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Стартира изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток
и Неа Санта
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) започна изграждането на
междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България, и Неа
Санта, Гърция. Електропроводът е с обща дължина 151 километра – 122
километра на българска територия и 29 километра на гръцка територия.
Проектът за изграждане на междусистемния електропровод е включен в
четвъртия списък с проекти от общ интерес на Европейската комисия. За
изпълнението му са предоставени 58 млн. лв. безвъзмездно финансиране. Трасето на електропровода на българска територия преминава през пет общини – Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково.
В рамките на меморандума за разбирателство между ЕСО и гръцкия
преносен оператор IPTO е създаден орган за координиране на дейностите по
изпълнението на проекта на българска и гръцка територия. Очаква се проектът да бъде реализиран през 2023 г.

Провежда се годишният ремонт на V блок на АЕЦ Козлодуй
На 11 април т. г. стартира плановият годишен ремонт на V блок на АЕЦ
Козлодуй. Дейностите по рехабилитацията включват профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със
свежо ядрено гориво за новата 27-а горивна кампания.
От централата съобщиха, че ще бъдат реализирани предвидените дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на ядреното
съоръжение, както и че VI блок работи с пълно натоварване на мощността.
Предвижда се плановият годишен ремонт на V блок да продължи до втората
половина на месец май.

ЧЕЗ предлага намаляване на цените в стопанския сегмент с близо 23%
ЧЕЗ Електро внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
предложения за утвърждаване на цените за услугите „снабдяване с електрическа енергия“ и „разпределение на електрическа енергия“ за предстоящата ценова година, започваща от 1 юли т. г. Във връзка с очакваните промени
в електроенергийния пазар дружеството предлага намаляване на цените в
стопанския сегмент с 22,88% за върхова тарифа и с 8,04% за дневна тарифа.
Предложението включва и намаляване на цената на енергията за битовите
клиенти с 10,38% при измерване с една скала.
Ценовото предложение на ЧЕЗ Разпределение цели покриване на реалните
разходи за лицензионната дейност, подобряване на качеството на услугата,
гарантиране на сигурността на доставките, както и развитие и разширяване на електроразпределителната мрежа. Окончателните цени ще бъдат
определени от КЕВР, като се отчетат и внесените заявления от производители на електрическа енергия.
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NETZSCH Pumpen & Systeme представи специална помпа за инсталации за биогаз
NETZSCH Pumpen & Systeme създаде специална конструкция винтова помпа, пригодена за производството на биогаз, която гарантира много висока
ефективност на инсталацията, ниски разходи и малко усилия, информираха
от Евротех, представител на немския производител у нас.
„NEMO B.MAX се основава на доказана технология с ексцентрик-винтова
помпа, която включва хеликоидален ротор, въртящ се в стационарен статор, който е геометрично адаптиран към него. В процеса се образуват
транспортиращи кухини със същата форма, в които сухата смеска се пренася гладко от входа към нагнетателната страна, независимо от нейната
консистенция. Няма нужда от отделен резервоар за миксиране, защото
всичко се смесва в помпата чрез допълнителен фланец за подаване на
течности. Тя транспортира биомасата на по-големи разстояния, което
позволява по-голяма гъвкавост при проектирането на инсталацията“, поясниха от Евротех.
Когато има буци и/или влакнест субстрат с високо съдържание на сухо
вещество, може да се вгради и допълнителен aBP-модул, предотвратяващ
образуването на купчини по страничните стени. За още по-голяма експлоатационна надеждност експертите от Евротех препоръчват преди помпата да се подвърже и мацератор.

Енерго-Про изгради нов соларен парк в Добрич
Енерго-Про изгради нов соларен парк на фирма ТТ-Сервиз в Добрич. Централата е разположена върху площ от 180 кв. м и е с мощност 15 KWp.
„Очакваната годишна генерация e 18 MWh, a възвръщаемостта на инвестициите може да бъде гарантирана в рамките на 6-7 години“, коментират от
компанията. Съоръжението е с вградена онлайн система за мониторинг,
която ще позволява на клиента в реално време да следи генерираната от PV
системата енергия.
ТТ-Сервиз е вносител на над 28 водещи световни марки, специализирани
в производството на транспортна техника и резервни части за товарни
автомобили и автобуси. Oт 2011 г. фирмата извършва компютърна диагностика на транспортните средства и предлага ремонтни услуги.

Отчетен е ръст на търгуваната електроенергия на единния пазар „в рамките на деня“
Европейското пазарно обединение „в рамките на деня“ отчете увеличение на търгуваните количества електроенергия след старта на втората
вълна за пазарна интеграция. По данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) присъединяването на българската пазарна зона към пазарния сегмент „в рамките на деня“ е довело до над два пъти увеличение на
търгуваните месечни количества електроенергия през периода декември
2019 г. - февруари 2020 г.
През първото тримесечие на 2021 г. се очаква реалният старт на третата вълна за пазарна интеграция, която ще доведе до разширение на
непрекъсната трансгранична търговия на електроенергия до Италия и
Гърция. България ще е част от проекта посредством българо-гръцката
граница.

Булгаргаз резервира 500 млн. куб. м природен газ от терминала за втечнен газ до
Александруполис
С решение на Министерския съвет (МС) се фиксира количеството втечнен природен газ, което Булгаргаз ще резервира от терминала до Александруполис, Гърция – 5 300 000 MWh/г (500 млн. куб. м/г). Удължен е и
периодът, за който се резервират количествата – на 10 години. Българската страна чрез Булгартрансгаз ще участва като акционер в проектната компания Газтрейд, която осигурява развитието на проекта за
изграждане на новия LNG терминал до Александруполис. Участието в
проекта е в изпълнение на политиката за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ с цел гарантиране на
енергийната сигурност и постигане на конкурентни цени за българските
потребители.
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НСИ отчита 100% ръст в производството на природен газ за година
Националният статистически институт (НСИ) регистрира 100% ръст в
производството на природен газ през януари т. г. спрямо януари 2019 г. и 20%
ръст спрямо декември 2019 г. За същия период Институтът отчита спад
в производството на твърди горива - с 9,1%, дизелово гориво - с 2,6% и
електроенергия - с 2,7%.
На годишна база е регистриран ръст в производството на пропан-бутанови смеси - с 11,1% и спад в производството на твърди горива - с 33,5%,
безоловен бензин - с 6,3%, дизелово гориво - с 9,1% и електроенергия - с
13,3%. През януари т. г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13,2%, и дизелово гориво
- с 14,7%.

Изграждат лаборатория по интегрирани енергийни системи във Владая
Научният институт за чисти технологии (НИЧТ) обяви инвестиционно
предложение за изграждане на Лаборатория за експериментално развитие
„Интегрирани енергийни системи“. Изграждането на специализираната лаборатория е част от проекта за „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“,
насочен към технологии и системи за генериране, съхранение и потребление
на чиста енергия. Инвестицията е финансирана от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Обектът предстои да бъде изграден във Владая.
Лабораторният комплекс ще включва демонстрационни прототипи на
различни видове слънчеви и вятърни генератори. Освен това дейността на
научния комплекс предвижда създаването на отдел „Силова електроника“,
който да провежда научно-приложни изследвания за развитие на електронни
системи за контрол на преобразуваната енергия от ВЕИ. Според инвестиционното предложение лабораторията ще работи и по разработването на
система за директно използване на възобновяема енергия в електротранспортната мрежа.

