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Уважаеми читатели,

В стремежа си да отразяваме най-актуалните тенденции в областта на енергетиката,

стартираме новата година с нов фокус - Енергийна ефективност. В настоящия брой

специалната рубрика ще ви запознае с най-съвременните системи за енергиен ме-

ниджмънт в предприятия, разработка на водещи компании в областта.

В рубриката за електроенергетика представяме видовете системи за дистанционно
управление на комутационни апарати в енергетиката. Очаквайте продължение на

темата в следващия брой.

Интеграцията на фотоволтаични системи в бъдещите интелигентни електроенергийни

мрежи е една от водещите теми в областта на ВЕИ енергетиката. Предлагаме на

вашето внимание още една особено актуална статия - "Биогорива на дървесна
основа", фокусирана върху техниката, технологиите и проблематиката при производ-

ството и предлагането на горива от дървесина.

Статията за атомна енергетика разисква нормативната рамка за безопасно
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, което е важен етап от

цялостната работа по проектирането, изграждането, оперирането и последващото

съхраняване на такъв тип съоръжения.

В рубриката "Въгледобив, нефтодобив, газодобив" се разглеждат технологиите за
извличане на метан от въглищни пластове като един от добиващите все по-голяма

популярност методи за осигуряване на горива от нетрадиционен източник.

Интерес представлява и статията "Инсталации за сушене на дървесни стърготи-
ни", която акцентира върху конвективното сушене в кипящ слой.

В традиционната ни рубрика за иновации в областта на енергетиката представяме

нова система, която преобразува слънчевата енергия във водород и го складира за

употреба в тъмните часове на денонощието, както и несъдържаща метал поточна

батерия, която разчита на електрохимия от естествен произход.

Приятно четене!
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Schneider Electric и Areva сключиха споразумение за стратегическо парт-

ньорство относно разработване на решения за съхранение и управление на

енергия на базата на горивни клетки с водород. Двете компании ще пред-

ложат решения за съхранение на енергия, които имат за цел да гаранти-

рат надеждността на електрическите мрежи в отдалечени населени ме-

ста и райони, където доставките на електроенергия са ограничени.

Schneider Electric ще предостави своя опит в енергийния мениджмънт, за

да се оптимизира интегрирането на възобновяемите енергийни източници

в електропреносната мрежа. Areva ще участва в съвместния проект чрез

решението за съхранение на енергия Greenergy Box, която се състои от

електролизна и горивна клетка. Устройство може да съхранява водород и

кислород, получени чрез електролиза на вода по време на периоди на ниско

търсене на енергия, което позволява производството на електроенергия

в периоди на пикова консумация.

Тази технология е в експлоатация от 2011 г. в рамките на демонстра-

ционната платформа за възобновяеми енергийни източници MYRTE в Кор-

сика, където е свързана към фотоволтаична соларна централа от 560 kW.

Greenergy Box скоро ще бъде свързана към соларните панели (35 kW) на град

Ла Кроа Валмер във френския департамент Вар.

През юни 2010 г. Alstom и Schneider Electric придобиха преносната и раз-

пределителната дейност на Areva срещу 2,29 млрд. евро.

Schneider Electric и Areva ще си партнират в областта на решенията
за съхранение
на енергия

OMV, Total и Repsol завършиха сеизмичните проучвания в българската
част на Черно море Партньорите в 1-21 проучвателен блок Хан Аспарух в морския сектор на

България OMV, Total и Repsol завършиха най-мащабните сеизмични проучва-

ния за акваторията на Черно море. Дейностите по сеизмичните проучва-

ния се извършиха за период от 210 дена, като 3D сеизмиката бе допълнена

от 2D сеизмично проучване на 3000 км, което бе приключено през октомври

2013 г., съобщиха от OMV.

„Горди сме, че приключихме с тази толкова важна стъпка от фазата на

проучване на блок Хан Аспарух. Интерпретацията на данните позволи на

нас и нашите партньори да определим местонахожденията за сондиране на

двата проучвателни сондажа, които се планират през 2015 г. и 2016 г., за

да се направи оценка на потенциала на въглеводородните ресурси в тази

част на Черно море“, обясни Яп Хуискес, член на Изпълнителния съвет на

OMV, отговорен за сектор Проучване и добив.

1-21 блок Хан Аспарух се намира дълбоко в морето, в българския сектор

в западната част на Черно море и покрива район от 14 220 кв. км при

дълбочина на водата, достигаща до 2200 м.

Съюз на ветераните в ядрената индустрия бе учреден в АЕЦ Козлодуй

На 13 февруари т. г. в АЕЦ Козлодуй се проведе първото общо събрание

на Съюза на ветераните в ядрената индустрия, съобщиха от ядрената

централа.

Председател на сдружението с нестопанска цел, което вече е получило

регистрация в съда, е Митко Янков, дългогодишен директор на дирекция

„Безопасност и качество“. Учредителите са 12, като АЕЦ Козлодуй засега

е единственото юридическо лице. Сред тях са Кирил Николов, Захари Бо-

яджиев, Йордан Костадинов, Иван Иванов, Иван Гризанов, Атанас Койчев,

Христина Кременлиева, Крум Карастанев, Веселин Кременлиев, Венцислав

Мильовски и Валентин Рибарски – ветерани с дългогодишен стаж в АЕЦ.

Основна задача на Съюза на ветераните в ядрената индустрия ще бъде

да подпомага развитието на ядрената индустрия, като се използват зна-

нията и опитът на всички членове и се популяризира работата на ядрена-

та централа сред обществото и ползите за цялата национална икономика.

Ветераните се обединиха около идеята, че за членове ще бъдат приемани

не само енергетици, но и представители на научната общност.
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Парадайс Електрик Консулт празнува петата си годишнина
Екипът на Парадайс Електрик Консулт отпразнува петата си годишни-

на, съобщиха за Енерджи ревю от компанията. „Навлизаме в новата 2014

година с много енергия и страст, за да посрещнем нови и интересни пре-

дизвикателства. Въпреки трудната икономическа ситуация в България през

последните години Парадайс Електрик Консулт не само успя да оцелее, но

се наложи като лидер по темите мълниезащита, заземяване, защита сре-

щу пренапрежения, качество на енергия и катодна защита срещу козория“,

сподели управителят маг. инж. Ернесто Нориега Стефанов.

„През последните 5 години фирмата проектира и изгради защитата на

голям брой обекти на територията на цялата страна, сред които най-

големият е Дунав Мост 2. В този период фирмата организира и взе уча-

стие в множество семинари и курсове за инженери и техници в България

и в чужбина. През 2013 г. Парадайс Електрик Консулт публикува и първата

книга за мълниезащита в нашата страна - „Мълниезащита на фотоволта-

ични, вятърни и хибридни централи“. В чест на петата си годишнина през

февруари и март съвместно с КИИП фирмата ще организира технически

курсове във Варна, Русе, Велико Търново, Ямбол и Стара Загора.

Ние, екипът на Парадайс Електрик Консулт, благодарим на всички, които

ни повярваха и ни дадоха възможност да им помогнем и да разрешим про-

блемите им. Вярваме, че нашите етика и професионализъм ще ни помагат

и в бъдеще да постигаме целите си и да удовлетворяваме желанията на

нашите клиенти“, допълни маг. инж. Стефанов.

Intersolar учредява награда за решения за съхранение на
електроенергия Организаторите на изложението за соларна енергетика Intersolar Europe

обявиха, че от тази година ще връчват нова награда за постижения в

областта на технологиите за съхранение на електроенергия – ЕЕS AWARD.

Отличието ще се присъжда за иновативни продукти, решения или техни-

чески иновации, свързани с материалите, технологиите, системите и при-

ложенията за съхранение на енергия.

За седма поредна година Intersolar ще присъди и традиционната си на-

града Intersolar AWARD в категориите Фотоволтаика и Соларни проекти.

Носителите на престижните отличия за 2014 г. ще бъдат обявени на

официална церемония в първия ден на изложението Intersolar Europe 2014,

което ще се проведе от 4 до 6 юни т. г. в Мюнхен.

Желаещите да се включат в надпреварата за Intersolar AWARD и ЕЕS

AWARD трябва да изпратят кандидатурите си не по-късно от 28 март

2014 г. Подходящи за участие са продукти, проекти, услуги и решения,

разработени от изложителите на всички издания на Intersolar в световен

мащаб. Важно изискване е предложенията да са преминали индустриални

тестове или вече да са в промишлена употреба.
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Европейският парламент гласува окончателно за 30% ВЕИ дял до 2030 г.
Европейският парламент одобри по-високи цели за дела на зелената

енергия през следващите година. Целите, които държавите членки на ЕС

трябва да постигнат до 2030 г., са намаляване на въглеродните eмисии с

40%, достигане на 30% дял на енергията от възобновяеми източници, как-

то и подобряване на енергийната ефективност с 40%.

Решението бе прието с 341 срещу 263 гласа и 26 въздържали се. Според

евродепутатите тези цели трябва да бъдат задължителни, за да бъде

спазена новата дългосрочна политика на ЕС за изменението на климата.

„Ако имаме широк енергиен микс с по-висока енергийна ефективност,

това е най-добрият вариант за намаляване емисиите от парникови газове,

насърчаване създаването на нови технологии и иновации, създаване на

работни места и превръщане на нашите икономики в зелени. Ето защо

имаме нужда от три задължителни цели“, обясни Ан Делво, докладчик на

комисията по околна среда в ЕП.

Westinghouse с нова инвестиция в България
Westinghouse Electric Company разширява бизнеса си в София и ще открие

нов Европейски център за компетенции, който ще работи и осигурява инже-

нерна поддръжка при реализацията на проекти за модернизация на системи

за управление и изграждане на нови ядрени мощности в Европа, обявиха от

компанията. Страната ни е избрана от Westinghouse благодарение на широ-

кото наличие на професионални кадри. Американската компания оценява високо

нивото на професионализъм на българските ядрени специалисти и местните

инженерингови фирми с опит в ядрената енергетика.

„Центърът за компетенции в София е важна част от нашата стратегия

за поддръжка на нашите клиенти и партньори в Европа“, каза Хавиер Гонзалес,

вицепрезидент и управляващ директор на компанията за Южна Европа.

Мини Марица-изток отчете най-висок производствен резултат за
последните 20 години Най-висок производствен резултат за последните 20 години и добив на

въглища над 3 333 000 тона отчете Мини Марица-изток в последния месец

на 2013 г. "Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив

у нас добиха над 25 467 000 тона въглища през 2013 г. при заплануван добив

от 23 107 265 тона. Изпълнението на бизнес плана за годината е 110 на

сто. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса са

добити над 2 360 000 тона въглища повече в сравнение с годишната за-

дача", коментират от дружеството.

През 2013 г. в трите рудника на Мини Марица-изток са изкопани, транс-

портирани и насипани близо 72 куб. м земна маса.
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Бихте ли представили накратко дейността на Салида

България и нейните основни насоки пред читателите

на сп. Енерджи ревю?

Салида България е застрахователен брокер, специа-

лизиран в застраховането на ВЕИ централи. Лицензът,

с който разполагаме, ни дава възможност да оперираме

във всички държави членки на ЕС. Така в портфолиото

си имаме застраховани соларни паркове в България, Румъ-

ния, Италия, Германия и от декември 2013 г. и в Англия.

Какви са актуалните предложения във фирменото Ви

портфолио в областта на фотоволтаичния бизнес?

След повече от 13 години опит в застраховането и

3 години в областта на възобновяемите източници ние

имаме възможността да предложим на нашите клиенти

пълната гама от застрахователни продукти, обхваща-

щи и трите етапа на всеки един фотоволтаичен про-

ект – развитие, строителство и експлоатация. За първия

етап клиентите ни получават покритие по т. нар.

Performance bond, Warranty bond и Advance payment bond

insurance, Title insurance, всички необходими отговорно-

сти към трети лица. Във втория етап предлагаме СМР

застраховка, включително Карго и предварителна загу-

ба на доход поради забавяне на строежа и отново От-

говорности към трети лица. За третия и най-дългосро-

чен етап сме се постарали да намерим и предложим на

нашите клиенти продукти, които са тясно специализи-

рани за соларните централи и в същото време, отгова-

рящи на нуждите на инвеститори, банки, други финан-

сови институции и O&M компании. Съвсем накратко ще

посоча малка част от предимствата на нашите паке-

ти - удължена гаранция на продукта при соларни панели

20 г., при инвертори 7,5 г., намален добив на електрое-

нергия спрямо прогнозите на годишна база, саботаж,

грешки при строителството и/или сглобяването, теро-

ризъм и т. н.

Откога предлагате услуги за ВЕИ проекти и от какво

бе продиктувано решението Ви?

През 2010 г. един от нашите клиенти ни потърси за

застраховка, покриваща строителството на една от

сравнително първите фотоволтаични централи в Бълга-

рия. Веднага след като паркът влезе в експлоатация

трябваше да намерим продукт, който отговаря на изиск-

ванията на инвеститора. Това ни накара да се обърнем

към застраховател извън България и по-точно към не-

мска застрахователна компания, все пак Германия е

страната с най-много инсталирани мощности соларни

централи. Така вече повече от три години предлагаме

уникални както за нашия, така и за румънския пазар

застрахователни продукти.

Предлагаме застрахователни
възможности за покривни соларни
инсталации, биогаз и биомаса централи

Делян Илиев, управляващ директор
 на Салида България,

пред сп. Енерджи ревю

Какво е актуалното състояние на българския ВЕИ пазар

през очите на застрахователя? Как изглежда той на

фона на пазарите в региона?

Мога да кажа, че към този момент нашият пазар е

един от слаборисковите от застрахователна гледна

точка в сравнение с тези в Италия, Румъния и дори

Англия. Това мое мнение е продиктувано от малкия брой

щети, които ние и други колеги български застрахова-

тели регистрираме през последните години, въпреки

големите мощности инсталирани соларни паркове на те-

риторията ни. За разлика от България, в Италия и Румъ-

ния се констатират доста големи кражби по застрахо-

ваните обекти, които впоследствие водят и до големи

загуби за застрахователите по покритието "Загуба на

доход". А във Великобритания основните проблеми за

колегите ни са нестихващите бури през последните

месеци.

Как виждате неговото развитие в бъдеще? Кои факто-

ри обуславят посоката на това развитие според Вас?

Със сигурност и други партньори от фотоволтаич-

ния сектор ще споделят мнението ми, че бъдещето на

ВЕИ сектора в България са покривните соларни инста-

лации, биогаз и биомаса централите. В тази връзка ние

от Салида България също бързаме да отговорим на

търсенето на пазара и за целта вече предлагаме ат-

рактивни условия, цени и пакети за застраховане на по-

горе изброените обекти. А специално за биогаз и био-

маса инсталации имаме възможност да работим и пред-

лагаме условията на един от най-големите застрахова-

тели в света, специализиран в застраховането на ВЕИ

обекти.

Предлагаме застрахователни
възможности за покривни соларни
инсталации, биогаз и биомаса централи
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Г-н Ланге, бихте ли представили

накратко CPM - California Pellet Mill

пред читателите на сп. Енерджи

ревю? Какви са предметът на дей-

ност и корпоративната структу-

ра на компанията?

