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накратко

Одобриха изменения в наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата
Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на

Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива

от биомаса, с което се въвеждат изисквания за предотвратяване на умиш-

лено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за про-

изводство на биогорива от ново поколение, и се определят правила за

изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земе-

ползването. Очаква се промените да осигурят прозрачност и отчетност

за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните

горива от биомаса и да допринесат за насърчаване на производството и

потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в

транспорта, което да позволи постигане на заложените в националното

законодателство цели в сектора. Измененията са насочени и към стандар-

ти за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производството

на биогорива и течни горива от биомаса.

ЕРП Север инвестира 400 000 лв. в обекти в област Варна
ЕРП Север приключи пореден етап от изграждането на въздушна кабелна

мрежа в местност Добрева чешма, както и рехабилитацията на въздушната

мрежа ниско напрежение във Вълчи дол, област Варна. До момента инвести-

циите от страна на компанията са на стойност 400 000 лв. В местност

Добрева чешма електроразпределителното дружество стартира проект за

изграждане на въздушна мрежа поради засиленото строителство и нарас-

налото търсене на жилищни обекти в района. Компанията постави нови

железобетонни стълбове и проводници от усукан изолиран тип, като инве-

стицията в района от миналото лято до момента надхвърля 320 000 лв.

Във Вълчи дол ЕРП Север завърши рехабилитационния проект на въздуш-

ната мрежа ниско напрежение на стойност над 70 000 лв., включващ под-

мяна на около 5000 м усукан изолиран проводник. Освен това дружеството

направи експертна инспекция на стълбовната мрежа в града и монтира

нови съоръжения в проблемните зони.

Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж на гръцка територия
На 7 февруари т. г. гръцкият министър на енергетиката и околната

среда Йоргос Статакис предостави на междусистемната газова връзка

Гърция-България (IGB) Инсталационно разрешение за започване на строи-

телство на територията на Гърция. „Разрешението е важен напредък,

който потвърждава вече издадения Инсталационен акт на територията

на Гърция и съответстващото предоставено разрешение за строеж на

територията на страната ни от септември 2017 г.“, коментират от

инвестиционното дружество АЙ СИ ДЖИ БИ.

Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди за-

почване на строителните работи, е придобиването на лиценз за независим

оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от

гръцкия енергиен регулатор РАЕ във втората половина на т. г.

България е изпълнила целта си за дял на възобновяемата енергия за 2020 г.
Единадесет държави членки, сред които България, Чехия, Дания, Есто-

ния, Финландия и Швеция, вече са постигнали целите си за дяла на възоб-

новяема енергия за 2020 г., съобщават от Евростат. През 2017 г. делът

на енергията от възобновяеми източници в общото енергопотребление на

територията на ЕС е достигнал 17,5% в сравнение със 17% през 2016 г.

и 8,5% през 2004 г., откогато започва събирането на данни. Целта на ЕС

е достигане на 20-процентен дял на възобновяемата енергия до 2020 г. и

поне 32% до 2030 г.

Водеща по дял на енергията от ВЕИ в крайното енергопотребление за

2017 г. е Швеция с 54,5%, следвана от Финландия (41,0%), Латвия (39,0%),

Дания (35,8%) и Австрия (32,6%). Най-ниски стойности по този показател

са регистрирани в Люксембург (6,4%), Холандия (6,6%) и Малта (7,2%).
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ЧЕЗ Разпределение с участие в проект за създаване на интелигентна мрежа
ЧЕЗ Разпределение се включи в проект INTERRFACE, в рамката на който

ще бъде проектирана, разработена и експлоатирана интегрирана паневро-

пейска архитектура за мрежови услуги. Тя ще действа като интерфейс

между енергийната система и клиентите и ще позволи безпроблемна и

координирана работа. Проектът се изпълнява от консорциум от 42 орга-

низации (университети, мрежови и пазарни оператори, доставчици на услуги

и технологии) от 16 държави и се финансира от европейската програма за

научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

„Навлизането на технологиите в енергетиката и във всеки един етап

от управлението на мрежата вече се случва. Изграждането и внедряване-

то на умни мрежи ще бъде все по-обвързано с развитието на потребно-

стите на клиентите. Дигиталните технологии и иновациите ще намалят

вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителни-

те дружества предлагат, и ще осигурят по-добро качество на живота“,

коментира Ясен Тодоров, директор Управление на мрежата в ЧЕЗ Разпре-

деление.

КЕВР и ЕБВР подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

доц. Иван Иванов и директорът на Европейската банка за възстановяване

и развитие (ЕБВР) за България Лариса Манастърли подписаха Споразумение

за подкрепа в областта на регулаторната дейност.

Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между

правителството на България и ЕБВР за подкрепа за изпълнение на проекти,

като в рамките на ОП „Добро управление“ КЕВР и ЕБВР ще реализират

проект „Развитие на аналитичния капацитет на КЕВР“. Той предвижда

ЕБВР да предостави на КЕВР консултантска помощ за подобряване на

аналитичния и техническия капацитет на регулатора, както и за регули-

рането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на Бълга-

рия.

Дейностите по проекта включват разработване на методики и анализи

за регулаторни цели по отношение мониторинга на пазара, за обвързване

на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за

ефективност и качество на услугите, разходите и ползите от инвести-

ционните проекти, капиталовите и оперативните разходи на мрежовите

предприятия.

Проектите на AES в България бяха наградени с British Safety Awards
За поредна година енергийните проекти на AES в България – ТЕЦ „ЕЙ

И ЕС Гълъбово“ и ветроенергийният парк край Каварна ВяЕЦ „Св. Нико-

ла“, спечелиха престижните награди British Safety Awards за 2019 г. на

Британския съвет за безопасност. На ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ за осма

поред година бе присъдена Международната награда за особени заслуги

на Британския съвет за безопасност. Призът се връчва на компании,

доказали своя значим ангажимент за осигуряване на здравословни и

безопасни условия на труд и за управление на безопасността на работ-

ното място.

ВяЕЦ „Св. Никола“ спечели за първа година отличието в категория „Зас-

луга“. Наградата е признание за усилията на екипа на вятърния парк да

опазва всеки ден не само околната среда и биологичното разнообразие, но

и живота и здравето на всички работещи там.

„За AES България безопасността винаги е била приоритет. Ние се стре-

мим да постигнем 100% ангажираност на всеки служител и подизпълнител,

спазвайки установените процедури по безопасност“, коментира Тодор Бе-

лежков, изпълнителен директор Експлоатация за ЕЙ И ЕС България.
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интервю

През годините Австрия е най-големият инвеститор в

България. С какво страната ни привлича австрийските

предприемачи в областите на устойчивата енергия и

оползотворяването на отпадъците?

На първо място това са добрите природни даденос-

ти за производство на зелена енергия, а именно

продължителното слънцегреене, вятърният потенциал

по Черноморието, богатството на водни ресурси. В

допълнение, през последните години се наблюдават и

добри преференциални тарифи. Сред основните причи-

ни за интереса към България е и необходимостта от ин-

вестиции в сектора на управление на отпадъци, защо-

то като член на ЕС държавата има конкретни ангажи-

менти. Австрийската промишленост в тези области е

много напреднала благодарение на строгите закони за

околната среда, които страната въведе на ранен етап.

Кои са основните характеристики, които отличават

производството на зелени и енергийно ефективни тех-

нологии в Австрия от тези на другите страни от ЕС?

Важно е да се подчертае, че Австрия произвежда 60%

от енергията си от вода, което я поставя на водеща

позиция в тази област. През 2012 г. бе въведен нов закон

за инвестиране в зелена енергия, който допълнително

допринесе за увеличаване на производството й. Освен

това страната пое ангажимент до 2020 г. да произвеж-

да 85% от енергията си от възобновяеми източници,

като постигането на тази цел ще постави страната

на първо място в Европа.

Други фактори са високото качество на зелените

технологии, дължащо се до голяма степен на строгите

закони за опазване на околната среда, и усилената на-

учноизследователска и развойна дейност в областта. У

нас секторът се състои предимно от малки и средни

предприятия, които са силно ориентирани към индиви-

дуални решения, отговарящи на потребностите на кли-

ентите.

Според Вас кои са факторите, които биха направили

България по-привлекателно място за австрийските

инвестиции в секторите екология и биоенергия?

