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Соларно устройство захранва сензорите на подземните контейнери за отпадъци в Габрово
Изградиха специално соларно съоръжение за захранване на сензорите на новите

подземни контейнери за отпадъци в Габрово. Съоръжението съчетава функционал-

ността на соларното захранване с удобствата на парковите мебели. То представ-

лява дървена арка с места за сядане и 8 броя изходи за захранване на мобилни

устройства. Соларното устройство е изработено от фирма ТЕХНОСЪН като част

от дейностите по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в

областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финан-

сиран по оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. (ОПОС).

В рамките на изпълнението на демонстрационния проект предстои разполага-

нето и на второ соларно съоръжение, което ще бъде позиционирано в зоната на

втората площадка за „умно“ подземно сметосъбиране.

Изпълнени са над 80% от дейностите по реализацията на интерконектора Гърция - България
Над 80% от строителните дейности по реализацията на интерконектора Гърция

- България са изпълнени към края на месец януари. Хидротестовете на територи-

ята на Гърция са изцяло завършени, а процедурата вече напредва и по българската

част от трасето – изпитанията на 4 от общо 11 участъка на територията на

България вече са приключени. Общият дял на изпълнени хидротестове достига 2/

3 от цялата дължина на трасето на газопровода. Процесът е ключов за завърш-

ването на техническата част от проекта. Чрез тестовете се удостоверява

механичната якост и плътност на газопровода и се гарантира, че инфраструкту-

рата е готова за регистриране като газово съоръжение.

Във връзка със заложената дата за въвеждане на интерконектора в търговска

експлоатация – юли т. г., проектантската компания работи активно по варианти

за оптимизация на сроковете по оставащите административни и сертификацион-

ни процедури. От началото на т. г. успешно са проведени и интегрирани приемо-

приемателните тестове (FAT) на оборудването за системата за управление на

технологичния процес (SCADA) и съпътстващите системи за комуникация, анализ

и наблюдение. Всички съоръжения на газопровода ще се управляват и следят авто-

матизирано от операторите на смяна благодарение на модерните системи за

дистанционен контрол.

Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ
Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество

на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за цикъла 2022 – 2023 г.

Одобрените проекти на страната ни са за персонализиране на съществуваща-

та национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на

развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания,

бенефициент по който е Колежът по електроника и енергетика към Техническия

университет – София с бюджет 220 080 евро, проект за хемигация за подобрено

управление на овощните градини и опазване на околната среда с бенефициент

Институтът по овощарство – Пловдив и бюджет 239 772 евро, както и проект за

повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на

пациенти, подложени на медицински дозировъчни процедури с високи дози, с бене-

фициент УМБАЛ Александровска и бюджет 343 290 евро.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2022 3

накратко

КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа
енергия от ВЕИ На 1 януари т. г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие реше-

ние, с което се изменят премиите на производителите на електрическа енергия

от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.

Премията се определя като разлика между преференциалната цена и определе-

ната прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновя-

еми източници в зависимост от първичния енергиен източник. С решението на

КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1 януари т. г. се изменя от

119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. Отклонението между определената прогнозна

пазарна цена за базов товар за периода 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г. в размер

на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок

от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147%. В същия размер

е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите

на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, вод-

ноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите

на електрическа енергия, произведена от биомаса.

В решението на КЕВР се посочва, че по силата на чл. 100, ал. 4 от Закона за

енергетиката сделките, които се сключват от производители на електрическа

енергия от ВЕИ с обект с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, се

осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно

договорени цени и са извън регулирания пазар.

Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия
Карлсберг България, водеща пивоварна компания у нас, инвестира в до 200 хиб-

ридни автомобила и 960 соларни панела т. г. Целта на компанията е да намали

въглеродния си отпечатък и да спомогне за опазването на околната среда. Спес-

теното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на

около 23 тона на годишна база. През 2021 г. Карлсберг България е подменила 61

дизелови автомобила с хибридни в своя служебен автопарк, чрез което е успяла да

спести около 26 тона въглеродни емисии. Това количество се равнява на 13%

намаление на емисиите на CO2, генерирани от служебните автомобили на компа-

нията, в сравнение с предходни години. Компанията е инсталирала също 640 броя

соларни панели с мощност от 250 kWp в пивоварната си в Благоевград, които

снабдяват производствената база със зелена енергия и спомагат за по-екологич-

ното управление на ресурсите. Скоро Карлсберг България планира да въведе в

експлоатация още 320 броя панели с инсталирана мощност 125 kWp. Произведена-

та от соларния парк електроенергия се използва изцяло за нуждите на пивоварна-

та. Очакваното годишно производство на двете инсталации е 450 MWh.

„Благодарение на всичките ни усилия в тази посока, през 2021 г. успяхме да

спестим общо 4,78 килограма CO2/hl. Вярваме, че това е начинът да постигнем

устойчивост в дългосрочен план, като си поставяме още по-амбициозни цели за

следващите пет години“, коментира Методи Стоянов, директор производство в

Карлсберг България.

ЕРП Север инвестира 1,36 млн. лв. в кабелна линия в Русе
Електроразпределение Север (ЕРП Север) инвестира 1,36 млн. лв. в подмяна на

кабелна линия 110 kV между подстанции Русе - Център и Левента в Русе. Досега

използваният маслен кабел е подменен с нов, който е с изолация от химически

омрежен полиетилен и с дължина над 2000 м. Той ще гарантира висока степен на

сигурност в електрозахранването на потребителите.

Съоръжението ще осигури по-надеждно и сигурно електрозахранване на над

32 500 абонати в централната част на град Русе. Строително-монтажните

работи по трасето на кабелната линия бяха извършени със съдействието на

община Русе.

Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии
Монбат се присъедини към мрежата на Consortium for Battery Innovation (CBI) –

международна секторна организация, обединяваща над 100 компании и изследова-

телски организации, които работят активно за прилагането на водещи технологии

в сферата на оловно-киселинните батерии, съобщиха от компанията. Основен при-

оритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология

и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии

(BESS). В сътрудничество със CBI Монбат ще работи за комерсиализиране на

биполярните батерии, задълбочаване на прилаганите принципи на кръгова икономи-

ка в сектора на оловно-киселинните батерии и активното сътрудничество с ВЕИ

сектора за увеличаване на дела на BESS в глобалната енергийна система. Монбат

и CBI активно ще сътрудничат и в областта на изследванията на възможностите

за намаляване на емисиите на парникови газове, генерирани в производството на

оловни батерии и на целия енергиен сектор. Германското федерално министерство

на образованието и изследователската дейност субсидира втората фаза от про-

екта с близо 23 млн. евро.
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Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid
Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните систе-

ми FlexiGrid, подкрепен от 18 организации от 8 държави. Съсредоточен е върху

разработване на различни методи за постигане на гъвкавост (flexibility) в енергий-

ната система и създаване на платформа, базирана на блокчейн технология, която

да позволява на електроразпределителните предприятия да купуват тези услуги за

гъвкавост на мрежата от производители и потребители.

Проектът стъпва на основата на бурното развитие на IoT чрез разработването

на умни измервателни устройства и IoT платформа, която чете данни от тях и ги

визуализира. Обмисля се и възможност за интегриране на различни услуги – Energy

Apps, които да добавят нови функционалности, като например инструмент за

прогнозиране на точките на претоварване на мрежата.

В България ще бъде реализиран демо сценарий, който в тестова среда ще даде

информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави

услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. На този

етап се разработва и тества система, базирана на блокчейн технологията, чрез

която Енерго-Про да намира и закупува услуги за гъвкавост от консуматори, произ-

водители и потребители, които едновременно произвеждат и консумират енергия

(т. нар. просюмъри), присъединени към неговата мрежа. За целта при избрани пилот-

ни клиенти на дружеството ще бъдат инсталирани умни електромери, които ще

проследяват тяхното производство/потребление за интервал от 15 минути.

Доклад на АПСТЕ сочи, че до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW
нови ВЕИ мощности Според доклада „Съхранение на енергия. Пазарни перспективи за България“, раз-

работен от Асоциация за производство съхранение и търговия с електроенергия

(АПСТЕ), технологиите за съхранение на енергия могат да увеличат гъвкавостта

на електроенергийната система и дела на възобновяемите енергийни източници

(ВЕИ) във всички сектори. Изводите от доклада, сочат, че с амбициозна политика

за преход към нисковъглеродна енергетика, до 2030 г. в България могат да бъдат

изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности заедно с 1,7 GW системи за съхранение

на енергия. „Повечето технологии за съхранение на енергия могат да бъдат вне-

дрени бързо с високо обществено одобрение и във всеки един мащаб и ниво на

електрическата система – производство, пренос, разпределение, потребление.

Системите за съхранение могат да предоставят и системни услуги като капаци-

тет, регулиране на честотата и минимизиране на разходите за балансираща енер-

гия“, сочи още докладът.

Проучването на АПСТЕ, залегнало в доклада с участието на 32-ма професиона-

листи в областта на енергетиката, както и ключови заинтересовани страни в

развитието на пазара за съхранение на енергия в България, показва, че съществу-

ващата регулаторна рамка почти единодушно се счита за ограничаваща, а не

стимулираща развитието на иновативни бизнес модели за широко интегриране на

технологии за съхранение на енергия.

Докладът има за цел да представи съвременните технологии за съхранение на

енергия и как те могат да бъдат приложени, за да помогнат за интегрирането на

повече възобновяеми енергийни източници в енергетиката, като същевременно

поддържат енергийната система стабилна и създават устойчиви работни места

и доходи.

Германия инвестира 23 млн. евро в проект за създаване на батерии с твърд електролит
Клъстер FestBatt премина към реализацията на втората фаза от своя проект за

създаване на технология за безопасни и високоефективни батерии с твърд елект-

ролит и методи за производството им. Координатор на проекта е Университетът

„Юстус Либих“ в Гисен (JLU). В него участват 17 университета и научноизследо-

вателски института от Германия.

Проф. Хелмут Еренберг от Института по приложни материали при Технологич-

ния институт в Карлсруе, който е партньор по проекта, коментира, че батериите

с твърд електролит работят без запалими течни електролити и предлагат по-

висока енергийна плътност и по-бързо зареждане от литиево-йонните батерии.

„Освен това не са необходими токсични и редки материали като кобалт“, допълва

Еренберг. През тази нова фаза от реализацията на проекта изследователите ще

се съсредоточат върху развитието на компоненти и цялостни твърди батерийни

клетки на базата на обещаващи електролити. Ще бъдат разработени и процеси,

които да спомогнат за производството им.