Американски енергийни експерти представиха алтернативни методи за използване на
въглища
Енергийни експерти от Департамента по енергетика на САЩ посетиха
Мини Марица-изток и рудник „Трояново-1“. Посещението се провежда в
рамките на Стратегическия диалог на високо равнище – форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от
взаимен интерес за България и Съединените американски щати. От Департамента по енергетика на САЩ представиха информация за изследвания
и развитие на енергийни системи на основата на въглища, както и за
улавяне и съхранение на въглерод. Гостите проведоха среща с министъра
на енергетиката Теменужка Петкова, както и с директора по икономика
и финанси Стелиан Коев и управителите на трите рудника – Милен Манов,
Живко Бончев и Тошко Кавалджиев. Бе обсъдена възможността за сътрудничество по отношение на запазване на капацитета на въглищните централи в България, използвайки опита и разработените технологии в САЩ.
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Енергийна сигурност
на ЕС в условията
на криза
А

декватната подготовка за справяне с рискове и
безпроблемното трансгранично сътрудничество са от
съществено значение за предотвратяването или управлението на кризисни ситуации на територията на Европейския съюз (ЕС). Един от наскоро приетите законодателни инструменти за постигането на тези цели е
Регламент 2019/941 за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор. Нормативният документ
изисква държавите членки да работят за идентифицирането на всички възможни кризисни сценарии на национално и регионално ниво, които могат да повлияят на
енергийните доставки. На база на тези сценарии властите трябва да разработят планове за справяне с
рисковете при всеки конкретен случай.
Защитата на критичната енергийна инфраструктура придобива все по-голямо значение през последните няколко десетилетия поради нарастващото въздействие,
което може да възникне в резултат от сериозни щети,
причинени например от терористична атака. Гарантирането на сигурността на тази инфраструктура е все
по-важно и заради дигиталната трансформация, която
революционизира всеки аспект от живота ни. Това включва и енергийния сектор, където дигиталните технологии и скоростният обмен на данни подобряват точността и ефективността. Дигитализацията позволява и побързото идентифициране и управление на всякакви изменения в енергийните доставки и потребности. В същото
време обаче дигитализацията създава и нови слаби места в енергийния сектор. Днес гарантирането на сигурността на доставките обхваща и подобряване на устойчивостта срещу координирани кибератаки, насочени към
европейската енергийна инфраструктура.
Мерки като гореописаните гарантират, че Европа е
добре подготвена за неочаквани кризи, какъвто е случаят с пандемията от COVID-19. Огромното нарушение на
нормалния начин на живот вследствие на създалата се
ситуация илюстрира зависимостта на обществото от
стабилна енергийна система, жизнено важна за осигуряване на енергийните доставки за болниците, индустриалните предприятия, произвеждащи медицинско оборудване, и на хората, принудени да останат в домовете си.
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Понастоящем няма заплаха за енергийната сигурност
в Европа, информират от Европейската комисия. Благодарение на високата степен на дигитализация значимостта, която се отдава на сигурността в сектора, и
законодателната рамка на ЕС, енергийните оператори
(най-вече на критична инфраструктура като ядрени централи и контролни центрове) вече разполагат с добре
разработени планове за преодоляване на подобни кризисни ситуации. В условията на настоящата пандемия това
позволява да се предприемат всички необходими мерки
за защита на здравето и безопасността на служителите, като същевременно се гарантира непрекъснатост
на обслужването.
След кризата с COVID-19 енергийната сигурност ще
остане важна тема за политиката на ЕС. Краят на
пандемията ще изправи света пред значителен икономически спад, чийто мащаб трудно може да бъде прогнозиран към момента. Въпреки тази несигурност лидерите на ЕС подчертават важността на постигането
на амбициозната цел за климатична неутралност до 2050
г., като това трябва да окаже въздействие върху решенията за инвестиции на бизнеса през идните месеци.
Това може да се разглежда и като възможност за подобряване на енергийната сигурност. Реновирането на
сгради например ще донесе комбинирани ползи от намаляване на потреблението на енергия и същевременно
създаване на работни места и стимулиране на местната икономика.
брой 3/2020
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Кабели и куплунги за
зарядни станции
за електромобили
П

овечето производители на зарядни кабели за електрически превозни средства предлагат както кабели с малко напречно сечение за променливотоково зареждане, така и
такива с големи диаметри (прави или
спирално навити) за постояннотоково зареждане. Важни характеристики, които кабелите за зарядни станции за електромобили трябва да
притежават, са висока издръжливост на условията на околната среда, устойчивост на различни химикали и температурни натоварвания. В
повечето случаи за целта се използват безхалогенни кабели, които не
поддържат горенето. Преди пускането им на пазара параметрите на
кабелите се тестват в лаборатории в съответствие с приетите
стандарти в областта.
Кабелите за променливотоково
зареждане на електромобили обикновено са многожилни, с два куплунга,
прикрепени към двата им края. Кабелите за постояннотоково зареждане също са многожилни, но единият
им край е фиксиран към зарядната
станция, а другият е свързан към
куплунг за осъществяване на контакта с електрическото превозно средство.
Изборът на дължина на кабела зависи изцяло от конкретното приложение. При нужда от заобикаляне на
различни препятствия между зарядната станция и електромобила може
да е необходим кабел с дължина между 15 и 20 м. За по-къси разстояния
обикновено се избират зарядни кабели с дължина от 3 до 5 м. Трябва да
се има предвид обаче, че един 20метров кабел за зареждане на електрическо превозно средство може
да тежи близо 12 кг, което значител8

но затруднява пренасянето и боравенето с него. За някои ползватели
на електромобили, които не разполагат с гараж за монтирането на
зарядна станция за домашно ползване например, използването на удължаващи кабели за достигане до найблизкия контакт е единственото
решение. Някои производители препоръчват да не се ползват удължители, тъй като често диаметърът
им не е достатъчно голям, за да
издържат на относително високите
токове при зареждане в домакинствата. В случай че все пак се използва удължител, диаметърът му
трябва да е минимум 1,5 мм, за да се
избегне рискът от прегряване и
стигането до катастрофални последствия. Кабелът трябва да бъде
развит изцяло.

Пазарни тенденции
Глобалният пазар на зарядни кабели за електромобили ще нараства с
годишен темп на растеж (CAGR) от
31,8%, достигайки стойност от

1,808 млрд. щатски долара до 2027
г. от приблизително 198 млн. щатски долара през 2019 г., сочи проучване на Markets and Markets. Движеща
сила за ръста на пазара ще бъдат
фактори като нарастващото използване на електрически превозни
средства, бързото разработване на
захранващо оборудване за електромобили и повишаващото се търсене
на бързозарядни кабели.
Очаква се най-голям пазарен дял
за разглеждания период да има сегментът за кабели за променливотоково зареждане, което се прилага при
зарядни станции за домашно и обществено ползване. Този тип зареждане предлага ниска изходна мощност
и малък размер на инсталационните
разходи. Монтираните на стена зарядни устройства за електромобили се предпочитат пред инсталираните на пода, тъй като се спестяват средства за подземно електрифициране. Зарядните станции за
монтаж на стена са най-подходящи
за жилищни сгради. Кабелите за проброй 3/2020
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менливотоково зареждане могат да бъдат за еднофазни или трифазни приложения в зависимост от изискванията за тока и мощността.
Според експертите от Markets and Markets най-висок
ръст на пазара за зарядни кабели за електромобили за
разглеждания период ще отбележи регионът на Северна Америка, следван от Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Различни проекти за увеличаване на броя
публично достъпни зарядни станции, инициирани от
правителствата в САЩ и Канада, ще са определящият
фактор за ръста в региона. Движеща сила ще бъдат и
фактори като нарастващото инсталиране на усъвършенствани зарядни станции и присъствието на водещи
компании в индустриалния сектор за производство на
захранващо оборудване за електрически превозни средства.
Най-голям пазарен дял за прогнозния период анализаторите отреждат за Азиатско-тихоокеанския регион.
Правителствата в Китай и Индия вече осъзнават потенциала на глобалния пазар на захранващо оборудване
за електрически превозни средства и предприемат
редица инициативи за привличането на водещи производители на зарядни станции на местните пазари.
Отново движещ фактор за пазара на зарядни кабели за
електромобили в региона се очаква да бъде непрекъснато разрастващата се зарядна инфраструктура.

Стандартизация
През 2017 г. Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) публикува стандарт EN 50620 „Електрически кабели. Кабели за зареждане на електрически превозни средства“. Този стан-
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дарт определя проектирането, размерите и изискванията към изпитването на безхалогенни кабели с екструдирана изолация и обвивка, с обявени стойности
на напрежението до 450/750 V включително, за гъвкави приложения при тежки условия за захранващия източник между точката на електрозахранването и
зарядната станция или превозното средство. Документът разглежда кабелите за зареждане на електромобили, предназначени за електрозахранване и, ако
е необходимо, за комуникация. Кабелите за зареждане
са приложими за режими на зареждане от 1 до 3 в
съответствие с IEC 61851-1. Кабелите с обявено напрежение 300/500 V са разрешени само за режим на
зареждане 1 съгласно IEC 61851-1. Максималната работна температура на токопроводимите жила на кабелите в стандарт EN 50620 е 90°C. Според документа кабелите могат да бъдат: неделима част от превозното средство (случай А на IEC 61851); разглобяем
кабелен комплект със съединител за превозно средство
и свързване на променливотоково захранване към електрически контакт (случай B на IEC 61851-1); с постоянно закрепване към неподвижна точка за зареждане
(случай C на IEC 61851-1). Стандартът описва кабели,
чиято надеждност и безопасност е осигурена, когато
те са инсталирани и/или използвани в съответствие
с указанията на EN 50565-1 и приложение B. Второ издание на стандарта е публикувано през 2019 г.

