съхранението на електроенергия. Тази ключова промяна в
работата на системите трябва да
бъде част от процеса на енергийно
планиране. Международната агенция
за възобновяема енергия (IRENA) в
скорошно проучване за Г-20 анализира ефектите от енергийния преход
до 2050 г. и установява, че над 80%
от електричеството в света може
да се получава от възобновяеми източници до тогава. Енергията, добита от фотоволтаици (PV), и вятърната енергия към тази дата ще
представляват 52% от общото производство на електроенергия.
Съхранението на електроенергия
ще бъде в основата на енергийния
преход, предоставяйки услуги по цялата верига на стойността на електроенергийната система и в секторите на крайното потребление. Капацитетът за съхранение на електроенергия може да намали ограниченията на преносната мрежа и може
да отложи необходимостта от големи инвестиции в инфраструктура.
С високите дялове на вятърна и
слънчева фотоволтаична енергия,
очаквани след 2030 г. (70 – 80%),
необходимостта от дългосрочно
съхранение на енергия става решаваща за изглаждане на колебанията
в снабдяването на дневна, седмична
или месечна база. Наред с високата
14

гъвкавост на системата, това изисква технологии за съхранение с ниски енергийни разходи и скорости на
разреждане, като помпени хидросистеми или иновативни батерийни
системи за икономично съхраняване
на електроенергия за по-дълги периоди. Подобни предизвикателства
трябва да се имат предвид, тъй като
предвиждането на бъдещи нужди
хвърля светлина върху дългосрочния
пазарен потенциал. Това, от своя
страна, дава необходимия тласък за
развитието на технологиите за
съхранение. Следователно проучванията и развитието в периода до
2030 г. са жизненоважни, за да се
гарантира, че бъдещите решения са
налични, тествани и готови за внедряване, когато е необходимо.

Видове батерии за
възобновяема енергия
Батерийните системи за съхранение на енергия са една от най-бързо
развиващите се технологии в сферата на устойчивостта на съвременните енергийни системи. Те се
възприемат все по-широко като
ефективна алтернатива за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.
Съхранението с батерии позволява пълноценно оползотворяване на
енергията от възобновяеми енергийни източници, като слънчевата енергия, а внедряването на системи за
съхранение в момента е в своя възход
в различни индустрии.
Генерирането на възобновяема
енергия чрез слънчеви панели например след първоначалната инвестиция
е по същество безплатно, но ако
произведената през деня енергия няма
как да се употреби, системата не е
толкова полезна, колкото би могла да
бъде. Налага се тенденция за различни форми на договаряне за продажба
на излишната енергия и включването
й в мрежата, но това е приложимо и
оправдано само в някои случаи.
Като основен метод за съхранение
на възобновяема енергия може да се
каже, че батериите като технология
изостават от напредъка в добива на
енергия от ветрогенератори и соларни системи. Доскоро индустрията
разчиташе основно на остарели оловно-киселинни батерии. За съжаление,