Сред основните изисквания е осигуряването на про-

зрачност, политическа стабилност и адекватно зако-

нодателство, както и съответствие с европейските

стандарти за изпълнение на проекти (качество срещу

цена). Австрийските инвеститори искат да работят в

условия на предвидима икономическа среда и на върхо-

венство на закона. Това означава, че регулациите трябва

да бъдат въведени съобразно средносрочното и дълго-

България предоставя добри условия
за австрийските инвеститори
в областта на зелената енергия
Улрике Щрака, ръководител на Advantage

Austria София (Търговски отдел на
Австрийското посолство в София),

пред сп. Енерджи ревю

срочното планиране. Правилата трябва да се прилагат

еднакво за всички, а обществените поръчки трябва да

бъдат по-прозрачни. Австрийските инвеститори отда-

ват голямо значение на качествената инфраструктура

като пътища, тръбопроводи и др. Това е нещото, кое-

то би ги привлякло да работят в България.

Каква е равносметката за дейността на Advantage

Austria София за изминалата година? С какво 2018 беше

по-добра и по-различна?

През 2018 г. проведохме първата пресконференция, на

която се представи общ обзор на австрийските инвес-

тиции. Едно от значимите събития беше и организира-

ната от Advantage Austria бизнес среща между австрий-

ския президент и българския му колега през м. май. От-

четохме силно българско участие в българо-австрийския

бизнес форум на тема „Транспортна инфраструктура“ и

стартирахме провеждането на уебинари за зрители от

Австрия. През годината подкрепихме над 700 австрийс-

ки компании за дейността им в България и предоставих-

ме на 600 български фирми различни услуги. България

участва в конгреса „Future of Building“ във Виена, който

обхваща теми като енергийна ефективност и ВЕИ.

Като цяло Австрия и България имаха водеща роля през

2018 г. в рамките на ЕС, тъй като двете председател-

стваха Европейския съвет. Това даде по-голяма популяр-

ност на двете страни и съответно на изявите на

Advantage Austria.

Ако искате да се запознаете в по-големи подробно-

сти с постиженията на австрийските компании в обла-

стта на енергийната ефективност, ВЕИ и управление-

то на отпадъци, посетете Австрийския павилион на

организираните от Виа Експо изложения EE & ВЕИ и Save

the Planet (16-18 април т. г., зала 5 и 6, ИЕЦ).

България предоставя добри условия
за австрийските инвеститори
в областта на зелената енергия
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Авангардните технологии преобразяват съвременната ви-

зия на енергетиката и традиционните решения се заменят с

по-рентабилни алтернативи. Бъдещето е в гъвкави, устойчиви

и независими системи, които позволяват на потребителите да

произвеждат собствена енергия. EE & ВЕИ е ежегодно изложе-

ние и конференция, организирани от Виа Експо. Те представят

нововъведенията за генериране, съхранение, пренос и спестя-

ване на енергия за отопление, охлаждане, климатизация и вен-

тилация (16-18 април, зали 5 и 6, ИЕЦ, София).

"Налагане на нови продукти, по-добро позициониране на па-

зара, среща с дистрибутори, клиенти, представители на раз-

лични индустрии и общини - тези цели си поставят изложите-

лите." - споделят организаторите. EE & ВЕИ е възможност за

разговор на живо, за получаване на обратна връзка, допълнително

присъствие в онлайн пространството. Водещи компании от Ав-

стрия, Белгия, България, Германия, Италия, Холандия, Хърватс-

ка и Швейцария се присъединиха към EE & ВЕИ. За 10-та поред-

на година ще се реализира Австрийски павилион - страната за-

лага на научноизследователска и развойна дейност, което й от-

режда роля на лидер в областта на зелените технологии.

Предварителен анонс за продуктовите
акценти:

"В София ще представим зелени газови турбини M7-A03D, ко-

ито се отличават с изключителна мощност, ефективност и

имат най-ниското ниво на емисии на азотен оксид." - съобщава

Кристиан Атанасовичи, мениджър бизнес развитие в Kawasaki

Gas Turbine Europe. Компанията цели да разшири дейността си

в Югоизточна Европа.

Швейцарската компания Hitachi Zosen Inova ще популяризира

безопасни решения за производство на биогаз, електрическа и

топлинна енергия, компост от нерециклируеми отпадъци. Те мо-

гат да се приложат във всяка община, индустрия и селско сто-

панство.

Вместо да отделя метан при своето гниене, биомасата ста-

ва един от най-надеждните енергоизточници благодарение на

развитието на технологиите. Uniconfort от Италия - водещ дос-

тавчик на инсталации за отопление на биомаса и когенерация,

KBE Bioenergie от Хърватия, представител на Kohlbach (биогаз

инсталации) - са две нови имена в тазгодишното изложение.

Повишаването на качеството на биогаза има съществено

отражение в ефективността на утилизиращото оборудване и

размера на разходите за поддръжка и експлоатация. Затова Бел-

фри наред с традиционното оборудване за биогаз инсталации

ще насочи вниманието върху авангардни сероочистващи тех-

нологии.

Антон Войновски, управляващ директор на Херц България,

анонсира акцентите в представянето на компанията - първия

котел на дървени стърготини Herz firematic Condensation 20/35

и термопомпа Въздух-Въздух с инверторна технология

"commotherm LWi-Split 9-16".

За първи път Куоре Терм ще участва на ЕЕ & ВЕИ. Фирмата

е официален представител на производителя на пелетни съо-

ръжения Ravelli, които имат елегантен дизайн, висока степен

на автоматизация и работят с различни видове пелети.

В областта на ОВК посетителите ще се запознаят с реше-

ния за сградни системи и инсталации, за дома и малкия бизнес,

представени от Проксимус Инженеринг, както и с икономични-

те стенни газови котли и сплит климатични системи на Ру-

векс.

Омния Контракторс ще заложи на въздушни термопомпени

системи и вентилационни съоръжения за апартаменти и къщи

с компактни размери и изключително висока ефективност.

Инвестиция с голяма възвращаемост са продуктите на

QuattroGi - системи за пестене на енергия с приложение в хо-

телиерството, големи офис сгради и производства.

Традиционен участник е Балканика Енерджи - фирма с бога-

та продуктова гама: инсталации за компостиране, малки и мик-

робиогаз инсталации, фотололтаични, термални и термодина-

мични инсталации.

Новонетикс реализира успешно проекти, които се отлича-

ват с висока производителност и ниска себестойност на го-

товите продукти. Фирмата работи със световноизвестни име-

на: CPM Europe (оборудване и технологии за производство на

пелети); Molinos AFAU (технологии за нарязване, сушене, смила-

не и гранулиране на фуражи и биомаса); Dutch Dryers (системи

за термично сушене); Vyncke (производство на котли за изга-

ряне на биомаса).

Интерес ще предизвикат високопроизводителните преси на

Amandus Kahl за производство на дървесни пелети.

Макс 4ЕМ следва световните тенденции, свързани с еколо-

гично отопление. Българският производител ще предложи нови

камини, печки и котли с и без водна риза, разнообразие от го-

релки.

Автоматизирани решения за спестяване на енергия ще по-

каже Атреа България, които покриват всички аспекти от ре-

конструкцията и строителството на жилищни и бизнес сгра-

ди, хотели, болници, училища, фитнес зали, млекопреработва-

телни предприятия, кухни и др.

Акценти в паралелната програма:

• "Зелени инвестиции в енергетиката" - форум на Организаци-

ята за черноморско икономическо сътрудничество;

• Семинари на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект,

Енергийна Агенция Пловдив, Националната асоциация по би-

омаса, Камара на инсталаторите в България и др.

Паралелни изложения: Управление на отпадъци и Интелиген-

тни градове

За повече информация: Виа Експо, www.viaexpo.com

ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни
екорешения за бизнеса, общините и
домакинствата

ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни
екорешения за бизнеса, общините и
домакинствата
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        ините винаги са поставяли

уникални предизвикателства по от-

ношение на електробезопасността.

Добиваните материали, заедно с

праха и газовете, генерирани от

минното дело, улесняват превръща-

нето на сравнително незначителна

електрическа авария в експлозия или

голям пожар, а влажните и мокри

условия представляват допълнител-

ни усложнения. Мерките за безопас-

ност трябва да обхванат целия

жизнен цикъл на мината – от първо-

началното й планиране до момента

на затварянето й.