Охлаждане на кабелите
Високомощностното зареждане, което се използва в
бързозарядните системи за електромобили, позволява
възстановяване на капацитета на батерията на превозното средство в рамките само на няколко минути,
гарантирайки пробег от няколкостотин километра.
Силният заряден ток, който се използва при тази технология, генерира големи количества топлина, което
налага необходимостта от ефективно охлаждане на
станцията и най-вече на кабела. Това е поради факта,
че напречното сечение на кабелите е ограничено с цел
да се осигури нормално манипулиране и да се предотврати прекомерното му втвърдяване. Заради това ефективното охлаждане на зарядните кабели е от изключително голямо значение.
Огромните спестявания на време, които могат да
бъдат реализирани благодарение на охлаждането на
бързозарядните системи, са ключов фактор за гарантиране на възприемането на технологията сред ползвателите на електромобили. Друг важен аспект е, че една
надеждна охлаждаща система дава възможност да не
се компрометира безопасността на зарядната станция.
На пазара се предлага широка гама от модули за
активно и пасивно охлаждане, които са компактни и лесни
за интегриране в зарядните станции. Модулите за пасивно охлаждане използват въздуха от заобикалящата
среда, докато модулите за активно охлаждане включват хладилен компресор. При модулите за активно охлаждане желаната температура на кабела и куплунга се
постига чрез постоянна, регулируема циркулация на
охлаждащата среда. Проучвания показват, че в случай
на охлаждане с течност теглото на кабела може да се
намали с 40%. Температурите могат да се поддържат
максимално ниски и чрез използването на куплунги, които се охлаждат вътрешно и в повечето случаи са
оборудвани със сензори за течове, гарантиращи високо
ниво на безопасност.
брой 3/2020
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Актуални технологични
тенденции в PV
индустрията - част 2

В

първата част на статията,
публикувана в бр. 2/2020 на списанието, ви запознахме с пазарните
тенденции в сектора на соларната
енергетика и новостите при материалите за производство на фотоволтаични панели. Акцент беше
поставен и върху тънкослойните
технологии, които имат потенциала да променят индустрията. В
продължение на темата, в настоящото издание ще разгледаме тенденциите в областта на модулните
технологии, както и някои от иновативните приложения на фотоволтаиците.

Усъвършенствани
модулни технологии
Появата на нови клетъчни архитектури осигурява възможност за
по-високи нива на ефективност.
Основна движеща сила за тази промяна са PERC (Passivated Emitter and
Rear Cell) клетките и тяхната съвместимост с други иновации. За в бъдеще най-важната технологична тенденция на пазара е свързана с двулицевите клетки и модули.
Двулицевите соларни клетки се
разработват от десетилетия и днес
техният производствен процес може
да се смята за един от най-усъвършенстваните за соларни модули.
Двулицевите клетки могат да генерират електроенергия не само от
слънчевата светлина, попаднала
върху предната им страна, но и от
отразената светлина, падаща върху
задната им страна. Понастоящем
Китай запазва статуса си на найголям производител и краен пазар на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

G

брой 3/2020

двулицеви модули. В световен мащаб
търсенето също нараства, като се
наблюдава увеличение на използването на такива модули в PV инсталации за комунални нужди в САЩ, Бразилия и Обединеното кралство.
Използването на двулицеви модули предлага повишаване на ефективността относително с 5 до 20%
посредством увеличаване на енергийния добив от определена модулна площ. Според експертите от
отдела за модулни технологии на
Фраунхофер института за соларни
енергийни системи почти всеки производител на клетки, преминал към
PERC, работи и върху двулицевата
технология. Въпреки ръста и предимствата на двулицевите клетки,
технологията трябва да преодолее
някои предизвикателства, например
липсата на международен стандарт
за изпитване и на общи правила за
определяне на цените на електроенергията, както и проблемите със
симулацията на енергийния добив и
рентабилността.
Един от видовете двулицеви модули са типът стъкло-стъкло. Това
са соларни панели, чиито клетки са
разположени между две стъклени
плоскости. Обикновено те се използват за системи за комунални нужди и са добро решение за тежки
условия на околната среда (например
висока температура и влажност),
тъй като са по-устойчиви на проникването на влага. Технологията се
разработва от десетилетия, но
високите цени и голямото тегло на
модулите възпрепятстват тяхното
развитие. Според проучване, през
2018 г. делът на модулите тип
стъкло-стъкло е едва 5%, но се очак-

ва до края на 2020 г. да се удвои, а в
рамките на следващите 10 години да
достигне 40%.
Полуклетките представляват
разрязани наполовина клетки посредством високо усъвършенствани лазерни машини. Тази технология се
внедрява бързо благодарение на факта, че от производствена гледна
точка са необходими минимални промени, за да се включат и машини за
лазерно рязане. Полуклетките подобряват ефективността и издръжливостта на модулите и могат да
предложат незабавно увеличение на
енергията с 5-6 W. Благодарение на
интегрирането на PERC, полуклетъчната технология достига ефективност до 18% и номинална мощност
до 300 W.
Силициевите соларни клетки са
метализирани, с тънки ленти върху
предната и задната си повърхност
– шини, служещи за провеждането на
постоянния ток, генериран от клетката. По-старите панели обикновено имат две шини, но индустрията
преминава към по-високи ефективности и броят на шините в соларните
клетки вече достига 3 или повече.
По-големият брой шини е свързан с
по-висока ефективност на модулите
поради редуциране на вътрешните
загуби от съпротивление, което се
дължи на скъсените разстояния между шините.

Нови приложения
Плаващите PV инсталации са
развиващ се пазар с потенциал за
бърз растеж. Според доклад на Световната банка в края на 2018 г. глобалният инсталиран капацитет на
плаващи фотоволтаични системи
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възлиза на 1,1 GW. Търсенето за
плаващи PV инсталации нараства,
особено в островните и други ограничени откъм земна площ държави,
тъй като цената на водната
повърхност като цяло е по-евтина
от тази на земята. Плаващите соларни системи са особено подходящи за Азия, където земната площ не
достига, но има много язовири за
производство на хидроенергия с готова преносна инфраструктура.
Европа също има огромен потенциал за приложение на плаващите PV
системи, особено в Нидерландия и
Франция. Като всяка нова технология обаче, и тук има инженерни предизвикателства, които трябва да
бъдат преодолени. Анкерните системи например трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на
динамичните сили на вълни и силни
ветрове, но специалистите в областта все още не разполагат с достатъчно опит за прилагането на
такива системи за плаващи PV централи, поради което тези инсталации винаги са подвижни до някаква
степен.
Друга нарастваща тенденция е
интегрирането на соларни панели в
сгради, като този подход има няколко преимущества. Първо, интегрираните в сгради соларни панели (buildingintegrated PV, BIPV) са многофункционални, тъй като могат да бъдат
адаптирани за редица повърхности
(покриви, прозорци, стени) като интегрирано решение, предоставящо
пасивни и активни функции. Ключова
пасивна функция е топлинната и звуковата изолация. Други уникални предимства за интегрираните в сгради
PV системи са възможността за
регулиране в реално време на отоплението и осветлението. На второ
място, BIPV са ценово ефективно
решение. Те предлагат потенциал за
12

намаляване на разходите, свързан със
спестявания на покривен материал и
труд. В сравнение с конвенционалните покривни материали BIPV системите са по-скъпи, но като се отчетат допълнителните приходи от генерираната електроенергия, тези повисоки начални инвестиции се компенсират многократно. Сред положителните страни са и универсалността
и гъвкавостта по отношение на дизайна (размер, форма и цвят).
Соларните паркинги също набират популярност, като те представляват наземно монтирани фотоволтаични панели, под които се паркират автомобилите. Освен че осигуряват сянка за превозните средства,
панелите могат да генерират електроенергия, която да се използва
например за зарядни станции за електромобили. На второ място, те
могат да предоставят възможност
за допълнително съхранение на енергия при наличието на такава интегрирана система. Ръстът при соларните паркинги се обуславя от няколко фактора. Ценовата разлика между покривните PV системи и соларните паркинги продължава да намалява, което ги превръща в атрактивно решение за редица пазари. Движеща сила са и комуналните дружества, които все повече залагат на
разпределеното генериране на енергия като начин за подобряване на
надеждността на електроснабдителната мрежа.
Соларните дървета приличат
много на истинските, тъй като
имат наподобяващи листа соларни
панели, свързани чрез метални клони. Те могат да се разглеждат като
допълнение към покривни соларни
инсталации. Отличават се с по-висока ергономичност от конвенционалните хоризонтални системи, заемайки близо 100 пъти по-малко пространство за генерирането на едно
и също количество енергия. Това
прави соларните дървета подходящо
решение за държави, разполагащи с
ограничени площи за изграждане на
фотоволтаични инсталации.
Повечето съоръжения за обезсоляване на морска вода днес се захранват посредством изкопаеми горива, което ги прави неустойчиви в
дългосрочен план. Двете най-често