оловно-киселинните батерии са доста тежки, неефективни, съдържат
токсични химикали и са скъпи за поддръжка и подмяна. Сравнително скорошното въвеждане на литиево-йонните батерии отвори нови възможности за мащабиране и съхранение на
енергия от възобновяеми източници,
като така бяха отстранени редица
от недостатъците на оловно-киселинните батерии.
Има няколко типа батерии, които
се използват с ВЕИ системи за добив на електроенергия – оловно-киселинни, литиево-йонни и поточни
батерии.
Литиево-йонните батерии обменят литиеви йони (Li+) между анода
и катода, които са направени от
литиеви интеркалационни съединения. Например литиевият кобалтов
оксид (LiCoO2), първоначално въведен
през 80-те години на миналия век, е
активният положителен материал,
използван при първите литиево-йонни батерии. Тази комбинация се
отличава със значително по-висока
енергийна плътност в сравнение с
други литиево-йонни типове, въпреки че проявява недостатъци като
кратък живот, ограничени скорости
на зареждане и умерена термична
стабилност. Литиево-йонните батерии обикновено имат катод, направен от литиев метален оксид
(LiMEO2), докато анодът често е
изработен от графит.
Предимство на групата на литиево-йонните батерии спрямо другите
батерии са високата енергийна
плътност и мощност. Те също така
се характеризират със способност за
презареждане при висока мощност,
отлична ефективност на циклите,
относително дълъг живот и ниска
степен на саморазреждане. Проблемите, свързани с топлинната стабилност и безопасността на литиевойонните батерии, се отнасят до
химични реакции, които освобождават кислород, когато катодите от
литиев метален оксид прегреят. Това
освобождаване на топлина може да
причини изпускане на дим и газове и
може да доведе до запалване на клетката. Въпреки че това е присъщ риск
за литиево-йонните батерии, той
може да бъде предизвикан от външни
непредвидени влияния, като външни
брой 3/2022
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източници на нагряване, презареждане или разреждане или зареждане с
ток с висока сила. Следователно
литиево-йонните системи за съхранение на енергия от ВЕИ включват
интегрирано управление на температурата и мониторинг на процесите
и се работи усилено в посока тяхното подобряване.
Оловно-киселинните батерии са
вид акумулаторни батерии, които
съхраняват електрическа енергия
чрез химични реакции, възникващи
между олово, вода и сярна киселина.
Технологията зад тези батерии е на
повече от 160 години, но причината
да са все още толкова популярни е,
че са здрави, надеждни и евтини за
производство и употреба.
Оловно-киселинните батерии могат да бъдат добър избор за съхранение на енергия, произведена от
фотоволтаични системи, но по-новите технологии често са по-удобни и компактни. Те са най-старите
и най-широко разпространени акумулаторни батерии по отношение на
технологията.
Обикновено съотношението ценапроизводителност в широк спектър
от приложения е много добро. Въпреки това те имат относително ниска енергийна плътност, много са
тежки, не реагират добре на дълбоко разреждане и оловото може да
бъде неподходящ материал в някои
приложения или обекти поради своята токсичност. Въпреки това оловно-киселинните батерии се рециклират сравнително лесно и съществува голям пазар.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Според електролита те се делят
на мокри (с течен електролит), гелови и сухи. Мокрите оловно-киселинни батерии използват сярна киселина в течно състояние като електролит. Те се състоят предимно от
подредени клетки, потопени във
воден разтвор (обикновено 37%) на
сярна киселина (H 2SO4). Всяка клетка има положителен електрод, направен от оловен диоксид (PbO 2 ), и
отрицателен електрод, изработен
от олово (Pb) в пореста структура
с голяма повърхност. За изолиране на
електродите един от друг се използва сепаратор, въпреки че те са
достатъчно порести, за да позволят
транспортирането на киселина.
Електрохимичните реакции по
време на разрядната фаза на работа превръщат електродите в оловен сулфат (PbSO4), докато концентрацията на сярна киселина намалява, което води до електролитен
разтвор, състоящ се предимно от
вода. Когато батерията се зарежда от външен източник на захранване, посоката на реакцията се обръща, което води до връщане на
електродите в първоначалното им
състояние, както и киселинното
съдържание на електролита.
Киселината при геловите акумулатори е преобразувана в гел с добавянето на вещество с абсорбционни свойства. Такъв тип батерии
съдържат по-малко киселина от
обикновените, което е предимство.
Работят при големи температурни
разлики, от много ниски до много
високи – между -40°C до +60°C. Гел

акумулаторите могат да издържат
малко по-дълго време при работа в
горещи условия, отколкото другите
батерии.
AGM акумулаторите (т.нар.
„сухи“) имат абсорбиращи стъклени
влакна. Те са устойчиви на променливо напрежение и ниски температури. Необслужваеми са и имат живот
от 10 до 15 години.
Поточните батерии може да се
сравнят с регенериращи горивни
клетки. Те се различават от конвенционалните акумулаторни батерии
по това, че активните материали не
се съхраняват в електрода, а поскоро те са разтворени в електролитни разтвори. Електролитите се
съхраняват в резервоари. Тези резервоари са отделени от блока на регенериращите клетки. Електролитите
се изпомпват от резервоарите в
клетъчни блокове, където протичат
обратими електрохимични реакции
по време на зареждане и разреждане на системата.
Механизмът за съхранение на ванадиевите поточни редукционни
батерии (vanadium redox flow batteries
– VRFB) включва реакции в клетката, които се захранват от активни
йони ванадий от резервоарите, което води до пренос на електрони във
веригата.
Предимства на ванадиевите батерии са дългият експлоатационен
живот (10 000+ пълни цикъла) и относително висока енергийна ефективност (до 85%), която все пак е
по-ниска от тази на литиево-йонните.
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SUNSYS HES L на Socomec
задава нови стандарти в
съхранението на енергия
Най-новата разработка при решенията за
съхранение на енергия на Socomec, чийто
партньор в България е DTS, e системата за
използване на открито SUNSYS Hybrid Energy
Storage (HES) L, обединяваща доказани технологии от тип „всичко в едно“. Socomec си
сътрудничи с компанията CATL, чиято акумулаторна батерия LFP EnerOne се използва в
SUNSYS HES L. Безопасността, която е основен приоритет за Socomec, е важно предимство на новата система за съхранение на
енергия. SUNSYS HES L е тествана и сертифицирана по най-новите и строги IEC и UL
стандарти за монтаж по цял свят.