Компанията ни е основана през

1883 г. в Напа Вали, Калифорния под

името Toulouse & Delorieux – произво-

дител на преси, гроздомелачки и пар-

ни инсталации за винопроизводите-

лите. През 1931 г. фирмата създава

първата мелница за пелети, модел 30

HP „Flat Bed“ с неподвижна плоска

матрица и се преименува на California

Pellet Mill. В днешно време имаме по-

сложна корпоративна структура.

CPM се превърна в една голяма група

от компании, работещи в различни

области. Основният фокус е върху

производството на обработващи

технологии в областите: биогорива,

захарна индустрия, твърди биогори-

ва, растителни масла, захар и др.

Какви са акцентите в портфолио-

то ви продукти и решения? Кои от

тях ще бъдат представени на меж-

дународното изложение за ЕЕ и ВЕ

през март т.г.?

Проектираме и произвеждаме ця-

лостна гама специализирани решения

и машини за обработващите индус-

трии. На изложението през март ще

покажем пълна гама оборудване за

производство на пелети. Продукто-

вата линия на фирмата включва

мелници за разпукване, за настъргва-

не на люспи, мелачки, машини за

натрошаване и раздробяване, пелет-

ни мелници, охладители, изсушите-

ли, трошачки, машини за нанасяне на

покритие.

Какви са очакванията ви, свързани

с участието на CPM на изложени-

ето за ЕЕ и ВЕ, организирано от

Виа Експо?

Постоянно разработваме нови
решения за намаляване на разходите
и подобряване на ефективността в
обработващите индустрии

Петер Ланге, Мениджър продажби
 Централна и Източна Европа на CPM Europe,

пред сп. Енерджи ревю

Надявам се да се срещнем с мно-

го потенциални клиенти. Каним на

нашия щанд всички компании, които

имат намерение да стартират дей-

ност в производството на горива

или гранулирани храни за животни,

както и фирми, които изграждат

инсталации за производство на пе-

лети.

Какви са конкурентните предим-

ства на предлаганите от CPM ма-

шини? Опишете някои от специфич-

ните им функционални характери-

стики.

Оборудването ни се отличава с

отлични цени, качество и ефектив-

ност. CPM се утвърди като лидер в

бранша поради ниската цена на тон

произведен продукт. За стоки в на-

сипно състояние това е от основно

значение за нашите клиенти. Маши-

ните често имат експлоатационен

срок от 20 или 30 години, а по-висо-

ката първоначална инвестиция е

лесно възвръщаема за кратък срок,

понякога дори и в рамките на месец.

В повечето случаи машините ни са

най-малко с 10% по-ефективни от

подобно оборудване на други произ-

водители на пазара. С двигатели до

355 kW работа 8000 часа годишно

лесно можете да си представите

спестяванията от тази по-висока

ефективност.

Бихте ли разказали повече за ино-

вативната система за смазване на

маслена основа на ролките на мел-

ници за пелети, разработена от

CPM Europe?

Производството на дървесни пе-

лети натоварва много основните

носещи елементи в пелетната мел-

ница, като това са ролките и мат-

рицата. С помощта на специални

материали и производствени мето-

ди матриците се правят по-здрави

и по-дълготрайни, като по този на-

чин се намаляват разходите. Нато-

варването на ролките е доста висо-

ко, което изисква непрекъснато

смазване. В повечето случаи това се

прави с висококачествена и скъпа

грес, която се изхвърля след употре-

ба. Новата система, разработена от

CPM, има маслено смазваща се и

охлаждаща система, която позволя-

ва на маслото да рециркулира. Това

силно намалява разходите за смазоч-

ни масла и действително увеличава

експлоатационния живот на носещи-

те части. Целта е да се намалят

общите производствени разходи и да

се подобри надеждността на оборуд-

ването.

Какви са плановете ви за бъдещо-

то развитие на компанията? Как-

ви нови продукти и иновативни ре-

шения планирате да наложите на

пазара?

Нашите екипи от научно-развой-

ните отдели в САЩ и Европа винаги

работят върху нови решения за на-

маляване на разходите и подобрява-

не на ефективността. През после-

дните десетилетия CPM се доказа

като компания, която има предим-

ство в новите разработки, така че

очаквам тази тенденция да се запа-

зи и в бъдеще.

Постоянно разработваме нови
решения за намаляване на разходите
и подобряване на ефективността в
обработващите индустрии
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Уважаеми г-н Мендес, разкажете

накратко за дейността на Ebioss

на глобалния енергиен пазар и в

България, в частност.

Ebioss е дружество, листвано на
испанската фондова борса от 1 юли
2013 г. Това е първият път от 150
години насам, в който чуждестран-
на компания прави първично публич-
но предлагане на свои акции на ис-
панската фондова борса. Вписахме
Ebioss Energy като българско друже-
ство, което е много важно за българ-
ската икономика. Така отворихме
вратата към един много голям бор-
сов пазар в Европа – испанският.
Хубавото при него е, че е много лик-
виден. Обемът му е между 3 и 4 млрд.
евро на ден. От 2013 г. досега ком-
панията отбеляза ръст от около
200% и в момента пазарната й стой-
ност възлиза на 180 млн. лева. Очак-
ваме през текущата година Ebioss да
достигне стойност от 300 млн. лева
на испанската фондова борса.

Компанията е собственик на ис-
панска инженерингова фирма, която
е един от глобалните лидери в про-
ектирането на инсталации за гази-
фикация. Вече реализирахме един
ключов проект в тази област в Ис-
пания с построяването на най-голя-
мото съоръжение за газификация в
Европа. Работим по подобен проект
и във Франция, а също и в Италия,
където конструираме инсталация за
газификация на слама. Използваме
различни видове биомаса, главно
селскостопански отпадъчни матери-
али като слама, отпадък след прера-
ботката на маслини, грозде и т.н. В
Индия разработихме проект за гази-
фициране на отпадъчен материал от
кафе. В момента работим по първо-
то съоръжение за газификация на
RDF в Германия, което е доказател-
ство за възможностите ни в облас-
тта. Ebioss реализира проекти и в

България има много добри
възможности за развитие
на газификация на отпадъчен
материал

Хосе Оскар Лейва Мендес,

президент на Ebioss Energy, пред сп. Енерджи ревю

България. През последните 4 години
изградихме инсталации с общ капа-
цитет от 19 MW. В момента рабо-
тим по най-новия си проект в райо-
на на град Пловдив, в близост до
Строево, който ще бъде завършен
през настоящата година.

Как решихте да развивате дейност

в България?

Взех решение да ситуирам друже-
ството-майка в България по няколко
причини. Първо, преди 7 години започ-
нах да инвестирам тук, защото по-
знавам страната много добре. Вто-
ро, преди 4 години имаше добра биз-
нес възможност за нас да инвести-
раме в областта на енергетиката и
решихме да се възползваме от нея. И
трето, фискалната структура в
България е най-добрата в Европа.
Източна Европа е най-важната база
за нас, защото тук има много ТЕЦ-ове,
а ние предлагаме решения за проекти-
ране на такива централи с използва-
не на газ, получен от газификация на
отпадъчни материали. През 2011 г.
секторът на газификацията отбеля-
за сериозен скок, защото създава
енергийна независимост. Това е ин-
телигентен начин за производство на
топлина, особено в страни с повече
студени месеци като България. Спо-
ред прогнозите на ООН до 2020 г. 17%
от цялата енергия в света ще идва
от отпадъчни материали.

Във фирмената си стратегия оп-

ределяте България като локация,

която осигурява най-добрите усло-

вия за производство на енергия от

биомаса. Какви, според Вас, са

възможностите за развитие в тази

област в страната ни?

Ние сме една от малкото компа-
нии в света, които проектират
съоръжения за газификация на слама.
Това е сериозна възможност както
за земеделските производители,
така и за нас, защото ние предлага-

ме решения за трансформиране на
сламата в енергия. В България има
много селскостопанска биомаса,
която не се използва. Ако тези
възможности се оползотворяват
пълноценно, в страната може да се
даде тласък на един голям и важен
сектор, за чийто успех България
предлага перфектни условия. Един-
ственото нещо, с което трябва да
се борим в момента, всъщност е
нормативната уредба.

На какво е базирана предлаганата

от вас технология? Кое я прави

конкурентна?

Газификацията е единствената и
най-ефективна технология, при която
могат да трансформират в газ мно-
го видове отпадъчни материали. Това
е изключително важно за хода на
цивилизацията. Технологията се ос-
новава на молекулярна декомпозиция
на материала, при която се получа-
ват молекули, от които впоследствие
създаваме синтетичен газ. Методът
не е базиран на горене, а на изпаря-
ване. Тази технология е с по-висок
КПД.

Участвате в международния EE &

ВЕ форум. Какви са очакванията ви

за събитието?

Работим с големи енергийни орга-
низации и изпълняваме проекти за
различни индустрии. Ето защо смята-
ме, че сега е моментът да покажем
кои сме и с какво се занимаваме.
Опитваме се да развием бизнеса си
в региона на Балканите. Предлагаме
доказана технология, която работи за
различни клиенти. Именно това ще
представим на изложението.

България има много добри
възможности за развитие
на газификация на отпадъчен
материал
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  а официална церемония на 30 яну-

ари т. г. в хотел Хилтън в София, АББ

България получи наградата на гер-

манската икономика в България за

2013 г. в категорията "Голямо пред-

приятие". Организаторите от Гер-

мано-Българската индустриално-

търговска камара (ГБИТК) връчиха

отличия на предприятията, допри-

несли за развитието на българска-

та икономика през изминалата годи-

на.

АББ бе отличена за продължава-

щото развитие на производствена-

та й дейност у нас. През 2013 г. ком-

панията приключи изграждането на

четвъртата си производствена база

в България. Останалите производ-

ствени бази на компанията се нами-

рат в Петрич, Севлиево и Раковски.

Обектът е разположен на обща площ

от около 15 000 кв. м, а заводът ще

действа като вътрешен доставчик

на компанията. Когато започне да

функционира, в него ще работят око-

ло 600 души.

Към момента АББ разполага с над

1000 служители в района на гр. Плов-

див и повече от 1500 в страната,

като по-голямата част от тях са

заети в производството.

В началото на февруари т. г. АББ

България получи и наградата Инвес-

титор на годината 2013 от Българ-

ската агенция за инвестиции (БАИ).

Конкурсът на БАИ отличава най-зна-

чителните инвестиционни проекти,

реализирани в България всяка годи-

на. Наградите се присъждат на ком-

пании, направили значими стъпки в

развитието си чрез устойчиви и

ефективни инвестиции, които са

допринесли за развитието на иконо-

миката чрез създаването на нови

работни места, както и за стиму-

лирането на икономическия растеж.

„За нас е голяма чест да бъдем

отличени с наградата Инвеститор

на годината за втори път в България.

Тази награда подчертава непрекъсна-

тия ангажимент на АББ към държа-

вата, в която развива дейност, пред-

лагайки не само енергиен, производ-

ствен и международен опит, но и

значителен брой нови работни мес-

та“, сподели Екехард Нойрайтер,

мениджър на АББ България.

АББ с две награди за инвестиции през 2013 г.АББ с две награди за инвестиции през 2013 г.

Н
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Пазарен преглед на
съвременните системи
за енергиен мениджмънт
в предприятия

Постигането на оптимална енергийна ефектив-

ност е едно от основните предизвикателства в

индустрията. Определящи фактори за това са на-

растващите цени на електроенергията, строги-

те екологични норми и специфичните изисквания

на стандартите за енергийна ефективност и уп-

равление на енергопотреблението. Използването

на системи за енергиен мениджмънт е от все по-

решаващо значение за производителността, финан-

совите резултати и конкурентоспособността на

съвременните предприятия.

Системите за енергиен мениджмънт са цялос-

тни решения за оптимизация на енергийната кон-

сумация и енергоемките процеси в предприятия-

та. Те обхващат специализирани хардуерни и со-

фтуерни компоненти и услуги, насочени към мо-

ниторинг, измерване и контрол на енергопотреб-

лението. Комплексните съвременни платформи за

енергиен мениджмънт обикновено разполагат с

инструменти за събиране, архивиране и анализ на

данни за консумацията на енергийните потреби-

тели в производствените мрежи. Въз основа на

събраната информация операторите на съоръже-

нията могат да инициират различни по мащаб

мероприятия за повишаване на енергийната ефек-

тивност, намаляване на оперативните разходи и

увеличаване на екологичната пригодност на про-

изводствените процеси.

С идеята да ви представим съвременните тех-

нологии в системите за енергиен мениджмънт,

както и потенциалните възможности за подобря-

ване на енергийната ефективност на предприя-

тията и постигане на икономии на енергия, кои-

то предлагат този тип решения, екипът на спи-

сание Енерджи ревю се обърна към някои от ут-

върдените фирми на българския пазар, специали-

зирани в производството, внедряването и под-

дръжката на системи за енергиен мениджмънт,

за коментар на актуалните пазарни и технологич-

ни тенденции.

В настоящия брой ви представяме техните ко-

ментари, подредени в азбучен ред.

Пазарен преглед на
съвременните системи
за енергиен мениджмънт
в предприятия
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енергийна ефективност

Системите за енергиен
мениджмънт решават
разнообразни задачи за
повишаване на
енергийната
ефективност

Системата за енергиен ме-

ниджмънт (СЕМ), предлагана от

Комикон, е предназначена за работа

в промишлени предприятия, хотели,

молове и други обекти с много енер-

гийни консуматори. Обхваща всички

енергоносители в предприятието –

електричество, газ, вода, пара, тем-

пература, ток, напрежение и др.

Изградена е на модулен принцип и

може лесно да бъде разширявана на

по-късен етап, при това с минимал-

ни разходи.

Системата се състои от:

а) измервателни средства:

n за електрическа енергия - енергий-

ни контролери, електромери, то-

кови и напреженови трансформа-

тори, трансмитери за ток и на-

прежение, контролери;

n за природен газ - разходомери с

импулсен изход или сериен интер-

фейс, контролери EN3;

n за вода - разходомери с импулсен

изход, сериен или радио- интер-

фейс;

n за тегло - лентови везни със се-

риен интерфейс;

n за топлина - топломери със сери-

ен изход;

n за други енергийни или техноло-

гични величини - трансмитери,

контролери, дейта логери.

б) комуникационни компоненти

n среда за предаване на данни - те-

лефонни линии, кабелна компютъ-

рна мрежа (мед/оптика), въздушно

безжично предаване на данни;

n комуникационни устройства - кон-

вертори RS232/RS485 с микропро-

цесорна детекция на посоката, мо-

дули за безжично предаване, LAN

оборудване, медиа конвертори, се-

рийни мрежови сървъри, модеми за

наета линия, телефонни и GSM мо-

деми, комуникационни арестори.

в) компютърна техника и софтуер

n компютър сървър с SQL база дан-

ни, конфигуратор;

n клиентски компютри с клиентски

приложения;

n програмно осигуряване - база дан-

ни, сървър, конфигуратор, клиен-

тски приложения.

Системата се усъвър-

шенства и адаптира не-

прекъснато, за да отгова-

ря на изискванията на кли-

ентите. Отворена е за

интеграция с други про-

грамни продукти. Програм-

ното осигуряване е с инту-

итивен интерфейс на

български език, ясни ръко-

водства на български език

и е разработено чрез

съвременна .NET техноло-

гия. Цената на системата е конку-

рентна.