използвани техники, прилагани за
обезсоляване и получаване на питейна вода, са мембранният метод (обратна осмоза, нанофилтрация и електродиализа) и термалният метод
(различни видове дестилация). Тъй
като за мембранните технологии не
е необходима топлина, инсталациите, работещи на този принцип, могат да се съчетаят с ветрогенераторна или соларна система. С падането на цените на PV оборудването
и увеличаващата се потребност от
питейна вода, през следващите години може да се очаква изграждането на още захранвани от соларна
енергия инсталации за обезсоляване.
Соларните PV термални (PV-T)
системи комбинират производството на електрическа и топлинна енергия в един колектор. Те включват
соларен панел с охлаждаща система,
в която хладилен агент (вода или
въздух) циркулира около соларните
клетки, нагрявайки се до степен,
позволяваща оползотворяването на
топлинната му енергия за различни
приложения. Охлаждащата система
за PV панели носи двойна полза –
съществено повишава ефективността на фотоволтаичните инсталации в електроенергийния сектор и
позволява улавянето на топлината
от панелите и използването й за
отопление на помещения, подгряване на вода или в индустриални процеси. В действителност PV модулите обикновено използват 15-20% от
постъпващата соларна енергия, а
останалият дял се губи под формата на топлина. PV-T технологията
дава възможност за повишаване на
общата ефективност чрез оползотворяване на загубената топлинна
енергия и охлаждане на фотоволтаичните клетки на панелите.
Агриволтаиката комбинира соларните инсталации със земеделието и
включва отглеждането на различни
култури под наземно монтирани
фотоволтаични панели. Въпреки че
концепцията е предложена отдавна,
доскоро на нея се отделя малко внимание, докато няколко учени не потвърждават ползите от внедряването й – производство на повече
електроенергия, реализиране на поголеми добиви и използване на помалко вода.
брой 3/2020
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Fronius и BYD с първо място в
проучване на битови PV системи
за съхранение на енергия
Резултатите от "Инспекция на системи за съхранение на енергия 2020", проучване, проведено от Университета за приложни науки HTW Berlin, бяха публикувани в началото на март. Хибридният инвертор
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus и BYD Battery Box H11.5
впечатляват в двата разгледани референтни примера и печелят първото и второто място.
В рамките на проучването независими изпитващи
органи тестват общата ефективност на 21 битови
системи за съхранение и анализират как PV инсталациите и батериите на 14-те участващи производители
функционират съвместно. Проучването подчертава
значимостта на енергийната ефективност на системите за съхранение на соларна енергия и отбелязва:
"В по-малко ефективна система, която е тествана, са
отчетени годишни загуби от преобразуване от почти
1100 kWh - с 600 kWh повече от победителя на Fronius".
Проучването изчислява общата ефективност чрез
индекса на системната производителност (System
Performance Index, SPI). За оценката са използвани два
референтни случая - в единия са комбинирани 10 kWp
PV система с термопомпа и електромобил, като се допуска средно годишно битово потребление от 5010 kWh;
във втория случай е анализиран SPI на 5 kWp PV система със същата годишна консумация, както в първия
случай.
В 10 kWp категорията съчетаването на хибридния
инвертор Fronius GEN24 10.0 Plus и BYD Battery Box H11.5
е изключително ефективно, като се постига невиждана досега стойност на SPI от 94%. Това е единствената комбинация в клас на енергийна ефективност А,
която се класира на първо място, оставяйки конкуренцията далеч назад. Решението постига отлични резултати и в клас 5 kWp, отбелязвайки 92,3%, на второ място, недалеч от победителя. Тези две системи са единствените, постигнали клас на енергийна ефективност
А в тази категория.

Максимална ефективност на преобразуване
Комбинацията Fronius-BYD демонстрира забележителни стойности при разгледаните опции за преобразуване на енергията. Тези стойности илюстрират
ефективността на преобразуване на генерираната PV
енергия до товари, до батерии, от батерията до товари или от мрежата до батерията. Тук хибридният
инвертор GEN24 Plus проявява една от силните си
страни - интегрираната Multi Flow технология, която
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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не само позволява едновременни енергийни потоци във
всички посоки, но и AC и DC свързването на системата за съхранение. При теста инверторът Fronius Symo
GEN24 Plus постига най-високата ефективност за
всички енергийни потоци в сравнение с другите системи.

Fronius GEN 24 Plus - съвместим с новата BYD
Battery-Box Premium
Новият хибриден инвертор GEN24 Plus ще бъде в наличност от месец юли 2020 г. както като трифазен
Symo GEN24 Plus с мощности от 6 до 10 kW, така и
като еднофазен Primo GEN24 Plus от 3 до 6 kW през
2021 г. Той е уникално универсално цялостно решение
за пълно самоосигуряване със соларна енергия и гарантира максимална независимост с интегрирани опции
за заместване на електроснабдителната мрежа. При
участието в проучването инверторът е тестван отново в комбинация с наличната тогава BYD Battery-Box
H11.5. При пускането му на пазара GEN24 Plus е съвместим само с новите подобрени BYD Battery Box
Premium HVS и HVM.

www.fronius.com
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Решенията на Rittal гарантират
безпроблемната работа на онлайн
търговците
Предизвикателството
Бързата доставка и следене на наличностите на продуктите са топ приоритети за онлайн търговията. Затова е от съществено значение системите за автоматизация на процесите да
работят сигурно и безпроблемно. Всички етапи по координиране и изпълнение
за окомплектоване на поръчките стават посредством усъвършенствани IPсистеми за автоматизация, които комуникират с рутери, сензори и устройства в цялото съоръжение и координират
всички етапи на изпълнение на поръчката. За улесняване на движението на данни, необходими за вземане на решения в
реално време, чувствителното ИТ оборудване се поставя на пода на склада,
където няма климатичен контрол, излага се на прах и други замърсители.

Климатиците Blue e+ на Rittal използват иновативен хибриден процес, който разчита на две паралелно охлаждащи вериги, работещи заедно въз основа
на температурна разлика, докато интегрираната топлинна тръба разсейва
топлината от шкафа, веднага щом температурата на околната среда падне под
зададената точка за пасивна климатизация. Активна климатизация се постига
чрез охлаждане с компресор със схема
компоненти за контролиране на скоростта за охлаждане, основано на търсенето. Тази уникална инверторна технология осигурява охлаждаща мощност,
която винаги е точно необходимата в
даденото време. Не само потреблението на енергия е далеч по-малко, отколкото с конвенционалната технология, но
подобреното охлаждане води до по-дълъг експлоатационен живот на компонентите вътре в шкафа и на самия охлаждащ агрегат.