Висока възвръщаемост
За търговския и промишления сектор системите за съхранение на енергия са инвестиции с висока възвръщаемост (ROI) и нетна настояща стойност (NPV). Високата
възвръщаемост изисква използването на
здраво и надеждно оборудване. Това са пазарните условия, в които Socomec обяви дебюта на SUNSYS HES L – нова продуктова гама
системи за съхранение на енергия, оптимизирани за високите изисквания на търговския
и индустриалния пазар.

приложения, работещи в мрежа (режим Ongrid) и извън мрежа (режим Off-grid) – SUNSYS
AC-Cab L. Шкафовете за батерии с мощност
от 186 kWh пристигат напълно сглобени, и
свеждат до минимум времето за инсталиране на място.
За допълнителна гъвкавост шкафовете на
конверторите могат да бъдат конфигурирани с от 1 до 6 модула с мощност 50 kVA, постигайки мощност за един шкаф от 50 kVA
до 300 kVA. За по-големи инсталации е възможно да се комбинират два конверторни шкафа.
Вътрешните части на шкафа интегрират системата за управление на акумулаторната
батерия, но „сърцето“ на системата е кутията за интелигентна автоматизация, позволяваща пакетиране на функциите за съхранение на енергия, за да се постигнат максимални
икономии и да се намали времето за възвръщаемост на инвестицията.

Предимства на SUNSYS HES L
Технологията
SUNSYS HES L използва малък брой модулни компоненти, които инсталирани паралелно могат да създадат десетки комбинации
kVA/kWh.
Системата за съхранение на енергия
включва два основни типа шкафове: за батерии и за конвертори. Използването на допълнителни шкафове позволява увеличаване на
съхраняваната енергия (SUNSYS DC-Cab L) или
разработване на персонализирани решения за
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• SUNSYS HES L е в съответствие с изискванията на UL9540-2020

Изключителна гъвкавост
• 3 стандартни шкафа (C-Cab, B-Cab и DCCab) и един проектиран по заявка шкаф ACCab, който може да бъде адаптиран към
приложението
• Инсталацията може да бъде надградена
за увеличена мощност и/или енергия

Бърза и безпроблемна инсталация
• Шкафовете за акумулаторни батерии BCabs се доставят сглобени
• Шкафовете C-Cab са с интегрирана интелигентност (PMS & BMS)
• Намалена поддръжка на ОВК инсталацията, заменена с въздушни филтри
• Смяна на захранващите модули в C-Cab в
работен режим;
• Индивидуално изключване на шкафа за акумулаторни батерии B-Cab при смяна на
модула.

Висока степен на безопасност
• Конверторите на Socomec използват безопасна технология за преобразуване с
ограничаване на фазовия шум
• Батерията на CATL използва литиевожелезен фосфат (LFP), който може да издържи на термичен разгон (Верижна реакция, която възниква когато клетката на
батерията не е в състояние да изпуска
топлина със скоростта с която се генерира топлината.)

1330 София, бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 2Е
БЦ Сердика, сграда 1, ет. 1, офис 110
тел. 02 9310397, 831 5678, 4412271
dts@dts.bg, www.dts-ups.com
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Приложения на
термопомпите в
промишлеността
Термопомпите стават все по-важни като технология, предлагаща потенциал за подобряване на енергийната ефективност и понижаване на емисиите на въглероден диоксид
Те могат значително да редуцират потреблението на изкопаеми горива и емисиите на
парникови газове при процесите на сушене, промиване, изпарение и дестилация в разнообразие от приложения
Интегрирането на термопомпи в индустриалните процеси изисква познаване на възможностите им, както и на самия процес

О

сигуряването на надеждно,
икономично и устойчиво енергоснабдяване, както и на опазване на околната среда и климата, е едно от важните глобални предизвикателства
на 21-ви век. Възобновяемата енергия и подобряването на енергийната
ефективност са най-значимите
стъпки за постигане на тези цели на
енергийните политики.
Въпреки че през последните две
десетилетия са постигнати впечатляващи резултати по отношение на
ефективността, енергопотреблени-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2022

ето и емисиите на въглероден диоксид от производствената индустрия
могат да бъдат редуцирани още, ако
най-добрите налични технологии се
прилагат в световен мащаб.
Термопомпите стават все поважни като технология, предлагаща
потенциал за подобряване на енергийната ефективност и понижаване
на емисиите на въглероден диоксид.
Индустриалните термопомпи в частност предлагат редица възможности за всякакъв вид процеси и дейности. Те използват отпадната
технологична топлинна енергия като
източник на топлина, предоставят

топлина с по-висока температура за
промишлени процеси, нагряване или
предварително подгряване, или за
отопление и охлаждане. Те могат
значително да редуцират потреблението на изкопаеми горива и емисиите на парникови газове при процесите на сушене, промиване, изпарение и дестилация в разнообразие от
приложения. Сред индустриалните
сектори, които биха могли да се
възползват от тази технология, са
производството на храни и напитки, текстил, химикали и др.
Внедряването на термопомпи с
работна температура под 100°C в
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степен на редуциране на емисиите
на въглероден диоксид (в някои случаи над 50%), температури над 100°C
са възможни, но стандартно температурите на подаваната топлина са
под 100°C.