Захранване
Захранването при минно-добивни-

те дейности трябва да отговаря на

множество специфични изисквания,

които придават на тези електричес-

ки системи по-специален характер в

сравнение с други надземни инста-

лации. В допълнение към огромните

различия в основния проект, систе-

мите за електроснабдяване на мини-

те включват и редица специални ха-

рактеристики, свързани с инстала-

цията, произтичащи от конкретни-

те работни условия, факторите на

околната среда, затруднените дей-

ности по поддръжка и ремонт и спе-

циалните съображения за безопас-

ност. Аналогично, въздействието на

прекъсвания на електрозахранване-

то от какъвто и да е мащаб е зна-

чително по-голямо в сравнение с

това при надземните инсталации.

Спирането на електричеството под

земята може да застраши цялата

мина и, още по-важно, да застраши

човешкия живот.

Проектирането на системите за

електроснабдяване на мините също

поставя специфични изисквания по

отношение на експлоатационния

живот и амортизацията на инстала-

цията. По този начин икономически-

ят аспект има особено значение за

Електробезопасност
в минната
индустрия
М

Електробезопасност
в минната
индустрия
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основните проектни параметри, осо-

бено когато се отнася до кабелната

мрежа. Докато полезният живот на

надземен кабел може дори да надви-

ши тридесет години, то в условията

на мината той може да намалее до

една или две години, което е от го-

лямо значение за проектирането на

мрежата и за спазването на изиск-

ванията, на които трябва да отгова-

ря другото оборудване.

Не на последно място, специално

внимание трябва да се обърне на

съображенията за безопасност, осо-

бено при потенциално опасната

атмосфера, съдържаща взривоопа-

сен минен газ. Тази потенциална

опасност изисква да бъдат взети

най-строги предпазни мерки, за да не

се стигне до допълнителни рискове

от възникване на пожари или експ-

лозии на запалими газове или прах.

Електрическите инсталации са

неразделна част от минното оборуд-

ване, с което, особено в работната

зона, борави директно обслужващи-

ят персонал. Като се имат предвид

ограниченото пространство и теж-

ките условия на околната среда,

това предполага повишена потенци-

ална опасност от електрически кон-

такт поради възможни неизправно-

сти в електрическата система.

Следователно, защитата срещу

опасност от електрически удар

трябва да бъде проектирана по

такъв начин, че персоналът на ми-

ната да бъде предпазен от повреди

в системата.

Цялото енергозахранване на мини-

те обикновено се подава през главна

подстанция, разположена на най-бла-

гоприятното място с оглед на енер-

гийните изисквания от една страна,

и конфигурацията на електроразпре-

делителната мрежа, от която се

захранва, от друга. Като правило,

трябва да се предвиди двойна, т. е.

основна и резервна, система за зах-

ранване. Най-доброто решение е глав-

ната подстанция да бъде интегрира-

на в националната електроразпреде-

лителна мрежа, която автоматично

осигурява двойно захранване. Друго

възможно решение включва две от-

делни точки за захранване с надеж-

ден източник от регионалната елек-

троразпределителна мрежа.

Нисковолтови
комутаторни и
разпределителни
системи

Електрическата енергия, транс-

формирана до ниско напрежение, се

предава от подстанцията на мината

към основната нисковолтова разпре-

делителна система, която се състои

от шини и електроразпределителни

табла ниско напрежение. Таблата, от

своя страна, включват комутацион-

ни устройства и устройства за за-

щита на кабелните разклонения. В

допълнение към линиите, водещи към

други разпределителни батерии в

експлоатационната зона, инсталаци-

ята може да включва и други табла,

например за захранване на освети-

телната система, сигнализацията,

токоизправителите, специалните

устройства за управление и др.

Необходими са няколко стандарт-

ни табла за комутация и разпреде-

ление на захранването и за защита

на мрежата за ниско напрежение и

единичните устройства. Мрежите

ниско напрежение включват шини,

прекъсвачи, предпазители, комута-

тори и контактори. Тези устрой-

ства се използват за различни нис-

коволтови комутационни и разпреде-

лителни системи. С малки изключе-

ния за всички мрежи ниско напреже-

ние в мините се прилагат няколко

стандартни конфигурации.

Съображения за
безопасност на
електрическата
система

Когато дойде време за действи-

телното изграждане на електричес-

ката система в мина, трябва да се

предприемат всички възможни мер-

ки за ограничаване на рисковете.

Операторите трябва винаги да про-

веряват дали електрическата сис-

тема е заземена. Необходимо е да

има системи за автоматично

прекъсване на електрозахранването,

ако възникне проблем. Освен това

трябва да се инсталира резервно

захранване, което при аварийно из-

ключване да поддържа критичните

системи – оборудването за монито-

ринг на околната среда, контролни-

те зали, подемните съоръжения и

вентилаторите.

Винаги трябва да се използват

тествани и одобрени за използване

в мини кабели и оборудване. Има

материали, които не са подходящи

за приложение в минно-добивната

дейност. Те включват изолационни

материали (обикновено фенолни ви-

дове), които могат да се разграж-

дат, когато са подложени на искре-

не, да отделят потенциално токсич-

ни газове и да станат запалими;

оборудване, съдържащо полихлорира-

ни бифенили (ПХБ) и полихлорирани

терфенили (ПХТ); леки метали и тех-

ните сплави, включително алуминий,

магнезий, титан и цирконий, особе-

но в потенциално запалима атмос-

фера. Когато трябва да се използват

леки метали или техните сплави, те
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трябва да бъдат облицовани или покрити със защитен

материал, за да се намали рискът.

Предпазители или друга подходяща защита трябва да

се монтират възможно най-близо до шините, когато

спомагателни вериги за ниско напрежение са свързани

към шини с високо ниво на дефектиране. Това ще помог-

не за предпазване на окабеляването на спомагателна-

та верига. В допълнение, незащитените връзки между

предпазителите и шините трябва да се изпълнят така,

че да се избегнат повреди чрез използването на провод-

ници с възможно най-малка дължина, раздалечаването им

на достатъчно разстояние или употребата на подсиле-

на изолация.

Електрическите системи за сигнализация, управле-

ние и блокиране трябва винаги да бъдат проектирани и

изградени така, че всяка електрическа неизправност на

оборудването, контролирано от тях, да протича по

безопасен начин. Всички съединители, използвани в елек-

трическите системи на мините, трябва да имат под-

ходяща изолация, за да се предотврати електрически

удар и да се избегнат високи съпротивления, които

могат да доведат до прегряване, волтови дъги и искре-

не. Това е от особено значение в запалими среди.

Трябва да бъдат инсталирани трансформатори, кои-

то да гарантират, че проводниците за по-ниско напре-

жение не могат да бъдат подложени на свръхнапрежение.

Когато се използва оборудване в запалима атмосфера, е

препоръчително да не се допуска външната част на обо-

рудването да достига температура, по-висока от 33%

от температурата на запалване на горимия прах или газ.

Ако има някаква вероятност проводниците или изо-

лацията да се повредят, трябва да се предприемат

стъпки за тяхното предпазване, като се използва някаква

облицовка или обшивка. Мрежовите проводници винаги

трябва да се разполагат на безопасно място и да се пред-

приемат мерки за тяхното изолиране.

Когато се използват по-високоволтови проводници

(повече от 125 V) или всякакъв вид проводник в запали-

ма атмосфера, те трябва да бъдат защитени чрез

метален екран, тръбопровод или друг полупроводников

материал. За фиксирани кабели, работещи над 650 V, е

подходящо да се използват метални решетки, израбо-

тени от стоманена тел или друга подходяща твърда

метална обвивка. Мрежовите проводници с различен

токопреносен капацитет никога не трябва да се

свързват, освен ако електрическата защита на вери-

гата не е проектирана да предпазва проводника с най-

нисък капацитет.

Електрическите инсталации в мините трябва да

включват някаква форма на защита от свръхток. Ако

това е невъзможно, оборудването в системата трябва

да е с такива размери и якост, че да е устойчиво на

топлинните, магнитните, електрическите и механич-

ните натоварвания, на които може да бъде подложено.