Чрез СЕМ се решават различни

задачи за повишаване на енергийна-

та ефективност на предприятията,

сред които: оперативно следене на

енергийни и технологични парамет-

ри посредством система от екрани,

барграфи, трендове, звукова и свет-

линна сигнализация; дистанционно

отчитане на измервателни сред-

ства; събиране на аналитични дан-

ни за енергийната ефективност в

предприятието или сградата; плани-

ране на количества електрическа

енергия за доставка; управление на

компенсиращи товари за оптимизи-

ране на използваната спрямо плани-

раната за доставка ел. енергия.

Други мероприятия, които могат да

се реализират посредством систе-

мата, са: регистриране на неприем-

ливи отклонения в енергийните па-

раметри; разкриване на неефективен

разход на енергия за определени уча-

стъци и периоди от време; открива-

не на оборудване, работещо в пред-

аварийно състояние и своевременно-

то му извеждане за ремонт; опреде-

ляне на енергийните разходи в себе-

стойността на продукцията; съкра-

щаване на енергийните разходи на

предприятието вследствие на подо-

брен енергиен мениджмънт.

Основните етапи при внедряване-

то на системата за енергиен ме-

ниджмънт са

1. Определяне на задачите, които

трябва да реализира СЕМ - например:

събиране на аналитична информация,

необходима за различни цели; изгот-

вяне на таблици и трендове за съпо-

ставяне на енергийните разходи и

обема на производството; открива-

не в реално време на обектите, ко-

ито имат превишен разход на енер-

гия; следене за недопустими стойно-

сти на cosϕ, мощност, напрежения

и други параметри по обекти; калку-

лиране на енергийните разходи по

производства и продукти.

2. Определяне на компютърните

работни места на СЕМ и на необхо-

димата информация от СЕМ за раз-

личните работни места.

3. Определяне на обектите, кои-

то ще бъдат включени в СЕМ и пос-

ледователността на включването

им. Определяне на местата за измер-

ване и преработките, които се на-

лагат в електрическите табла, раз-

ходомерите за газ, вода и т.н.

4. Определят се наличните кому-

никационни ресурси, които ще се

използват от системата, както и

новите, които трябва да се изгра-

дят.

5. Осигуряване на необходимата

информация за проектиране на сис-

темата, която обикновено обхваща:

схеми на електрическо захранване на

обектите, включени в системата;

обекти, за които се предвижда из-

мерване на енергийните величини с

определени места за монтаж на

измервателна и комуникационна апа-

ратура; видове параметри за измер-

ване, техните скали, алармени и

технологични граници; методи за

измерване и точност на измерване;

техническа информация за налични

измервателни средства, които ще

се използват от СЕМ - например

токови трансформатори, електро-

мери, разходомери. За етапа на про-

ектиране е необходимо още: опреде-

ляне на необходимите екрани и гру-

пиране на параметрите по екрани и

справки; алармените събития; циф-

рови снимки, чертежи или друга ин-
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формация за създаване на графични

подложки за визуализационните ек-

рани; дефиниране на необходимата

свързаност на СЕМ с други информа-

ционни или технологични системи.

Приложението на СЕМ помага за

намаляване разходите за електрое-

нергия и оперативните разходи; по-

добряване качеството, надеждност-

та и непрекъсваемостта на захран-

ването; оптимизиране използването

на апаратурата и постигане на по-

висока производителност.

Доказателство за практическите

ползи от интегрирането на систе-

мите за енергиен мениджмънт на

Комикон са успешните им внедрява-

ния в множество предприятия от

добивната, преработващата про-

мишленост и енергетиката у нас.

Живка Колева, Комикон

Ефективният контрол
на енергопотреблението
увеличава
производителността

Решенията за контрол на енерго-

потреблението дават ясна предста-

ва за това колко енергия използва

едно предприятие, къде са най-голе-

мите натоварвания, как се използва

електрическата енергия и колко се

плаща за нея, както и какво е каче-

ството на захранването. Те спома-

гат за подобряване на производител-

ността на оборудването и удължа-

ване на жизнения му цикъл, намаля-

ване на потреблението и разходите,

както и за увеличаване на печалби-

те на предприятията.

Фирма Ротек предлага разнооб-

разни решения за енергийна ефектив-

ност и енергиен мениджмънт от

Rockwell Automation и ProSoft Techno-

logy. Сред тях са гама софтуерни и

хардуерни продукти и системи, пред-

назначени за мониторинг, контрол и

разпределение на потреблението,

които разполагат с прецизни ин-

струменти за анализ и планиране на

консумацията и ефективен контрол

на разходите в различни по мащаб

индустриални приложения.

За автоматизация на подстанции,

контрол и разпределение на потреб-

лението подходящо решение са ин-

телигентните модули PLX81-EIP-

61850 от ProSoft, които функциони-

рат като Ethernet/IP

сървъри за комуни-

кация по стандарт

IEC-61850 с до 20 ин-

телигентни елект-

ронни устройства,

работещи в под-

станциите.

За измерване и

отчитане на енер-

гийните параметри

в производствени-

те мрежи са пред-

назначени гамата

монитори PowerMonitor от Rockwell

Automation

n PowerMonitor 5000 е ново поко-

ление устройство за измерване на

енергия от най-висок клас, позволя-

ващо пълен анализ на производстве-

ната енергийна мрежа. Осигурява

следене на 6000 параметъра на все-

ки цикъл от 12-17 ms през 8 входни

канала, вграден Ethernet, 4 изхода за

свързване към SCADA и др.

n PowerMonitor 1000 е самостоя-

телно устройство за измерване на

всички важни параметри на трифаз-

но захранване на нисковолтови про-

менливотокови системи.

n PowerMonitor 500 с вграден LCD

дисплей предлага директно отчита-

не на енергийни параметри, комуни-

кация по Modbus RTU или Ethernet/IP,

допълнителни цифрови и аналогови

изходи, както и 4 конфигурируеми

аларми.

n За приложения, изискващи без-

жично отчитане, подходящо решение

е Wireless PowerMonitor W250. Устрой-

ството е новост в промишлените

електрически измервания и съчета-

ва висока функционалност и точно

измерване с предимствата на без-

жичните комуникации. Има вградени

токови трансформатори.

За максимално подобряване на

енергийната ефективност са необ-

ходими и софтуерни решения за не-

прекъснат мониторинг, анализ, пла-

ниране и отчитане на енергия в

реално време от всяка точка в пред-

приятията. Такъв инструмент е

FactoryTalk EnergyMetrix - усъвършен-

стван web-достъпен SCADA софту-

ерен пакет. Софтуерът комбинира

комуникация на данни, клиент-сървър

приложения и усъвършенствани .NET

WEB технологии на Microsoft. Систе-

мата дава възможност за работа с

до 100 000 електромера, оптимизи-

ране на консумацията и управление

на качеството на електрическата

енергия. Чрез съпоставяне на по-

треблението на отделните единици

се контролират разходите за произ-

водство и се подобрява ефективно-

стта.

Интегрирането на система за

енергиен мениджмънт в производ-

ствените мрежи може да доведе до

значителни икономии на енергия и да

се превърне в ефективен подход към

планиране на разходите и повишава-

не на производителността. Пример

за това са успешните внедрявания

на системите от Rockwell Automation

в редица производствени предприя-

тия. Сред тях е съоръжението Marina

Thermal в Атлантик Сити на щатс-

ката ютилити компания Marina

Energy. След внедряването на систе-

ма за енергиен мениджмънт от

Rockwell Automation, включваща плат-

формата ControlLogix, PowerMonitor

3000 и софтуера RSEnergyMetrix, за-

едно със система за когенерация,

дело на филиала на Marina Energy –

Enrgenic, годишните разходи за енер-

гия на съоръжението намаляха с над

15 процента, а операционните

възможности достигнаха повече от

95%.

Подобна системна конфигурация

през 2011 г. Rockwell Automation вне-

дри и във фабриката на Steelcase –

производител на мебели от Мичиган.

Компанията постигна целта си да

намали консумацията на енергия с

15% благодарение на системата за

енергиен мениджмънт, а загубите на

енергия бяха сведени до минимум.

инж. Милен Милев,

управител на Ротек
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Идентифициране,
оценяване и реализиране
на потенциала за
енергоспестяване

В индустрията енергийната ефек-

тивност допринася за по-голяма

възвръщаемост на печалбата, а ин-

вестирането в съответните техно-

логии и решения води до спестяване

на енергия и разходи, което е пред-

поставка за устойчиво развитие.

Увеличаващите се цени на енергия-

та, все по-строгите изисквания за

опазване на околната среда и стре-

межът за сертифициране по стан-

дарта за управление на енергията

EN16001 – това са няколко основни

причини, налагащи интегрирането на

отлично функциониращ енергиен

мениджмънт в промишлеността.

Един фактор обаче е особено значим:

управлението на енергията играе

решаваща роля за повишаване на

производителността, което на свой

ред повишава значително конкурен-

тоспособността на дадена компа-

ния, и това важи за всички сектори.

Siemens разработи тристепенна

концепция за енергиен мениджмънт,

която разкрива потенциала за енер-

госпестяване, а по този начин – и за

спестяването на средства. Ние раз-

деляме процеса на управление на енер-

гията на три фази – идентифицира-

не, оценяване и реализиране на потен-

циала за енергоспестяване. Разглеж-

даме процеса като непрекъснат и

предлагаме широк набор от решения,

които могат да бъдат полезни във

всяка една от тези фази, в рамките

на технологичните платформи TIA

(Totally Integrated Automation - напълно

интегрирана автоматизация) и TIP

(Totally Integrated Power - напълно ин-

тегрирано електрозахранване).

Във фазата на Идентифициране

основната цел е да бъдат събрани

данни, които позволяват да се напра-

ви първоначална оценка на потенци-

ала за енергоспестяване и да се

създаде база за интелигентно и ефек-

тивно управление на енергията, при-

емайки, че потреблението на енергия

е вече изяснено. Само тогава могат

да бъдат точно контролирани и ана-

лизирани съответните измервани

променливи – например консумацията

на енергия, профила на натоварване,

температура, разход и др.

Siemens предлага софтуер-

ни решения за отчитане, визу-

ализиране и анализиране на

енергийните потоци, като

SIMATIC powerrate и SENTRON

powermanager software. SIMATIC

powerrate представлява систе-

ма за мониторинг и управление

на енергията на базата на

WinCC и PCS 7. Целта е ефи-

касно събиране, изчисляване и

регистриране на всички данни

за енергията, с фокус върху оп-

тимизираното u използване.

SENTRON powermanager software е

софтуер за управление на енергията,

подходящ за самостоятелно прило-

жение, например за използване в

търговски сгради, малки или средни

промишлени предприятия, в които

липсва автоматизация, или където

автоматизацията и разпределение-

то на енергията трябва да бъдат

разделени.

Siemens предлага пълно портфолио

за ефикасен енергиен мениджмънт:

SENTRON PAC – мрежови анализато-

ри, SENTRON - разединители и това-

рови прекъсвачи с комуникационни

възможности, SIRIUS - комутацион-

ни уреди за защита и контрол. Цел-

та е да се осигури постоянно по-

стъпваща информация за стойнос-

тите на енергията към системата

за управление от по-високо ниво.

След като енергийните потоци

бъдат дефинирани и големите кон-

суматори на енергия са идентифици-

рани, трябва да се изчисли конкрет-

ният потенциал за електроспестя-

ване – фаза Оценяване. Въз основа на

този резултат може да се определи

икономическата ефективност на

възможните мерки и да се дадат

насоки за вземане на инвеститорс-

ки решения. На базата на парамет-

рите на предприятието чрез софту-

ерни приложения на Siemens може

прецизно да се изчисли потенциала

за енергоспестяване за конкретния

обект и икономическата ефектив-

ност на възможните мерки за подо-

брение. Основната функционалност

на специализирания софтуер B.Data

е постоянното енергийно и матери-

ално балансиране на потребяващите

енергия системи и товари, разпре-

делянето на енергийните разходи по

разходни центрове и прехвърлянето

на данни в ERP системата (интег-

рирана система за управление на

предприятието, например SAP R/3

или друга). Софтуерни модули гене-

рират ключови индикатори на експ-

лоатационните качества с помощ-

та на автоматичен анализ на дан-

ните или правят прецизни предвиж-

дания за консумацията на електро-

енергия за бъдещи периоди. Тези

ключови индикатори и предвиждания

формират базата за повишаване на

енергийната ефективност на произ-

водствените предприятия и систе-

ми. SinaSave е друг софтуерен инст-

румент, предназначен основно за

решения в сферата на задвижвания-

та на полево ниво. Приложим е при

подбора на двигатели, свързани ди-

ректно към захранващата линия (по-

стоянна скорост) или за такива,

работещи с честотен инвертор

(променлива скорост). Този инстру-

мент изчислява на базата на стой-

ностите на характеристиките за

дадено предприятие периода на

възвръщаемост при инвестиране в

енергоспестяващи двигатели с

ефективност IE2 или IE3, в безредук-

торни моментни двигатели или в

честотни инвертори. Много често

тези периоди на възвръщаемост са

от порядъка на няколко месеца.

След оценяването на възможнос-

тите за оптимизация въз основа на

анализа на икономическата целесъ-

образност, следващата стъпка е

максимално ефективно оползотворя-

ване на целия потенциал за енергос-

пестяване. Във фазата Реализация

Siemens може да предложи цялост-

но портфолио от продукти и систе-

ми, които действително намаляват

енергийното потребление за пости-

гането на енергиен мениджмънт.
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Siemens предлага системи и решения

за пренос и електроразпределение

СН/НН, възобновяеми източници на

енергия, комплектни разпределител-

ни устройства, трансформатори,

шинни тоководещи системи, елект-

роразпределителни табла НН – в

това число типово-тестваните

електроразпределитени табла

SIVACON за ток до 7000А, системи

за защита и индустриален контрол,

мониторинг и мениджмънт на произ-

водствени предприятия. Портфоли-

ото се допълва от апаратите за

защита и управление SENTRON от

фамилията устройства за индустри-

ален контрол и мониторинг SIRIUS,

както и средствата за проектира-

не, документиране и настройка на

електроразпределителни системи

НН - софтуерните пакети Simaris

Design V7.0 и Simaris Curves V3.0,

адаптирани на български език.

Комутационната апаратура за

защита и индустриален контрол

SIRIUS лансира редица иновативни

технологии, позволяващи намаляване

на енергопотреблението на самите

устройства до 80%. SIRIUS моторни

пускатели и SIRIUS 3RW софтстар-

тери, използващи шунтиращи кон-

такти за превключване на захранва-

нето, спомагат за понижаване на

пиковите механични и електрически

натоварвания с до 60% с изключител-

но ниски загуби на мощност. Част от

оптимизациите включват релетата

за защита от претоварване SIRIUS

3RВ, снабдени с полупроводникови

вместо биметални изключватели за

постигане на по-широк диапазон на

настройките и намаление с до 98% на

специфичните енергийни загуби; мо-

торните защити SIRIUS 3RV намаля-

ват енергийните загуби на 10% с

помощта на иновативни материали;

контакторите SIRIUS 3RТ са с елек-

тронно управление на намотката,

което намалява енергийните загуби

с до 92%. Всички комутационни и за-

щитни устройства с възможност за

комуникация SIRIUS постоянно пода-

ват измерените стойности на енер-

гията към система за управление на

енергията от по-високо ниво без допъ-

лнителни разходи за монтаж и така

осигуряват необходимата прозрач-

ност на енергийното потребление.