В първата фаза на проекта над 100 изследователи използват трансдисциплинар-

ни тематични платформи с цел да открият подходящи материали и синтезират

различни твърди електролити. Материалите са систематично проучени, като са

открити най-важните фактори, които влияят на синтезирането на твърди елек-

тролити, и са определени критичните промени в композитните материали. Тези

знания сега ще послужат за база за по-нататъшното развитие на батериите с

твърд електролит.
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The smarter E Europe – най-мащабната платформа за

енергетика на континента, ще приветства нараства-

щите усилия в областта на зеления водород. Според

Роберт Хабек, федерален министър на икономиката и

действията за борба с климатичните промени на Гер-

мания, подходящите субсидии, инфраструктура и обще-

ствени поръчки имат потенциала да превърнат стра-

ната във „водородния хъб“ на Европа. Затова иноваци-

онният хъб на изложението ще постави акцент върху

зеления водород между 11 и 13 май т. г. в Мюнхен.

„Роберт Хабек осъзнава, че бързото и амбициозно

ускоряване на пазарната икономика за зелен водород е

спешно и не може да бъде отлагано“, казва Вернер

Дивалд, председател на Германската асоциация за во-

дород и горивни клетки DWV. Чрез планираните субси-

дии ще се преодолеят инвестиционните пречки, които

възпираха индустрията досега. The smarter E Europe в

сътрудничество с DWV промотира водорода, произве-

ден с възобновяема енергия, в продължение на над две

години и може да предостави важен принос по отноше-

ние на намирането на най-добрия начин за популяризи-

ране на този енергиен източник.

„През октомври 2021 г., по време на The smarter E Europe

Restart, заявих, че сме на прага на водородната пазарна

икономика и че плановете на новото правителство ни

доближиха още повече до тази стъпка“, обяснява Дивалд.

Според него зеленият водород не само носи невероятни

възможности за европейската индустрия, но представ-

лява и цялостен системен интегратор в сърцевината

на енергийния преход. „Имаме големи надежди, че ново-

то правителство ще прокара пътя за този източник на

енергия в Германия чрез законодателни регулации“, спо-

деля още Дивалд.

The smarter E Europe 2022
с фокус върху зеления водород

Предстоящото издание на The smarter E Europe още

веднъж постави зеления водород във фокуса. The smarter

E – Green Hydrogen Forum, който ще се проведе по време

на изложението, ще предостави на представители на

индустрията от цялата верига за създаване на стой-

ност възможност да представят своите решения. На

Green Hydrogen Forum & Expo ще се срещнат компании,

търсещи възможност да навлязат на пазара с водород,

горивни клетки, технологии за електролиза и преобра-

зуване на електроенергия в газ.

От ефективно производство и съхранение на енер-

гия до разпределение и консумация, The smarter E Europe

покрива целия спектър от теми, вълнуващ енергийния

сектор. Събитието включва енергийните изложения

Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe и EM-

Power, като всички те ще могат да бъдат посетени с

един-единствен билет. Всяко от енергийните изложе-

ния има различен професионален фокус. Съвместното им

организиране от страна на Solar Promotion позволява да

се маркират взаимовръзките между представяните про-

дукти и теми, което е от ключово значение за енергий-

ния сектор.

The smarter E Europe 2022
с фокус върху зеления водород
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Прилагат се различни видове пожароизвестителни системи, като например такива, които
се активират чрез пламъчни детектори, ако трансформаторът е инсталиран на открито

Системите за противопожарна защита, подходящи за охрана на трансформаторни уредби,
могат да се различават в зависимост от начина на прилагане на водната струя

Размерът на капките в пожарогасителна система с водна мъгла е по-малък от 1000 микро-
метра и водата се захранва от помпа под високо налягане

     регряване, възникване на късо

съединение по веригата, неизправ-

ност в изолационния материал и

мълнии са само част от потенциал-

ните рискове, които могат да при-

чинят пожар в трансформаторите

уредби.

Пожарите в трансформаторите

са рядкост, но последствията от

тях са пагубни. Въпреки че трансфор-

маторът, в който възникне пожар,

вероятно ще бъде унищожен почти

незабавно, въздействието върху

съседното оборудване и конструкции

може да бъде ограничено и следова-

телно при изграждането на елект-

роенергийни съоръжения трябва да

се вземат предвид мерки за такова

ограничаване.

Системи за сигнализация
и пожароизвестяване

Може да се каже, че една от най-

важните части от оборудването във

всяка подстанция е силовият транс-

форматор. Напълненият с масло си-

лов трансформатор също представ-

лява и най-големият риск от пожар.

Системите за противопожарна за-

щита, проектирани специално за

справяне с опасностите, свързани

Пожарна
безопасност на
трансформатори

Пожарна
безопасност на
трансформатори

със силови трансформатори, се

включват в етапа на проектиране-

то и проектантите трябва добре да

разпознават и разбират предим-

ствата и недостатъците им.

По-големите маслени трансформа-

тори съдържат огромно количество

масло. Най-важната функция на мас-

лото е изолационната. Освен това

маслото се използва като охлажда-

ща течност и като диелектрична

течност, погасяваща образуването

на дъга, предотвратяваща електри-

ческото разлагане на газовете, при-

дружено от разряда и получената

йонизация. Тъй като маслото е запа-

лима течност, когато възникне неиз-

правност или повреда в трансформа-

тора, самият трансформатор може

да осигури както източник на искра,

така и гориво за разрастване на

пожар. След като възникне запалва-

не, маслото ще поддържа горенето

до пълното му изразходване, освен ако

кислородът не се изчерпи или не се

приложи значително охлаждане, за да

се ограничи разпространението на

огъня. Според стандартната техни-

ческа характеристика пожарът,

възникнал от запалими течности, се

категоризира като пожар от клас B.

Пожарите от клас B крият опаснос-

ти, свързани предимно с притока на

гориво, състава на горивото, точка-

та на възпламеняване и скоростта на

изгаряне на горивото.

Един неовладян пожар може да

причини значителни щети и да дове-

де до продължително и непланирано

прекъсване. За трансформатори с

висока номинална мощност и напре-

жения над 123 kV стандартно се

осигурява система за противопожар-

на защита, като например се изпол-

зват фиксирани разпръскващи сис-

теми с вода или други методи спо-

ред конкретния случай. Пожароизве-

стителните инсталации са предназ-

начени за сигнализация при ранни

признаци на пожар с цел своевремен-

ното му потушаване. Основни цели

на една надеждна система са пре-

дотвратяването на жертви при

пожар, сериозни щети по оборудва-

нето и замърсяване на околната

среда. Функциите, които изпълнява

пожароизвестителната система,

включват откриване на пожар в

начален стадий, задействане на

алармена сигнализация за евакуация

на хора, изпращане на сигнал за на-

стъпило събитие към съответните

служби, задействане на пожарогаси-

телна инсталация или други защит-

ни устройства и системи.

Прилагат се различни видове по-

П
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жароизвестителни системи, като

например такива, които се активи-

рат чрез пламъчни детектори, ако

трансформаторът е инсталиран на

открито, или чрез димни детекто-

ри, ако трансформаторът е инста-

лиран на закрито.

Детекторът е елемент на пожа-

роизвестителната система. Негова-

та функция е да приема и преработ-

ва информация за контролирания от

него параметър (дим, топлина, свет-

линно излъчване). Приемането на

входни данни за определен параметър

става чрез чувствителен елемент

(сензор), който от своя страна пре-

образува стойности на параметъра

в електрически сигнал. Полученият

сигнал се усилва и коригира чрез усил-

вател. Важна характеристика на

детектора е неговата чувствител-

ност, т.е. минималната стойност на

контролирания параметър, която ще

предизвиква активиране на детекто-

ра. Друга важна характеристика на

детектора е площта, която той

обхваща при определена височина на

монтаж, като при възникване на по-

жар в която и да е точка от тази

площ детекторът трябва да срабо-

ти за определено време.

Според своята конфигурация де-

текторите се поделят на точкови,

многоточкови и линейни. Най-масово

използвани са точковите детектори,

които контролират определен пара-

метър в непосредствена близост до

определена точка. Многоточковите

детектори контролират параметъ-

ра в непосредствена близост до ня-

колко или множество фиксирани точ-

ки. Линейните детектори откриват

възникнал пожар по протежение на

непрекъсната линия (лъчеви детекто-

ри, термочувствителни кабели). На

пазара се предлагат все по-усъвър-

шенствани в технологично отноше-

ние устройства, които са с подобре-

ни характеристики на сензорните

части и на възможността за обра-

ботка на сигналите. Вследствие на

това чувствителността и устойчи-

востта на смущения на детектори-

те значително са се повишили.

За промишлени цели особено под-

ходящи са конвенционалните взриво-

безопасни инфрачервени пламъчни

детектори. Те могат да реагират на

нискочестотните трептения (от 1

до 15 Hz) в инфрачервения спектър

на излъчване на пламъка по време на

горене. Специалистите ги препоръ-

чват за взривоопасни зони, в които

може да се развие пожар с открит

пламък, тъй като са класифицирани

по ATEX. Тези устройства могат да

открият пламък на разстояния над

25 m. Реагират на определени оп-

тични дължини на вълните и често-

та на трептене на пламъка и не се

активират от други източници на

излъчване, като слънчева светлина.

Не се влияят от запрашеност, дим,

изпарения, течения на въздуха и

вятър. Притежават добра оптична

защита от смущения, причинени от

слънчева светлина.

Системи за овладяване
на пожар

Системите за противопожарна

защита, подходящи за охрана на

трансформаторни уредби, могат да

се различават в зависимост от пре-

цизността на начина на прилагане на

водната струя. Най-опростените

системи за овладяване на пожар

използват разпръскващи глави, при-

крепени към тръбопровод, свързан

към водоснабдяването чрез кран,

който се отваря посредством сис-

тема за детекция, инсталирана в

зоната на разпръскване. Когато

кранът се отвори, водата постъпва

в тръбопроводната система и се

разпределя равномерно през всички

пръскащи глави в системата. Този

тип система използва големи коли-

чества вода, което може да доведе

до други проблеми с почистването

след пожара или замърсен отток.

Фиксираната система за пръска-

не на вода е подобна на описаната

по-горе, обаче точките, от които

водата се изпуска, са проектирани

така, че да създадат модел на

пръскане, уникален за конкретната

зона или оборудване, което трябва

да се защити. Местоположението на

пръскащите водни глави и моделът

на пръскане са съобразени с асимет-

ричната форма на оборудването.

Допълнително предимство на специ-

фичния дизайн на оборудването е

контролът на разпространението на

огъня чрез повишено овлажняване на

оборудването, което е под въздей-

ствието на огъня. Електрическите

трансформатори, съдържащи масло,

обикновено са защитени от такива

фиксирани системи за пръскане на

вода.