Сушене

много случаи се счита за лесно, но
по-високотемпературните приложения изискват допълнителна научноизследователска и развойна дейност, насочена към разработването
на високотемпературни термопомпи, интегрирането на термопомпи в
индустриални процеси и разработването на високотемпературни, екологосъобразни хладилни агенти.

Предизвикателства
Въпреки че на пазара се предлагат
термопомпи за индустриално приложение, броят на внедряванията е
много малък. Една от причините за
това е липсата на знания. Интегрирането на термопомпи в индустриалните процеси изисква познаване на
възможностите им, както и на самия процес. Експертите в индустрията, които имат тези комбинирани
познания, за да интегрират една
термопомпа по най-подходящия начин, не са много.
Друга бариера е ниската осведоменост относно потреблението на
топлина от компаниите. При повечето от тях данните относно енергийните потребности за нагряване и
охлаждане не са достатъчни. Това
изисква предприемането на скъпоструващи и времеемки измервания с цел
да се открие възможност за интеграция на индустриална термопомпа.
В допълнение, в сравнение с маслените и газовите горелки, термо18

помпите се характеризират с относително високи инвестиционни разходи. В същото време компаниите
очакват много кратки периоди на
възвръщаемост от под 2 или 3 години. Някои компании са склонни да
приемат периоди на изплащане до 5
години, когато става въпрос за инвестиции в тяхната енергийна инфраструктура. За да отговорят на
тези очаквания, термопомпите
трябва да имат дълги периоди на
експлоатация и добри стойности на
коефициента на полезно действие, за
да станат икономически целесъобразни.
От техническа гледна точка може
да бъде идентифицирана една бариера, отнасяща се до температурните ограничения на повечето от предлаганите на пазара термопомпени
агрегати. При много от приложенията температурите на подаваната
топлина са ограничени до 65°C. Теоретичният потенциал за диапазона на приложение на индустриалните термопомпи нараства значително с разработването на енергийноефективни агрегати (включително и
хладилни агенти) за температури на
подаваната топлина над 100°C.
Тези предизвикателства могат да
бъдат решени, както показват резултатите от редица внедрявания на
технологията – възможни са кратки
периоди за възвръщаемост на инвестицията (под 2 години), висока

Сушенето е важен индустриален
процес. В индустриалните сушилни
се прилагат различни температурни нива и принципи на сушене. При
най-разпространения вид сушилни
въздухът се подгрява с помощта на
пара, газ или гореща вода, след което циркулира над мокрия продукт.
Поемайки влагата от мокрия продукт, въздухът повишава влажността си и енергията, съдържаща се в
тази пара, може да се превърне в
ценен източник на топлина. Стандартна процедура е този влажен
въздух да бъде изпуснат или да бъде
изсушен. С помощта на термопомпа топлината може да бъде извлечена от влажния въздух. Той се охлажда и изсушава, а температурата на
извлечената топлина може да бъде
повишена и тя да се използва за
загряване на сушилнята. По този
начин термопомпата изпълнява две
функции – загрява сушилнята и изсушава и рециркулира въздуха, благодарение на което ефективността на
процеса може да бъде висока.
За разлика от конвенционалните
сушилни, при тези с интегрирана
термопомпена технология топлообменникът се заменя от кондензатора на термопомпата. Отворът за
отработен въздух пък се свързва с
подаващия въздуховод. В този
участък се инсталира изпарителят
на термопомпата.
В сушилнята горещият въздух
циркулира над конвейерна лента,
транспортираща мокрия продукт. По
време на този цикъл температурата на въздуха спада, а влажността
му се увеличава. Около една трета
от този хладен влажен въздух циркулира до изпарителя. Там въздухът
се охлажда допълнително до температура под точката на кондензация.
Под тази температура въздухът ще
бъде изсушен. След това хладният
сух въздух се смесва с циркулационен
въздух от сушилнята. Сместа се
нагрява до желаната технологична
брой 3/2022
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температура в кондензатора, след
което може да бъде използвана отново в цикъла на сушене.
Теоретично е възможно да бъде
реализиран напълно затворен процес
на сушене с тази техника, което ще
осигури и независимост от условията на околната среда. Понякога
обаче се изисква опресняване на
въздуха, поради което сушилните с
вградена термопомпа винаги разполагат и с изпускателен и подаващ
въздуховод.