При конкретните мерки за енер-

госпестяване се обръща специално

внимание на задвижващите техноло-

гии, тъй като на задвижванията се

падат две трети от промишленото

потребление на енергия. Siemens

предлага широка гама от високое-

фективни двигатели, които имат до

7 % по-висок коефициент на полезно

действие в сравнение със стандар-

тните двигатели и честотни пре-

образуватели, които, в зависимост

от приложението, могат да намалят

енергийните разходи с до 70% чрез

управлението с променлива скорост

в сравнение с механичното управле-

ние - особено за точно адаптиране

на скоростта при помпи, вентилато-

ри и компресори. Портфолиото се

допълва от честотни преобразува-

тели с възможност за регенератив-

но връщане на енергия от задвижва-

нето в захранващата мрежа, при

спиране - например за подемни съоръ-

жения, лентови конвейери и центро-

фуги енергийните разходи могат да

се намалят с до 50%.

Индустриалният протокол PRO-

FIenergy е разработен специално за
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динамично управление на енергопот-

реблението и изключване на ненужни

товари при производствени паузи.

Описаните системи и продукти на

Siemens за енергиен мениджмънт

вече са намерили приложение в мно-

гобройни проекти по света, напри-

мер в химическата промишленост –

Infacor / Германия; сектор нефт и газ

- Shell Deutschland Oil / Германия;

фармация - DSM Nutritional Products /

Холандия; автомобилна индустрия -

ALRO Group / Белгия; воден сектор -

WWTP Minden Leteln / Германия; пуб-

личен сектор - Murimoos association /

Швейцария. В България са реализира-

ни проекти за енергиен мониторинг

в Дуропак – Тракия Папир / гр. Пазар-

джик; Идеал Стандарт / гр. Севлие-

во; Карлсберг България - Пиринско

пиво / гр. Благоевград и Шуменско

пиво / гр. Шумен; Загорка / гр. Ст.

Загора; Елаците мед - Рудодобивен

комплекс / гр. Етрополе и обогати-

телна фабрика / с. Мирково.

инж. Виктор Митрев,

мениджър продажби Индустриална

автоматизация на Siemens България

Следенето на
параметрите на
електрическите мрежи
е от изключителна
важност за енергийната
ефективност на
предприятията

В последно време за предприятия-

та е от съществено значение да

имат възможността да следят пара-

метрите на електрическата си мре-

жа, както и събитията с цел опти-

мизиране разходите на електричес-

ка енергия. Това важи в пълна сила за

фирмите, които излизат на пазара на

електроенергия, за да могат да из-

готвят товарови графици и да пред-

виждат измененията в консумацията

на електроенергия във времето.

Фирма СТИМАР предлага цялост-

но изграждане на системи за дистан-

ционно отчитане и анализ на пара-

метрите на електрическата мрежа

посредством електромери и енер-

гийни анализатори. Предоставяме на

нашите клиенти както хардуерната

част, така и необходимия за целта

софтуер.

Част от портфолиото решения на

СТИМАР са многоканалните елек-

тромери Elnet-MC,  които обединя-

ват в едно до 12 трифазни или до

36 еднофазни електромера, енер-

гиен анализатор Elnet-PQ – мощен

анализатор с възможност за

създаване на доклади в съответ-

ствие със стандарта EN 50160,

анализатор Elnet-LT Color, Elnet-

LTE и др. на израелската фирма

Control Applications.

Предлагаме и софтуера

ElnetWeb, предназначен да изтегля

и съхранява измерените парамет-

ри от уредите, инсталирани в елек-

трическата мрежа. В последствие,

посредством лесния за употреба ин-

терфейс, тази информация може да

бъде анализирана от потребителите.

Нашите системи обхващат всич-

ки енергийни консуматори, захранва-

ни с електроенергия. За да има пълна

информация за потреблението, е

много важно да бъдат обхванати

всички консуматори на енергия, като

анализаторите и електромерите

трябва да бъдат монтирани на клю-

чови места - входящи захранващи

линии, силови трансформатори, от-

делни мощни агрегати или цялост-

ни производствени линии.

Основните функционални харак-

теристики на системата са

n Съвместимост с всички операци-

онни системи под Windows;

n Многоезичен интерфейс - включи-

телно и на български език;

n Следене на параметрите от вся-

ка точка на света посредством

Интернет;

n Вход чрез потребителско име и

парола с различни нива на достъп

до системата;

n Възможност за изготвяне на док-

лади: Фактуриране и Консумира-

на Енергия;

n Възможност да се следят данни-

те от уредите в реално време;

n Пълно графично и таблично пред-

ставяне на измерените данни;

n Експортиране на данните в стан-

дартен EXCEL файл;

n Показания за качеството на мощ-

ността: Отчет, съгласно EN

50160, във вълнова форма;

n Показания на събития, включител-

но и аларми.

Първият и най-важен етап при

внедряването е извършване на енер-

гийно обследване и определяне мес-

тата за монтиране на анализатори-

те, както и съобразяване с конкрет-

ните изисквания на клиента. Необхо-

димо е да се вземе решение къде и

по какъв начин ще се инсталират

анализаторите, както и кои точно

уреди ще се използват за постига-

не на съответната цел. Трябва да се

установи по какъв начин ще се осъ-

ществи комуникацията между уреди-

те и сървъра. Следващите етапи

включват монтаж на анализатори-

те и съпътстващите елементи,

пускане в експлоатация на система-

та и обучение на персонала за рабо-

та със софтуера.

Една от най-важните задачи на

тези системи е минимизиране раз-

ходите на електрическа енергия,

като за тази цел са възможни някол-

ко варианта:

1. Намаляване потреблението на

електрическа енергия чрез анализ на

натоварването на отделните агре-

гати, двигатели, трансформатори;

2. Постигане на оптимален фак-

тор на мощността cos(phi), чрез

компенсиране на реактивните това-

ри в системата;

3. Оптимално разпределение на

товаровите графици, използвайки

тарифите за заплащане на енергия;

4. По литературни данни възмож-

ностите за икономия от тези мероп-

риятия е минимум 10%.

Сред обектите, в които сме вне-

дрявали нашата система, са: Атоме-

нергоремонт, Козлодуй, Хъс – Лом,

Белла – Пловдив, Каскада – Пловдив,

Ваптех  – Плевен, Никром – Тръбна

Мебел – Ловеч и др.

инж. Атанас Симеонов,

Стимар
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Енергийна ефективност
в предприятията с
акцент върху
екологичните изисквания

Енергийната ефективност е сред

основните приоритети на съвремен-

ните предприятия. Ханиуел предла-

га комплексни решения за енергийна

ефективност и енергиен ме-

ниджмънт, които помагат на инду-

стриалните производители да при-

оритизират използването на енер-

гия, да подобрят ефективността на

процесите, да приведат производ-

ството си в съответствие с еколо-

гичните изисквания и да подобрят ця-

лостните бизнес резултати.

Решенията за енергийна ефектив-

ност на Ханиуел могат да намалят

потреблението на енергия в хими-

ческата индустрия с 1 до 3%, в мин-

ната индустрия с 3 до 10%, в целу-

лозната и хартиено преработвател-

ната индустрия с 1 до 5%, в рафине-

риите и петрохимията с 2 до 4% и в

производството на електроенергия

с 1 до 3%. Такива решения за енер-

гийна ефективност в промишлени

предприятия са:

n Manufacturing Execution

Systems (MES). Тези системи

проследяват и анализират

енергийното потребление на

желаните консуматори и срав-

няват тази информация с по-

ставените цели. Това дава

възможност на предприятията

да приложат единна система за

управление на енергията, да

вземат информирани решения и

да разполагат по всяко време

с целия необходим обем данни.

MES системите съдържат при-

ложения като Business FLEX,

OptiVision и POMSnet от Ханиуел,

насочени към подобряване на рента-

билността на инсталациите. Тези

инструменти насочват, инициират

и създават отчети в реално време,

давайки обратна връзка към индус-

триалните системи и системите за

планиране.

n Приложения за усъвършенстван

контрол на процесите, като Profit

Suite, които спомагат за намалява-

не разхода на гориво и другите енер-

гийни разходи в процеса на производ-

ство, както и за подобряване на

ефективността чрез постигане на

максимална производителност и

оптимално използване на ресурсите.

n Пакети за симулация на проце-

сите, като UniSim, позволяващи ця-

лостно моделиране на работния про-

цес, което обхваща енергийните

потоци, доставчиците, потребите-

лите и интегрираните системи за

топлинна енергия.

Ханиуел разработва и решения за

енергийна ефективност на комунал-

ни и промишлени мощности. Те

включват инструменти за анализи-

ране, оптимизиране и диагностици-
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енергийна ефективност

ране на възможностите за намаля-

ване на разхода на гориво и вредни-

те емисии, както и за утилизация на

отдадената топлинна енергия в

промишлените и комуналните елек-

трически централи. Тези решения

подпомагат работата на предприя-

тията при промените в търсенето

на електрическа енергия, като

същевременно гарантират гъвкава

и надеждна работа с минимални не-

планирани прекъсвания.

При внедряването на системи за

енергийна ефективност е важен фо-

кусът върху екологичните изисквания.

Ханиуел предлага специализирани

решения за мониторинг на вредните

емисии, сред които са Cirrus Environ-

mental Information System, Predictive

Emissions Monitoring System, Regulatory

support и Title V. Тези системи позво-

ляват събиране и анализ на данни,

като допринасят за оптимизиране и

рационализиране на отчетите за

влияние върху околната среда и на-

маляване на риска от неспазване на

нормативните уредби.

Друг тип решения за осигуряване

на енергийна ефективност в пред-

приятията са BMS системите

(Burner Management Systems). Те обез-

печават безопасното стартиране,

работа и спиране на горивните уред-

би в различните зони на котлите.

BMS системите на Ханиуел са в

съответствие с приложимите пра-

вилници и наредби (TUV, IEC 51608 и

др.). Приложенията за управление на

мелниците за биогорива спомагат за

оптимизиране на операционните

мощности на котлите и постигане

на максимална ефективност при

производство на пара.

Гергана Джагарова-Георгиева

 инженер продажби Промишлена

автоматизация на Ханиуел България

Все по-голямо
е значението
на системите за
енергиен мениджмънт
във финансов аспект

Основни задачи на системите за

енергиен мениджмънт са събиране-

то на информация за енергийното по-

требление и предоставянето на ин-

струменти за анализ - кога, къде и

как се използва енергията. Система-

та, предлагана от Шнайдер

Електрик, представлява по-

требителски ориентиран про-

дукт, позволяващ разширение

във времето. Тя е базирана на

стандартен комуникационен

протокол Modbus и работи под

Windows OS.

Системата е част от

платформата StruxureWare на

Шнайдер Електрик, включва-

ща цялостна гама от решения,

които могат да бъдат адап-

тирани към всички изисквания

на индустриалния и сграден

сектор.

Системата за енергиен ме-

ниджмънт обхваща всички

енергоносители в рамките на обек-

тите, като позволява анализ на от-

делните системи или комплексен

анализ на потреблението на цял про-

изводствен участък, цех, предприя-

тие и др. Основна цел на система-

та е да направи възможно непрекъ-

снатото събиране на данни от из-

мервателните устройства и да ав-

томатизира генерирането на справ-

ки. Тя носи значителни ползи за по-

требителите и производствата в

три основни направления:

n Подобряване на енергийната ефек-

тивност – откриване на неефек-

тивно използване на енергията,

отклонения от параметрите за

качество, неправилно фактурира-

не от страна на доставчика;

n Намаляване на неконтролираните

прекъсвания на захранването –

следене на промяната на парамет-

рите на съоръженията по време на

работа и процесите, протичащи в

енергийната система, генериране

на аларми по зададени критерии;

n Оптимизиране използването на

оборудването - анализ на натовар-

ването на различни съоръжения и

наличие на възможности за опти-

мизиране.

Внедряването на системата за

енергиен мениджмънт започва от

захранващите точки на предприяти-

ето, като включва основните захран-

ващи линии и големите консумато-

ри на енергия. Системата позволя-

ва разширяване във времето, като

дава възможност за добавяне на

измервателни устройства на места-

та, където няма пълна яснота как се

консумира енергията.

Съществуват отлични възможно-

сти за икономии на енергия, които

могат да бъдат постигнати с

въвеждането на подобна система.

Спестяванията изцяло зависят от

това колко ефективно ще се изпол-

зва получената информация (анализ

на събраните данни и откриване на

възможности за оптимизация) и биха

могли да са в рамките на 2-5%. Тези

проценти имат все по-сериозно фи-

нансово измерение, тъй като цени-

те на електроенергията в световен

мащаб трайно нарастват. Енергий-

ните потребности на сградите,

съоръженията и предприятията ста-

ват все по-големи и тази тенденция

постепенно увеличава размера и

значението на оптимизацията в

бъдеще.

Системата за енергиен ме-

ниджмънт на Шнайдер Електрик

намира широко приложение в промиш-

ления и сграден сектор. Чудесен

пример за успешното й внедряване

и значителните финансови ползи,

които носи, е централата на Шнай-

дер Електрик в Париж. Наречена The

Hive ("Кошерът"), тя е първата сгра-

да в света, серитифицирана по стан-

дарта за енергиен мениджмънт ISO

50001. При запазена функционалност

и максимален комфорт след внедря-

ването на всички технологии, сгра-

дата спестява над 60% от предиш-

ното си потребление.

Светослав Станчев,

мениджър Бизнес развитие на Шнайдер

Електрик България, направление

Енергиен мениджмънт
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PowerStruxure
на Schneider Electric - водещи
решения за енергиен мениджмънт

Фирма Ехнатон Ко представя на
българския пазар усъвършенстваната
гама интегрирани решения за енерги-
ен мениджмънт PowerStruxure на
Schneider Electric, позволяващи мони-
торинг, анализ и контрол на електро-
разпределителната мрежа в предпри-
ятията. Цялостни и напълно адапти-
рани, те са отличен избор както за
изградени съоръжения, така и при но-
во строителство. Платформата вна-
ся прозрачност в енергийните мрежи,
като подобрява надеждността и во-
ди до значителни икономии.

PowerStruxure предлага гъвкаво и
ефективно решение за енергиен ме-
ниджмънт отвъд възможностите на
традиционните системи.

Функционални възможности
на PowerStruxure

Управление на ефективността на
разходите и процесите: решенията
PowerStruxure дават възможности на
предприятията за проследяване на
емисиите на парникови газове, нама-
ляване или премахване на таксите за
консумирана мощност, идентифицира-
не на грешки в сметката за ток на
ЕРП, ограничаване на неконтролирани-
те разходи и на енергийния товар.

Управление на ресурсите: платфор-
мата PowerStruxure помага на органи-
зациите да получат максимална про-
изводителност от ресурсите си чрез
проверка на правилното функционира-
не на съоръженията, проактивна тех-
ническа поддръжка и предоставяне на
информация, гарантираща, че капаци-
тетът на мрежата е оптимизиран за
настоящите и планираните товари.

Управление на мрежата:
PowerStruxure подобрява надежд-
ността на енергийната система
чрез идентифициране на източници-
те на захранване с ниско качество,
повишаване на нивото на експлоата-
ционна готовност с резервиращи
системи за захранване, и елимини-
ране на неяснотите при диагности-
циране на проблем.

Предимства на
платформата за енергиен
мениджмънт PowerStruxure:

PowerStruxure са цялостни решения,
създадени да преодоляват всички пре-
дизвикателства при управлението на
енергийното потребление. Платфор-
мата поддържа деликатния баланс

между ефективност и производител-
ност, като осигурява надеждност и за-
щита за критичните процеси, без да
налага компромис с разходите.