Системите за водна мъгла са

подобни на фиксираната система за

пръскане на вода, като тяхно преиму-

щество е използването на значител-

но по-малко количество вода благо-

дарение на специални спринклерни

глави, създаващи микроскопични вод-

ни капчици, наречени мъгла. Систе-

мата с водна мъгла обикновено се

определя по размера на създадените

капчици. Размерът на капките е по-

малък от 1000 микрометра и вода-

та се захранва от помпа с високо

налягане. Водните капчици създават

мъгла, която позволява на даден обем

вода да покрие по-голяма повърхност.

По-малките капчици улесняват по-

голямото поглъщане на топлина за

охлаждане и прекратяване на горе-

нето.
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В някои случаи е удачно прилага-

нето на автоматични пръскащи гла-

ви с предварително задействане.

Системата може да се активира

както чрез сигнализиране от пожа-

роизвестителната система, така и

топлинно активиране на пръскащи-

те глави. Системите с предварител-

но задействане се използват за за-

щита на зони, където рискът от

нежелателно изпускане на вода тряб-

ва да бъде сведен до абсолютен

минимум. В последно време тази

система се използва по-често при

потушаване на пожари в трансфор-

матори поради доброто съхранение

на вода, по-високата сигурност сре-

щу фалшиво иницииране и по-добра-

та способност за контрол на разпро-

странението на огъня.

Изисквания за пожарна
безопасност и добри
практики

Системите за противопожарна

защита на трансформаторни уред-

би включват пожароизвестителни

и пожарогасителни инсталации.

Мерките за ограничаване на разпро-

странението на пожари са по-ефек-

тивни при спазване на някои стро-

ително-технически изисквания още

на етап изграждане. Трансформа-

торът трябва да бъде разположен

далеч от друго оборудване. Към

съоръжението се предвижда конст-

рукция, ограничаваща разлива на

горящото масло. Предварителните

мерки за защита на структурата на

подстанцията и прилежащото обо-

рудване, както и намаляването на

опасността за персонала, гаранти-

рат по-лесното овладяване на пожа-

ра в повечето случаи. В случаите, в

които това е възможно, използване-

то на по-слабо запалими изолацион-

ни течности може да ограничи рис-

ка от възникване на пожар и тряб-

ва да се разглежда като алтерна-

тива.

В идеалния случай предприетите

мерки и редовни инспекции на из-

правността на оборудването ще

предотвратят евентуално запалва-

не на трансформатора, но в случай

че възникне запалване или експлозия,

от съществена важност е да се ог-

раничат щетите и потенциалното

разпространение на огъня. Това

може да стане по няколко начина,

като най-често се използва физи-

ческо разделяне и противопожарни

прегради. Препоръчителна практи-

ка за противопожарна защита на

електрогенераторни инсталации и

преобразувателни станции за по-

стоянен ток с високо напрежение е

трансформаторите с над 1900 l

масло да бъдат защитени от про-

тивопожарна стена, издържаща 2

часа, която се издига на 300 mm над

трансформатора. Вместо противо-

пожарна стена, може да се предви-

ди физическо разделяне в порядъка

от 1,5 до 15 m в зависимост от

количеството масло в трансформа-

тора.

Обичайна практика и изискване в

индустриалните стандарти е да се

предвиди изграждането на такива

противопожарни прегради за транс-

форматори, когато те не могат да

бъдат отделени в обособено поме-

щение от друго оборудване.

При нови съоръжения с големи

трансформатори с масло, разполо-

жени в близост до други съоръжения

или оборудване, изграждането на

противопожарна инсталация за ох-

рана на трансформатора е задължи-

телно за предпазване на съседното

оборудване и защита на околната

среда.

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009

г. регламентира правилата и изиск-

ванията за пожарна безопасност,

които следва да се спазват при из-

граждането на електрически уред-

би и инсталации. За открити разпре-

делителни електрически уредби с

единична мощност на трансформа-

торите, равна или по-голяма от

60 MVA, или с обща мощност над

120 MVA се предвижда пожарен во-

допровод, проектиран за най-малко

10 l/s, или един или няколко резерво-

ара в зависимост от площта на

подстанцията, проектирани за най-

малко 100 m3 вода. В наредбите са

дефинирани минималните разстоя-

ния от отделно стоящи трансфор-

маторни постове, подстанции и

разпределителни уредби, както и до

помещения и открити съоръжения и

зони със съществуващ риск от екс-

плозия.

Сградите и помещенията на зак-

ритите разпределителни уредби и

трансформаторните килии се проек-

тират от I и II степен на пожароу-

стойчивост или от стоманени кон-

струкции. Допускат се външни ог-

раждащи неносещи стени на поме-

щенията на разпределителните ус-

тройства към отделно стоящи и

пристроени подстанции от трудно-

горими панели. Недопустимо е вграж-

дане на трансформатори във висо-

ки жилищни сгради, а във високи

промишлени и обществени сгради се

предвиждат сухи с негорим пълнеж

трансформатори или трансформа-

тори с горим пълнеж с обща вмес-

тимост не повече от 1000 kg масло,

ако стените и покритията на поме-

щенията им са негорими с граница

на пожароустойчивост най-малко 2

ч и 30 мин и помещенията имат не-

посредствен изход навън. Под тези

трансформатори се предвижда раз-

полагането на бетонирани маслопри-

емници.
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     ровеждането на непрекъснат

процес на управление на енергията

може да спомогне за поддържането

на водещите позиции на организаци-

ите в техния съответен индустри-

ален сектор, предоставяйки конку-

рентно предимство за продължите-

лен времеви период. Предвид скоро-

стта на еволюция на енергийните

технологии и пазари и въздействие-

то, което тя оказва върху произво-

дителността, бизнесите, предпри-

ели силен подход на енергиен ме-

ниджмънт, осъзнават ценното по

отношение на поддържането на

стратегически фокус върху енерги-

ята. Прилагането на енергийно ус-

тойчив модел чрез осигуряването на

енергийна ефективност и използва-

нето на възобновяеми източници

често представлява инвестиция,

характеризираща се с минимален

риск и максимална рентабилност за

Енергийно
обследване
на промишлени
обекти

Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потреб-
ление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестява-
ния на разходи

Откритите по време на енергийния одит опции за икономия на енергия могат да са различни
– от технически характер или отнасящи се до управлението на енергията от страна на
организацията или поведението на служителите във връзка с енергопотреблението

Резултатите от едно енергийно обследване могат да предоставят и ясна финансова инфор-
мация относно възможностите за енергийни спестявания, както и по-добра представа за
моделите на потребление на цялото предприятие или на част от него

компаниите, желаещи да подобрят

екологичните си показатели. Една

от първите стъпки в това направ-

ление е провеждането на енергиен

одит, който предоставя на компани-

ите по-ясна картина за енергийно-

то им потребление и идентифицира

възможности за подобрение, често

предлагащи незабавни спестявания

на разходи. Понякога процедурата се

извършва и с цел демонстриране на

съответствие със законодателни

разпоредби.

Същност
Енергийният одит представлява

инспекция, проучване и анализ на

енергийните потоци за идентифици-

ране на възможности, осигуряващи

енергийни спестявания, които няма

да се отразят негативно на произ-

водителността в рамките на сгра-

да, процес или система. Обхватът

и степента на детайлност на енер-

гийния одит трябва да бъдат пропор-

ционални и да се определят спрямо

влиянието на енергийната консума-

ция и предназначението на получена-

та информация. Откритите по вре-

ме на енергийния одит опции за ико-

номия на енергия могат да са различ-

ни – от технически характер или

отнасящи се до управлението на

енергията от страна на организаци-

ята или поведението на служители-

те във връзка с енергопотреблени-

ето. Всички тези варианти следва да

бъдат включени е доклада от прове-

деното енергийно обследване.

Причините за предприемане на

енергиен одит са много – подобрява-

не на енергийната ефективност и

минимизиране на въздействията

върху околна среда вследствие на

дейността на предприятието, иден-

тифициране на възможности за про-

мяна на поведението чрез оценка на

текущите практики на експлоата-

ция и поддръжка, откриване на тех-

нически възможности чрез оценка на

Енергийно
обследване
на промишлени
обекти

П
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съществените консуматори на енергия, например кот-

ли, охлаждащи инсталации, вентилационни системи и др.

Резултатите от едно енергийно обследване могат да

предоставят и ясна финансова информация относно

възможностите за енергийни спестявания, както и по-

добра представа за моделите на потребление на цяло-

то предприятие или на част от него. С помощта на

енергиен одит може да се докаже съответствието със

законодателни изисквания, например на Директивата

относно енергийната ефективност, Директивата от-

носно емисиите от промишлеността и др. Други възмож-

ни причини за извършването на енергийно обследване са

отговарянето на очакванията от страна на клиенти и

заинтересовани страни, получаването на информация за

изготвянето на стратегически план, насочен към мини-

мизиране на въглеродния отпечатък на организацията,

или сертифициране на система за управление на енер-

гията съгласно стандарт ISO 50001.

ISO 50002 предоставя яснота относно структурата

на енергийните одити. Могат да бъдат различени две

основни фази: подготовка и предварителен анализ; ин-

спекция на място и докладване. Първата фаза обхваща

провеждане на начална среща, определяне на обхвата и

събиране на предварителни данни, идентифициране на

персонала от ключово значение и насрочване на посе-

щение на предприятието, определяне на базова линия и

план за измерванията, изготвяне на чеклист за одита.

Втората фаза включва провеждане на одита на място,

анализиране на настоящите енергийни практики и кон-

сумацията, графично интерпретиране на възможности

и заплахи и изготвяне на финалния доклад.

При провеждането на енергийно обследване трябва

да се вземат предвид няколко технически области. В

зависимост от одитираната организация някои облас-

ти изискват техническа оценка с цел идентифициране

на възможностите за подобрение на енергийната ефек-

тивност. Сред тези области са сградите, осветлени-

ето, ОВК системите, помпите, индустриалните проце-

си, пречиствателните станции за отпадъчни води,

съоръженията за сгъстен въздух и др.

Осветление
Осветлението е един от най-видимите консуматори

на енергия във всяка една сграда или съоръжение. На-

предъкът в технологиите и ефективните решения за

управление могат да предложат съществени възможно-

сти за подобряване на енергийната ефективност.

Що се отнася до управлението на осветлението, най-

важната област, на която трябва да се обърне внима-

ние, е промяната на поведението, тъй като дори най-

високото ниво на автоматизация не може да осигури

ефективността, която може да се постигне чрез ръчно

изключване, когато то се прилага правилно. По време

на енергийното обследване трябва да бъдат проверени

осветлението в неизползвани пространства, наличие-

то на прекомерно високи за конкретни задачи нива на

осветеност, недостъпни ключове за осветление и ти-

пове осветители, които не позволяват често изключ-

ване в зони, които не се използват регулярно. Необходи-

мо е да се провери за сензори за движение без опция за

преминаване към ръчно управление, не оптимално раз-

положени осветители и неподходящи, замърсени или

обезцветени дифузори. На инспекция подлежат и нива-

та на осветление през нощта и процедурите по изключ-

ване. Одиторите проверяват и за наличие на изкустве-

но осветление в зони с достатъчни нива на дневна

светлина.