Електроапаратурата, в която като средство за охлаж-

дане, изолация или защита от волтови дъги се използва

масло, е предпоставка за потенциална опасност от

пожар. Под земята не трябва да се инсталира ново

маслонапълнено оборудване. Съществуващото подзем-

но маслонапълнено оборудване трябва да бъде заменено

с такова, което не съдържа масло, колкото е възможно

по-скоро. Рисковете могат да бъдат намалени чрез

замяна на маслото със синтетични течности, специал-

но произведени за комутационна апаратура, които имат

много по-висока точка на възпламеняване, като преди

това е необходимо да се провери съвместимостта на

тези продукти с оборудването.

Безопасно използване на оборудването
Новите и старите компоненти на оборудването в

мините трябва винаги да бъдат напълно съвместими.

Свързването на несъвместимо оборудване или използ-

ването на погрешни конектори са сред водещите при-

чини за възникване на злополуки и наранявания. Ако има

някаква вероятност за свързване на несъвместими

щепсели или контакти, трябва да се вземат предпазни

мерки, за да се предотврати това, като се използват

кодиращи шпонки, катинари или ясно маркиране на раз-

пределителната уредба, щепселите и контактите.

Всяко електрическо оборудване, използвано в зони,

които потенциално могат да съдържат запалими пра-

хове или газове, трябва да бъде сертифицирано за при-

ложение в такива условия. Ако е необходимо да се изпол-

зва апаратура за мониторинг, тестване, запис или из-

мерване, която не е сертифицирана за употреба в тези

зони, винаги трябва да има изготвен план за осигурява-

не на необходимата безопасност при извършването на

тези дейности.
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За да се избегне токов удар от

открити, намиращи се под напреже-

ние проводящи части, вместо зазе-

мяване или други предпазни мерки

трябва да се работи само при ниски

напрежения – при или под 50 V AC или

120 V DC. Носимото оборудване,

използвано при по-големи напреже-

ния, изисква допълнителни предпаз-

ни мерки например двойна изолация

или захранване от изолиращ транс-

форматор. Във високопроводими

места или когато тялото може да е

влажно и да има контакт в голяма

област със заземени или занулени

проводници, трябва да се обърне

внимание при използването на ръчно

носимо оборудване. Тяговите акуму-

латори трябва да се сменят само на

определени станции за зареждане

или прехвърляне, които са адекват-

но оборудвани за това, като в бли-

зост до тях винаги трябва да е на-

лична техника за предотвратяване

на пожар. Също така под земята на

места, различни от определените

зарядни станции, трябва да се съхра-

няват само тягови акумулатори с

междинна изолация.

Операторите трябва винаги да

проверяват дали кабелните покри-

тия, защитните устройства и изо-

лационните екрани са надеждно зак-

репени към оборудването и правил-

но монтирани. Това ще предотвра-

ти навлизането на вещества, кои-

то биха могли да повлияят на цело-

стта на изолацията или проводници-

те на веригата. Необходимо е също

да се гарантира, че тези предпазни

компоненти са защитени от корозия,

особено във влажни зони.

Ако мината има потенциално за-

палима атмосфера и е налично ня-

какъв тип превозно средство с ба-

терия или алтернатор, шасито му не

трябва да се използва като токоп-

роводящ път за електрическата

верига, тъй като това може да до-

веде до възникване на пожар или ек-

сплозия.
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     тработеното ядрено гориво

(ОЯГ) и радиоактивните отпадъци са

странични продукти от ядрената

енергетика и други приложения на

радиоактивни материали в медици-

ната, индустрията и научноизследо-

вателската дейност. Този отпадъ-

чен поток включва материали под

различна форма и с различни нива на

радиоактивност и периоди на полу-

разпад. Радиоактивните отпадъци

изискват безопасно третиране и

обезвреждане. Допустимите подхо-

ди за обезвреждане зависят от ни-

вото на радиоактивност и устано-

вените практики в отделните

държави. Някои отпадъци са с тол-

Тенденции
в управлението
на отработено ядрено
гориво и радиоактивни
отпадъци

кова ниски нива на радиоактивност,

че могат да бъдат освободени от

регулаторен контрол и да бъдат

обезвредени като нерадиоактивни.

Радиоактивните отпадъци, пред-

ставляващи дългосрочен риск за

хората и околната среда обаче, след-

ва да бъдат поставени в подходящи

опаковки и транспортирани до спе-

циализирано съоръжение с множе-

ство физически бариери.

Управление на ОЯГ
Отработеното ядрено гориво се

генерира от експлоатацията на

всички видове ядрени реактори. В

някои страни се счита за отпадък,

а в други – за потенциален бъдещ

енергиен ресурс. В първия случай то

се обезврежда като отпадък след

няколко десетилетия на междинно

съхранение. Другата възможност е

преработката му за възстановява-

не на делящите се материали за

бъдеща употреба.

Предвиденото за преработка ОЯГ

може да бъде разделено на три ос-

новни компонента – уран, плутоний

и отпадъци, съдържащи продукти от

деленето и активацията. Уранът и

плутоният могат да бъдат използ-

вани повторно като ядрено гориво за

реактори, докато отпадъчната

фракция се встъклява и съхранява до

последваща обработка.

Отделеният по време на прера-

ботка уран може да бъде оползотво-

рен като гориво в съвременните

Тенденции
в управлението
на отработено ядрено
гориво и радиоактивни
отпадъци

О
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реактори след конверсия и, ако е

необходимо, обогатяване. Плутони-

ят може да бъде превърнат в MOX

гориво, в което се комбинират ура-

нови и плутониеви оксиди. Този вид

гориво понастоящем се използва в

реактори с лека вода. В дългосрочен

план се предвижда плутоният да се

използва като гориво в реактори от

четвърто поколение, в които енер-

гийната стойност на урана и плуто-

ния може да бъде оползотворена по-

добре.

Управлението на ОЯГ изисква ня-

колко транспортни етапа между

ядрените централи и съоръженията

за съхранение, преработка и обезв-

реждане. Транспортът обикновено

се осъществява със специализирани

контейнери, осигуряващи защита за

работниците и обществото и ох-

лаждащи горивото. Тези транспор-

тни дейности са строго контроли-

рани съгласно съответните нацио-

нални законодателни изисквания. В

случай на трансграничен превоз вся-

ка страна, включена в транспорти-

рането на ОЯГ, трябва да предпри-

еме мерки и гарантира, че дейности-

те се извършват по подходящ начин

и с разрешението на държавата

източник и държавата дестинация.

За държави, които се нуждаят от

преработка на отработено гориво,

но не разполагат със съоръжения за

това, такива трансгранични прево-

зи са необходимост.

Каквато и алтернатива за обез-

вреждане на ОЯГ да бъде избрана, за

определен период от време то тряб-

ва да се съхранява. Продължително-

стта на този период зависи от при-

етата стратегия за управление на

горивото и варира от няколко месе-

ца до десетилетия или повече. Вари-

антите за съхранение са два – мок-

ро съхранение в басейни или сухо в

контейнери или хранилища. Почти

всички ядрени реактори разполагат

с басейн за съхранение на отработе-

но гориво под някаква форма, тъй

като това е било изискано при про-

ектирането на съоръженията. Ако е

необходимо, може да бъде изграден

допълнителен капацитет за сухо или

мокро съхранение, който обикновено

се разполага в близост до реактора.

Поради ограничения капацитет на

някои площадки обаче се налага из-

граждането на хранилища извън тях.

Първоначално методът за съхране-

ние в новоизградените хранилища е

мокър, но понастоящем сухият ме-

тод е по-широко разпространен.

Съоръженията за преработка на

ядрено гориво също обикновено раз-

полагат с големи басейни за буфер-

но съхранение в приемните си зони.

Отпадъци с много ниска
активност

Отпадъците с много ниски нива

на активност се генерират в голе-

ми количества предимно при извеж-

дане на ядрени съоръжения от експ-

лоатация и почистване на замърсе-

ни терени. Типично тази група включ-

ва бетон, почва и отломки. Понасто-

ящем отпадъците с много ниска

активност се разглеждат като

отделен клас само в няколко държа-

ви – Франция, Япония, Литва, Испа-

ния и Швеция. В повечето случаи те

се считат за част от потока нис-

коактивни отпадъци.