Промиване
При конвенционалните промивни
инсталации водата се изпомпва през
топлообменник, като се загрява с
помощта на газов котел. Чрез вентилатор налягането на промивната
вода се повишава и тя се разпръсква
върху продукта. Част от промивната вода се изпарява, но основният
дял се връща обратно в резервоара
за вода. Промивните инсталации
често са оборудвани с вентилатор
за отвеждане на въздуха, за да се
предотврати изпускането на пара
през входния или изходния отвор. По
този начин влажният горещ въздух
се изпуска в околната среда, а в
промивната инсталация се поддържа
подналягане.
Изпусканият въздух съдържа голямо количество енергия. С помощта
на термопомпа е възможно топлината от отвеждания въздух да бъде
оползотворена за загряване на промивната вода. Изпарителят на тер-
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мопомпата се разполага в изпускащия въздуховод, като в него влажният въздух се охлажда под точката на
кондензиране. Температурата на
отпадната топлина се повишава от
термопомпата. В кондензатора
тази топлина се използва за загряване на централния нагряващ контур
на промивната инсталация. Необходимостта от използване на котел не
се елиминира, тъй като количеството топлина от изпускания въздух не
е достатъчно за загряване на цялата промивна инсталация. Възможно
е също промивната вода да се подгрява директно от кондензатора, но
обикновено инсталациите имат повече от един сегмент и е по-лесно
да се нагрее централният контур.
За да се постигне висока ефективност, е важно изпусканият въздух да
има висока относителна влажност.
Това може да се подсигури чрез контролиране на количеството изпускан въздух спрямо относителната
влажност или спрямо налягането в
промивната инсталация.
Топлинните потребности на промивната инсталация зависят от
няколко фактора, като сред най-важните са входната и изходната температура на продукта, количеството пара, която се изпарява и изпуска, и топлинните загуби през повърхностите на инсталацията. Въз
основа на тези фактори може да се
изчисли дали е възможно да се подгрее цялата промивна инсталация с
термопомпата, но в повечето слу-

чаи за това е необходим и външен
топлинен източник.

Подгряване на
технологична вода
Често продуктите в хранителновкусовата индустрия трябва да
бъдат охладени или замразени преди
транспортиране и/или замразяване.
От друга страна, за процесите на
обработка и за почистване е необходима гореща вода. Отпадната топлина от хладилните системи обикновено е с температура от 25 до 30°C.
С използването на термопомпа отпадната топлина от кондензатора на
хладилната система може да се оползотвори за подгряване на вода до
температури до 80°C. Термопомпата
допълнително ще повиши налягането
на хладилния агент от хладилната
система за постигане на по-високи
температури на кондензация.
Допълнителната термопомпа се
свързва с хладилната система чрез
два тръбопровода. Компресорът на
термопомпата се свързва последователно с компресора на хладилната
система, като той допълнително
увеличава налягането на сгъстените
газове от хладилната система. Повисокото налягане води до по-висока
температура на кондензация, например 70°C. Газовете под високо налягане кондензират в кондензатора на
термопомпата и топлината се пренася към средата, която трябва да
бъде подгрята, например вода за почистване. При температура на кон-
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топлоенергетика
дензация от 70°C температурата на почистващата вода
може да достигне 65 – 70°C. Налягането на кондензирания хладилен агент на изхода на кондензатора спада и той
се връща обратно в хладилната система.
Отработените газове от хладилната система кондензират при температури от 25 до 30°C, но поради компресията те се прегряват от 60 до 100°C. Прегретите
газове се охлаждат в междинен охладител, преди да
бъдат сгъстени допълнително от термопомпата. Охлаждането се осъществява чрез смесване на течен
хладилен агент от кондензатора с прегретите газове.
Тъй като газовете се охлаждат, сгъстяването може да
бъде много по-ефективно. Освен това температурата
на изпускания газ от компресора на термопомпата не
е твърде висока, което елиминира риска от унищожаване на компресорното масло.
Капацитетът на термопомпения компресор се контролира от топлинните нужди за почистващата вода,
преминаваща през кондензатора. Кондензаторът на
хладилната система поема кондензацията на останалата част от сгъстените газове. Тоест само необходимото количество топлина се обработва от допълнителната термопомпа.