Типичните възможности обхващат проверяване на

нивата на осветеност по стълби, в коридори и други

често осветявани зони и изключване на някои освети-

тели, преминаване към светодиодно осветление, инста-
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лиране на допълнителни ключове и

системи за автоматично управле-

ние (таймери, персонални инфрачер-

вени сензори, фотоклетки), почи-

стване на отражатели и дифузори

с цел максимално увеличаване на

ефективността на осветителите

и др.

Котли
Важно е в рамките на енергийния

одит да се придобие ясна предста-

ва за температурните изисквания

на маслените системи или систе-

мите за гореща вода, както и изис-

кванията за налягане на системите

с пара. В рамките на обследването

следва да се проверят изолацията

и разпределителните инсталации

(тръби, вентили, фланци и фитинги)

на котлите, натоварванията на ко-

телните системи, за да се устано-

ви дали някои от тях не работят при

ниско натоварване, нивата на уп-

равление, включително зониране,

оптимални цикли на спиране и пус-

кане и др. Необходимо е и да се

сравни горивната ефективност на

котлите, както и да се изчисли топ-

линната им ефективност. При пар-

ните котли трябва да бъдат прове-

рени обемът на питателната вода,

нивата на общо разтворени твърди

вещества, степента на рециркула-

ция на кондензат и температурите

му.

Обикновено възможностите за

подобряване на енергийната ефек-

тивност се крият в изолирането на

високотемпературните тръбопро-

води, вентили и фланци, преразглеж-

дане на управлението на котлите и

свързаните устройства за оползот-

воряване на отпадна топлина, мон-

тиране на двупътни вентили в раз-

пределителната система за гореща

вода и контролиране на разпредели-

телната помпа чрез честотен регу-

латор.

Отопление, вентилация,
климатизация

ОВК системите държат значи-

телен дял от енергийното потреб-

ление в широко разнообразие от

сгради, а също и в индустрията. Към

тези системи спадат котли, чилъ-

ри и разпределителни системи. При

енергийния одит се проверява тем-

пературата в кондиционираните по-

мещения, експлоатацията на систе-

мите извън необходимото, наличи-

ето на течения. Следи се за повре-

дени или запушени филтри или замъ-

рсени намотки, инспектират се ог-

раничаващи въздушните потоци

компоненти, например решетки.

Често в резултат на енергийно-

то обследване се установява, че

енергийната ефективност може да

се подобри чрез адаптиране на че-

стотното регулиране на вентила-

торите, хладилните компресори и

циркулационните помпи към потреб-

ностите. Други възможности

включват възстановяване на отпад-

на топлина чрез намотки или топ-

лообменници, подобряване на управ-

лението на температурата, конт-

рол на енталпията, подмяна на пар-

ното подгряване със система за

гореща вода с ниско налягане.

Помпи
Помпите са един от основните

консуматори на електроенергия и

намират широко приложение в сгра-

ди, индустриални процеси и станции

за пречистване на питейни и от-

падъчни води. При енергийно обслед-

ване факторите, на които се об-

ръща внимание, включват пиковия

дебит и напор, както и най-харак-

терните стойности на тези два па-

раметъра. Разглежда се целесъоб-

разността от използването на раз-

личен вид помпа, необходимостта

от настройка на честотните регу-

латори, ако са инсталирани таки-

ва. Търсят се доказателства за

оперативни проблеми – кавитация,

шум, прегряване на флуида, течове

и др.

В много случаи се оказва, че ин-

сталирането на нова помпа би било

оправдано, тъй като ще отрази дей-

ствителните експлоатационни ус-

ловия, а не оригиналните проектни

условия. Ако системата не разпола-

га с честотен регулатор, трябва да

се обмисли инсталирането на

такъв. При наличие на резервни ин-

сталации може да се подмени една

помпа, която да се използва през по-

голямата част от времето, а ста-

рата да остане в готовност за ек-

сплоатация с цел повишаване на

нивото на надеждност на дейност-

та. Възможност за подобряване на

енергийната ефективност съще-

ствува и в подмяната на тръбите

по такъв начин, че да се намалят

падовете на скоростта и налягане-

то поради остри завои и др. Тръбоп-

роводните участъци, които не се

използват, трябва да бъдат изоли-

рани.

Хладилни системи
Количеството енергия, използва-

но в хладилните системи, до голяма

степен се определя от общата тем-

пературна разлика, която трябва да
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бъде преодоляна, т.е. разликата

между температурата на конденза-

ция и изпарение, както и от големи-

ната на товара, който трябва да

бъде охладен.

Енергийното обследване следва

да разгледа потенциала за времен-

но прилагане на свободно охлажда-

не, да се прецени дали капацитетът

на инсталацията е подходящ за те-

кущото натоварване и дали съоръ-

женията не работят при частично

натоварване за продължителни пе-

риоди. Следва да се проверят тем-

пературата на кондензация и тем-

пературата на охлаждащата среда

(обикновено вода или въздух от окол-

ната среда). Температурната раз-

лика по проектни условия обикнове-

но е около 10°C за изпарителен кон-

дензатор и 15°C за въздушно охлаж-

дан кондензатор. Нарастване на

температурата на кондензация с

1°C води до увеличаване на опера-

тивните разходи с между 2 и 4%.

Температурата на изпарение и

температурата на охладената сре-

да също трябва да бъдат провере-

ни. Типично температурната разли-

ка за въздушни охладители е между

6 и 12°C, а за течностни охладите-

ли – между 3 и 8°C, но често тези

параметри са специфични за конк-

ретното приложение. И при понижа-

ване на температурата на изпаре-

ние с 1°C оперативните разходи се

повишават с между 2 и 4%.

Тук енергийната ефективност

може да се повиши чрез използване

на свободно охлаждане в случаите,

когато желаната технологична

температура е по-висока от тази

на околната среда, чрез намалява-

не на температурата на конденза-

ция, когато температурите на

околната среда са по-ниски (напр.

през нощта или през зимата), мини-

мизиране на спомагателните това-

ри (напр. циркулационни помпи),

намаляване на изтичанията чрез

бързодействащи врати, въздушни

завеси и др.

Индустриални
процеси

Преди да започне работа върху

един промишлен процес, одиторът

трябва да разработи блок-схема за

него. След това, допускайки, че оди-

торът има достатъчни познания за

процеса, трябва да е възможно да се

определят етапите, които са основ-

ни консуматори на различни видове

енергия.

При енергийното обследване

трябва да се потърсят опции за

редуциране на натоварванията,

възможности за прилагане на по-

ефективна форма на енергопроизвод-

ство (напр. използване на газови

вместо маслени горелки), варианти

за подобряване на представата за

консуматорите и свързаните с енер-

гията променливи. Следва да се раз-

гледа потенциалът за използване на

алтернативни, по-ефективни техно-

логии, както и за ползи от промени

в производственото планиране

(напр. работа на пълен капацитет,

последвана от прекъсване, вместо

непрекъсната работа на частичен

капацитет). На инспекция подлежат

и дейностите по поддръжка и предиз-

викателствата при постигането на

желаното качество, които могат да

доведат до по-високи енергийни по-

требности.
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Новата система за
Електроразпределение
от RITTAL

Бъдещето се оформя от иновативни компании с възможности да

доставят интелигентни решения на своите партньори в индустрия-

та, машиностроенето и информационните технологии. RITTAL е пред-

ставен по цял свят и е иноватор сред лидери и експерти за решаване

на проблеми. Базиран на нашето вярване - „по-бързо - по-добре - по цял

свят“, ние предоставяме на нашите клиенти цялостна поддръжка по

цялата стойностна верига, за да спечелят решаващо конкурентно пре-

димство.

Най-доброто доказателство за това е VX25. Голяма шкаф-система,

пригодена към нуждите на Индустрия 4.0 и нейните стандарти за

дигитална технология от световна класа.

Перфектното решение за задоволяване на изискванията за увеличе-

на производителност и скорост на сглобяване, което е допълнително

доказателство, че нашата страст и изобретателност създават ус-

тойчиви решения, които да отведат нашите клиенти до най-модерни-

те технологии.

Сега отново подобрихме нашата иновационна игра с цялостна про-

мяна на системата ни за Електроразпределение - VX25 Ri4Power модул-

на система. Сега тя е по-ефективна, по-бърза и по-силна от всякога,

това е най-доброто решение за бъдещето.

VX25 Ri4Power - готова за вашите
предизвикателства.

Шкаф-система и шинна система в едно - това е Rittal VX25 шкафът

и електроразпределителната система Rittal VX25 Ri4Power. Заедно те

оформят цялостно решение за сглобяване на типово тествани разпре-

делителни уреди, ниско напрежение, с вътрешно разделяне до Форма 4b.

По-бързо, по-силно и по-ефективно - VX25 Ri4Power е перфектното

решение за приложения до 6300А. Планирането на проекти вече е „дет-

ска игра“ с удобния за потребителя софтуер за системния инженер -

Eplan. Конфигурирането на всяко решение става много по-бързо и лесно

благодарение на интуитивните му функционалности, които налагат

въвеждането само на няколко параметъра.

Най-важното изискване за разпределителното устройство е спо-

собността да се справя с по-високите номинални токове, като същев-

Новата система за
Електроразпределение
от RITTAL

ременно заема възможно най-малко пространство. Системата VX25

Ri4Power предлага перфектното решение, поддържаща номинални то-

кове до 6300A въпреки минималното напречно сечение на медните си

пръти.

„Въпреки по-голямата интензивност на тока, не е необходимо допъ-

лнително помещение - всъщност точно обратното. Имаме същата

функционалност, но с 20 процента по-малко използваемо пространство“,

обяснява Йорг Крейлинг, ръководител на отдела за управление на про-

дуктите в Rittal. „Колкото по-малко мед инсталираме, толкова повече

можем да намалим разходите, тъй като медта е скъп материал“, каз-

ва Крейлинг, изтъквайки ползите на системата. Освен това системи-

те преминават проверка на дизайна за съответствие с всички съот-

ветни стандарти.