Обемът на потенциалните от-

падъци с много ниски нива на актив-

ност може да бъде редуциран чрез

подходящото охарактеризиране и

сепариране на тези компоненти,

които могат да бъдат освободени

от регулаторен контрол. Обикнове-

но тези отпадъци не се подлагат на

последващо третиране, а само се

опаковат поради огромните количе-

ства и ниското съдържание на радио-

нуклиди.

В повечето случаи отпадъците

от тази група се съхраняват при

източника на генериране или в цен-

трализирано хранилище до транс-

портирането им до подходящо съоръ-

жение за третиране. По време на

този етап е необходимо те да бъдат

защитени единствено от атмосфер-

ните влияния (валежи и вятър).

Във Франция и Испания отпадъци-

те с много ниски нива на активност

се обезвреждат в специализирани

съоръжения в закрити изкопи с мал-

ка дълбочина, често в близост до

площадката им на генериране, за да

се избегне транспортирането на го-

лемите количества материал. В

други държави те се обезвреждат

съвместно с други видове отпадъци

(например нискоактивни), като из-

борът на стратегия за управление-

то им се прави въз основа на иконо-

мически и регулаторни фактори.

Нискоактивни отпадъци
Тази група отпадъци обикновено

не изисква значителна защита по

време на манипулиране и междинно

съхранение. Общо отпадъците с

много ниски нива на активност и

нискоактивните материали отгова-

рят за 95% от обема, но за под 2%

от радиоактивността на всички

радиоактивни отпадъци. Нискоак-

тивните отпадъци в повечето слу-

чаи се кондиционират в твърдо

състояние и се поставят в бетонни

или стоманени контейнери.

Третирането и кондиционирането

на нискоактивните отпадъци се

извършва или на мястото на генери-

рането им, или в специализирано

централизирано съоръжение. От-

падъците се разделят, третират,

кондиционират, опаковат, подлагат

на мониторинг и съхраняват до

транспортирането им до площадки-

те за обезвреждане. Широко прила-

гани процеси за кондициониране на

нискоактивни отпадъци са сушене-

то, изгарянето, изпарението, ком-

пактирането, топенето и цименти-

рането. За опаковането им се изпол-

зват бетонни контейнери, стомане-

ни варели или кутии, чиито размери

и форма са специално избрани, за да

отговорят на всички изисквания за

безопасност на съоръженията за

обезвреждане. Периодът на междин-

но съхранение на тези отпадъци

може да достигне над 100 години, в

случай че контейнерите запазват

целостта си.

Нискоактивните отпадъци, чиито

период на полуразпад е под 30 годи-

ни, се обезвреждат в плитки изкопи

или бетонни хранилища, в които се

разполагат контейнерите. Над тях

се поставя специална закривка, ог-

раничаваща проникването на вода,

ерозията на повърхността и достъ-

па на животни. В някои държави

обаче (Финландия, Германия и Швей-
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цария) се практикува или обмисля

съхранението на нискоактивни от-

падъци на дълбочина между 50 и 1000

m. Хранилищата са обект на наблю-

дение, докато свързаните с отпадъ-

ците опасности не се понижат до

приемливи нива (обикновено това

отнема няколкостотин години).

В някои страни се обмисля и гео-

ложкото съвместно съхранение на

нискоактивните отпадъци с такива

със средни и високи нива на актив-

ност или ОЯГ. Това би опростило

системата за управление на отпадъ-

ците поради по-малкия брой съоръ-

жения, които трябва да бъдат изгра-

дени, но е свързано и с по-сложно

проектиране, за да се избегнат вза-

имодействията между различните

видове отпадъци.

Средноактивни
отпадъци

Те обикновено съдържат значи-

телни количества радионуклиди с

дълъг период на полуразпад и поради

това изискват обезвреждане на

дълбочина, която осигурява дългос-

рочна изолация от биосферата. Сред-

ноактивните отпадъци налагат

необходимост от защита при мани-

пулиране и междинно съхранение и

отговарят за 3 до 5% от радиоактив-

ността на всички такива отпадъч-

ни материали.

Обработката им включва събира-

не, разделяне, обеззаразяване, нама-

ляване на обема или размера им и

стабилизация преди опаковане. Су-

шенето, изпарението, компактира-

нето, топенето и циментирането са

често прилагани технологии при

третирането и кондиционирането

на средноактивни отпадъци. При

обработката им следва да не се

допуска увеличаване на концентра-

цията на радиоактивни компоненти

до нива, надвишаващи възможности-

те на съоръженията и опаковките.

В зависимост от предвидената

дестинация за съхранение или обез-

вреждане средноактивните отпадъ-

ци често се третират или кондици-

онират чрез вграждането им в мат-

рица (от цимент или битум) и поста-

вянето им в контейнери, изградени

от подходящи материали за осигуря-

ване на необходимото ниво безопас-

ност. В някои случаи, когато не се

изискват допълнителни матрици,

кондиционирането се свежда един-

ствено до опаковане. В други случаи

самият отпадък, например голям съд,

замърсен отвътре, се използва като

контейнер, ако може да бъде запе-

чатан надеждно. За опаковане най-

често се използват бетонни контей-

нери със стоманена армировка, сто-

манени варели и кутии. Опциите за

съхранение на средноактивни от-

падъци са до голяма степен подобни

на тези при нискоактивните, с раз-

ликата, че се изисква по-високо ниво

на защита.

Високоактивни отпадъци
Аналогично на отработеното го-

риво, те обикновено се встъкляват

и съхраняват в продължение на някол-

ко десетилетия до намаляване нива-

та на отделяне на топлина. След

съхранение ОЯГ и високоактивните

отпадъци се обезвреждат в дълбо-

ки геоложки хранилища, намиращи се

на няколкостотин метра под земна-

та повърхност. При това е необхо-

димо да се имат предвид различни-

те видове геоложки среди и съот-

ветните бариери за осигуряване на

необходимото ниво на безопасност.

При конвенционалната преработ-

ка на високоактивни отпадъци те се

привеждат в течно състояние така,

че впоследствие да могат да бъдат

кондиционирани до химично из-

дръжлива и устойчива на топлина и

радиация твърда матрица. За тре-

тирането и кондиционирането на

високоактивни отпадъци се използ-

ват няколко вида стъкло и керами-

ка. Процесът на витрификация и

всички манипулации с контейнерите

се извършват дистанционно в защи-

тени клетки. Със значителен натру-

пан опит в областта са Белгия,

Франция, Япония, Русия, Обединено-

то кралство и САЩ.

Контейнерите с високоактивни

отпадъци се съхраняват във въздуш-

но охлаждани хранилища, подобно на

тези, използвани за ОЯГ. Експерти-

те са единодушни, че за момента

най-предпочитаният метод за оси-

гуряване на дългосрочна безопас-

ност за високоактивните отпадъци

е изолирането им в дълбоки геолож-

ки хранилища. Ако тези съоръжения

са с подходящо местоположение и

дизайн, те осигуряват пасивна, мно-

гобариерна изолация на радиоактив-

ните материали.
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През 2019 г. Тита-Консулт отбелязва 25 години на

българския пазар. Кои свои постижения отчитате като

най-значими за изминалия период?

Самият факт, че вече 25 години една малка частна

фирма, работеща в специфичен бранш като радиацион-

ния контрол и радиационната защита, се задържа на

пазара, е нашето най-голямо постижение. Превърнахме

се в една от водещите фирми, единствената в Бълга-

рия с толкова широка гама от продукти и услуги в об-

ластта на радиоактивността. Като започнем от кон-

султантските дейности и превозите на радиоактивни

материали, преминем през целия процес на инженеринг,

доставка и поддръжка на все по-широка гама специали-

зирана апаратура за радиационен контрол и дозимет-

рия, продължим с доставка на радиоактивни източници,

системи за технологичен контрол и системи за сигур-

ност, използващи източници на йонизиращи лъчения и

завършим с издаване на учебници и книги, свързани с

радиоактивността и не само това.

Вече повече от 6 години имаме акредитиран Орган за

радиационен контрол от вида C, който работи в 3 основ-

ни области - радиационен контрол на работна, жизнена

и околна среда, херметичност на радиоактивни източни-

ци и радиационен контрол на твърди материали.

Кои фирми и организации бихте посочили като най-

важни Ваши партньори и с кои реализирани проекти се

гордеете най-много?