PowerStruxure включва комуникаци-
онни устройства и протоколи, които
свързват софтуера с хардуера в елек-
трическатата мрежа. Снабдени с па-
кета StruxureWare, решенията от га-
мата предлагат системи за управле-
ние на енергията в реално време и кон-
трол на товари.

Решенията PowerStruxure, тества-
ни, валидирани и документирани на
експертно ниво, превръщат несигур-
ния характер на потреблението на
електроенергия, в предвидим и управ-
ляем разход.

Широк кръг от приложения
PowerStruxure предоставя оптими-

зирани възможности за решаване на
специфични за бизнеса предизвика-
телства. Операторите в центрове-
те за данни, поставени пред увели-
чаващо се енергийно потребление,
могат да внедрят готови решения за
управление на захранването, които
включват възможност за проверка и
проследяване на ефективността на
енергийното потребление (PUE), как-
то и да решават въпроси, свързани
с поддръжката на батерията, проме-
ните във времето на автономна ра-
бота и интеграцията със системи за
управление на гориво.

Специалистите по съоръженията в
медицински заведения могат да елими-
нират предполагащото известни не-
точности ръчно тестване на резер-
виращото захранване, да получават
автоматични отчети "изправно/ неиз-
правно" в съответствие с действащи-
те местни стандарти, както и да на-
малят общия риск и свързаните с не-
го пасиви.

Персоналът в административна
сграда може да прогнозира потребле-
нието на енергия, да установи крите-
рии за енергийна ефективност за вся-
ка сграда и да взема информирани ре-
шения за подобряване на финансовите
показатели в цялото портфолио.

За подобряване експлоатационната
готовност и икономическата ефектив-
ност на промишлени обекти,
PowerStruxure предоставя информацион-
ни табла в реално време, в историчес-
ки аспект и спрямо качеството на зах-
ранването, с функции за отчитане и уп-
равление, спомагащи за намаляване на
рисковете и проследяване на потенци-
ални възможности за енергийни спес-
тявания на ниво обект и предприятие.

PowerStruxure
на Schneider Electric - водещи
решения за енергиен мениджмънт
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  ъвременната концепция на елек-

трически комплекс за дистанционно

управление включва различни видове

електрическо и електромеханично

оборудване, комбинирани системи и

др. Структурата на схемите зави-

си от избраната система и приетия

начин за дистанционно управление,

използваните технологични и техни-

чески средства. Всяка система за

дистанционен контрол обаче тряб-

ва да разполага с информационна под-

система, която да извършва събира-

не, обработване, съхраняване, преда-

ване и представяне на необходима-

та техническа и икономическа ин-

формация за работата на апарату-

рата в реално време. Също така

всяко дистанционно управление

трябва да допуска и възможност за

локално управление.

Системите за дистанционно уп-

равление предлагат редица предим-

ства, сред които свързване на елек-

трическите съоръжения и уредби в

едно цялостно управление; безопас-

ност на управление на електричес-

ките съоръжения (особено ценни за

уредби с високи параметри и небла-

гоприятна околна среда); бързодей-

ствие и достатъчна мощност за

управление на големи и сложни енер-

гийни съоръжения и уредби и др.

Дистанционно
управление
на комутационни
апарати в
енергетиката

Класически системи за
дистанционно
управление

Под термина "класически системи

за дистанционно управление" обикно-

вено се разбира релейно-контактор-

на система, чиято логическа схема за

управление и автоматизация се осъ-

ществява с релета и контактори.

Сред предимствата им могат да се

посочат липсата на галванична

връзка между устройствата (обикно-

вено се използват безпотенциални

(сухи) изходни контакти); значител-

на комутационна мощност; висока

шумозащитеност (устойчивост на

паразитни сигнали); възможност за

използване на едно захранване на

силовите и управляващи вериги. Като

недостатъчни се явяват контактна-

та комутация, изискваща постоянни

грижи за контактите; ограничено

бързодействие; големи масогабарит-

ни показатели; голямо енергопотреб-

ление; за уверено сработване на то-

ковите и напрежителни релетата е

нужно те да имат коефициент на

възврат обикновено 0,85.

Съвременни системи за
дистанционно
управление

По същество, модерните систе-

ми за управление, контрол и регули-

ране са интегрирани хардуерни и

софтуерни системи. Това осигурява

единен подход и елементна база и

решава пълен набор от управленски

задачи за регулиране и контрол.

Съвременните системи за дистан-

ционно управление пестят от разхо-

ди за окабеляване, а нуждата от

добавяне на помощни релета е све-

дена до минимум. Обикновено са

наситени с електроника. Използва-

нето на микропроцесорни защити

обезпечава изключително бързодей-

ствие, селективно изключване на

повредата, непрекъснато самоте-

стване на защитите, изработване

и изпращане на сигнал за аварията,

осцилографиране на аварийния и пре-

даварийния процес, а също така ос-

цилографиране и запис на предше-

стващите аварията нормални режи-

ми. Използването на съвременни

силови полупроводникови елементи,

микропроцесорни и информационни

технологии на практика премахват

ограниченията върху сложността и

техническата реализация. Информа-

цията за състоянието на мрежата

е в реално време. Бързодействието

на защитите е много голямо. Управ-

ление и контрол в реално време на

процесите може значително да по-

добри качеството на електрическа-

та енергия не само по време на нор-

С

Дистанционно
управление
на комутационни
апарати в
енергетиката
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мална работа, но също по време на

поддръжката и при аварии. Апарату-

рата също така допринася за нама-

ляване на работните и експлоатаци-

онни разходи, увеличава се надежд-

ността. Намалението на простран-

ството, изискано за инсталиране на

съвременната система за дистанци-

онно управление, съответно, нама-

лява времето за комуникация. Освен

това цялата нужна информация е

леснодостъпна при извършване на

операциите локално. За целта се

контролират технологичните про-

цеси на енергийните съоръжения

чрез многобройни и всеобхватни

измервания. Следят се автоматич-

но много параметри: напрежение,

ток, мощност, енергия, честота и

др. Ролята на оператора е сведена

до минимум. Съвременната система

за дистанционно управление не само

осигурява интелигентно управление,

но също така е една интелектуална

инвестиция, използвайки съвременни

технологии.

Нова тенденция в развитието на

енергетиката и техническата база

в световен мащаб са замяната на

остарелите съоръжения с принцип-

но нови. В електрическите центра-

ли и подстанции все повече навлизат

системите за автоматизирано уп-

равление, измествайки класическите

системи за дистанционно управле-

ние. Новите качествени високотех-

нологични продукти осигуряват си-

гурна и надеждна работа на всички

технологични процеси.

Структурата на схемите за дис-

танционно управление зависи от

избраната система, приетия начин

за използване на технически сред-

ства, технологичните особености

на първичните вериги, типа и конст-

руктивните особености на команд-

ваните комутационни апарати и на

техните задвижвания. Системите

за дистанционно управление имат

две основни функции - информацион-

на и командна, които се реализират

чрез техните функционално-техно-

логични подсистеми.

Дискретните логически системи

за дистанционно управление (ДЛДУ)

могат да бъдат изпълнени с дискрет-

ни електронни елементи или изпълне-

ни с контактна апаратура с изпол-

зване на релета, логически елемен-

ти, цифрови възли, програмируеми ло-

гически контролери. ДЛДУ осъще-

ствяват автоматизация  на техно-

логичните режими. Това означава, че

ДЛДУ изготвя и подава команда и за

изпълнение в определена последова-

телност и логика на операциите.

Това решение съчетава местен и

дистанционен контрол на подстан-

цията, води до икономия в инженер-

ството, експлоатацията и разходи-

те за обучение.

Системите за оперативен ток

трябва да имат постоянна готов-

ност за работа и голяма надеждност

при всички режими на експлоатация

в това число и при късо съединение,

когато е възможно напрежението на

шините да се понижи до нула. Нару-

шението на работата им може да

доведе до сериозни повреди и аварии.

За захранване на важни комутацион-

ни апарати се използва постоянен

ток, а в много случаи и изправен ток

от напреженови и токови трансфор-

матори.

SCADA (Supervisory Control And Data

Acquisition) е диспечерската ком-
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пютърна система за събиране и анализиране на данни в

реално време. Съкращението SCADA обикновено се

отнася за централизирани системи, следящи и управля-

ващи изцяло състоянията на съоръженията. Друга та-

кава е Intelligent Supervisory Control или ISC. Такива сис-

теми се развиват и усъвършенстват с изключително

бързи темпове. Това се налага от непрекъснато нара-

стващите изисквания към управлението и контрола на

електрическите централи, подстанции. Системите за

автоматизирано дистанционно управление тип SCADA

се отличават с висока степен на интегриране към вече

съществуващите системи, възможности за обработка,

съхраняване, класификация и визуализация на голямо

количество база данни в реално време. Те постигат

оптимална поддръжка и експлоатация на съоръженията

чрез непрекъсната пълна диагностика в реално време и

значително намаляват работните разходи и разходите

за монтаж, окабеляване и поддръжка.

Най-голямото им предимство е, че чрез SCADA сис-

темите напълно се елиминира субективният фактор.

Това прави системите за автоматизирано управление

предпочитани и силно конкурентоспособни спрямо кла-

сическите системи за дистанционно управление.

Местоположението, структурата и границите на

подсистемите, съставляващи системата за управление

и контрол, могат да бъдат определени чрез определяне

на техните функции и взаимодействия с други електри-

чески подсистеми. Така лесно може да се направи ана-

лиз на възникване на аварията. Осцилограмите на ава-

рията могат да бъдат дистанционно предадени на дис-

печерския пулт. На тази основа може да се направи бърз

анализ на причината за изключването, да се пресметне

разстоянието до повредата, а по иницииращия сигнал

може да се анализира причината за повредата.

Вторични схеми
Системите за дистанционно управление играят важна

роля за надеждната, безопасна и икономична работа на

електрическите централи и подстанции, поради което

техните вторични схеми трябва да се разработват и

изпълняват с особено внимание и отговорност. Колко-

то единичната мощност на електрическите централи

и подстанции се повишава, толкова повече се усложня-

ват вторичните схеми. Затова се налага тези систе-

ми да имат висока експлоатационна надеждност, вина-

ги да изключват електропроводи или изводи и да спи-

рат съоръженията при аварийни режими. Някои от тези

съоръжения са особено важни и скъпи и могат да имат

по няколко независими изключващи механизми. Изключ-

ването може да се осъществи с някои или всички от тях.

Изключващите механизми могат да са основни и резер-

вни. Структурата на вторичните схеми се определя от

следните фактори:

n тип, мощност, сложност, режими и системи за уп-

равление;

n брой и вид на източниците на захранване;

n брой на вторичните секции и начини за тяхното

работно и резервно захранване;

n брой, мощност и териториално разположение на

техническите средства.

Видове управляващи сигнали и команди
Koмандваните съоръжения се разделят на две групи:

комутационни електрически апарати, чрез които се

управляват основните електроенергийни съоръжения,

машинните агрегати за собствени нужди и спираща

апаратура и регулиращи устройства – регулатори.

Командването в електрическите централи и подстан-

ции бива ръчно и автоматично. Ръчното командване се

извършва от операторите, а автоматичното – от спе-

циални автоматични устройства и системи.

За целите на дистанционното управление се изпол-

зват различни методи за въздействие и контрол от

разстояние, които могат да бъдат механични; елект-

рически; радио; ултразвук; инфрачервени лъчи. Основни-

те команди са комутационни; регулиращи; защитни;

блокировъчни и сигнални.

Подаване на управляващи сигнали
Управляващите сигнали са функционално-технологич-

на основа за действие на системата за управление. За

заработване на приемника е необходимо към него да се

приложи достатъчно по стойност и продължителност

управляващо напрежение. Практиката е показала, че на-

деждността на системата за управление се повишава

при включване на източника между положителния полюс

и приемника, на който другият край е свързан с отрица-

телния полюс. Когато не се спазва това условие, прием-
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никът може да не заработва правил-

но или да блокира при земно съедине-

ние. Съгласно условието за подаване

на управляващи сигнали всички коман-

дни органи са свързани към положи-

телния полюс, а изпълнителните

органи – към отрицателния полюс.

Електрическите части на задвиж-

ванията са изчислени за кратковре-

менно протичане на ток през тях.

Продължителните команди могат да

ги повредят. С този принцип се оси-

гурява еднозначност на подаваните

команди. За целта се подготвя само

командната верига за следващата

възможна операция с комутационния

апарат и се предотвратява вероят-

ността за едновременно подаване на

две срещуположни, взаимно изключ-

ващи се команди.

Блок контактите от сигналните

устройства на комутационните апа-

рати се регулират, така че да

прекъснат командните вериги след

изпълнение на командата. Също така

има необходимост да се прекъсват

автоматично продължителните ко-

манди след завършване на операци-

ите. Това се прави с цел да не нага-

рят контактите на командните

органи при изключване на вериги с

голяма индуктивност. Всеки подаван

сигнал преминава през следните

етапи: формиране от източник, пре-

даване чрез електрическа верига на

междинни устройства и приемане от

приемник.

Източниците за формиране на

управляващи сигнали биват два вида:

ръчни и автоматични. Към ръчните

спадат командни ключове, бутони и

др. За изпълнение на първия принцип

се оформят две независими вериги

на командните електромагнити - за

включване и за изключване. В елект-

рически централи и подстанции

широко приложение намират т. нар.

командно-квитиращи ключове, които

имат четири фиксирани и две момен-

тни положения. Всяка една операция

с даден комутационен апарат се
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извършва чрез две ръчни и една автоматична манипула-

ция с ключа: подготовка (ключът ръчно се привежда

предварително в желаното положение за съответния

прекъсвач); командване (подава се ръчна команда към

изпълнителния орган на прекъсвача); квитиране (ключът

автоматично се връща във фиксирано положение, зае-

то от прекъсвача).

Към автоматичните спадат измервателни трансфор-

матори, защитни релета и автоматика и сигнални ус-

тройства на комутационните апарати, електронна

апаратура и др.

Междинните устройства служат за предаване на уп-

равляващи сигнали според отделните функционално-тех-

нологични условия за действие на подсистемите за уп-

равление. Тук спадат различните релета, магнитните

пускатели и други, които изпълняват следните функции:

усилване на управляващите сигнали за мощни приемни-

ци, размножаване на контактите на източниците, ко-

гато един източник действа на няколко приемника и

създаване на временни характеристики чрез преобразу-

ване на управляващите сигнали, така че вярно да се

възприемат от приемника. Приемници се явяват елект-

рическите задвижвания на комутационните и регулира-

щите съоръжения, измервателните и сигналните апа-

рати и др. Те заработват от управляващите сигнали и

извършват определени действия: операции с комутаци-

онните апарати, показване на информацията от измер-

вателните апарати, подаване на сигнали от сигнални-

те апарати и т.н.

Управляващите сигнали се класифицират по следния

начин: според броя на източниците и приемниците на

даден сигнал - еднообектни (когато на всеки сигнал

отговаря по един източник и приемник) и многообектни

(когато един сигнал се формира от един източник за ня-

колко приемника и обратното – даден сигнал се подава

от няколко източника за един приемник); според метода

на снемане на сигнала: с ръчно снемане и с автоматич-

но снемане; в зависимост от наличието на междинни

приемници: преки и косвени; според времето на преда-

ване: със или без времезакъснение; съгласно времетра-

енето на действие върху приемника: кратковременни,

продължителни, ограничено продължителни, пулсиращи;

според начина на подаване на многообектните сигнали:

едновременни и последователни.