Опростената конструкция на шиноносачите позволява един и същи

супорт да бъде подходящ както за дълбоки 600 mm, така и за 800 mm

шкафове. Тяхната симетрична форма означава, че опорите могат да

се използват отляво или отдясно. Улесненото инсталиране дава възмож-

ност супортът да бъде закрепен към профила на шкаф VX25 с два или

три винта - без необходимост от допълнителни материали. Проектан-

тите са помислили и за това как да улеснят поддръжката и наблюде-

нието на системата. С подобрената достъпност до захранващи ки-

тове проверката на въртящия момент на винтовете или следенето

на температурата на контактните точки се превръщат в задачи,

изпълними за секунди. Наблюдението на показатели като температу-

ра, влага или производителност може да се реализира и чрез инстали-

ране на IoT (Internet of things) интерфейс, който да черпи данни от сензори.

Бърз монтаж със спестяване на време до 50%, впечатляващи ико-

номии на мед.

Това е ефективност на системата RITTAL!

Ритал ЕООД

www.rittal.bg
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   арядният контролер играе съ-

ществена роля във всяка соларна си-

стема, тъй като регулира зарежда-

нето на акумулатора, като ограни-

чава тока, който протича към и от

акумулатора на системата. Чрез

контролиране на потока на енергия

от фотоволтаичните панели, заряд-

ният контролер може да предотвра-

ти проблеми със свръхзареждането

и да обърне потока на енергия, кога-

то слънчевите панели не генерират

електричество. Той също така пре-

дотвратява разреждането на акуму-

латора, като изключва системата,

ако съхранената енергия спадне под

50% от капацитета, и контролира

напрежението при зареждането на

акумулаторите. Това спомага за

запазването на дълготрайността на

акумулатора.

Въпреки че контролерът играе

толкова важна роля за изправност-

та на оборудването и безпроблемно-

то зареждане, малко хора знаят как

точно да определят правилния модул

за своята инсталация за соларна

енергия.

Избор на соларни
зарядни
контролери

Избор на соларни
зарядни
контролери

Контролерът предотвратява свръхзареждане и може да обърне потока на енергия, когато
слънчевите панели не генерират електричество

Свръхзареждането и дълбокото разреждане на акумулатора се откриват чрез измерване на
нивото на напрежението в свързания акумулатор

Контролерите за зареждане се оразмеряват в зависимост от тока и напрежението на
фотоволтаичната инсталация

Функции на
контролерите

В повечето зарядни контролери

токът на заряд преминава през по-

лупроводник, който функционира

като „регулатор“ за управление на

тока. Освен че контролерите пре-

дотвратяват свръхзареждането на

акумулаторите, като намаляват

потока на енергия към тях, след като

се достигне определено напрежение,

контролерите на зареждането из-

пълняват и някои други важни функ-

ции, включително защита от прето-

варване, прекъсване при ниско напре-

жение и блокиране на обратния ток.

Ако силата на тока, който проти-

ча към акумулатора, е много по-ви-

сока от тази на тока, с който вери-

гата може да се справи, системата

може да се претовари. Това може да

доведе до прегряване или дори пожар.

Контролерите за зареждане предот-

вратяват възникването на такива

претоварвания. При по-големи сис-

теми се препоръчва двойна защита

с прекъсвачи или предпазители. Ко-

гато напрежението спадне под оп-

ределен праг контролерът изключва

некритичните товари на акумулато-

ра. При зареждане автоматично се

включват към акумулатора. Това

предотвратява прекомерно разреж-

дане.

Свръхзареждането и дълбокото

разреждане на акумулатора се от-

криват чрез измерване на нивото на

напрежението в свързания акумула-

тор. При свръхзареждане напрежени-

ето му се увеличава над определено

ниво, по подобен начин в случай на

дълбоко разреждане напрежението

на акумулатора спада под определе-

но ниво. Контролерът може да изклю-

чи акумулатора и при двете положе-

ния. Той свързва отново акумулато-

ра, когато нивото на напрежението

достигне нормалното работно ниво.

За да се елиминира увеличаване-

то на тока, се произвеждат конт-

ролери за системи с висока мощност

за номинални работни напрежения от

36, 48 и 60 V. Напрежението на кон-

тролерите е кратно на напрежени-

ето от 12 V.

Типове контролери
Основното предназначение на

контролера е да регулира мощност-

та, която преминава от фотоволта-

З
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ичните клетки към акумулаторите.

Поради свръхзареждане нивото на

напрежението на акумулатора дос-

тига високa стойност и контро-

лерът на заряда го изключва от PV

модула (или зареждащия DC източ-

ник), но когато нивото на напреже-

нието падне поради използване на

заряда от товара, контролерът

открива този спад на напрежение-

то и свързва отново PV модула, за

да зареди.

Най-опростените зарядни контро-

лери единствено следят напрежени-

ето на акумулатора и отварят ве-

ригата, когато трябва да преуста-

новят зареждането при повишаване

на напрежението в акумулатора до

определено ниво. По-старите конт-

ролери отварят и затварят верига-

та с помощта на механично реле.

Зарядните контролери, които най-

често се внедряват в съвременните

фотоволтаични енергийни системи,

са предимно от два типа. Това или

са контролери, използващи широчин-

но-импулсна модулация (Pulse Width

Modulation – PWM), или контролери за

проследяване на максимална мощ-

ност (MPPT).

PWM контролерът може посте-

пенно да намалява мощността, по-

давана към акумулаторите, когато

се достигне определено ниво близо

до пълно зареждане. Този тип конт-

ролери позволяват пълноценно за-

реждане с по-малко натоварване на

акумулатора, като така удължава

живота му. Те също така могат да

поддържат акумулаторите в напълно

заредено състояние за неопределе-

но време. Технологията на контро-

лерите с широчинно-импулсна моду-

лация е по-сложна, но при тях от-

съства механичен способ за

прекъсване на веригата.

Недостатък на контролерите с

широчинно-импулсна модулация е, че

номиналното напрежение на панела

трябва да е близо или да съвпада с

това на зареждания акумулатор. При

дъждовно или по-мрачно време е

възможно намаляване на ефективно-

стта на контролера поради спад на

напрежението, като този тип кон-

тролери демонстрира по-нисък кое-

фициент на ефективност при много

горещо време.

Тъй като изходната мощност,

произведена в модулите, зависи от

слънчевото излъчване и температу-

рата на клетките, съществува уни-

кална работна точка, при която се

достига максимална мощност на РV

модулите в една система. При дости-

гането й се предоставя максимална

мощност на товара. За да се постиг-

не максимална ефективност на фото-

волтаичната енергийна инсталация,

е необходимо да се следи достигане-

то на тази точка, наречена точка на

максималната мощност (MPP). Тра-

екторията на тази точка има нели-

нейно отклонение от РV радиацията

и температурата на клетката. По

този начин, за да работи една РV

система в точката си на максимал-

на мощност, системата трябва да

съдържа контролер за следене на

точката на максимална мощност

(MPPT). Този тип контролери са ефек-

тивни при използване на пълната

мощност на соларните панели за

зареждане на акумулаторите.

При MPPT контролерите токът

протича от панела при максимално

напрежение, но те също така огра-

ничават изходното напрежение, за

да гарантират, че акумулаторът

няма да се свръхзареди. Контролер

за следене на точката на максимал-

на мощност (MPPT), комбиниран с

DC/DC преобразувател, позволява на

РV генератор да произвежда макси-

мална мощност продължително, не-

зависимо от метеорологичните ус-

ловия. MPPT контролерите на зареж-

дането следят и регулират входна-

та мощност, за да регулират тока

от фотоволтаичната система, като

в резултат на това общата мощ-

ност се увеличава и може да се очак-

ва ефективност от 90% или по-ви-

сока.

Както MPPT контролерите, така

и PWM контролерите регулират

скоростта на зареждане в зависи-

мост от нивото на зареждане на

акумулатора, за да позволят зареж-

дане близо до максималния капаци-

тет на акумулатора, както и да

следят температурата му, за да се

предотврати прегряване.

Ако постигането на максимален

капацитет на зареждане бе един-

ственият фактор, който се взема

предвид при избора на заряден конт-

ролер, всеки би използвал MPPT кон-

тролери. Но двете технологии са

различни и всяка има своите предим-

ства. Решението зависи от услови-

ята на работа, компонентите на

системата, размера на инсталаци-

ята и натоварването и накрая цена-

та за конкретна фотоволтаична

енергийна система.

MPPT контролерът позволява

много по-високо напрежение, по-

стъпващо от панелите до него, за-

щото преобразува излишното напре-

жение в допълнителни ампери. Чрез

по-високо напрежение в кабелите от

фотоволтаичните панели към конт-

ролера загубата на ток в кабела се

намалява значително.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2022 17

ВЕИ енергетика

MPPT контролерът е по-подходящ

за по-студени условия на средата,

тъй като с намаляването на работ-

ната температура на модула Vmp

(напрежение при максимална мощ-

ност) се увеличава. Това е така,

защото напрежението на фотовол-

таичните панели, работещи при

пиковата си точка на мощност при

стандартни условия на тестване

(25°C), е около 17 V, докато напре-

жението на акумулатора е около

13,5 V. MPPT контролерът е в състо-

яние да улови излишното напрежение

на панела, за да зареди акумулато-

рите. В резултат на това MPPT

контролерите при по-хладни условия

са с до 20 – 25% по-производителни

от PWM контролерите.

В сравнение, PWM контролерът не

може да улови излишното генерира-

но напрежение, тъй като технологи-

ята на широчинно-импулсна модулация

позволява зареждане с напрежение

каквото е напрежението на акумула-

торите. Въпреки това, когато солар-

ните панели са разположени в по-

горещ климат, тяхната Vmp намаля-

ва и точката на пикова мощност се

постига при напрежение, което е по-

близо до напрежението на акумулато-

ра 12 V. По този начин няма излишно

напрежение, което да трябва се пре-

хвърли към акумулатора, което пра-

ви MPPT контролера ненужен.

Когато капацитетът на масива

от панели е по-голям спрямо потреб-

лението на енергия от товара,

свързан с акумулаторите, състояни-

ето на акумулаторите се поддържа

близо до състояние на пълно зареж-

дане. При такъв сценарий PWM кон-

тролерът е в състояние ефективно

да поддържа системата без допъл-

нителни разходи за MPPT контролер.

За системите с ниска мощност

PWM контролерът е по-подходящ

избор, защото работи при относи-

телно постоянна производителност,

независимо от размера на масива.

Цената на PWM контролера е по-

ниска от тази на MPPT, така че той

е по-икономичен избор за малки сис-

теми. MPPT контролерът е много по-

слабо ефективен при приложения за

ниски мощности.

Самостоятелните фотоволтаич-

ни модули, които не са свързани към

разпределителната мрежа, обикно-

вено представляват модули от 36

клетки и са съвместими както с

PWM, така и с MPPT технологията.