Работили сме и продължаваме да работим с различни

организации от България и чужбина. Справяме се еднак-

во добре с тривиални задачи и със сложни нестандарт-

ни проекти за клиенти като АЕЦ Козлодуй, ДП РАО,

Агенция Митници, Гранична Полиция, Лукойл Нефтохим

и много други. Към всеки проект се отнасяме еднакво

отговорно, без значение какъв е той.

Част от ключовите ни партньорства са с фирмите,

които представляваме в България, като Thermo, ORTEC,

Automess, Berthold, Nuctech и други. Особено важно за нас

е 10-годишното сътрудничество с Департамента по

енергетика на САЩ чрез програмата му за Детекция и

задържане на нелегален трафик на ядрени материали.

Сътрудничим си изключително ползотворно и сме те-

хен регионален партньор по поддръжка на оборудване-

то за ЕС. Фактът, че ни се възлага да обучаваме спе-

Превърнахме се
в една от водещите
фирми в областта
Цветан, Явор и Илза Андрееви,
собственици на Тита-Консулт,

пред сп. Енерджи ревю

циалисти от други страни, ни прави горди с доверието,

което сме заслужили. Работим с най-известните лабо-

ратории в света - Oak Ridge, Los Alamos, Sandia, PNNL и

др. Черпим от техния огромен опит и знания.

Кое се оказа най-ключовото за успеха Ви дотук и върху

какво ще работите, за да надграждате резултатите си?

Нашият персонал, хората! Колективът от 30 човека

е ключовото нещо, което ни позволява да си поставяме

все по-високи цели. Комбинацията от специалисти и

експерти от старата генерация, с много знания и опит,

натрупани през годините, заедно с млади и висококва-

лифицирани инженери и физици, ни дава увереността, че

можем да се справим с всяка поставена задача, с всеки

възникнал проблем.

Надграждането е свързано основно със задържането

на тези млади хора в България при условия, които им

позволяват да се развиват и да се чувстват мотивира-

ни да бъдат част от колектива на фирмата. Всячески

поощряваме знанието, 4 човека от нас са докторанти.

Новият, значително по-голям офис на фирмата, кой-

то ще открием през тази година, ще подобри работна-

та ни среда и ще позволи да развием предлаганите от

нас услуги на още по-високо ниво.

Как се промениха технологиите за радиационен конт-

рол и радиационна защита за последните 25 години?

Както във всички области, така и тук промените са

непрекъснати. Технологиите се развиват и ние трябва

да сме в крак с тях. Ако не поддържаш добри междуна-

родни контакти, не изучаваш и не прилагаш добрите

практики, ако не участваш в международния обмен на

знания и опит, просто загиваш. Това ни кара да търсим

нови партньорства и нови възможности, да не спираме

да се развиваме, да сме в крак с времето. Дано успеем

да правим това и през следващите 25 години!

Превърнахме се
в една от водещите
фирми в областта
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    оплообменниците са компонен-

ти със съществена степен на зна-

чимост за много индустриални пред-

приятия, които често са подложени

на тежки експлоатационни условия,

водещи до корозия, поява на пукнати-

ни, изтъняване и други нежелани

явления и неизправности. С нара-

стващия фокус върху безопасност-

та, опазването на околната среда и

редуцирането на оперативните раз-

ходи ползите от извършването на

инспекции и провеждането на мони-

торинг на състоянието на съоръже-

нията са очевидни.

За инспекцията на топлообменни-

ци се прилагат различни техники,

като изборът на най-подходящата се

определя от поставените цели –

производствен контрол, превантив-

на инспекция или такава вследствие

на възникнала повреда, например теч.

Планиране
Аналогично на другите съоръже-

ния, планирането на инспекцията на

топлообменните апарати е жизне-

новажно за успешното им тества-

не и поддръжка. Процесът на плани-

ране започва с дефиниране на необ-

ходимите данни, които инспекцията

трябва да предостави. Следва из-

борът на техника за безразрушител-

но тестване и в зависимост от нея

- определяне на нужната степен на

чистота на топлообменника.

Изборът на техника за инспекция

трябва да се базира предимно на

Технологии
за инспекция на
топлообменници

това по какъв начин ще бъдат изпол-

звани получените данни. Ако напри-

мер се изисква извършването на

изчисления за прецизно определяне на

степента на корозия, следва да бъде

избран количествен метод. В този

случай е препоръчително предвари-

телно да е определена стойност за

дебелината на тръбните стени, при

достигането на която тръбите вече

трябва да бъдат подменени. Тази

стойност може да зависи от реди-

ца фактори като например от рис-

ка или последствията от теч. Ако

дадена неизправност би довела до

създаване на опасност или оказване

на негативно въздействие върху

околната среда, пределно допусти-

мата стойност на дебелината на

тръбните стени трябва да е по-

висока. Когато рисковете са по-

малки, тази стойност съответно

може да бъде по-ниска.

Съществуват поне четири мето-

да за изготвяне на график за инспек-

ция на топлообменници, които се

базират на времеви период, състо-

янието на съоръжението, риска и

последствията при възникване на

неизправност. Базираният на време-

то метод е най-простият и включ-

ва насрочване на инспекциите въз

основа на изминал период, като това

обикновено е свързано с извършване-

то и на други дейности по поддръжка.

Вторият метод се основава на сте-

пента на влошаване на състояние-

то на топлообменника от пускане-

то му в експлоатация. При планира-

нето въз основа на риска следва да

се предвиди по-голяма честота на

инспекциите на съоръженията, при

Т

Технологии
за инспекция на
топлообменници
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които той е по-висок. Последният

метод е разновидност на планиране-

то въз основа на риска, като той се

базира на въздействията, които би

оказала дадена неизправност върху

конкретното предприятие.

Инспекция с течен
пенетрант

С този метод чрез нанасянето на

течен пенетрант върху тестовата

повърхност на топлообменника се

откриват пукнатини и пробиви. Пе-

нетрантът постъпва в пукнатини-

те капилярно. В случай че нееднород-

ностите в топлообменната повърх-

ност са значителни, пенетрантът

се задържа в кухините след отстра-

няването на излишното количество.

След нанасяне на проявител пенет-

рантът се разпределя около неедно-

родността, показвайки наличието и

местоположението й. Тези индика-

ции се изследват на дневна или под-

ходяща изкуствена или ултравиоле-

това светлина в зависимост от из-

ползваните оцветени или флуорес-

центни частици.

Инспекцията с течен пенетрант

може да се използва за ефективно

откриване на пукнатини, прекъсна-

тости в съединения, шевове и др.

върху непорьозни повърхности от

черни и цветни метали, както и от

неметални материали като пласт-

маса и стъкло. Методът е особено

полезен за приложение върху немаг-

нитни материали, тъй като те не

могат да бъдат тествани чрез ин-

спекция с магнитни частици.

Простотата и ниските разходи

превръщат инспекцията с течен

пенетрант в популярен метод. Ако

се приложи правилно, с него могат

да бъдат открити дори миниатюр-

ни отвори в повърхностите. Този вид

инспекция отнема сравнително мал-

ко време и е може би най-разпрост-

раненият безразушителен тест след

визуалната инспекция.

Успехът на инспекцията с пенет-

рант зависи в голяма степен от

зрението на инспектиращия служи-

тел. Детайлите трябва да бъдат

цялостно почистени, за да може

пенетрантът да проникне в пукна-

тините и отворите. Опитът показ-

ва, че дори минимални вариации в

процеса могат да направят резулта-

тите от инспекцията невалидни и

поради тази причина е практика

всички инспекции с пенетрант да се

извършват само от обучен и серти-

фициран за целта персонал.

Пенетрантите са смеси от орга-

нични разтворители, които се харак-

теризират с добра омокряща способ-

ност, бързо разпределение по повърх-

ността и проникване в миниатюрни

дефекти. В зависимост от използва-

ната боя те се делят на видими

пенетранти, които обикновено са

червени, за да контрастират на

белия фон на проявителя на бяла

светлина, и флуоресцентни, които

осигуряват зеленикаво-жълта инди-

кация на тъмен фон при инспекция на

ултравиолетова светлина. Флуорес-

центните пенетранти обикновено

се използват за откриването на

фини пукнатини, но употребата им

не се препоръчва за груби повърхно-

сти, поради трудното отстранява-

не на излишните им количества.