Блокиране на управляващи сигнали
В системите за управление на електрическите цент-

рали и подстанции се налага да се блокират подаваните

управляващи сигнали при неизпълнени определени функци-

онални, технологични, технически и експлоатационни

условия и изисквания. За целта във вторичните схеми се

предвиждат блокиращи оперативни вериги, в които се

свързват специални технически средства за блокиране

на подаваните управляващи сигнали на принципа на съот-

ветствие и несъответствие. Блокировката на принци-

па на съответствие не подава управляващ сигнал към

приемника, когато източникът и изпълняващото устрой-

ство се намират в еднакво положение (принцип на съот-

ветствие команда-изпълнение). Тази защитно-блокираща

система предпазва техническите съоръжения и персонала

в електрическите централи и подстанции при нормални

и аварийни режими. Също така тя предпазва и от погреш-

ни операции от страна на персонала. Състои от две

съставни части: защити и блокировки. За безопасност,

надеждност и икономичност в електрическите центра-

ли и подстанции се предвиждат многобройни и разнооб-

разни блокировки между взаимосвързаните технически

съоръжения в технологичния процес. Логиката на блоки-

ровките зависи от технологичните схеми и режими и от

конструкциите на съоръженията. Блокировките, работе-

щи в електрическите комплекси в системите за дистан-

ционен контрол на електрически и електромеханични

устройства и системи традиционно, се разделят на

автоматични (работа без намеса на човек, в зависимост

от алгоритъма сами взимат решение) и автоматично

(работа с човек, който само контролира работа им).

Разделянето тук е условно.

Блокировка на прекъсвачи с
разединители

Според първичните схеми и номиналните напрежения

на разпределителното устройство се предвиждат необ-

ходимите блокировки. Известно е, че при погрешно изключ-

ване или включване на разединители под товар възниква

открита електрическа дъга. Тази дъга се разтяга под

действието на електродинамичните сили и предизвиква

междуфазно късо съединение. Последиците са ясни - ава-

рия в разпределителното устройство. С цел да се пре-
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дотврати подобна погрешна манипу-

лация (изключване на разединител под

товар) от оператор или управляващо

устройство, в разпределителното

устройство се предвижда специална

блокировка. Нормално тя действа,

като забранява манипулация с разе-

динител при включен прекъсвач.

Сигнализация
Източници на кратковременни или

продължителни управляващи сигнали

са блок контактите от сигналните

устройства на прекъсвачите, а при-

емници – електрическите сирени.

Обикновено приемниците използват

косвени продължителни сигнали, ко-

ито се преобразуват чрез междинни

релейни устройства. Общото уст-

ройство преобразува подаваните

сигнали в продължителни и независи-

мо от сигналите в индивидуалните

вериги. Аварийната сигнализация на

прекъсвачите е обща звукова и има

дискретно действие. Звуковият сиг-

нал привлича вниманието на операто-

ра, който открива изключения пре-

късвач по индивидуалната показваща

сигнализация за положение. В елект-

рическите централи и подстанции се

изисква аварийната сигнализация да

действа само при аварийно (автома-

тично) изключване на прекъсвачите.

Продължителното действие на зву-

ковия сигнал след неговото възприе-

мане е нежелателно. Той смущава

работата на персонала, който тряб-

ва да взима бързи и правилни реше-

ния. Затова е необходимо да се спре

централно звуковият сигнал с готов-

ност за неговото действие, като се

запази индивидуалната показваща

сигнализация за положението до лик-

видиране на последствията от ава-

рийното изключване на прекъсвачите.

На тези изисквания най-добре отго-

варя схемата с централно спиране на

звуковия сигнал, което се осъществя-

ва ръчно чрез бутон за спиране или

автоматично с реле за време. В прак-

тиката предимно се използва ръчно

спиране на звука.

Автоматичното включване на

прекъсвачите не води до заработва-

не на аварийната сигнализация, тъй

като то е предшествано от авто-

матично изключване на същите или

на други прекъсвачи.

Всяка аварийна звукова сигнализа-

ция се състои от две части: инди-

видуални пускови вериги на прекъсва-

чите и общо устройство за получа-

ване на звуков сигнал.

Връзката между двете части се

осъществява чрез специална шина за

аварийна звукова сигнализация

(ШАС). За подаване на общ авариен

звуков сигнал се използва електри-

ческа сирена, която представлява

основен елемент на общото устрой-

ство и се монтира на сигналното

табло. Индивидуалните вериги се

изграждат на принципа на несъот-

ветствие между командния ключ и

прекъсвача. За целта се свързват

последователно авариен и при необ-

ходимост сигнален контакт на ко-

мандно-квитиращия ключ, чиито

вериги са затворени едновременно

само в положение "включено". Аварий-

ният контакт блокира схемата при

подаване на оперативни команди за

включване и изключване с ключа, а

сигналния ключ - при автоматично

включване на прекъсвача.

Статията продължава в следващ брой на спи-

санието.



36 брой 1/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

ФИЛКАБ предлага решения за
пълна енергийна независимост
и автономност

ФИЛКАБ предлага решения за
пълна енергийна независимост
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Живеем в модерен свят, без да си даваме сметка до-

колко сме зависими от електричеството. При внезапно-

то спиране на тока се лишаваме от осветление, отопле-

ние, от комуникация с външния свят, от сигнално-охрани-

телна система и от редица електроуреди, които осигуря-

ват комфорта и сигурността на ежедневието ни. Ето за-

що ФИЛКАБ АД предлага съвременни технически решения,

които предоставят независимост и автономност.

Липсата на достъп до електроразпределителната мре-

жа не означава липса на електрическа енергия. Автоном-

ните фотоволтаични системи (наричани още "островни")

навлизат все повече в ежедневието ни като алтернатива

на традиционните източници на електроенергия. Обикно-

вено се използват в отдалечени места, където достъпът

до електрическата мрежа е невъзможен или е с прекалено

висока цена. Приложими са за домове, планински хижи или

отдалечени от населени места сгради, за изолирани пом-

пи за напояване, за аварийни/спешни телефони, за освете-

ни пътни знаци и др. Автономните фотоволтаични систе-

ми са подходящи за потребители с ограничена консумация

на електроенергия.

ФИЛКАБ АД има натрупан значителен
опит със системи за автономно и
аварийно захранване

като в страната сме изградили няколко такива трифаз-

ни и монофазни фотоволтаични системи за собствена кон-

сумация и възможност за резервиране на захранването в

еднофамилни къщи. Те са присъединени към мрежата, но

при отпадането й системата продължава да функционира

в автономен режим и осигурява захранване на всички ос-

новни консуматори в дома. Освен с проектиране на подоб-

ни системи за автономно и аварийно захранване,

компанията се ангажира с
доставката, изграждането,
поддръжката и мониторинга им,

като използваните фотоволтаични панели, инвертори,

акумулаторни батерии и други компоненти са на водещи

световни производители в тази област, с най-високо ка-

чество и гаранции за дълъг живот. По този начин фирма-

та гарантира пълна енергийна независимост и автоном-

ност на изградените обекти.

ФИЛКАБ АД притежава значителен опит и в изгражда-

нето на фотоволтаични паркове до ключ, както и в осъ-

ществяването на последващата им поддръжка и гаранци-

онно обслужване. Комплексно предлаганите доставки и ин-

женерингови услуги правят компанията търсен партньор

сред инвеститорите в сектора на ВЕИ и извън пределите

на България. Компанията е реализирала проекти в Румъ-

ния, Кипър, Македония и Гърция.

ФИЛКАБ предлага възможности за:
•проектиране и изграждане на PV и хибридни системи за

производство на електроенергия за собствена консу-

мация, системи за аварийно захранване;

•мониторинг, поддръжка и обслужване на PV системи;

•разработване и предлагане на решения за автономно зах-

ранване на помпени системи за земеделието;

•изпълнение или комплексна доставка на материали за

ВЕИ проекти в България и в чужбина.

*Източник: Студио АРХЕ

*Източник: Студио АРХЕ

*Източник: Студио АРХЕ
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       отоволтаичните инсталации получават широ-

ко разпространение на редица нови пазари в световен

мащаб като предпочитана технология за децентрали-

зирано производство на електроенергия заради своя-

та модулност и гъвкавост. Постоянното нарастване

на дела на слънчевата енергия в микса на глобалното

производство на електроенергия поставя значителни

предизвикателства при интеграцията на фотоволта-

ичните системи към електрическата мрежа. Слънче-

вата енергия е сред така наречените "променливи енер-

гийни ресурси", чиято наличност и обем зависят от ат-

мосферните условия. Непостоянното производство на

енергия от покривните PV системи и големите фото-

волтаични паркове може да доведе до колебания в на-

прежението, загуби при разпределението, да засегне

производителността и да намали качеството на зах-

ранването.

Внедряването на интелигентните мрежови техноло-

гии е реалистично решение за преодоляване на предиз-

викателствата при интегрирането на PV инсталации-

те в електроразпределителните мрежи. Благодарение

на информацията в реално време операторите ще мо-

гат по-добре да предвидят търсенето и да планират

интегрирането на ВЕИ в мрежата. Като цяло, бизнес

възможностите за развитие в соларния сектор ще се

увеличат значително, ако са подкрепени от интелиген-

тни мрежови решения. Ютилити компаниите все по-

често признават, че внедряването на интелигентни

мрежи ще проправи пътя за успешната реализация на

различни проекти за възобновяема енергия, сред които

и по-масовото използване на електрическите превозни

средства.

Стандартизация
Практическата реализация на мрежите и ефектив-

ната им експлоатация изискват реализирането на ре-

шения на множество технически и нормативни пробле-

ми. По-голямата част от тях са все още в етап на

принципно уточняване и първоначални варианти, които

предстои да бъдат оценявани и усъвършенствани, до-

като други вече навлизат като технически средства и

икономически методики в съществуващите електрое-

нергийни мрежи. Европейските организации по стандар-

тизация все по-активно работят върху подобряването

на нормативната рамка в тази област. Пример за това

Интеграция на
фотоволтаични системи
в интелигентни
електроенергийни мрежи

Ф

Интеграция на
фотоволтаични системи
в интелигентни
електроенергийни мрежи
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е разработката на стандарт за

микрогенерация на енергия и техни-

чески спецификации за разпределено

производство на енергия, дело

на Европейския комитет за елек-

тротехническа стандартизация

CENELEC. Ефективните стандарти

в краткосрочен план ще дадат

възможност за по-ефективно предо-

ставяне на услуги, необходимите

функции и контрол. Те ще доприне-

сат и за намаляване на разходите,

свързани с разликите между продук-

тите. В по-дългосрочен план стан-

дартизацията ще постави основите

на масова интеграция на фотовол-

таични системи в мрежата, като

елиминира риска от големи инвести-

ции за преоборудване. Важно е стан-

дартите да се поддържат достатъ-

чно гъвкави, като същевременно се

гарантира пълна интеграция на фо-

товолтаичните услуги към изисква-

нията на мрежата, за да създадат

условия за разработването на цяло-

стна гама от иновативни продукти,

които да осигуряват мрежовите

оператори с най-съвременните фун-

кции и възможности.

Интелигентни
измервателни уреди

Интеграцията на мащабни фото-

волтаични централи в интелигент-

ните мрежи изисква разработване-

то на свързани поддържащи техно-

логии, които да предлагат smart

функционалност. Качеството на

комуникацията е от първостепен-

но значение. Мрежовите оператори

трябва да получават подробни дан-

ни в реално време за активната и

реактивна мощност и консумация-

та от страна на потребителите.

В контекста на все по-големия брой

операции, извършвани в мрежата,

които са пряко управлявани от опе-

ратори на разпределителни систе-

ми, все по-често се налага дистан-

ционно управление на генерираните

от фотоволтаичните системи по-

тоци. Традиционните измервател-

ни уреди обикновено не са в състо-

яние да осъществяват такъв вид ко-

муникация. За тази цел са разрабо-

тени нови, интелигентни измерва-

телни уреди, които навлизат все по-

масово и в класическите мрежи. Те

могат да осигурят задълбочена ко-

муникация между професионалните

потребители и операторите на

мрежата, осигурявайки цялата не-

обходима информация за енергийни-

те потоци. Това ще гарантира, че

стойностите на всички услуги, пре-

доставяни от производителите на

фотоволтаични системи или изис-

квани от конкретните приложения,

са правилно измерени. Съответни-

те операции в мрежата ще могат

да се провеждат поотделно или

съвкупно в зависимост от ефектив-

ността на разходите. Според Ди-

ректива 2009/72/ЕО до 2020 г. най-

малко 80% от потребителите тряб-

ва да бъдат оборудвани с интели-

гентни измервателни уреди. Пред-

варително условие за това е поло-

жителната икономическа оценка на

всички дългосрочни разходи и ползи,

чието изготвяне е задължение на

всяка държава членка на съюза.

Освен данни за показанията на

електромерите в интелигентните

електроенергийни мрежи ще могат

да се обменят и други видове данни

– за формата на напрежението и

тока на мрежата, от сензорите за
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състоянието на мрежата, команди

за управление и съобщения и коман-

ди за задействане на устройства и

за обработка на някои от предше-

стващите данни.

Съхраняване на
енергията

Задължително условие за успешна-

та интеграция на фотоволтаичните

системи в интелигентните мрежи е

наличието на възможности за съхра-

няване на произведената от тях из-

лишна енергия. По този начин ще се

осигури натрупване на енергия в пе-

риодите на надхвърлящо консумаци-

ята производство и отдаването й в

мрежата при обратно съотношение.

Сред утвърдените днес техноло-

гии за съхранение на енергията от

фотоволтаични централи и други

ВЕИ системи са акумулаторните

батерии и помпено-акумулиращите

станции. Технологиите в процес на

разработка и доусъвършенстване

включват различни съоръжения за

компресиран въздух и производство

на водород, инсталации за термич-

но съхранение, маховици, наномате-

риали, изработени на базата на гра-

фен, системи със свръхпроводими

магнити и други иновативни разра-

ботки.

Постоянното развитие в техно-

логиите за съхранение не позволява

да се прогнозира коя от тях ще

триумфира в дългосрочен план. За

момента основни претенденти са

батериите. Качествата им са дока-

зани в течение на десетилетия и

намират активно приложение в ав-

тономните фотоволтаични центра-

ли. Използването на помпено-акуму-

лиращи станции е силно ограничено

от топографските особености на

региона, а технологията за съхране-

ние с компресиран въздух изисква

специфични и редки геоложки обра-

зувания, както и големи капиталови

инвестиции.

Преобразуването на слънчевата

енергия в химична (например с по-

мощта на електрохимичното произ-

водство на водород) също е сред

обещаващите нови технологии, но не

предлага дългосрочно съхранение на

енергията. Най-вероятният сцена-

рий ще включва комбинация от мал-

ки, разпределени системи за крат-

котрайно съхранение и големи сис-

теми за сезонно складиране на енер-

гията.