Някои мрежови фотоволтаични пане-

ли на пазара днес не са от традици-

онния 36-клетъчен тип, който се

използва за самостоятелни системи

за захранване. Например, напрежени-

ето от 60-клетъчен панел с мощ-

ност 250 W е твърде високо за за-

реждане на 12-волтов акумулатор и

твърде ниско за зареждане на 24-

волтов. Технологията на MPPT кон-

тролера проследява точката на

максимална мощност на модулите,

свързвани към мрежата, като така

постига оптималната ефективност

на зареждане, докато PWM няма

такава функция.

Избор на заряден
конторлер

Когато става въпрос за избор на

контролер за зареждане, първо тряб-

ва да се вземе решение дали да се

използва PWM или MPPT контролер.

Неправилно подбран заряден контро-

лер може да доведе до загуба на до

50% на генерираната енергия.

Контролерите за зареждане се

оразмеряват в зависимост от тока

и напрежението на фотоволтаична-

та инсталация. Зарядният контро-

лер трябва да има капацитета да се

справи с количеството мощност и

ампеража, произвеждани от панели-

те. Обикновено контролерите са с

капацитет 12, 24 и 48 V. Номинал-

ните стойности на тока могат да

бъдат между 1 и 60 A и номинални-

те стойности на напрежението от

6 до 60 V. Производителите също

така предлагат калкулатори за со-

ларни инсталации, с помощта на

които може да се избере и контро-

лер с нужните параметри. С тях

могат да се изберат панелите, как-

то и всички други компоненти в

системата.

Ако например напрежението в

системата е 12 V и амперажът –

14 А, ще е необходим заряден конт-

ролер, който може да се справи с ток

от поне 14 А. Въпреки това поради

фактори на околната среда, трябва

да се вземат предвид допълнителни

25% за минимална стойност на тока,

с който устройството трябва да

работи. Така че в този случай ще е

необходим контролер за ток с напре-

жение и ток съответно 12 V и 20 A.

Когато разглеждаме избора на

заряден контролер, има редица дру-

ги характеристики от спецификаци-

ите му, на които трябва да се обърне

внимание. За един PWM контролер

ще бъде обозначен номиналният

ампераж, т.е. с колко ампера може

да се справи той. Номиналното на-

прежение на системата ще даде

информация за това с какъв акуму-

латор ще е съвместим контролерът.

Следва да се види какъв е номинал-

ният ток на акумулатора. Да кажем,

че например имаме заряден контро-

лер с номинален ток 30 А. Препоръ-

чва се коефициент на безопасност

най-малко 1,25, което означава, че

токът от панелите трябва да се

умножи по 1,25 и след това да се

сравни с 30 А. Например пет панела

от 100 W, успоредно свързани, биха

произвели ток 5,29 x 5 = 26,45 А. 26,45

ампера x 1,25 = 33 А. Следователно

този ампераж би бил твърде висок

за контролера.

На MPPT контролерите също ще

е обозначен амперажът, както и

номиналното напрежение. За разли-

ка от контролерите с широчинно-

импулсна модулация, входното им

номинално напрежение е много по-

високо от това на акумулаторите,

които ще зареждат. Това се дължи

на специалната функция, която MPPT

технологията позволява, да понижа-

ва напрежението до напрежението

на акумулатора и след това да уве-

личи тока, за да компенсира загубе-

ната мощност. Не е нужно да се

използва високо входно напрежение,

ако трябва да се избегне последова-

телно свързване в малки системи, но

тази функция е много полезна в по-

големите системи.

Може да се използват множество

контролери за зареждане на един

акумулатор в ситуации, когато един

контролер не е с достатъчен капа-

цитет, за да се справи с изходната

мощност от масива панели.

Всъщност при MPPT контролерите

това може да бъде най-добрият на-

чин за свързване, тъй като масиви-

те имат различни точки на макси-

мална мощност. Наличието на два

контролера може да оптимизира

общата изходна мощност.
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фирмена публикация

КОНЕКС-ТИВА е компания, създадена през 1995 г., и е най-голе-

мият износител на зеленчукови консерви, произведени по тради-

ционни рецепти, и вторият най-голям преработвател на зеленчу-

ци на българския пазар. Има богат асортимент от зеленчукови и

плодови консерви, лютеници, готови ястия, сладка и конфитюри.

Продуктите на компанията се продават  в  САЩ, Канада, Европа

(Германия, Швеция, Франция, Словения, Гърция, Румъния, Австрия,

Кипър), Русия, Израел, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка.

Основна мисия и приоритет на компанията са безопасност на хра-

ната, грижа за здравето и удовлетворяване изискванията на пот-

ребителя. Атмосферата на доверие и сътрудничество между ръ-

ководство и служители, отличната комуникация с клиенти и дъл-

госрочни отношения, превръщат КОНЕКС-ТИВА в надежден и пред-

почитан доставчик от чуждестранните й партньори.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ изгради фотоволтаична

централа за КОНЕКС-ТИВА с мощност

682 kWp

тието с безпробивна конструкция, наклон на панелите от 30° и

изцяло южно изложение. Инсталирана е и автоматизирана систе-

ма за управление на енергията между различните консуматори, като

така се постига максимално оползотворяване на произведената

енергия за собствени нужди и генериране на малък процент изли-

шък за продажба. ГЛОБАЛ-ТЕСТ изпълни проекта на пълен инжене-

ринг – идеен проект, техническо проектиране по всички необходи-

ми части, комуникация с институции и административна помощ,

доставка на необходимото оборудване и монтаж на фотоволтаич-

Проектът за преминаване към зелена
енергия
КОНЕКС-ТИВА следва дългогодишна стратегия за опазване на

околната среда, преминаване към захранване от зелена енергия и

намаляване на въглеродните емисии. Търсят се енергийно ефективни

модели за редуциране на нарастващите разходи за електрическа

енергия за производството и подходящо решение на база използ-

ването на възобновяеми източници за генериране на енергия за соб-

ствени нужди. Мнението на ръководството на КОНЕКС-ТИВА е, че

инвестирането в изграждането на фотоволтаична централа не

само ще намали разходите им за електроенергия, поддръжка и ек-

сплоатация, но и отговаря на политиката на фирмата за опазва-

нето на околната среда в целия район.

Фотоволтаичната инсталация e
изградена с основен приоритет
производство на електрическа енергия
за собствени нужди
Проектът е възложен на фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД, чийто екип

разработва индивидуално решение, съобразено със спецификата на

клиента. Проектът е изпълнен на два от покривите на предприя-

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД, 1700 София

  ул. "Проф. Георги Брадистилов" №4, ет.2, офис 2.1

тел.: 02 9530796, e-mail: office@global-test.eu www.global-test.eu

От септември 2021 КОНЕКС-ТИВА АД, с. Оризово, обл. Стара Загора, България ползва

енергия за захранване от собствена фотоволтаична централа с капацитет 682 kWp,

проектирана и инсталирана от ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД

ГЛОБАЛ-ТЕСТ изгради фотоволтаична

централа за КОНЕКС-ТИВА с мощност

682 kWp

ната централа. След въвеждането на централата в експлоатация

ще се осъществява периодична профилактика и поддръжка по до-

пълнителен договор за абонаментно обслужване.

 • Инсталираната пикова мощност е 682,28 kWp;

 • Прогнозно годишно производство – 969 MWh;

 • Фотоволтаични модули – AS-6М120-HC-370 Wp, class A – 20 го-

дини продуктова гаранция за добив;

 • Инвертори GROWATT с обща инсталирана мощност от 540 kW

– 10 години продуктова гаранция;

 • Конструкция и монтаж – алуминиева конструкция с 30° наклон,

южно разположение, реализирана с баластови тежести без да

се перфорира покрива и да се нарушава целостта на хидроизо-

лацията – 10 години продуктова гаранция;

 • Мониторингова система GROWATT Energy Management – 2 го-
дини продуктова гаранция;

 • Срок за изпълнение – 35 дни;

 • Прогнозна спестена електрическа енергия от общото консу-

мирано количество: 32,32%

 • Спестени 793 метрични тона еквивалент на въглероден диок-

    сид за една година.
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газ, нефт, въглища

    рецизните измервания в съ-

временната нефтена и газова инду-

стрия са с особено висок приоритет

поради сериозния икономически на-

тиск върху предприятията за пости-

гане на максимална ефективност и

рентабилност при добива, съхране-

нието и транспорта на петролни

продукти. Измерването на ниво в ре-

зервоари за нефт е сред ключовите

приложения в отрасъла, които нала-

гат замяната на традиционните

ръчни методи с високоточни и авто-

матизирани системи. Надеждното

централизирано (отдалечено) съби-

ране на прецизни данни за техноло-

гичните процеси се е превърнало в

основен фокус за разработчиците на

модерни измервателни решения за

петролната индустрия.

Технологични специфики
и възможности

Прецизното измерване и монито-

ринг на нивото при флуиди изисква

правилен подбор на методология и

съответните технически средства

спрямо спецификите на конкретния

съд и неговото съдържимо. Всяка от

Измерване на
ниво в резервоари
за нефт

Прецизното измерване и мониторинг на нивото при флуиди изисква правилен подбор на
методология и съответните технически средства според типа на контейнера и неговото
съдържание

Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в отрасъла, които
налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани си-
стеми

Надеждните и прецизни съвременни нивоизмервателни решения могат безпроблемно да се
интегрират и в цялостни платформи за надзорен контрол и събиране на данни

популярните технологии –  поплавко-

ви нивомери за непрекъснато измер-

ване, манометри за диференциално

налягане, динамометрични датчици,

радарни нивопредаватели, капаци-

тивни радиочестотни нивомери,

ултразвукови трансмитери за ниво

и др. – се отличава със своите пре-

димства и недостатъци в различни

приложни сценарии.

Сензорите (трансмитери, преда-

ватели) за определяне на нивото на

течности могат да работят както

в резервоари от затворен (хермети-

чески запечатани), така и от отво-

рен тип. Най-често в практиката се

използват хидростатични, ултразву-

кови, магнитостриктивни и радарни

датчици, както и такива за диферен-

циално налягане, подходящи за измер-

ване на ниво и регистриране на те-

чове в съдове за съхранение на вода,

нефт, различни горива, дизел, бензин,

втечнен газ, течен амоняк и др.