Важно е при избора на химикали за

инспекцията на топлообменника да

се разглеждат само пенетранти,

съвместими с конструкционния ма-

териал на съоръжението. В зависи-

мост от начина на отмиване на

излишните количества от топлооб-

менната повърхност пенетрантите

се делят на водоразтворими, от-

страними с разтворители и такива,

които се премахват с помощта на

емулгатор.

Периодът, в продължение на кой-

то пенетрантът остава върху инс-

пектираната повърхност, е от клю-

чово значение. За въглеродна стома-

на се препоръчва той да е между 10

и 20 минути, а за сплави и неръжда-

ема стомана – между 15 и 20 мину-

ти.

Инспекция с магнитни
частици

Техниката се използва за откри-

ване на повърхностни и подповърх-

ностни нееднородности в топлооб-

менните повърхности от феромаг-

нитни материали, възникнали при

производствения процес или по вре-

ме на експлоатация на съоръжения-

та. Основава се на принципа, че ако

даден феромагнитен обект е намаг-

нитен, дефектите по повърхността

и под нея, които се намират под

някакъв ъгъл спрямо магнитните

силови линии, водят до резки изме-

нения в пътя на магнитния поток.

Когато върху тестваната повърх-

ност се нанесат феромагнитни ча-

стици, те се привличат от изтича-

щото заради дефекта магнитно

поле. По този начин могат да се

определят мястото, формата и раз-

мерът на дефекта. При използване на

метода е важно магнитното поле да

е насочено така, че да пресече ос-

новната равнина на дефекта.

Инспекцията с магнитни части-

ци може да се използва за изследва-
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не на заваръчни шевове по топлооб-

менници и зони, към които са били

временно прикрепени други съоръже-

ния и са особено податливи на напук-

ване.

Предимство на метода в сравне-

ние с инспекцията с течен пенет-

рант е, че позволява откриването и

на дефекти, които не са отворени

към дадена повърхност. Сред недо-

статъците са неприложимостта за

немагнитни метали, експоненциално

намаляващата чувствителност с

увеличаване на разстоянието от

повърхността и необходимостта от

много големи токове за инспектира-

не на агрегати със значителни раз-

мери.

Ултразвукова инспекция
Ултразвуковото тестване е един

от най-широко разпространените

методи за безразрушителна инспек-

ция. При него се използват високо-

честотни звукови вълни, преминава-

щи през инспектирания материал,

при което те се отразяват в меж-

динни повърхности или дефекти и се

губи част от енергията им. Отра-

зените звукови вълни се засичат и

анализират за определяне на наличи-

ето и локацията на дефектите или

на дебелината на конструкционния

материал на топлообменните по-

върхности.

Методът предоставя почти миг-

новени индикации за нееднородности

и е особено чувствителен по отно-

шение на откриването на фини пук-

натини и ламинарни дефекти, които

често се засичат трудно посред-

ством другите методи. Точността

и възпроизводимостта на ултразву-

ковата инспекция обаче до голяма

степен зависят от способността на

оператора да интерпретира резулта-

тите. Освен това дефекти, които са

в слоя непосредствено под повърхно-

стта, може да останат незасечени.

Инспекция с вихрови
токове

Този безконтактен метод се из-

ползва широко за безразрушително

тестване на тръбни компоненти.

Включва засичане на качествени

проблеми чрез изследване на взаимо-

действието между електромагнит-

ни полета и метали. Малък електри-

чески ток (вихров) се индуцира в

материала и всяка промяна в проти-

чането му поради наличието на де-

фект или нехомогенност се регист-

рира от бобина и впоследствие се

обработва електронно.

За инспекция на тръбите на топ-

лообменни апарати най-често се

прилагат техники с конвенционални

вихрови токове и с дистанционно

поле от вихрови токове. Неферомаг-

нитни тръби като такива от аусте-

нитна неръждаема стомана, медно-

никелови сплави и месинг се инспек-

тират по първия метод, а тръбите,

изградени от феромагнитни матери-

али – по втория. При топлообменни-

ци и съдове под налягане техниката

с вихрови токове намира приложение

за инспекция по време на производ-

ство и експлоатация, откриване на

прекъсвания в заваръчни шевове,

измерване дебелината на бои и по-

крития и др.

Технологията включва пропускане-

то на променлив ток през бобина

(сонда), която, поставена в близост

до предвидената за инспекция

повърхност, индуцира вихрови токо-

ве в материала. Наличието на де-

фект, прекъснатост или друг мета-

лен обект води до смущаване на

протичащите вихрови токове. Те, от

своя страна, генерират променливо

магнитно поле, което пресича на-

мотките на бобината и се опитва

да генерира обратен ток. Този обра-

тен ток може да бъде отчетен или

като напрежение във вторичната

намотка или чрез смущението в

импеданса на първичната намотка.

Изменението на импеданса може да

бъде измерено и съотнесено към

наличието и размера на дефект,

прекъснатост или метален обект.

При инспекцията с дистанционно

поле от вихрови токове се използва

нискочестотен променлив ток. Ме-

тодът е предпочитан за приложение

при феромагнитни материали, тъй

като конвенционалната техника с

вихрови токове не е подходяща за

откриване на дефекти в противопо-

ложните стени на тръби от такива

материали. Възбудителната бобина

генерира вихрови токове при ниска

честота в направление по периметъ-

ра на тръбата. Електромагнитното

поле преминава през стената, а

приемна бобина, разположена на оп-

ределено разстояние от възбудител-

ната, го засича. Тази техника се

използва успешно за инспекция на

феромагнитни тръби например от

въглеродна или феритна неръждаема

стомана. Технологията предлага

добра чувствителност по отноше-

ние на откриване и измерване на

обемни дефекти, причинени от коро-

зия, износване и др.
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     о време на производството,

рафинирането и разпространението

на нефтопродукти са необходими

различни по вид и размери резерво-

ари за съхранение. По-малките бол-

тови или заварени резервоари са по-

подходящи за етапа на добив, дока-

то големите заварени резервоари за

съхранение са широко използвани в

разпределителни терминали и рафи-

нерии по цял свят. Изборът на резер-

воар зависи от работните условия,

дизайна и необходимия капацитет за

съхранение.

Резервоарите могат да бъдат с

разнообразни размери и форми. За

специални приложения може да са

необходими резервоари, които са

правоъгълни, с формата на хоризон-

тални цилиндри или дори сферични.

Хоризонталните цилиндри и сфери-

те обикновено се използват за съхра-

нение на въглеводородни продукти

под налягане. Много по-разпростра-

нени са обаче резервоарите за съхра-

нение при атмосферно или по-ниско

налягане. Най-често срещани са вер-

тикалните цилиндрични резервоари,

чиито капацитет може да варира от

15 до близо 240 000 куб. м. Размери-

те съответно варират от 3 до над

120 м в диаметър.

Видове резервоари
Типът конструкция на резервоа-

ра зависи от необходимия размер,

както и от съхранявания продукт,

местоположението и наличното

пространство, преобладаващите

метеорологични или специфичните

Резервоари
за съхранение
на нефт

за площадката условия и местните

изисквания по отношение на безопас-

ността и опазването на околната

среда.

Преди развитието и усъвършен-

стването на заваръчните процеси,

резервоарите за нефтената индус-

трия са произвеждани посредством

или болтова, или нитова техника,

като са проектирани и доставяни

като сегменти за крайно асемблира-

не на място. Нитови резервоари от

ранните години на XX век все още

могат да бъдат открити по света,

при това много от тях в експлоата-

ция.

Болтовите резервоари по принцип

се произвеждат от стомана или

няколко неметални вида материали.

В случай че не са галванизирани или

с нанесено защитно покритие за

предотвратяване на корозия, болто-

вата стоманена конструкция може

да не предостави очаквания експло-

атационен живот, който предлагат

заварените стоманени резервоари.

Те се конструират от материали с

по-голяма дебелина, които могат да

издържат на известна степен на

корозия.

Алтернатива на болтовите ре-

зервоари са фабрично заварените

такива, чиито размер и капацитет

обаче са ограничени от метода на

транспортиране, използван за

трансфер на съоръжението от заво-

да до производствената площадка.

Фабрично заварените резервоари

предоставят на нефтената индус-

трия адекватни нива на безопасност

Резервоари
за съхранение
на нефт

П
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и ценова ефективност. Те се те-

стват за течове още в завода, за да

могат да са готови за експлоатация

при пристигането им на определено-

то място. След разтоварването им

и присъединяването им към налична-

та тръбопроводна инфраструктура

те могат директно да влязат в

употреба.