Интелигентните мрежови тех-

нологии се очаква да изиграят клю-

чова роля за успешното интегрира-

не на фотоволтаични системи в

електрическите мрежи. Интелиген-

тната комуникация в инфраструк-

турата на мрежата ще спомогне за

адекватна реакция на вариациите в

електрозахранването и за под-

държане на стабилността. Интег-

рацията на нарастващия брой PV

системи в интелигентните мрежи

бележи нова ера за енергийния сек-

тор, която би могла да насърчава

иновативни бизнес модели, осигуря-

ващи високи резултати за крайни-

те потребители.
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    отреблението на горива на

дървесна основа в Европа расте през

последните 10 и повече години с

високи и стабилни темпове. Очаква

се тази тенденция да се запази до

2020 г. България не прави изключение,

дори нещо повече: наблюдава се ис-

тински бум в строителството на

инсталации за производство на пе-

лети, силно нараства търсенето на

дърва както за вътрешния пазар,

така и за износ. По преценка на ав-

торите износът на дърва през 2012

г. се е увеличил повече от два пъти

в сравнение с предходната година, и

то главно за Гърция.

Поради това и добивът на дърве-

сина, производството и предлагане-

то на горива на база дървесина се

превръща във важен фактор за ико-

номическото оживление и заетост-

та в сектора. Дори в страна като

Австрия при висока степен на меха-

низация на труда на 10 000 човека,

които се отопляват с дървесни го-

рива, 115 човека са заети в тяхно-

то производство по цялата верига.

Факторите, от които зависи едно

успешно и стабилно развитие на

производството и пазара на горива

на дървесна основа, могат да се

подредят в две основни групи:

n Въвеждането на съвременни тех-

ники и технологии за ефективен

и ритмичен добив и рационално

производство.

n Развитие на мрежа от търговс-

ки обекти за предлагане на гори-

Биогорива на
дървесна основа
Техника, технологии и проблематика при производството
и предлагането на горива от дървесина

ва с гарантирано качество, най-

вече влажност и коректно изме-

рено количество.

Производство на дърва
Добивът на дървесина в България,

и то не само на дърва за огрев, е на

изключително ниско ниво по отноше-

ние на използваното оборудване и

организация. Освен че не се използ-

ва съвременна техника за добив,

липсват и пътища и след всяко мал-

ко по-сериозно разваляне на време-

то дърводобивът се преустановява

и предприятията за преработка на

дърва спират. Дървата се извозват

главно с коне под формата на едно-

метрови цепеници, преобладаваща-

та част от които са готови за ря-

зане на желаната дължина, най-чес-

то 33 сm и по-рядко 25 сm или 50 сm.

Една малка част от дървата подле-

жат на разцепване. В равнинните

части на страната дърва под фор-

мата на 2 – 2,5 m секции се извоз-

ват и с трактори и ремаркета. По

правило в рамките само на няколко

седмици след добива дървата се

преработват и насочват към клиен-

тите във все още почти сурово

състояние.

Видът на суровината предопреде-

ля и оборудването, което трябва да

се използва за едно рационално и

ефективно производство. Най-подхо-

дящи за условията у нас са автома-

тичните циркуляри за рязане на

метрови цепеници, циркулярите с

два диска или обикновени циркуляри

на люлка с транспортни ленти. Про-

изводителността им варира от 2-3

до 7-8 m3/h. Когато дървата не са

сортирани и една част, макар и

малка, трябва да се доразцепят след

нарязването, се използват машини за

рязане, циркуляр или банциг, снабде-

ни с приставка за цепене.

За рязане и цепене на трупи с

диаметър до 30 сm и повече на дърва,

каквато е масовата практика в

Европа, се използват комбинирани

машини с режещ апарат от верига

и шина, банцигова лента или цирку-

лярен трион. Производителността

на тези машини е най-често между

7-8 и 10-12 m3/h.

На пазара се предлагат и маши-

ни, при които едновременно могат

да се преработват както едномет-

рови дърва с незначителна дебели-

на и ниско качество, така и дебели

и по-дълги трупи – до 6 m. Тези ма-

шини могат да преработват до 15-

20 m3/h, а цените им варират от 50-

60 до 100 хил. евро.

Според действащият и у нас ев-

ропейски стандарт за твърди био-

горива, в т.ч. на дървесна основа EN

14961 от 2011 г. дървата трябва да

се продават с влажност под 20%. За

да се постигне тази влажност, в

Европа дървата обикновено се наряз-

ват на 1 m дължина, нацепват се на

цепеници с максимална страна на

сечението 15 сm и се подреждат на

ракли за сушене, покрити за предпаз-

ване от директно навлажняване от

дъжд или сняг. Най-често така се

сушат в течение на две години, но

поне едно лято, след което се наряз-

Биогорива на
дървесна основа

П
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ват и подреждат в каси или опако-

ват в мрежа. Опаковането в мрежа

в насипно състояние на дървата,

което е все по-популярно напоследък

и у нас, освен че е много по-евтино,

от подреждането има и това пре-

димство - че пакетите са провет-

риви и дървата продължават да

съхнат.

За пакетирането на дървата

също се предлагат машини и съоръ-

жения с различна производителност

и възможности.

Производство на трески
Производството и предлагането

на трески за горене у нас е далеч по-

малко разпространено и недобре

решено. Основните проблеми са:

n Логистични: къде и кога да се

раздробява дървесината, къде и

как да се съхранява и как да се

предлага;

n Технически: внедряване на подходя-

щата за нашите условия техника.

Най-добре е дървесината да се

раздробява в сечищата или до горс-

ките пътища в непосредствена бли-

зост със сечищата и то една годи-

на или поне едно цяло лято, след като

е била отсечена. Такава е и европей-

ската практика. Нераздробената

дървесина се изсушава по-лесно и с

по-малки загуби от биотични факто-

ри, а и се транспортира по-лесно на

големи разстояния до потребители-

те. Доизсушаването на треските в

складовете, от където трябва да се

предлагат, и доставянето им на

клиентите в насипен или пакетиран

вид, не е решено.

За раздробяване на дървесина в

момента се предлага много голямо

разнообразие от машини – дискови,

барабанни и с винтови ножови гла-

ви, които в преобладаващия брой от

случаите се задвижват от трактор

и по-рядко са със самостоятелен

двигател върху ремарке или камион,

обикновено оборудвани с кран с щип-

ка за подаване на материалите.

Ниската интензивност на сечите у

нас и дребноразмерните сортимен-

ти, които се добиват, предполагат

използването на дробилни машини с

неголям капацитет - до 25-30 сm

диаметър на материалите, респек-

тивно необходима мощност на зад-

вижване до 70-80 к. с. Могат да се

използват и дробилки с куплирано към

тях устройство за разцепване, в

случай че една част от материали-

те трябва да се разцепят преди

раздробяването.

За раздробяване на отпадъци от

дъскорезното производство по пра-

вило се използват барабанни дробил-

ни машини с електрическо задвижва-

не и вибрационни транспортьори за

подаване на материалите.

Производство на пелети
Както вече се спомена, това е

може би най-динамично развиващо-

то се производство на гориво на

дървесна основа. То е свързано и с

най-големи инвестиционни разходи и

в същото време със сериозни тех-

нически проблеми и проблеми с рен-

табилността.

Построените досега в България

около 70 инсталации за пелети са

предимно с рингови матрици и са с

капацитет от няколкостотин kg/h

до няколко t/h. Използва се главно

отпадъчна дървесина от дърворез-

ното производство, по-рядко от

производство на мебели, дограма и

дървени детски играчки, но също и

обла промишлена дървесина. Основ-

ните причини, поради които голяма

част от инсталациите не работят,

се заключават в следното:

n Сложността и несъвършенство-

то на самия процес на производ-

ство, ниско ниво на техническа

подготовка на персонала и лошо

оборудване на предприятията;

n Нисък капацитет на инсталации-

те, несъответстващ на размера

на инвестицията;

n Високо съдържание на кори и дру-

ги примеси в суровината, респек-

тивно ниско качество и цена на

пелетите;

n Ниски цени на вътрешния пазар,

голяма отдалеченост от пазари-

те с високи цени като Италия на-

пример.

Пелетите се предлагат в момен-

та главно за домашна употреба в

торби по 15 kg. Истинският бум на

използването на пелети в Европа

настъпва, когато те започват да се

доставят в цистерни, както се до-

ставят и течните горива.

Горивата на дървесна основа

имат безспорно бъдеще в България

не само поради това, че са възобно-

вяем източник на енергия, но и пора-

ди ниската им цена, висок и непълно

оползотворяван потенциал на гори-

те, близост до потребителите и

простота и удобство при ползване.

Решаването на съществуващите

логистични и технически проблеми

изисква съвместните усилия на уче-

ни и специалисти по цялата верига

на добива, преработката и горене-

то.

Д-р инж. Калин Симеонов,

д-р Цветелина Симеонова

Източник: www.sxc.hu
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       звеждането от експлоата-

ция е важен етап от цялостната ра-

бота по проектирането, изгражда-

нето, оперирането и последващото

съхраняване на ядрени съоръжения.

Стъпките за неговото безопасно из-

вършване са уредени в Наредбата за

безопасност при извеждане от екс-

плоатация на ядрени съоръжения. В

нея се разглеждат основните аспек-

ти, касаещи безопасността при из-

веждане от експлоатация на такъв

тип съоръжения. Според норматив-

ния документ това следва да се осъ-

ществява при осигуряване на ра-

диационна защита и безопасност на

хората и околната среда от небла-

гоприятни въздействия на йонизира-

щите лъчения.

Целта на извеждането от експло-

атация на дадено ядрено съоръжение

е отстраняването на източниците

на йонизиращо лъчение от площад-

ката на ядреното съоръжение, като

крайната цел на този процес е цяло-

стното и окончателно освобождава-

не на площадката от тези източни-

ци с възможност за последващото

й използване за стопански и/или

други цели. Тази крайна цел подлежи

на промяна в следните случаи: опре-

делена част от извежданото от ек-

сплоатация ядрено съоръжение може

да бъде присъединена към друго

съществуващо и намиращо се в ек-

сплоатация ядрено съоръжение; ча-

сти от извежданото от експлоата-

ция ядрено съоръжение могат да се

използват за целите на управление-

то на радиоактивните отпадъци

(РАО); на площадката на извеждано-

то от експлоатация ядрено съоръже-

ние се планира създаването на ново

ядрено съоръжение; съществуват

условия за нарушаване на изисквани-

ята и критериите за безопасност на

персонала, населението и околната

среда.

Избор на концепция и
план за безопасно
извеждане от
експлоатация

Според изискванията в Наредба-

та, титулярът на разрешението за

избор на площадка, проектиране,

строителство, въвеждане в експло-

атация и притежателят на лицензия

за експлоатация са задължени да

разработят предварителни и меж-

динни концепции и планове за извеж-

дане от експлоатация на ядреното

съоръжение. Това се изисква още в

началото на даден проект. Тази кон-

цепция касае следните технически

мерки и решения, улесняващи дейно-

стите по извеждането от експлоа-

тация:

n Подходящо разположение на съоръ-

женията, системите и компонен-

тите на ядреното съоръжение,

както и на съоръженията за дезак-

тивация, манипулиране и дистан-

ционни работи с отчитане на

възможностите за улеснен демон-

таж и транспортиране.

n Конструкционните материали,

съоръженията и системите се из-

бират и проектират така, че да

бъде улеснена дезактивацията и

да бъде намалено до възможния

минимум радиоактивното замър-

сяване и разпространението на

радиоактивни вещества и на ко-

личествата генерирани РАО, в

това число и тези при извеждане-

то от експлоатация.

Процесът на извеждането от

експлоатация на ядрено съоръжение

се основава на концепция, която е

база за обосноваване и избор на оп-

тимален и безопасен вариант за

изпълнение на основните дейности

и етапите на осъществяването им.

Концепцията и избраният въз осно-

ва на нея вариант за извеждане от

експлоатация се разработват, обо-

сновават и представят за издаване

на разрешение като част от плана

за извеждане от експлоатация. При

извеждането от експлоатация са

възможни следните основни концеп-

туално-технически варианти:

1. Незабавен демонтаж, свързан с

отстраняването на радиоактивни-

те съоръжения, материали и конст-

Безопасно
извеждане от
експлоатация на
ядрени съоръжения
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Безопасно
извеждане от
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рукции от площадката, с последва-

що освобождаване на площадката за

ограничено или неограничено ползва-

не;

2. Безопасно съхраняване на ядре-

ното съоръжение при отложен де-

монтаж, обхващащо технически и

икономически обоснован период от

време; при безопасното съхраняване

се допускат следните възможности:

активна възможност, при която

персоналът има достъп в ядреното

съоръжение в рамките на нормално-

то работно време; пасивна възмож-

ност, при която нормално съоръже-

нието не е достъпно и влизането в

него е периодично (веднъж или някол-

ко пъти годишно) за контрол и оцен-

ка на състоянието му и условията;

комбинация от двете.

Цялостният процес на извеждане-

то от експлоатация се разработва,

анализира, планира и обосновава в

план, който се разработва въз осно-

ва на: разработения отчет за анали-

за на безопасността; опита, резул-

татите, документите и данните,

получени в процеса на междинното

планиране, както и на базата на ре-

зултатите от извършени други ана-

лизи, проучвания и проекти, свързани

с извеждането от експлоатация на

ядреното съоръжение, включително

оценка за въздействието върху окол-

ната среда по реда на Закона за опаз-

ване на околната среда.

Изисквания по
безопасност при
извеждане от
експлоатация

В нормативния документ е указа-

но, че през всички етапи на извеж-

дането от експлоатация на ядрено-

то съоръжение лицензиантът има

задължението да осигурява под-

държането на физическите бариери

и нивата на защита в състояние,

осигуряващо безопасността на ядре-

ното съоръжение. Техническото

състояние, надеждността и режими-

те на работа на системите и съоръ-

женията, важни за безопасността,

трябва да осигуряват безопасното

изпълнение на всички дейности и

безопасното състояние на ядреното

съоръжение, което се извежда от

експлоатация, в съответствие и в

изпълнение на технологичния регла-
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мент за дадения етап. Анализи и

оценки за отчитане изпълнението на

функциите, техническото състояние

и необходимостта от по-нататъш-

но използване и работа на всички или

на част от съществуващите систе-

ми и съоръжения, важни за безопас-

ността, се извършват в края на

всеки етап на извеждането от екс-

плоатация. Основните резултати

от анализите и оценките трябва да

се представят като част от

съдържанието на отчетен доклад за

оценка на безопасността.

Дезактивация и
демонтаж на
съоръженията

Според определението процесът

на дезактивация представлява

пълно или частично отстраняване

на радиоактивното замърсяване от

повърхности или среди посредством

физически или химически процеси.

Този етап в процеса на извеждане-

то от експлоатация на ядреното

съоръжение има няколко основни

цели: намаляване до възможния ми-

нимум на радиационните въздей-

ствия върху персонала, население-

то и околната среда при осъще-

ствяване на дейностите през пери-

ода на извеждането от експлоата-

ция; намаляване на количествата и

видовете радиоактивни материали

и вещества, подлежащи на прера-

ботка, контрол, съхраняване и скла-

диране като РАО; увеличаване на

възможностите за рециклиране и

използване на съоръжения, матери-

али, помещения и части от площад-

ката, включително с освобождава-

не от регулиращ контрол. Изборът

на технология за дезактивация се

извършва въз основа на анализ на

доказани в практиката възможнос-

ти и тяхната ефективност. Те се

основават на:

n Актуалното състояние на радио-

активното замърсяване на съоръ-

женията или конструкциите и

обосновки за постигането на пла-

нираните нива и показатели след

дезактивацията;

n Анализ и определяне на видовете

и количествата РАО, получени в

резултат на дезактивацията, и

възможности за преработването,

съхраняването и складирането им;

n Оценки за очакваното облъчване

на персонала и мерки за ненадви-

шаване на определените основни

граници на дозите;

n Определяне на евентуални вредни

въздействия на избраната техно-

логия с цел намаляването им до

възможно разумно достижим ми-

нимум;

n Оценка на икономическата ефек-

тивност на дезактивацията, не-

обходимите средства и очаквани-

те ползи.