По-висока ефективност и
надеждност за клиента

Решението
Воден от подобен проблем, свързан с
необходимост от качествена климатизация на IT оборудването, онлайн търговец се свързва с Rittal. Решението е
нова Rittal система, която комбинира сигурността и защитата от замърсители заедно със самостоятелна охладителна система - Blue e+.
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"Когато обсъждахме нови продукти,
клиентът каза, че иска да види дали може да получи по-висока енергийна ефективност и надеждност извън самите
климатици. През годините серията
Blue e+ доказа своята ефективност и
осигури много добър краен резултат",
заяви Джордж Корейра, бизнес мениджър на решенията за центрове за данни в Rittal.
"Системата е рационализирана и
ефективна за тях. Те искаха вътрешно решение, което е добре изградено,
добре проектирано, здраво и надеждно. Те са наш клиент вече повече от
осем години. През това време тестваха други системи, но се придържаха
към Rittal заради ефективността и надеждността, която им предоставяме",
обяснява Корейра.
Blue e+ осигуряват превъзходна икономия на енергия, което е съществен
принос при управление на големи сгради
със сложна инфраструктура.
"Доказано е, че Blue e+ осигуряват до
70% енергоспестяване. Клиентът ни ин-

формира, че производителността и надеждността на системата са в съответствие с това, което беше по прогноза", коментира Корейра.
В допълнение, електронният търговец има инсталирани редундантни системи във всеки център, което значително намалява риска от престой. Всяко изпълнение в центъра има две цялостни и
идентични решения на Rittal, инсталирани, за да гарантират, че центърът може да продължи да управлява поръчки.
"Наскоро добавихме интерфейс IoT модула за Blue e+, за да централизираме
мониторинга и управлението", казва Корейра. В рамките на последната година, Rittal е снабдила търговеца с близо
50 броя IoT модули за Blue e+ климатиците. Има планове за закупуване на още
с цел цялостно внедряване в мрежата
на центъра за изпълнение на поръчки.
Въпреки че IoT модулите не изпълняват
критични функции на контролно ниво,
търговецът е в състояние да използва
данните, които те предоставят, за
прогнозен поглед върху ефективността
на системата и бъдещите изисквания
към нея.
Пълният текст на статията за успешните реализации на охлаждащите
агрегати Rittal Blue e+:

Ритал ЕООД
www.rittal.bg
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Енергийна ефективност
в автомобилостроенето
- част 1

А

втомобилостроенето се характеризира с дълга и сложна верига на доставките, която обхваща
производството на суровини (стомана, алуминий, пластмаса и стъкло),
фабрично произведени части и подсистеми, асемблирането на тези
компоненти и дистрибуцията и продажбите на превозните средства.
Секторът активно оказва въздействие и се влияе от други енергийно интензивни отрасли, което означава, че икономическите и екологичните аспекти в производството на
автомобили до голяма степен се отразяват и на производството на
стомана, стъкло, пластмаса и каучук.
Енергията, използвана в едно
предприятие от автомобилната
индустрия, може да бъде класифицирана като първична и вторична.
Първият вид включва електроенергия и гориво. Сгъстеният въздух,
охладената и горещата вода и парата са примери за носители на вторична енергия, които се генерират
от първичните източници. Поради
огромното потребление на вторични енергоносители повечето предприятия от автомобилния сектор
захранват производствените си
линии с помощта на система за
преобразуване и пренос на енергия,
разположена на площадката. Електроенергията и парата обикновено се
генерират в централна локация, след
което се разпределят до отделните
съоръжения (сградни системи, оборудване и услуги) за специфични цели.
Системите, задвижвани от сгъстен
въздух и двигатели (конвейери, манипулиране с материали, роботи и
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

G

брой 3/2020

др.), в повечето случаи са разположени по-близо до точките на потребление.

Съоръжения и
енергопотребление
Консумацията на електроенергия
от съоръжения и системи в цялата
заводска инфраструктура се разпределя между боядисването (27-50%),
отоплението, вентилацията и климатизацията (11-20%), осветлението (14-15%), генерирането на
сгъстен въздух (9-14%), заваряването (9-11%) и манипулирането с материали/инструменти (7-8%). Потреблението на енергия за осветление зависи от изискванията на производствената площадка, сградната
структура и наличието на дневна
светлина. В зоните с интензивен
ръчен труд (например цеховете за
асемблиране) енергоконсумацията за
осветление е по-висока. ОВК инсталацията осигурява въздух за кабините за боядисване на детайли и климатизация на работните зони. Необходима е оптимална ефективност на
ОВК инсталацията, за да се гарантира максимална производителност
и висококачествено боядисване на
крайния продукт.
Двигателите са сред най-големите консуматори на електроенергия
в заводите от автомобилния сектор, особено в цеховете за асемблиране. Те се използват в различни
системи – ОВК, получаване на
сгъстен въздух, вентилатори, помпи, роботи, както и в процеси като
например щанцоване. Потреблението на електрическа енергия за манипулирането с материали и инструменти е свързано с функционирането на конвейери и роботи.

Вентилаторите също консумират
големи количества електроенергия,
особено при процесите на боядисване, където се изискват високи нива
на вентилация. Системите за
сгъстен въздух също се срещат
навсякъде в заводите за производство на автомобили. Сгъстеният
въздух се използва широко в различни процеси и съоръжения – щанцоване, асемблиране, боядисване, почистване и др. Въпреки че сгъстеният
въздух е чист и безопасен, той е
много неефективен, тъй като едва
10% от електроенергията, вложена
в производството му, се трансформира в полезна енергия.
В автомобилостроенето се използва разнообразие от заваръчни техники за перманентното съединяване
на компонентите на превозното
средство – точково, лазерно, MIG или
MAG заваряване. Енергопотреблението за заваръчни процеси зависи
линейно от броя произведени части
за определен период от време. Постоянно нарастващите изисквания
за по-леки и по-издръжливи материали налага необходимостта от модифициране на заваръчните процеси
в автомобилостроенето, което ще
доведе и до изменения в консумацията на енергия.
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Общи мерки за подобряване на
ефективността
Производителите на превозни средства непрекъснато подобряват енергийния мениджмънт с цел редуциране на консумацията на енергия и реализиране на по-големи енергийни спестявания. Оценката на енергопотреблението чрез различни модели е от ключово значение за внедряването на кратко-, средно- и дългосрочни
стратегии за понижаване и оптимизиране на използването на енергия в предприятията от автомобилостроенето. Един от най-разпространените енергийни модели използва индикатори за изразяване на енергоконсумацията за производството на един автомобил (MWh/
превозно средство).
Съществуват редица общи мерки за подобряване на
енергийната ефективност в автомобилостроенето.
Комбинираните (когенерационни) системи оползотворяват топлинната енергия, която в противен случай би
се загубила, за производството на гореща вода или пара.
Използването на когенерация може да доведе до намаляване на производствените разходи и редуциране на
въздействията върху околната среда, особено за процеси с целогодишно високо потребление на топлинна
енергия, каквито са характерни за бояджийските цехове например. Общата ефективност на конвенционалното разделно производство на електрическа и топлинна
енергия в един завод от автомобилостроенето може да
нарасне от 40 до 85%, ако се внедри когенерационна
система. Допълнителна ефективност и енергийни спе-

стявания могат да се реализират чрез интегрирането
на технология за абсорбционно охлаждане в система за
тригенерация.
Поради високата степен на автоматизация на автомобилните заводи двигателите са сред основните консуматори на енергия, като потреблението нараства
значително, ако производствената площадка включва и
цех за щанцоване. Чрез честотни регулатори, намаляващи скоростта на двигателя посредством контролиране на статорното напрежение, потреблението на
енергия от моторите може значително да се ограничи.
В зависимост от приложението енергийните спестявания вследствие на употребата на честотни регулатори варират между 7 и 60%.
Конвейерите се използват широко в автомобилостроенето и отговарят за голям дял от общата енергоконсумация на един завод. Това може да се промени чрез
реализирането на конвейери с по-ефективни компоненти, например ролки, задвижващи системи и транспортни ленти/вериги. Използването на ефективни транспортни ленти може да доведе до понижаване на натоварването на двигателя с 2-10%.
Ефективните осветителни системи, използващи
максимално дневната светлина, светодиодни осветители или автоматично управление чрез сензори за движение могат също да допринесат за постигането на
енергийни спестявания. Внедряването на енергийно
ефективно осветление в цеха за асемблиране например
може да доведе до редуциране на общото потребление
на енергия с близо 5%. Стратегиите за енергийна ефективност на ОВК инсталацията включват използването
на високоефективни електрически чилъри, соларна енергия за отопление, повторна употреба на охлаждаща вода
от други източници, което се отразява положително и
на консумацията на вода (до 20% намаление), както и
внедряване на технологии за управление на температурата и влажността чрез оползотворяване на наличната топлинна енергия.
Високата ефективност на системите за сгъстен
въздух превръща оптималното ползване на енергията и
оползотворяването на топлината в основни теми в
автомобилния сектор. В това отношение се прилагат
различни стратегии за подобряване на енергийната
ефективност – ограничаване на течовете в тръбите
(20% енергийни спестявания), минимизиране на пада на
налягането (5-6% енергийни спестявания), включване и
изключване на системите спрямо производствените
нужди. Алтернативно решение е внасянето на радикални структурни изменения в системата за сгъстен въздух,
например подмяна на пневматичните двигатели с електрически, които консумират 7 пъти по-малко електроенергия, заменяне на пневматичните вендузи с магнити или използването на гумени маркучи вместо плетени, което може да доведе до понижаване на потребностите от сгъстен въздух (от 12,5 до 71,4% в зависимост от производството) и на загубите от разпределение.
Статията продължава в следващ брой.
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Управление
на отпадъци от
рафинерии
Е