В добива, съхранението и транс-

порта на нефт и производните му

продукти (в съоръжения от петро-

химическата индустрия, рафинерии,

разпределителни и транспортни

терминали, горивни бази и др.), се

експлоатират различни по размери

и обем резервоари, най-често цилин-

дрични. Традиционните методи за

измерване на ниво в такива прило-

жения най-общо се подразделят на

две категории – ръчни и индирект-

ни. При ръчното измерване се изпол-

зват калибрирана потопяема изме-

рителна лента с лот и индикатор за

ниво (индикаторна паста), както и

специална калибровъчна таблица за

съответния резервоар. Отчита се

или дълбочината на течността (ви-

сочината на налив), или незапълнен

обем (празното пространство над

течността). За да се улесни проце-

дурата, в горната част на резерво-

ара е предвиден специален отвор/люк

за следене на нивото. Ръчното из-

мерване е просто и лесно за осъще-

ствяване, но е трудоемко и отнема

доста време, тъй като обикновено

се правят поне по три измервания, а

често се допускат и грешки при

снемане на данните.

Индиректното измерване е бази-

рано на релевантна информация за

температурата, налягането и други

ключови параметри на съдържимия в

резервоара нефт (маса, обем,

плътност и др.), събрана с помощта

на съответните сензори. Необходи-

Измерване на
ниво в резервоари
за нефт

П
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мите за целта технически средства

обикновено са калибрирани потопяе-

ми електронни термометри, денси-

метри с възможност за отчитане на

температура, стъклено-живачни

термометри, манометри, аерометри

и т. н.

Измерванията на ниво в петрол-

ните контейнери се извършват с

множество цели – предотвратяване

на преливане и инциденти от разли-

чен характер във връзка с нивото и

количеството на суровината/про-

дукта, контрол на загубите и течо-

вете, управление на наличностите,

масов баланс, изравняване на обема,

информационно обезпечаване на

технологичните операции по прера-

ботка и транспортиране, стандар-

тизирано измерване при прехвърля-

не на собствеността на физическо-

то вещество от един оператор на

друг в търговията с нефт и нефтоп-

родукти и др.

Съвременни решения
В миналото измерването на ниво

посредством специализирана апара-

тура се е считало за сравнително

скъпо за прилагане, тъй като са се

използвали по-сложни за калибриране

и поддръжка уреди. Навлизането на

автоматизираните измервателни

системи в бранша през последните

години и трайното нарастване в

капацитета за съхранение на петрол-

ните бази налагат все по-ефектив-

ни и прецизни измервания с оглед

оптимизиране на технологичния ме-

ниджмънт и подобряване на икономи-

ческата рентабилност на тази дей-

ност. Модерните цифрови измерва-

телни средства за съхранявани в

резервоари течности цялостно диги-

тализират процеса, като автома-

тично изпращат локално събраните

данни за нивото, температурата,

масата, плътността и обема им към

централизиран център за управление,

където стават достъпни за всички

заинтересовани страни. Не на после-

дно място, автоматизираните реше-

ния допринасят и за необходимата

стандартизация в управлението на

добива, съхранението и транспорта

на нефт и нефтопродукти за целите

на международната търговия.

С навлизането на високопрецизни-

те дигитални трансмитери за наля-

гане в бранша измерването на ниво

чрез определяне на хидростатично-

то налягане се превръща във все по-

популярна и интелигентна техноло-

гия. Тъй като сензорът осигурява

автоматично събиране на данни и

елиминира необходимостта от ръчно

отчитане, отпада нуждата от ръчен

дата логер, а също и рискът от

човешка грешка при интерпретира-

нето на данните. Сред основните

предимства на тази техника е имен-

но високата й точност. Тя се дължи

на факта, че ключовите характери-

стики на нефта се измерват дирек-

тно чрез монтирани на дъното сен-

зори за налягане, които са независи-

ми от изменения на параметри като

плътност и температура. Данните

от измерването на налягането са

проследими, което прави метода

достатъчно надежден за определя-

не на ниво в резервоари за нефт.

Към групата методи, базирани на

измерване на ниво чрез статично

налягане, можем да добавим и т. нар.

смесена техника, която представля-

ва комбинация от традиционната

технология, описана по-горе, и конвен-

ционалния метод за измерване на ниво

на базата на температура. Той се

отличава с висока прецизност, като

на негова база може да бъде изграде-

на ефективна система за автомати-

зиран мониторинг и управление на

съхранението, преработката и

транспорта на петролни суровини и

продукти.

Предпочитани в практиката са

три основни типа автоматични из-

мервателни решения. ATG (Automatic

Tank Gauging) системите използват

сонда, която се състои от дълъг

прът с поплавъци или сензори. Елек-

тронното устройство проследява

количеството на флуида в резерво-

ара за определен период от време и

може да регистрира наличието на

течове. HTG (Hydrostatic Tank

Gauging) системите осигуряват

сравнително евтин метод за не-

прекъснато измерване на хидроста-

тично налягане чрез отчитане на

налягането на два сензора, които са

на известно разстояние един от друг

в резервоара. HTMS (Hybrid Tank

Management System) системите са

базирано на смесения метод за из-

мерване хибридно решение – комби-

нация от конвенционален нивомер и

един или два манометъра, които

извършват непрекъснато измерване

на действителната наблюдавана

плътност в резервоара за съхране-

ние. За целите на измерването чес-

то се отчита и площта на напреч-

ното сечение на цилиндричния кон-

тейнер. На практика методът съче-

тава измерване на ниво и хидроста-

тично налягане и осигурява висока

прецизност при отчитането на ниво,

маса, плътност и обем на флуида.

Надеждните и точни съвременни

нивоизмервателни решения могат

безпроблемно да се интегрират и в

цялостни платформи за надзорен

контрол и събиране на данни (SCADA)

в нефтено-газовата промишленост,

които да проследяват всички резер-

воари за нефт на територията на

съоръжението непрекъснато и в

реално време (дори и в прогнозен

план), като събират и докладват

необходимата информация до всич-

ки ангажирани звена.

Основни изисквания към модерни-

те технически средства за измерва-

не на ниво в нефтено-газовия от-

расъл, предвид спецификата на доби-

ваните, складирани, преработвани и

транспортирани суровини и продук-

ти, е те да бъдат: безопасни, точни

и с безкомпромисна повторяемост

при отчитанията, надеждни, лесни

и достъпни за използване и под-

дръжка. Препоръчително е да са

автономни, съвместими с всички

провеждани в съоръжението техно-

логични операции, стандартизирани

с цел безпроблемно прехвърляне на

собствеността при транспорт и

търговия, да позволяват надгражда-

не и мащабиране на системата,

както и удобна интеграция с ком-

пютърни хостове и децентрализира-

ни системи за управление, да осигу-

ряват възможности за онлайн диаг-

ностика и отдалечен мониторинг, а

също и добро съотношение между

цена и ефективност.

Популярните методи в
практиката

Във времеви аспект измервания-

та на ниво в резервоари за нефт

могат да бъдат непрекъснати или

във фиксиран момент. Според работ-

ния си принцип те биват директни,
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газ, нефт, въглища

чрез поплавкови уреди, базирани на

статично/диференциално налягане,

електрически, акустични, ядрено-

радиационни и др. Директните из-

мервания определят нивото на теч-

ност на базата на принципа за

свързаност на флуидите (fluid

connectivity). Следващият тип зала-

га на измерване на нивото съгласно

принципа, че височината на поплавъ-

ка се променя с височината на теч-

ността или плаваемостта на теч-

ността спрямо поплавъка, потопен

в нея, се изменя спрямо височината

на течността. В първия случай го-

ворим за постоянна плаваемост, а

във втория – за променлива.

Измервателните решения от тре-

тия вид измерват нивото според

принципа на изменението на статич-

ното (диференциалното) налягане,

генерирано в определен момент от

промяната във височината на коло-

ната на течността. Електрически-

те средства са базирани на преобра-

зуване на промените в нивото в раз-

лични изменения в параметрите на

електричеството. Ядрено-радиаци-

онните методи залагат на принципа,

че когато ядреното лъчение на изо-

топните лъчи проникне в материала,

неговият интензитет се променя с

дебелината на материалния слой.

Акустичните системи измерват ни-

вото на флуида според промените в

акустичния импеданс и разстоянието

на отражение на звуковите вълни,

причинени от промените в нивото.

Поплавковите нивомери, както

подсказва и наименованието им, са

снабдени с кухи чувствителни еле-

менти от здрав материал, които са

балансирани така, че да плават по

повърхността на нефта. При промя-

на на нивото на течността по-

плавъкът се движи нагоре или надо-

лу в зависимост от това дали коли-

чеството й се увеличава или нама-

лява. Чрез измерване изместването

на поплавъка може количествено да

се определи промяната в нивото на

флуида. На пазара се предлагат раз-

лични модели нивоизмервателни ко-

лонки, които се отличават помежду

си по формата на поплавъка, както

и по механизма на балансиране – с

лост, ремък и т. н.

Магнитните нивомери или нивопо-

казателни колонки се отличават със

здрава конструкция, надеждна рабо-

та и удобна за отчитане скала.

Подобни са на поплавковите нивоме-

ри, но тук поплавъкът съдържа си-

лен магнит и е поставен в колона,

която се монтира от външната

страна на съда. Подходящи са за

измерване на високи температури и

високи налягания на непрозрачни

вискозни течности като суров нефт,

утайки и др. в херметически затво-

рени контейнери благодарение на

намагнетизирани индикатори. Маг-

нитостриктивните сензори за ниво,

базирани на принципа на магнито-

електрическо преобразуване, са

сравнително нов продукт, който

придоби популярност през последни-

те години, но приложенията му в

петролната промишленост непрекъ-

снато се увеличават.

Хидростатичните нивомери реал-

но измерват статичното налягане,

генерирано от тежестта на нефта

в резервоара върху долната му

повърхност. То е пропорционално на

височината на течността в контей-

нера.

Друго популярно средство за из-

мерване на ниво в нефтената инду-

стрия са ултразвуковите уреди. Те

използват характеристиките на

разпространение на вълните в сре-

дата. За целта се инсталират улт-

развуков предавател и приемник в

долната или горната част на резер-

воара. Излъчените ултразвукови

вълни се отразяват във фазовата

граница (повърхността) и се получа-

ват от приемника, като се измерва

времевата разлика между предава-

нето и приемането им.

В зависимост от работния си

принцип електрическите нивоизмер-

вателни методи се делят на резис-

тивни, индуктивни и капацитивни. Те

са подходящи за дистанционно от-

читане, осигуряват надеждно измер-

ване, а изходният сигнал може да се

преобразува в унифициран електри-

чески сигнал. Чрез тях може безпроб-

лемно да се осъществяват автома-

тично регистриране и управление на

нивото на нефта в резервоарите за

съхранение.

Радарните трансмитери за ниво

извършват непрекъснати безконтак-

тни измервания, като отчетените

данни тук отново се преобразуват

в електрически сигнал, който може

да бъде изпратен към съответната

апаратура за мониторинг и контрол

на технологични процеси. Пазарът

предлага богат избор от модели,

базирани на импулсна радарна тех-

нология и сензори с честотно моду-

лирани непрекъснати вълни (FMCW).