Пастьоризация
За пастьоризация продуктът трябва да бъде нагрят
до температура над 70°C, след което да бъде охладен.
Тоест температурата на продукта се изменя от ниска
преди пастьоризация до висока по време на процеса и
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отново до ниска след пастьоризация. В повечето процеси по пастьоризация вече е внедрен топлообмен между потоците на студената и горещата продукция. Студената продукция преди пастьоризация се използва за
предварително охлаждане на продукцията веднага след
пастьоризация, а топлинната енергия на горещата
продукция може да се оползотвори за предварително
подгряване на студения продукт. За пастьоризацията
обаче са необходими допълнително нагряване и охлаждане. Това обикновено се осигурява чрез впръскване на
пара и пропускане на поток охлаждаща вода. Интегрирането на термопомпа може да бъде идеалното решение за извличане на топлината от продукта, който
трябва да бъде охладен, и подаване на тази топлина с
по-висока температура към продукта, който трябва да
достигне температурата на пастьоризация.
Пример може да бъде даден с пастьоризацията на
мляко. С начална температура 10°C, то се загрява предварително до 62°C с регенерирана топлинна енергия от
вече пастьоризираното мляко, което е в етап на охлаждане. След това предварително подгрятото мляко се
загрява до 72°C чрез контур с гореща вода. След достигане на желаната температура на пастьоризация, млякото трябва да бъде охладено отново до 10°C. Първоначално това се осъществява с все още непастьоризирано мляко, като температурата на вече пастьоризираното спада до 20°C. За да се достигне желаната температура на млякото от 10°C, се използва контур със
студена вода. Този контур се охлажда механично (хладилна система). Системата за механично охлаждане
отделя отпадна топлина от кондензатора си.
Добавянето на термопомпа осигурява възможност за
оползотворяване на отпадната топлина от системата
за механично охлаждане в процеса на пастьоризация.
Работният принцип е следният: сгъстените газове от
хладилната инсталация имат температура на кондензация между 25 и 30°C. Термопомпеният компресор повишава налягането на газообразния хладилен агент,
поради което температурата на кондензация се покачва до 80°C. По този начин топлината за пастьоризация
може да се получи от отделяната от кондензатора на
хладилната система топлинна енергия. След кондензиране на хладилния агент в хладилната система, налягането му се понижава, след което той се връща отново
в охлаждащия цикъл.
брой 3/2022
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Комплексно решение за проблемите
с качеството на електроенергията
в промишлени системи
Предлаганата от Инотех-ЕС нова
адаптивна енергоспестяваща система предоставя уникално решение за намаляване на потреблението на енергия в индустриалните предприятия.
Икономията на електрическа енергия се постига от едно-единствено
техническо решение благодарение на
адаптивната компенсация и минимизирането в реално време на основните проблеми с качеството на електроенергията, едновременно в трите
фази на дадена мрежа:
• Пълна компенсация на реактивната
енергия
• Потискане на хармониците
• Балансиране на фазите
Постиганите нива на икономия на
активна енергия обикновено са от над
15%, като освен това системата носи и допълнителни ползи:
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• Компенсира смущенията от честотни преобразуватели и пускови
токове
• Осигурява защита от мълнии и пренапрежения
• Ограничава максималните пускови
токове
Изключително подходяща за:
• Производствени предприятия
• Комунални компании
• Държавни/общински/обществени
сгради
• Съоръжения с големи електродвигатели/индукционно оборудване
• Слънчеви/вятърни електроцентрали
• Центрове за данни
Преценката дали системата е подходяща за Вас и предварителният анализ за икономиите, които могат да бъдат постигнати, се извършва напъл-

но безплатно.
За повече информация се свържете
с Инотех-ЕС.

Инотех-ЕС ООД, гр. Русе 7004
ул. Бистрица №4, тел.: 0890505515
e-mail: info@inotech-es.com
www.inotech-es.com
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газ, нефт, въглища

Инспекция на съоръжения
с дронове в нефтената
и газовата индустрия
Традиционните инспекции в нефтената и газовата индустрия са меко казано опасни, но
дроновете могат изцяло да променят това
Дроновете отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция, без да е нужно спирането на съоръженията

С

екторът на нефтената и газовата индустрия е сред най-мащабните – през 2021 г. отрасълът е оценен на над 5 трилиона щатски долара. Защитата на работещите в
бранша, както и опазването на околната среда, изискват провеждането
на регулярни инспекции на съоръженията. Тръбопроводите, офшорните
платформи и резервоарите трябва
да се проверяват за наличието на
евентуални течове с цел да се предотвратят екологични катастрофи,
а сондажното оборудване следва да
се инспектира ежемесечно.
Инспекциите в нефтената и газовата индустрия обаче са изначално
опасни. Екипите се изправят пред
сериозни рискове за здравето си,
излагайки се на токсични химикали и
изпарения. В допълнение много от
съоръженията не са най-благоприятната за работниците среда. Офшорните платформи имат кули и кранове с голяма височина, както и хлъзгави повърхности, които са трудни за
инспекция, а лошите метеорологични условия правят задачата още поопасна.
Тези инспекции могат да са с
продължителност от един до няколко дни, за производствени платформи на голяма дълбочина процедурата
обикновено отнема от 3 до 5 дни.
Важно е да се отчете фактът, че
инспекцията изисква преустановяване на дейностите, което е свързано
с огромна загуба на приходи. Оформянето на обширната документация от
22

проверката и съгласуването й от
различните заинтересовани страни
могат да забавят процедурата още
повече.
За сравнение, един или двама оператори на дронове могат да инспектират цяло съоръжение, докато то
е в експлоатация на пълен капацитет. Египетска нефтохимична компания твърди, че е спестила 4 млн.
щатски долара благодарение на
това, че започва да използва дронове за инспекцията на 5 кули за факелно изгаряне. Като се отчетат и
часовете спестен труд и разходите
в резултат на прекратяването на
дейността, извършването на инспекцията с дронове се превръща в
очевидния избор.