фективното управление на отпадъци е интегрална част от функционирането на петролните рафинерии. Оптимизираният мениджмънт
на отпадъчните потоци спомага за
минимизиране на рисковете за хората и околната среда, както и за
подобряване на ресурсната ефективност и в някои случаи за редуциране
на разходите. За целта е необходимо внедряването на система за управление на отпадъците или като
отделна комбинация от оборудване
и процедури, или като част от цялостна система за управление на околната среда, здравето и безопасността (EHS). За да са максимални ползите, се предпочита интегрирането
на системата за мениджмънт на
отпадъците в рамките на EHS, защото това позволява обвързването
с други екологични аспекти, например емисиите в атмосферата и
водите.
След като се идентифицират
необходимите практики за осигуряване на съответствие със законодателните изисквания, трябва да се
дефинират допълнителни стандарти, процедури, оборудване и външни
доставчици, с помощта на които да
се разработи система за управление
на отпадъци, отговаряща напълно на
целите на компанията. В рафинериите тези системи трябва да гарантират, че служителите, отговарящи за дейностите по мениджмънт на
отпадъчните потоци, са добре обучени да изпълняват задачите си по
безопасен и екологосъобразен начин.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Всички процедури за управление на
отпадъците и минимизиране на
въздействията върху околната среда трябва да бъдат документирани
и актуализирани периодично. Необходимо е да се внедрят и следят индикатори, които да верифицират, че
системата функционира, както е
предвидено, и да спомогнат за откриване на възможности за подобрения.

Видове отпадъци
В рафинериите се генерират 4
широкообхватни категории отпадъци – технологични, от поддръжката
на съоръженията (строителни отпадъци, остатъци от почистване на
оборудването, отработени разтворители, бои, негодни за употреба
батерии и акумулатори), битови
(опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни
отпадъци) и в случай че към предприятието има медицински кабинет –
болнични.
Технологичните отпадъци са основно два вида – утайки от нефтопродукти и отработени катализатори. Утайките се дефинират като
полутечни остатъци, генериращи се
вследствие на индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води.
Утайките от нефтопродукти са
опасни отпадъци, които могат да
бъдат охарактеризирани като стабилни водно-маслени емулсии,
съдържащи още твърди частици и
метали. Стабилността на тези
емулсии се влияе от защитен филм,
който предотвратява сливането на
отделните водни капки. Този грани-

чен филм е изграден от множество
естествени емулгатори като асфалтени, смоли, фини твърди частици,
маслоразтворими органични киселини и др. Стойността на pH на утайките от нефтопродукти обикновено
е между 6,5 и 7,5, а химичният им
състав варира в широк диапазон в
зависимост от източника на суровия петрол, технологията на преработка и използваните реагенти и
оборудване при рафиниране.
В рафинериите се използват катализатори, които обикновено
включват метали върху инертен
носител като алуминиев оксид, силициев диоксид или активен въглен.
Металите могат да бъдат например
платина или рений в катализаторите за реформинг процеси или никел,
молибден, кобалт, волфрам или ванадий в катализаторите за хидротретиране. Понякога се използват и
неметални катализатори, например
фосфорна киселина при процеса на
каталитична полимеризация.
Вследствие на експлоатацията
катализаторите могат да се замърсят с метали като олово, арсен,
никел и ванадий, неметали като сяра
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и въглерод и значителни количества
въглеводородни продукти и остатъци. Сред възможните причини за
деактивиране на катализаторите са
прегряване, запушване на порите и
замърсяване
на
активната
повърхност с кокс, отлагания от
въглерод, сяра и тежки метали. Често най-големи количества отработени катализатори се генерират от
процеса на хидротретиране за пречистване и подобряване на характеристиките на различни петролни
продукти.

Основни методи на
третиране
Обработката на отпадъците от
рафинерии се предприема с цел намаляване на масата или обема им,
подобряване на характеристиките
им (например редуциране на опасните свойства), осигуряване на
възможност за по-безопасното им
рециклиране или обезвреждане и
евентуално понижаване на разходите за осъществяването на тези
дейности. За отпадъчните потоци
от рафинериите могат да бъдат
приложени физични, химични или биологични процеси на третиране.
Физичната обработка включва
използването на филтри, филтър
преси, центрофуги, хидроциклони и
изсушители. Филтрирането е процес за повишаване на съдържанието на твърди частици в отпадъчния поток и намаляване на съдържанието на вода. Ефективността му
може да е по-ниска при третирането на нефт, който залепва и запушва филтърния материал. Използването на филтърна система, която
оставя по-голямата част от маслените компоненти в утайката, увеличава калоричността на отпадъч18

ните филтри. Това е важен фактор,
ако методът за крайно обезвреждане не е изгаряне. Филтър пресите
обикновено се използват за обезводняване на утайки с цел намаляване
на транспортните разходи. Разделянето на течностите на фази след
филтриране често е възможно, след
като бъдат отстранени стабилизираните твърди компоненти. Като
полезна добавка при обработката
на нефтени утайки във филтър преси може да се използва утайка от
калциев карбонат. Лентови филтър
преси се използват за утайки с повисоко съдържание на вода и пониско на нефт. Преди да бъде подаден в лентовата филтър преса, отпадъчният поток обикновено се
смесва с флокулант или друга добавка, подпомагаща филтрирането.
Декантер центрофугите типично
се използват за утайки от рафинерии със съдържание на нефт от 10
или повече процента и съдържание
на твърди частици до 25%. Важно
условие при тези съоръжения е да
се осигури непрекъснато захранване с добре хомогенизирана утайка.
Хидроциклоните са полезни за разделяне на големи количества вода и
нефт, особено когато пространството за съоръжения за третиране е ограничено и концентрацията
на нефт е висока. Те са подходящи
също за сепариране на частици
катализатор от носители като
пясък или глина. Изсушителите
представляват въртящи се цилиндрични съоръжения, които се нагряват, докато утайката във вътрешността им изсъхне. Парата от сушащата се утайка често се улавя
за последващо третиране.
Химичните методи за третиране
на отпадъци от рафинерии включват
втвърдяване, стабилизиране и капсулиране. Втвърдяването цели улесняване на манипулирането на материалите чрез преобразуването им от
течно или полутвърдо в твърдо
състояние чрез добавяне на свързващо вещество. Стабилизирането
представлява третиране с цел получаване на химично стабилни отпадъци, които няма да отделят замърсители в инфилтрата в случай че
бъдат депонирани. Процесът често
се осъществява посредством доба-

вянето на материал, който значително променя pH на отпадъците,
последвано от смесване до формиране на пелети или монолитен блок от
отпадъци. Капсулирането включва
добавяне на материал, който образува покритие около отпадъците,
свързвайки се с тях, формирайки
непроницаем слой. За този процес
често се използва цимент за получаването на монолитни блокове от
капсулирани отпадъци, които се изпращат за депониране.
При биологичното третиране на
отпадъци от рафинерии се използват микроорганизми, които превръщат въглеводородите във въглероден диоксид и вода с по-висока
скорост, отколкото този процес
протича в природата. Биоремедиация или компостиране могат да се
прилагат за някои определени отпадъци от рафинерии, по-специално
замърсени с нефт почви. Възможността за използване на тези техники зависи от съдържанието на
нефт, който може да бъде преработен от бактерии, и от това дали
отпадъците съдържат други вещества, които могат да отровят или
да забавят дейността на микроорганизмите. Във всички процеси на
биологично третиране се използват
почвени бактерии, които разграждат органичните отпадъци при
строго контролирани условия. Два
фактора са от изключително значение за този тип биологично третиране – то протича в течната фаза,
но силно зависи от скоростта на
пренос на кислород от газовата в
течната фаза. Важни параметри за
успешното биологично разлагане на
отпадъчни материали са съдържанието на нефт, преносът на кислород, влагосъдържанието, pH, температурата и концентрациите на
хранителни елементи. Прилагането
на биологично третиране изисква
значителна по големина площ за
преработка и съхранение на материалите, както и издаване на разрешително от компетентните
органи за извършването на тази
дейност. Възможно е биологично да
се третират и някои отпадъци в
течна фаза чрез процеси, провеждащи се в резервоари, които могат да
бъдат аеробни или анаеробни.
брой 3/2020
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Утайки от
нефтопродукти
В рафинериите се образуват редица различни видове утайки – от
резервоари за суров петрол и продукти, маслени сепаратори и флотационни съоръжения. Целта на третирането на утайките чрез обезводняване, сушене и/или инсинерация е да
се намалят обемът и остатъчното
въглеводородно съдържание, за да се
спести от по-нататъшна обработка и да се понижат разходите. Принципът на механичното обезводняване с помощта на декантери се основава на центробежни сили и на разликата в плътността на водата,
нефта и твърдите вещества. Термичното третиране се базира на
комбинация от изпарение чрез индиректно нагряване и/или разграждането на органичните компоненти чрез
термично окисление (инсинерация).
Декантер-центрофугите са широко използвани за обезводняването на
утайки и обезмасляването в рафиниращата индустрия. Обезводнените
биологични и нефтени утайки впоследствие могат да бъдат третирани посредством сушене и/или изгаряне, което на практика води до
получаването на обезмаслени остатъци, които могат да бъдат оползотворени за различни приложения.
Обезводняване на утайките от
нефтопродукти се прилага само в
рафинерии, които обезвреждат получения кек извън площадката си. Обезвреждането може да стане в пещи на
циментови заводи, електроцентрали,
работещи на въглища, специализирани инсинератори и съоръжения за
изгаряне на битови и опасни отпадъци. В рафинериите рядко се прилага
сушене на утайките поради съображения за безопасност.