Независимо от избраната техно-

логия, водеща цел е осигуряването

на надежден, точен и рентабилен

метод за измерване на ниво в резер-

воарите за нефт. В идеалния случай

това би било модерно автоматизи-

рано решение, което комуникира

отдалечено със системата за управ-

ление, гарантира непрекъснат мони-

торинг и диагностика както на су-

ровината и крайните продукти, така

и на самите съоръжения за тяхното

съхранение и транспорт.
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Бъдеще, захранвано от устойчиви

енергийни източници, може да спаси

света от унищожителни климатич-

ни промени и да намали сметките за

енергопотребление. Възобновяемите

източници обаче се отличават с

проблем с непрекъснатостта на ге-

нериране – слънцето не предоставя

енергия през нощта, а вятърът може

да спре внезапно. В допълнение елек-

троразпределителните мрежи тряб-

ва да поддържат баланс между дос-

тавки и търсене или рискуват пре-

напрежения и прекъсвания на елект-

роподаването. В резултат възобно-

вяемата енергия се губи в периоди с

излишък на производство, докато в

други периоди електроцентралите

трябва да работят на максимален

капацитет, за да се преодолеят лип-

сите в системата.

Подобряването на решенията за

съхранение на енергия се счита за

ключова стъпка в посока решаване

на проблема с непрекъснатостта на

доставките. Понастоящем обаче

технологиите за съхранение на енер-

гия са скъпи и трудни за мащабира-

не. Затова американски учени от

Университета на Южна Калифорния

предлагат т. нар. „информационни

батерии“.

Идеята е проста – когато има

излишък от възобновяема енергия, тя

да се използва за извършване на из-

числения в мащабни, енергийно ин-

тензивни центрове за данни. Тези

центрове – от такива на Google и

Meta до предназначени за рендъринг

на холивудски продукции – консуми-

рат от 10 до 50 пъти повече енер-

гия от типична търговска сграда.

Съхранените резултати от изчисле-

нията след това могат да бъдат

използвани на по-късен етап, когато

количествата на възобновяема енер-

гия са по-малки.

„Установихме, че ако можем да

прогнозираме възможните изчисле-

ния, които може да бъдат извърше-

ни в бъдещето, ние можем да ги

проведем сега, когато енергия е

налична, и да съхраним резултатите,

които вече представляват енергия“,

обяснява Барат Рагаван, доцент по

компютърни науки в Университета

на Южна Калифорния.

Всеки ден например центровете

за данни на YouTube прекодират над

700 000 часа видео с различна резо-

люция. Много от тези изчисления са

предсказуеми и могат да бъдат из-

вършени, когато има излишък от

зелена енергия. След това данните

се съхраняват на сървъри и се изпол-

зват на по-късен етап, когато в

електроразпределителната мрежа

има по-малко количество възобновя-

ема енергия, на практика преме-

ствайки енергопотреблението от

един период от време в друг. В науч-

ния смисъл, казва Рагаван, батерии-

те съхраняват потенциална енергия

за извършване на полезна работа, с

електрически или друг характер.

Съхранената в батериите енергия

най-често преобразува един вид енер-

гия в друг потенциална енергия, на-

пример от електрическа в гравита-

ционна. В този случай информацията

предоставя енергия по същия начин

като батерия, защото електрическа-

та енергия се превръща в "информа-

ционна потенциална енергия".

В допълнение системата е и

гъвкава – предварително извършени-

те изчисления не трябва да отгова-

рят точно на изчисленията, извърше-

ни на по-късен етап. „Предлагаме

предварително пресмятане на мно-

жество фрагменти, които впослед-

ствие могат да бъдат сглобени

бързо с цел изчисляване на изцяло

нова задача“, коментира Рагаван.

За определени видове натоварва-

не системата предлага по-добра

ефективност от литиево-йонни ба-

терии. Специфичната ефективност

зависи от множество фактори, на-

пример от видовете извършвани из-

числения и прогнозируемостта на

електроенергията. За разлика от

литиево-йонните батерии обаче,

съхранението на данни е разходно

ефективно от гледна точка както на

финансови средства, така и на енер-

гия. Това може да спомогне за нама-

ляване на зависимостта от изкопае-

ми горива, които са причина за гене-

рирането на 3/4 от глобалните еми-

сии на парникови газове.

Информационни батерии -
нов начин за съхранение
на устойчива енергия

Информационни батерии -
нов начин за съхранение
на устойчива енергия
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Нова високотемпературна поли-

мерна горивна клетка, която рабо-

ти при 80 – 160°C и е с по-висока

плътност на мощността от тази на

последните достижения в областта,

решава дългосрочния проблем с пре-

гряването – едно от най-съществе-

ните технически препятствия пред

използването на средно до много

мощни горивни клетки в транспор-

тни средства като камиони и авто-

буси.

Тъй като настоящите горивни

клетки работят при 60 – 80°C, за

тях са необходими големи радиато-

ри и количества въздух, за да се

осигури достатъчна степен на ох-

лаждане. За да разрешат този про-

блем, учени от Щатската национал-

на лаборатория Лос Аламос разра-

ботват нова полимерна горивна

клетка, която функционира при ви-

соки температури.

„Горивните клетки са устрой-

ства за преобразуване на енергия,

които произвеждат електричество

чрез електрохимично комбиниране

на водород и кислород от въздуха.

Както другите електрически пре-

возни средства, така и тези с го-

ривни клетки са с нулеви емисии –

те не отделят емисии на вещества,

свързани с образуването на смог,

или емисии на парникови газове.

Освен това водородът може да бъде

произвеждан от различни ресурси с

потенциал за нулеви емисии на пар-

никови газове“, обяснява Ю Сонг Ким

от Групата по синтез на материа-

ли и интегрирани устройства към

лабораторията в Лос Аламос. Водо-

родните клетки са добър вариант

за средни и тежкотоварни превоз-

ни средства, включително камиони

и автобуси, но намират приложение

и в железопътния, морския и въздуш-

ния транспорт.

Електрификацията на бъдещите

средно- и тежкотоварни превозни

средства, независимо дали с бате-

рии или водородни горивни клетки, се

налага предвид глобалните усилия за

редуциране на емисиите от транс-

порта. В сравнение със захранвани-

те с батерии превозни средства,

тези с горивни клетки предлагат

бързо зареждане и адекватно съхра-

нение на енергия за приложения с

дълъг пробег. В продължение на ня-

колко десетилетия изследователи

проучват горивни клетки, които

могат да функционират при над

100°C, давайки възможност за по-

опростени системи чрез по-добро

управление на охлаждането. Въпре-

ки че е необходима още работа за

установяване на издръжливостта,

необходима за тежкотоварни прило-

жения, новото проучване предоста-

вя решение за производство на ви-

сокоефективни горивни клетки при

горещи и сухи условия.

Конвенционалните високотемпе-

ратурни мембранни горивни клетки

с полимерен електролит използват

Нови полимерни горивни
клетки работят при
по-високи температури

фосфорна киселина като електролит

при електрода. Екипът от Лос Ала-

мос създава полимерен електролит

от фосфониран полимер и перфлуо-

росулфонова киселина. В тази компо-

зитна електролитна структура уче-

ните откриват, че протон от пер-

флуоросулфоновата киселина преми-

нава към фосфонирания полимер и

драстично подобрява протонната

проводимост. Благодарение на ком-

позитния полимерен електролит

изследователите успяват да по-

стигнат номинална плътност на

мощността на горивната клетка от

близо 800 mW при 160°C, което е

подобрение с 60% спрямо базирани-

те на фосфорна киселина горивни

клетки.

Проучването е резултат на Аген-

цията за перспективни изследова-

телски проекти – енергия (ARPA-E)

на Министерството на енергетика-

та на САЩ. Инициативата цели

разработването на иновативни ви-

сокотемпературни горивни клетки с

полимерен електролит за транс-

портни приложения.

Нови полимерни горивни
клетки работят при
по-високи температури
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Разработиха технология за полагане на
соларни клетки върху извити повърхности

Термосвиваема технология, разра-

ботенa от учени от японския инсти-

тут Рикен, може да даде възмож-

ност за прикрепяне на соларни клет-

ки върху предмети, чиято форма

затруднява плътното поставяне на

слоеве върху тях (ламиниране). Ско-

рошни проучвания показват, че изви-

тите соларни панели улавят слънче-

вата светлина по-ефективно в об-

лачни дни, отколкото плоските па-

нели. Един от вариантите за произ-

водство на извити електронни ком-

поненти е чрез използването на

подобни на гума субстрати, но со-

ларните клетки, разположени върху

такива субстрати имат много по-

ниска ефективност. За разлика от

това, соларните клетки, монтирани

върху гъвкави листове, имат висока

ефективност, но прикрепянето им

към извити повърхности е трудно.

Изследователи от Института

Рикен, ръководени от Такао Сомея,

осъзнават, че този проблем може да

бъде решен чрез термосвиваемо фо-

лио, което обикновено се използва за

капсулиране на продукти, например

лекарства. Въпреки че повечето елек-

тронни компоненти са прекалено

нееластични или чупливи, за да се

прикрепят към термосвиваемо фолио,

екипът специализира в производство-

то на ултратънки устройства с уни-

кални свойства. „Когато дебелината

на един материал се намали, той

става по-гъвкав. Въпреки че използ-

ваме нееластични материали като

метали и пластмаса, те са три пъти

по-тънки от найлонова торбичка и

могат да се огъват под остър ъгъл,

без да се счупят“, обяснява пост-

докторантът Стивън Рич.

Рич и трима негови колеги от

Института Рикен прикрепят нераз-

теглив, но гъвкав полимерен лист

към термосвиваемо фолио, след ко-

ето използват микроскопия, за да

наблюдават слоестата структура

по време на различни варианти на

експозиция на топлина. Тези тесто-

ве показват, че при свиването на

площта на устройството с до 70%

ултратънките листове освобожда-

ват напрежението от свиването

чрез формиране на малки гънки.

Контролирайки размера на тези

гънки и избирайки материали, устой-

чиви както на топлина, така и на

набръчкване, екипът от Рикен от-

крива, че може да свие органични

фотоволтаични модули върху кръгли

предмети и такива с остри ъгли и

неправилни извивки.

Въпреки че учените очакват, че

свиването може да повреди фото-

волтаичните компоненти и да нама-

ли ефективността им, се случва

точно обратното. Експериментите

показват, че фотонните свойства на

нагънатите структури подобряват

поглъщането на светлина, увелича-

вайки ефективността на преобразу-

ване на енергия с до 17% в сравне-

ние с плоските устройства.

Разработиха технология за полагане на
соларни клетки върху извити повърхности