По-безопасни и бързи
инспекции
В миналото инспектирането на
петролни кладенци и офшорни платформи изискваше изкачване на високи стълби, преминаване по тесни
пътечки, работа с огромни кранове и

спускане с въжета от големи височини. Всички тези дейности се извършваха, разбира се, в непосредствена близост до вредни химикали
и опасно оборудване. Традиционните
инспекции в нефтената и газовата
индустрия са меко казано опасни, но
дроновете могат изцяло да променят
това. Те с лекота могат да се издигнат на голяма височина, преминавайки през наситена с токсични химикали среда, като елиминират нуждата
от излагането на опасност на персонала.
Инспекциите с дрон са и много побързи. Докато конвенционалните
инспекции в нефтената и газовата
индустрия могат да продължат няколко дни, дроновете отлитат директно до зададена по команда цел,
извършвайки цялостна инспекция, без
да е нужно спирането на съоръженията. Те могат бързо да инспектират
труднодостъпни зони, независимо
дали става въпрос за сондаж,
тръбопровод, резервоар или офшорна платформа. Почти всеки етап от
брой 3/2022
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добива и преработката на нефт
може да спечели от използването на
дронове за инспекция.
Благодарение на усъвършенстваните си камери дроновете провеждат инспекциите по-качествено. Камерите могат да увеличават фокуса върху определена зона и да снемат
изображения или да запишат видео,
без да се губи качество. Те предоставят кристално ясни изображения
с несравнимо качество. В допълнение, в рамките на един полет на
дрона различните камери и сензори
могат да проведат множество тестове. Дроновете могат да бъдат
оборудвани с инфрачервени термовизионни камери, както и други сензори за температура, концентрация на
химикали и др. Някои дронове имат и
сензори за избягване на препятствия
с цел предотвратяване на сблъсъци
и нанасяне на повреди върху инфраструктурата. Заедно, тези камери
и сензори позволяват на дроновете
да извършват цялостни инспекции с
рекордно висока скорост.

По-добри възможности
за детекция на течове
Проучвания показват, че 2,3% от
произведения в САЩ природен газ се
губи поради течове. Това означава 13
милиона метрични тона загуби всяка
година. Това е сериозна неефективност във веригата на доставки, както и огромна заплаха за живеещите
наблизо общности и околната среда.
Преди появата на дроновете, компаниите от нефтената и газовата
индустрия се опитваха да откриват
течове чрез монтиране на детектори на най-рисковите места в съоръженията или по продължение на
тръбопроводите или чрез инспекция
от екипи на място, оборудвани с
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преносими детектори. Тези традиционни методи за откриване на
течове обаче могат да струват
скъпо и да са неефективни.
Базираната на дронове детекция
е по-бърза и цялостна. Например
дроновете могат лесно да засекат
разливи и корозия в инсталации за
факелно изгаряне, разположени на
голяма височина. Тъй като те могат
да достигнат до труднодостъпни
зони за рекордно кратко време, инспекциите могат да се провеждат
много по-често.
С помощта на дронове може да се
предотвратят структурни повреди
и да се отстранят евентуални неизправности, преди да се стигне до
риск за работниците и самите
съоръжения. Например заедно с нефта от сондажите се изпомпват
солени води, които са страничен
продукт и трябва да бъдат сепарирани и третирани по подходящ начин.
Често обаче възникват течове, които могат да бъдат следени активно с дронове, за да се избегне нанасянето на значими щети.

По-ниски разходи за
поддръжка на активите
По-бързите и безопасни профилактични инспекции с дрон неизбежно
водят до спестявания на разходи.
Дроновете могат да спестят милиони от разходите за поддръжка на
активите. Те например редуцират
необходимостта от изграждане на
скелета и други временни структури, нужни за провеждането на инспекция, което пести както време,
така и разходи.
Освен това дроновете могат да
осъществяват инспекция, без да се
налага преустановяването на производствените процеси. Обикновено

факелното изгаряне например трябва да се спре няколко дни предварително, за да е безопасно провеждането на инспекция от човек. Това не
е така с дроновете – те могат бързо
да инспектират съоръжения и активи, без персоналът да се подлага на
риск. По този начин нефтените
платформи могат да функционират
по-продължително, без загуба на
време и приходи.
Дроновете позволяват и понижаване на разходите за труд. Бързите
проверки с дрон могат да съкратят
времето за инспекция с до 80%. Това
означава, че по-малко на брой хора ще
е необходимо да работят в продължение на по-малко на брой часове.
Заменяйки част от ръчния труд,
дроновете допринасят за редуциране и на разходите, свързани със
здравните рискове. По-малкият обем
опасни ръчни операции води до понижаване на здравноосигурителните
вноски и разходите за лични предпазни средства. Минимизирането на
опасностите допринася и за връщане на загубените заради наранявания
работни часове.