Отработени
катализатори
Целта на управлението на отработените катализатори от рафинериите е да се сведат до минимум
въздействията върху околната среда и здравето. За да се постигне
това, те се отстраняват внимателно, опаковат се и се изпращат за
повторна активация. Когато отработеният катализатор вече не може да
бъде регенериран, той се подлага на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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процедури за извличане на металите
или на други процеси за крайно обезвреждане. Благодарение на методите за възстановяване на метали
отработените катализатори се превръщат в полезни продукти, които
могат да бъдат рециклирани и използвани повторно с минимално въздействие върху околната среда.
В основата на управлението на
отработените катализатори е планирано, строго регулирано и безопасно манипулиране с материалите,
което обикновено се извършва от
специализирани лица по време на
дейности по обслужване и поддръжка
на инсталациите. В някои случаи
доставчиците на нови катализатори предлагат изземване на отработените такива.
Катализаторите за хидротретиране обикновено могат да се регенерират три или четири пъти. След
това те почти винаги се преработват от трети страни до метални
оксиди или разтвори на метални
соли. Носителите от отработените катализатори понякога могат
също да бъдат превърнати в продукти, но в случай че това не е възможно или рентабилно, те се обезвреждат. Отработените катализатори
се класифицират по тип, процес,
състав. За Ni/Mo и Co/Mo катализаторите от процесите на хидродесулфуризация, хидрокрекинг и хидротретиране са налични множество добре установени технологии за регенерация и извличане на металите.
При Ni/W катализаторите, използвани при хидроочистката на смазочни
масла, има някои ограничения по
отношение на обезвреждането поради високото съдържание на волфрам
(24 тегловни процента). Най-големи
количества отработени катализатори в рафинериите се генерират
от процеса на каталитичен крекинг,
като са налични методи за оползотворяването им в пътното строителство. Катализаторите за процесите на реформинг и изомеризация се
преработват само и единствено от
доставчиците си. Най-рентабилният
вариант за катализаторите за хидродеметализация, които обикновено
са с високо съдържание на ванадий
(10-20%), е директното обезвреждане в стоманената индустрия.
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SCADA системи
в топлоцентрали
П

одобряването на енергийната ефективност на системите за
централно отопление като цяло е
тясно свързано с прилагането на
компютърни технологии за визуализация и управление на производството и разпределението на топлинна
енергия като SCADA. Управлението
в областта на централното отопление позволява бърза настройка
на всички подсистеми спрямо вариациите в топлинните потребности.
В същото време се дава възможност за оптимално решаване на
проблеми в периоди на преходно
състояние на системите, например
при стартиране и спиране. Системите за централно отопление доставят топлинна енергия до крайни
потребители, които могат да се
различават както по отношение на
количеството топлоенергия, от
която се нуждаят, така и по характера на тяхното потребление. Топлинните нужди на крайните потребители варират с промените в условията на околната среда, поради
което е от съществено значение да
има възможност за регулиране на
параметрите на топлоносителя.
Това може да се постигне само с
помощта на подходящо управление.
В допълнение, качеството на топлоснабдяване може да се подобри,
като се намалят и топлинните загуби, което води до редуциране на
консумацията на първична енергия,
повишаване на енергийната ефективност на системата и ограничаване на емисиите парникови газове.
Смята се, че най-големият потенциал за редуциране на емисиите
парникови газове е именно в подобряването на енергийната ефектив20

ност, особено в топлофикационния
сектор.

Същност
В отоплителния сектор SCADA
системите се използват за събиране на показанията на сензори, разположени в топлинните подстанции,
и за дистанционно предаване на данните до и от оператора на топлоцентралата. Обикновено SCADA системите предлагат възможност за
мониторинг и управление на няколко
хиляди входни и изходни параметри.
Основната цел на тези решения в
топлотехниката и системите за
отопление, вентилация и климатизация е да осигурят опростен и в същото време ефективен начин за визуализация на всички следени параметри на един монитор, да предоставят
възможност за отдалечено управление и превантивна поддръжка, както и архивиране на данните за бъдещи анализи.
Операторската станция е свързана с полеви микропроцесорни контролери, които служат като устройства за управление на локално ниво,
предоставяйки пренос на данни в две
направления – от системите към
централата и обратно. Връзката се
осъществява посредством специален комуникационен интерфейс.
Операторът следи онлайн всички
показания от сензорите в системата, задаваните стойности на параметрите, състоянието на всеки
задвижващ механизъм и др. Благодарение на SCADA операторът може и
да подава команди към всяко едно
устройство в системата. Графичното визуализиране на системата на
дисплей спомага за по-лесно разбиране на начина й на функциониране и
показваните стойности. Посред-

ством софтуер за отдалечен достъп
потребителят може да се свърже с
операторската станция от всяко
компютърно устройство в локалната мрежа.

Функциониране на
системите за централно
управление
Топлинната енергия, генерирана в
котлите, се подава по първичните
тръбопроводи за гореща вода към
отоплителните подстанции, откъдето посредством топлообменници се
доставя до вторичната отоплителна система, чрез която топлината
достига до крайните потребители.
За да се постигнат необходимите
параметри на вторичния флуид, отоплителните станции са оборудвани
с микропроцесорни контролери със
сензори, топломери, спирателни кранове, филтри, регулиращи вентили,
регулатори на дебит и устройства
за поддържане на налягането.
Температурата на флуида в
първичния контур се контролира
спрямо топлинната крива на котелното отделение, а допълнителното
управление на температурата на
флуида във вторичния контур се
осъществява чрез контролиране на
дебита в първичния контур на отоплителната подстанция. Температурата във вторичния контур е функция на температурата на сухия
термометър, времето от денонощието и деня от седмицата и е зададена в микропроцесорните контролери, които са оборудвани със сензори за температурата на околната среда, наляганията в двата контура и дебитомери. Чрез кабел или
безжична мрежа всички контролери
са свързани към компютър в контролната зала, където се осъществява
брой 3/2020
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дистанционното управление и събирането на данни.
Микропроцесорните контролери в
отоплителните подстанции работят в автоматичен режим с предварително дефиниран алгоритъм.
Промени във функционирането на
контролерите, управляваните променливи и отдалечено управление
могат да се извършват от операторската станция.