Друга алтернатива на болтовата

конструкция са фабрично произведе-

ните или асемблирани на място не-

метални резервоари, обикновено

изградени от пластмасови матери-

али. Сред предимствата им са из-

дръжливостта, невъзможността за

корозия, ниската им цена и малкото

им тегло. Едни от най-често среща-

ните такива резервоари са изграде-

ни от фиброармирана пластмаса

(FRP), като те са подходящи за ек-

сплоатация и на открито, и на зак-

рито.

Ограниченията по отношение на

работната температура за пласт-

масовите резервоари са обикновено

от 5 до 65°C. Тъй като обаче плас-

тмасовите резервоари се разграж-

дат по-бързо от металните при

пожар, някои оператори забраняват

експлоатацията им за съхранение на

нефтохимически продукти.

От външната страна на резерво-

арите трябва да бъде нанесено

цветно покритие за защита от ул-

травиолетовото излъчване, а

вътрешната облицовка следва да

бъде избрана като съвместима със

съхранявания продукт. Необходима е

и защита от механични въздействия.

Според добрите практики по плани-

ране пластмасовите резервоари не

трябва да се разполагат в близост

до други запалими резервоари за

съхранение. Специално внимание

трябва да се отдели на местните

разпоредби за осигуряване на безо-

пасност при съхранение на запалими

продукти в запалими контейнери.

Увеличената употреба на нефтоп-

родукти през последните десетиле-

тия води до смяна на източниците за

доставка. Промените във физичните

и химичните свойства на продукти-

те поставят нови предизвикател-

ства пред производителите на резер-

воари. Все по-строгите изисквания за

безопасност и опазване на околната

среда също са съществен фактор при

избора и проектирането на резерво-

ари за нефтената индустрия.

Основните видове конструкции са

резервоарите за съхранение при

атмосферно налягане, отворените

резервоари и резервоарите с непод-

вижен и плаващ (външен или вътре-

шен) покрив. В зависимост от съхра-

нявания продукт може да се наложи

и използването на затворен резер-

воар с плаващ покрив.

Отворените резервоари са едни

от първите използвани за съхране-

нието на нефтопродукти. Въпреки че

осигуряват задържане на течност-

та, директната експозиция на

повърхността на атмосферата е

предпоставка за високи загуби от

изпарение, отделяне на миризми и

увеличен риск от пожар. Понастоя-

щем отворените резервоари имат

ограничено приложение в нефтена-

та индустрия, предимно за събира-

не на замърсени течни потоци, про-

мивни или отпадъчни води.

Резервоари с неподвижен
покрив

Често срещани са в производ-

ствените предприятия за съхране-

ние на въглеводороди с парно наля-

гане близо до атмосферното. В тези

случаи те трябва да са оборудвани

с клапани за налягане или вакуум и да

са продухани с природен газ, за да се

елиминира постъпването на въздух

в парното пространство. Загубите

от изпарение могат да бъдат висо-

ки, особено когато в резервоара се

зарежда суров петрол и парите се

отделят през клапана за налягане. В

терминалите за суров петрол и пом-

пените станции в резервоарите с

неподвижен покрив може да бъде

монтиран и вътрешен плаващ покрив

за намаляване на загубите от изпа-

рение на продукта.

Най-разпространената конструк-

ция включва конусовиден покрив,

поддържан от единична централна

колона и вътрешна или външна рам-

ка. Междинни колони се използват,

когато диаметърът на резервоара е

над 36 м. Някои конструкции могат

да са с тънкостенна покривна сглоб-

ка за допълнителна защита в случай

на внезапно покачване на вътрешно-

то налягане. Тогава проектното
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налягане е ограничено до еквивален-

тното налягане на собственото

тегло на покривните пластини и

поддържащата ги структура. Други

конструкции, например самоподдър-

жащият се куполообразен покрив или

покрив тип чадър могат да се изпол-

зват, когато наляганията надвиша-

ват възможностите на конусовидни-

те покриви.

Резервоарите от този вид тряб-

ва да разполагат с бързо отварящ се

люк на покрива, даващ достъп на

оператора да определи наличието на

вода, измери нивото и вземе проби от

суровия петрол. Люкът трябва да е

проектиран така, че да действа като

резервен вариант за изпускане на

налягане в допълнение към първичния

клапан за налягане и вакуум.

Режимът на пълнене и изпразва-

не на резервоара също оказва въздей-

ствие върху парното пространство

под неподвижния покрив. Когато от

резервоара се източва продукт, в

парното пространство се засмуква

въздух, което е предпоставка за

опасност. През периода до следващо-

то пълнене изпарителните загуби от

дишане се увеличават поради по-

големия обем на парното простран-

ство. При запълване на резервоара

с продукт нарастващият обем теч-

ност измества въздухопарната смес

през вентилационния отвор на резер-

воара, генерирайки значителни еми-

сии от изпарение.

Докато парното налягане на про-

дукта е ниско, се счита за безопас-

на практика да се използва свобод-

но вентилиран резервоар с неподви-

жен покрив. За производствени ре-

зервоари и други приложения, в кои-

то парното налягане на постъпва-

щата течност надвишава атмос-

ферното при нормална температу-

ра на околната среда, е необходима

система за създаване на покриващ

газов слой за поддържане на положи-

телно налягане в резервоара и свеж-

дане до минимум на възможността

за засмукване на въздух в парното

пространство. В периоди без запъл-

ване процесът на дишане на резер-

воара може да доведе до постъпва-

нето на въздух в него през клапана

за налягане или вакуум и до форми-

рането на взривоопасна смес.

Системата за създаване на покри-

ващ газов слой се състои от източ-

ник на природен газ и регулиращ кла-

пан за поддържане на налягането в

резервоара до предварително зададе-

на стойност. Когато налягането се

повишава, регулиращият клапан се

затваря. Ако налягането продължи да

се покачва, клапанът се отваря, за да

се изпуснат покриващият газ и изпа-

ренията от продукта.

Резервоари с плаващ
покрив

Резервоарите с плаващ покрив не

са предназначени за съхранение на

всякакви нефтопродукти. Като цяло

те са подходящи за приложения, при

които продуктите не са стабилизи-

рани (парите не са отстранени).

Предназначението на резервоарите

с плаващ покрив е да осигурят безо-

пасно и ефективно съхранение на

летливи продукти с минимално от-

деляне на пари в околната среда.

Резервоарите с вътрешен плаващ

покрив са разработени в средата на

50-те години на XX век с цел защита

на плаващия покрив от неблагоприят-

ни метеорологични условия, включи-

телно мълнии. В парното простран-

ство между плаващия и неподвижния

покрив са разположени отвори за

циркулация, позволяващи естествена

вентилация и намаляване на риска от

акумулиране на пари от продукта и

формиране на запалима смес.

Затворените резервоари с пла-

ващ покрив са подобни на тези с

вътрешен плаващ покрив, но при тях

не протича естествена вентилация.

Вместо това, те са оборудвани с

клапан за налягане или вакуум, а в

някои случаи и със система за създа-

ване на покриващ газов слой. Емиси-

ите от тези резервоари са практи-

чески същите като от резервоари-

те с вътрешен плаващ покрив, но те

могат лесно да бъдат уловени и

отведени за последващо третиране

при необходимост.

По принцип плаващият покрив

обхваща цялата повърхност на теч-

ността с изключение на малка част

по периметъра на резервоара. При

нормални условия покривът плава в

центъра на резервоара. Под заварен

стоманен плаващ покрив не трябва

да има парно пространство. При

нормални условия количеството

пари, което може да се задържи под

плаващия покрив, трябва да е незна-

чително. Ако обаче се натрупа голя-

мо количество изпарения или други

некондензиращи пари, може да се

засегне плавателната способност

на покрива.

Важно е да се разбере как функ-

ционират плаващите покриви и защо

детайлите са от такова значение

при проектирането на резервоари с

такива конструкции. Изследването

на емисиите от изпарение от резер-

воари за съхранение на нефт и не-

фтопродукти, както и методите за

управление и елиминиране на тези

емисии, са предмет на множество

аналитични проучвания, полеви и

лабораторни тестове.
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