По-бърза реакция при
аварии
Независимо дали в резултат на
природно бедствие или механична
повреда, авариите се случват и е
необходимо изготвяне на стратегия
за справянето с тях. Дроновете
могат да спомогнат за по-бърза и
ефективна реакция в случай на авария. За разлика от управляваните от
пилот летателни средства, дроновете могат да излетят веднага при
необходимост, което може да спести ценно време при възникването и
развитието на авария.
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Как се почистват
соларни панели без вода?
О

чаква се делът на генерираната от соларни инсталации енергия
да достигне 10% до 2030 г. Значителен проблем обаче е натрупването
на прах върху соларните панели или
огледалата, което води до понижаване на капацитета на PV панелите
с до 30% в рамките само на един месец. Това налага необходимостта от
регулярното почистване на тези
инсталации. Установено е, че за
почистването на соларни панели се
използват около 37,85 млн. куб. м вода
– достатъчно количество за задоволяване на нуждите от питейна вода
на до 2 млн. жители. Почистването
без вода е трудоемко и често води
до необратимо надраскване на
повърхностите, което също намалява ефективността. Това мотивира
екип от учени от Масачузетския
технологичен институт (MIT) да
разработи метод за автоматично
безконтактно почистване на соларни панели или огледала, без да е нужно използването на вода.
Новата система използва електростатично отблъскване, карайки
праховите частици да се отделят и
на практика да отскочат от повърхността на панела, без да са необходими вода или четка. За да се активира системата, опростен електрод
преминава над повърхността на
соларния панел, придавайки електрически заряд на праховите частици,
които след това се отблъскват от
заряд, приложен към самия панел.
Системата може да бъде управлявана автоматично с помощта на прост
електродвигател и направляващи
релси, разположени по продължение

на страничните части на панела.
Въпреки усилията за разработване на все по-ефективни соларни панели обикновен проблем като праха
може да компрометира всичко, казват учените от MIT. Според проведени от тях проучвания падът на
енергийния добив на панелите е рязък
в самото начало на процеса на натрупване на прах и може лесно да
достигне 30% след само един месец
без почистване. Дори ако намалението на получаваната енергия е само
1%, за 150-мегаватова инсталация
това би довело до годишна загуба на
приходи в размер на 200 000 щатски
долара, изчисляват изследователите. Те твърдят, че в световен мащаб понижение на генерираната от
соларни инсталации енергия от 3 до
4% ще доведе до загуби между 3,3 и
5,5 млн. щатски долара.
Много от най-големите соларни
инсталации в света, включително
такива в Китай, Обединените арабски емирства и САЩ, са разположени в пустинни региони. Водата, използвана за почистване на соларните панели със струи под налягане
трябва да бъде транспортирана и да
бъде с висока чистота, за да не
оставя отлагания върху повърхностите. Понякога се прилага сухо почистване, но то е с по-ниска ефективност и може да доведе до надрасквания и възпрепятстване на
преноса на светлинната енергия.
Близо 10% от експлоатационните
разходи на соларните инсталации са
за почистване с вода. Новата система притежава потенциала да
редуцира тези разходи, като същевременно подобри цялостния енерги-
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ен добив благодарение на възможността за по-често автоматично
почистване, казват учените.
Други изследователски екипи също
опитват да разработят решения,
основаващи се на електростатични
сили, но те са базирани на слой, наречен електродинамичен екран, който има склонност към дефектиране,
водещо до навлизане на влага и
възникване на неизправност. Подобни решения може да са подходящи за
употреба на Марс, където влагата не
би била проблем, но дори в пустинна
среда на Земята влагата може да е
сериозно предизвикателство, обясняват учените от MIT.
Използвайки специално подготвени лабораторни проби прах с различен гранулометричен състав, учените доказват, че процесът им е ефективен в лабораторни условия. Експериментите показват, че влагата от
въздуха образува тънък воден слой
върху частиците, което се оказва от
ключово значение за функционирането на системата. Изследователите
правят тестове при различна влажност – от 5 до 95%, и установяват,
че стига процентът да е над 30,
почти всички прахови частици могат
да бъдат отстранени от повърхността на соларния панел.
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Изпълнението на рекламни проекти и публикуването на рекламни
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