Управление
В зависимост от това къде е
внедрено управлението, то бива
централно, групово, локално и индивидуално. Централното управление
се осъществява в топлоцентралата
спрямо измененията в отоплителните потребности на повечето потребители, като се приема, че консумацията е до голяма степен равномерна. Груповото управление става в
отоплителните подстанции за потребители със сходни топлинни нужди чрез осигуряване на подходящо
регулиране на дебита и температурите. Локалното управление също се
извършва в подстанциите с цел допълнително коригиране на дебита и
температурата, но като се вземат
предвид и условията на околната
среда. Индивидуалното управление
се осъществява директно при топлообменника и изисква множество
локално разположени микропроцесорни контролери, което е свързано с
по-високи първоначални инвестиции.
Когато като топлоносител се
използва вода, могат да се приложат
следните методи на централно управление: качествен контрол, в рамките на който топлопреносът се
управлява чрез изменение на температурата при поддържане на постоянен дебит; количествен контрол,
при който топлопреносът се променя чрез регулиране на дебита при
поддържане на постоянна температура на водата; качествен-количествен контрол, при който се изменят и двата параметъра; междинен
контрол, при който системата се
включва и изключва. Централното
междинно управление е приложимо
само в системи за централно отопление със сходни топлинни нужди
сред потребителите.
Топлинните нужди на различните
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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потребители в съвременните системи за централно отопление обикновено не са сходни нито по характер, нито по параметри на топлоносителя. За да се предостави качествено топлоснабдяване, трябва да
се прилага комбинирано управление,
включващо три нива – централно,
локално и индивидуално.
Най-добрият начин за управление
на топлопреноса е комбинирането на
централен качествен контрол и локален количествен контрол. Изборът
на основа за локално управление зависи от типа и функционирането на
конкретната система за централно
отопление. Това е много трудна
задача, тъй като температурите в
отопляваните пространства могат
да варират значително в зависимост
не само от доставяната топлина, но
и от вида на сградата и редица други
фактори. За да се посрещнат
напълно топлинните потребности, е
необходимо да се въведе и локално
управление на ниво помещение.
Извършването на енергиен одит
на системите за централно отопление може да позволи определянето на
всички параметри, оказващи влияние
върху ефективността. Одитът
може да се осъществи посредством
задълбочена инспекция на системата, определяне на ефективността и
изследване на параметрите на доставяната топлинна енергия.
SCADA решенията за отоплителни подстанции предлагат измерване и визуализация на всички показа-

ния, регулиране на параметрите,
изготвяне на диаграми за тенденции
на база измерените стойности, както и възможност за избор между
ръчно и автоматично управление на
работата на подстанцията, като
при ръчно управление може да се
контролира функционирането на
регулиращите вентили и помпите.
Също така SCADA системите осигуряват архивиране на всички команди и операторите, които са ги подали, в режим на дистанционно управление. Визуализират се и алармени сигнали за възникнали неизправности, които също се архивират.
Прилагането на SCADA дава
възможност за реализиране на спестявания в производството/доставянето на топлинна енергия и за
повишаване на качеството на топлоснабдяване чрез отдалечено управление, позволяващо по-добро балансиране на системата. Оперативните разходи на системата за централно отопление също намаляват
поради улеснените откриване на
повреди и диагностика, по-дългия
експлоатационен живот на оборудването и по-ниските разходи за поддръжка. Внедряването на SCADA в
топлоцентралите гарантира и увеличаване на експлоатационната
достъпност на системата за централно отопление. Създава се възможност и за по-рационално потребление на енергията и стабилни приходи за топлофикационното дружество.
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Нов рекорд в
преобразуването на соларна
енергия до електричество
чрез квантови точки
Р

азработването на следващото поколение технологии
за соларна енергия с потенциал да бъдат използвани като
гъвкава „кожа“ върху твърди повърхности отбеляза
напредък благодарение на значителен пробив на учени
от университета в Куинсланд, Австралия. Изследователите поставят нов световен рекорд в преобразуването на соларна енергия до електричество с помощта на
наночастици, наречени „квантови точки“, които си
обменят електрони и генерират ток при излагането им
на слънчева светлина в соларна клетка. Разработката
представлява голяма стъпка напред към комерсиализирането на технологията в подкрепа на постигането на
глобалните цели за възобновяема енергия.
Професор Лианжоу Уанг, който ръководи изследването, споделя, че конвенционалните соларни технологии
използват твърди скъпоструващи материали, докато
новият клас квантови точки, разработени от университета, са гъвкави и могат да бъдат печатани.
„Това обуславя огромен диапазон от потенциални
приложения, включително възможността да се използват като прозрачен повърхностен слой за захранване на
автомобили, самолети, домакинства и носими устройства. Технологията може рано или късно да изиграе
централна роля в постигането на целта на Обединените нации за увеличаване на дела на възобновяемата
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енергия в глобалния енергиен микс“, смята проф. Уанг.
Екипът на проф. Уанг поставя световния рекорд за
ефективност на соларни клетки с квантови точки, като
разработва уникална стратегия за инженеринг на
повърхността. По този начин учените преодоляват
предизвикателствата, свързани с факта, че повърхността на квантовите точки обикновено е грапава и
нестабилна, което намалява ефективността им по
отношение на преобразуването на соларната енергия в
електрически ток.
„Това ново поколение квантови точки е съвместимо
с повече достъпни и широкомащабни технологии за
печат. Постигнатото от нас подобрение от близо 25%
в ефективността спрямо предишния световен рекорд е
важно, тъй като превръща технологията на соларните
клетки с квантови точки от вълнуваща перспектива в
жизнеспособно решение по отношение на комерсиализация“, коментира проф. Уанг.
„Светът трябва бързо да намали емисиите на въглероден диоксид, а това изисква инвестиране в много поголяма степен в научноизследователска дейност, насочена към подобряване на съществуващите технологии
за получаване на енергия и разработване на изцяло нови
такива. Оползотворяването на силата на фундаменталните технологични и научни проучвания е голяма част
от този процес и ние от университета в Куинсланд се
фокусираме именно върху това“, подчертават от ръководството на учебното заведение.
Откритията са публикувани в Journal Nature Energy.
Работата на учените е финансирана от Австралийския
съвет за научноизследователска дейност.
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Молекулна модификация може да
подобри преработката на ОЯГ
П

реработката на отработено ядрено гориво (ОЯГ) може да стане побезопасна и по-ефективна в бъдеще,
след като изследователи от университета Northumbria в Нюкасъл, Обединеното кралство, откриха начин
да модифицират структурата на молекулите така, че да се отстранят
радиоактивните материали. Проучването е публикувано наскоро в
Chemistry – A European Journal, като
според редакторите откритието е
с висока степен на значимост.
Ядрената енергетика предлага
чист източник на електроенергия с
ниски емисии на въглероден диоксид
и се превръща във все по-значим
фактор за енергийните доставки в
много държави. Около 10% от електрическата енергия в цял свят се
генерира от ядрени електроцентрали. Основен проблем обаче остава
ядреното гориво, чиято ефективност намалява с времето, което
налага подмяната му на приблизително всеки пет години. Отработеното гориво е силно радиоактивно и
генерира огромни количества топлина, поради което преди преработка
или обезвреждане се налага съхранението му в охладителни басейни.
Отнема повече от година прътите
ядрено гориво да се охладят до степен, позволяваща преработката им
и отстраняване на урана и плутония,
които могат да бъдат използвани
повторно за същата цел.
Въпреки това, елементите америций, кюрий и нептуний, наричани низши актиниди, все още присъстват
в горивото и отделят най-големия
дял топлина и радиоактивност. В
допълнение, тези елементи остават
силно радиоактивни в продължение
на приблизително 9000 години, което прави безопасното управление на
процесите пo дългосрочно съхранение и обезвреждане на ядреното
гориво изключително трудно. Ако
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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тези елементи бъдат отстранени,
безопасността и устойчивостта на
ядрената енергетика ще се повишат
значително, тъй като остатъците
от ядрено гориво ще запазят радиоактивността си за близо 300 години, което е доста по-лесно управляем времеви период.
Молекули, наречени триазини,
могат да спомогнат за отстраняването на споменатите елементи от
отработеното ядрено гориво по
високоселективен начин. Целта на
изследователите е да открият как
модифицирането на определена част
от тези молекули може да повлияе
на способността им да свързват и
извличат низшите актиниди на молекулярно ниво. В бъдеще резултатите от проучването могат да се
използват за създаване на по-ефективни молекули за преработка на
отработено ядрено гориво.
Учените променят размера на
алифатните пръстени в референтните молекули и откриват, че това
изменение оказва неочаквано въздействие върху ефективността на
свързване и екстракция на низшите

актиниди. Впоследствие чрез редица експериментални техники изследователите определят конкретните
причини за тези ефекти.
„Откритията ни са значими, тъй
като позволяват по-рационално
създаване на молекулите, а не просто
на база на принципа проба-грешка.
Наблюденията ни в резултат от регулирането на цикличната алифатна
част на тези молекули може да проправи пътя към подобрени актинидселективни лиганди за преработката
на ОЯГ. Модифицирането им с цел
оптимизиране на свойствата им по
отношение на екстракцията може да
бъде от ключово значение за бъдещото им приложение в индустриален
мащаб“, обяснява д-р Франк Люис,
старши лектор по органична химия
към катедра „Приложни науки“ в университета Northumbria и ръководител
на екипа от изследователи.
„Вярваме, че тези резултати са
изключително важни за сферата на
ядрената енергетика и това беше
потвърдено от панела, който рецензира статията ни преди публикуването й“, допълва д-р Люис.
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