Демонтажът на конструкциите,

системите и компонентите на яд-

реното съоръжение през отделните

етапи се обуславят от извършени

анализи и оценки, които отчитат

следното: разпространената кон-

цепция и общия план за извеждане

от експлоатация; постигнатите

резултати при демонтажа през

предходни етапи на извеждането от

експлоатация и натрупания опит

при демонтажните работи; разви-

тието на методите и технологии-

те за демонтаж и приложимостта

им за предвидените демонтажни

работи; актуалното физическо и

техническо състояние на конструк-

циите, системите и компонентите,

включително като източници на йо-

низиращи лъчения и възможно радио-

активно замърсяване; технико-ико-

номическа оценка за необходимите

средства и очакваните ползи.

Наредбата дава и вариант, при

който се отлагат сроковете за

демонтаж на конструкции и съоръ-

жения при избран вариант за безо-

пасно съхраняване. В този случай

целта е понижаване нивата на ра-

диоактивност, което се определя

след проведени анализи и оценки за

евентуалните очаквания за намаля-

ването на: количествата генерира-

ни РАО, включително на необходими-

те обеми на съоръженията и съот-

ветните мерки за безопасното им

съхраняване; възможните въздей-

ствия от йонизиращи лъчения върху

персонала; необходимите мерки за

осигуряване на радиационната защи-

та при изпълнението на демонтаж-

ните работи; риска от евентуални

въздействия от йонизиращи лъчения

върху персонала, населението и окол-

ната среда.
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     ушенето е един от най-раз-

пространените в природата и про-

мишлеността процеси. То намира

широко приложение в химическата,

хранителната промишленост, мета-

лургията, дървопреработвателната,

селскостопанската и редица други

промишлености и отрасли. В зависи-

мост от начина на подвеждане на

енергията, сушенето бива конвек-

тивно, кондуктивно, радиационно,

сушене в електрическо поле с висо-

ка и свръхвисока честота, в акустич-

но поле, комбинирано сушене. В пос-

ледните години за сушене на насип-

ни материали, какъвто материал са

дървесните стърготини, все по-го-

лямо приложение намира конвектив-

ното сушене в кипящ слой, фонтани-

ращ и виброкипящ слой. Процесът на

масообмен в сушилните с кипящ слой

е много по-интензивен в сравнение

с процеса в шахтовите и барабан-

ните сушилни. Обемният коефици-

ент на топлоотдаване е в интерва-

ла 5800 - 12000 W/(m3K), а налягане-

то на изпарената влага от единица

площ е от 60 до 3000 kg (m2h).

Сушене в кипящ слой
Флуидизираният слой се наблюда-

ва при по-високи скорости на флуи-

да през пространството между

твърдите частици, при което дина-

мичното въздействие на потока

върху насипния материал се изравня-

ва с теглото или с други масови сили,

действащи върху целия слой или на

част от него. В този случай части-

ците започват да се движат хаотич-

но във всички посоки на заеманото

от тях пространство, включително

и срещу посоката на скоростта на

газа. В това състояние дисперсна-

та система има вид на кипяща теч-

ност. Това дава основание да се

използват наименованията "кипящ"

или "псевдокипящ" слой.

Геометричните и физични свой-

ства на твърдите частици имат

голямо и непосредствено влияние

върху свойствата на флуидизирани-

те системи, разхода на енергия за

привеждане на процеса и предопре-

делят конструкцията на разпредели-

телната решетка и на целия суши-

лен агрегат.

Геометричните свойства включ-

ват размера и формата на частици-

те, състоянието на тяхната

повърхност и плътността на разпре-

делението им в насипно състояние.

Сред особено важните физични свой-

ства са плътността, ъгълът на

естествен откос и ъгълът на

външно триене в насипно състояние.

Размер на частиците
Естественият размер, който ха-

рактеризира геометрията на сфе-

ричните частици, е диаметърът.

Несферичните частици се характе-

ризират с техния еквивалентен ди-

аметър de. За определянето му се

използват различни начини в зависи-

мост от формата на твърдите ча-

стици и използвания метод за измер-

ване, например ако са известни раз-

мерите на частицата в три взаим-

ноперпендикулярни направления l1, l2
и l3, то: de = (l1 +  l2 +  l3 )/3, m. Най-

разпространен и лесен начин за оп-

ределяне на de е чрез пресяване през

сито. Ако частицата е преминала

през сито с размер на отворите d2

и се е задържала върху сито с по-

малък размер на отворите d1, то:

de = v (d1d2 ) или de = (l1 + l2)/2, m.

За точното определяне на de се

изисква разликата между d1 и d2 да

е достатъчно малка. По данни от

справочната литература за дървес-

ни стружки, получени от гатер, сред-

ният еквивалентен диаметър е de =4

mm.

Редица характерни величини на

флуидизираните системи зависят в

значителна степен от формата на

частиците. Такива са аеродинамич-

ните загуби в слоя, първата и вто-

рата критична скорост и др.

Колкото повече формата на час-

тиците се различава от сферична-

та, както е при дървесните струж-

ки, толкова повече специфичната

повърхност е по-голяма, което в една

или друга степен влияе върху взаи-

модействието между частицата и

флуида и интензивността на проце-

сите в слоя.

Плътност на частиците
Принципно, плътността на

твърдите насипни материали бива

привидна, истинска и насипна.

Привидната плътност представ-

лява масата на частицата, отнесе-

на към целия обем, включително и

обема на порите, запълнени с въздух

или други газове. Истинската

плътност на дървесината се изразя-

ва чрез масата на единица обем

дървесина заедно с порите и празни-

те пространства, измерва се в kg/m3.

С
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Основният фактор, от който зависи

плътността на дървесината, е

съдържанието на вода.

Насипната плътност на матери-

ала се определя от масата на час-

тиците, които запълват съд с опре-

делен обем.

Ъгъл на естествения
откос и вътрешното
триене на насипния
материал

Ъгълът на естествен откос има

съществено значение при работата

с насипни материали. Той представ-

лява ъгълът, сключен между хоризон-

талната равнина и образувателна-

та на конуса, получен при изсипване-

то на материала върху него. Измер-

ването му с достатъчна точност

може да се извърши в лабораторни

условия. За целта се използва пра-

воъгълен бункер с подвижен шибър на

предната вертикална стена. Измер-

ването се извършва с ъгломер. Със

същия лабораторен стенд може да

се определи и ъгълът на външно

триене. Това е минималният ъгъл,

при който насипният материал се

свлича (плъзга) по наклонена повърх-

ност. Той е необходим за определя-

не ъгъла на наклона на бункера, от

който става изсипването на мате-

риала.

Сушилни инсталации с
кипящ слой

При сушене в кипящ слой про-

дължителността на процеса се

съкращава значително, тъй като

равномерността на контакта меж-

ду материала и сушилния агент по-

зволява да се използват високотем-

пературни режими. Сушилните са

прости по конструкция и лесно се

обслужват.

Сред недостатъците на сушилни-

те с кипящ слой са увеличен разход

на енергия за създаване на високи

скорости на сушилния агент и труд-

ност в някои случаи да се осигури

равномерно кипене и да се избегне

агрегирането или спичането на ча-

стиците, което може да доведе до

затихване на кипенето.

В практиката се използват раз-

лични по конструкция сушилни с ки-

пящ слой. Най-често те се класифи-

цират в зависимост от: режима на

работа (с периодично и непрекъсна-

то действие); формата на напречно-

то сечение на апарата (с кръгла или

правоъгълна камера); вида на движе-

нието на материала (със или без

насочено движение); брой на секци-

ите (еднo и много секционни) и т. н.

Сушилният агент може да бъде

както въздух, нагряван чрез калори-

фер, димни газове, така и смес от

въздух и димни газове.

Предпочитани в практиката са

сушилните с камери с кръгло напреч-

но сечение, тъй като при квадрат-

ното или правоъгълното сечение с

отношение на дължината към шири-

ната по-малко от 2, вероятността

да се образуват застойни зони е по-

голяма. За да се намали отношение-

то на дребни фракции и да се създа-

де възможност за обработване на

полидисперсни слоеве, камерите на

сушилните се изработват с увели-

чаващо се по височина напречно

сечение на сепарационото простран-

ство. Ъгълът на наклона между сте-

ните на апарати с кипящ слой обик-

новено се приема 14 - 16° и не пове-

че от 20°. При сушене на слепващи

се материали, когато кипящият слой

е силно нееднороден, в апарата мо-

гат да се монтират механични

бъркачки.

Равномерност на
изсушаването

За да се намали неравномерност-

та на изсушаване на отделните

частици, се прибягва към създаване

на насочено движение на слоя от

входа към изхода. Това се постига

чрез различни конструктивни реше-

ния – монтиране на газоразпредели-

телна решетка под наклон (1± 4°),

намаляване на широчината й по по-

сока на изхода чрез използване на

шнекови движещи се прегради или

спирална преграда.

С много по-голяма равномерност

на кипене и намаляване до минимум

или напълно отстраняване на зас-

тойните зони са сушилните с под-

вижни газоразпределителни решет-

ки. Енергийните загуби при тези

апарати са много по-малки, тъй като

относителното светло сечение на

отворите на подвижните решетки

може да бъде по-голямо.

За сушене на трудно съхнещи

материали до ниски крайни влажно-

сти се използват многокамерните

сушилни. Те осигуряват по-равномер-

но сушене и позволяват реализира-

нето на степенни режими. Във вся-

ка зона могат да се поддържат раз-

лични параметри на сушилния агент.

Продължителността на престоя на

материала в дадена секция се опре-

деля от дължината на секцията и от

височината на слоя в нея. Секциони-

рането на апарата може да се из-

върши както хоризонтално, така и

вертикално. И за двата типа агре-

гати движението на материала и на

сушилния агрегат може да бъде пос-

ледователно (във всяка секция се

подава свеж сушилен агент) или

степенно противотоково. При вто-

рия случай се постига по-висока

степен на насищане на газа и се

намалява отнасянето на прахообраз-

ни фракции, но апаратите са с по-

сложна конструкция и с увеличени

хидравлични съпротивления.

Роля на
газоразпределителната
решетка

Основният конструктивен еле-

мент на сушилните с кипящ слой е

газоразпределителната решетка.

Типът и размерите й оказват съще-

ствено влияние върху работата на

сушилнята. Освен носещите функции

разпределителната решетка има

задачата да осигури равномерно

разпределяне на сушилния агент по

сечението на агрегата без образу-

ването на застойни зони. Необходи-

мо е решетката да бъде топло- и

корозоустойчива, да не спомага за

образуване на агрегати от твърди

частици и да не се задръства, да се

осигурява насочено движение на

материала и др. Също така е добре

разпределителната решетка да ра-

боти с минимален разход на енергия.

Всички тези разнообразни изиск-

вания са довели до многобройни кон-

структивни решения. Най-често из-

ползваният принцип за класифицира-

нето им е конструктивният. Две са

главните разновидности в това

отношение - според състоянието на

решетката и според начина на офор-

мяне на отворите за преминаване на

флуидизиращия агент.

Класификацията по начина на



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2014 49

топлоенергетика

оформяне на отворите за премина-

ване на флуидизиращия агент е мно-

гообразна. Според този признак ре-

шетките биват: порьозни, перфори-

рани, мрежести, тръбни, скарни,

дюзови, процепни и специални.

Най-равномерно скоростно поле

на газа на изхода от решетката се

получава при порьозните плочи и

текстилната материя. Те обаче

имат големи енергийни загуби и ра-

ботят при ниски температури.

Най-прости в конструктивно

отношение и най-разпространени са

перфорираните разпределителни

решетки, като отворите могат да

бъдат с произволна форма.

В съответствие с особеностите

на дървесните стърготини се пре-

поръчва при избора на сушилна уред-

ба да се спазва условието разпреде-

лителната решетка да е подвижна.

Особености на
сушилната инсталация

За подгряването на сушилния

агент преди подаването му в сушил-

ната камера е възможно използване-

то на рекуперативни топлообменни-

ци. Сред използваните решения са

рекуперативните топлообменни

апарати с валцовани тръби и спирал-

ни ленти.

Рекуператорите са противоточ-

ни топлообменници, в които прена-

сянето на топлината от греещите

димни газове към въздуха се осъще-

ствява чрез разделяща ги стена и се

характеризира със стационарен ре-

жим. В практиката се използват

както метални, така и керамични

рекуператори. Този вид рекуперато-

ри, сравнени с други, имат най-голя-

ма разделителна повърхност (20 - 30

m2/m3) и високи стойности на коефи-

циента на топлопредаване, отнесе-

ни към площта на разделителната

стена.

При сушенето на дървесни

стърготини в сушилни с кипящ слой

е добре да се предвиди и прахоула-

вящ апарат. Сред най-често изпол-

званите са центробежните прахоу-

лавящи устройства – циклони.

За преместването на сушения

материал, както и за подобряване на

процеса на сушене, в сушилнята

може да се използва лентов транс-

портьор с перфорирана метална

лента.

За регулиране на налягането в

сушилната камера се използват ре-

гулатори на налягане. Сред намира-

щите приложение са регулаторите

с пряко действие от мембранен тип.

Регулирането на температурата

в сушилната камера често е чрез

регулатори на температура с пряко

действие. Те осигуряват сравнител-

но добра степен на регулиране. Обик-

новено чувствителният елемент се

поставя в сушилната камера, а ре-

гулиращият орган – на газопровода,

подаващ горещия въздух в камерата.

Ако температурата на въздуха в

сушилнята се повиши, чувствител-

ният елемент въздейства на регули-

ращия орган и той намалява количе-

ството горещ въздух, подаван в су-

шилнята. Ако температурата на

въздуха намалее, то обратно - под

въздействие на чувствителния еле-

мент регулиращият орган увелича-

ва постъпването на горещ въздух.

За измерване влажността на су-

шилния агент се използват предим-

но психрометри.
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Изложение и форум
"Eнергийна ефективност и
възобновяема енергия" 2014

Устойчивата енергия е "златната"

нишка, свързваща икономическия рас-

теж, социалната стабилност и смек-

чаването на неблагоприятното вли-

яние върху климата.

Наскоро ЕС определи нови амбици-

озни цели, които следва да постигне

до 2030 г.: намаляване на въглеродни-

те eмисии с 40%, достигане на дял от

30% енергия от възобновяеми източ-

ници и подобряване на енергийната

ефективност с 40%.

В контекста на тези приоритети

от 5-ти до 7-ми март в София Виа Ек-

спо организира изложението и фору-

мa "Енергийна ефективност и възоб-

новяема енергия" за Югоизточна Ев-

ропа. Изявата ще представи широк

спектър от нови технологии и продук-

ти, както и ще запознае аудитория-

та с успешните практики.

ИЗЛОЖЕНИЕТО
В него ще участват директни из-

ложители от Австрия, България, Гер-

мания, Италия, Китай, Литва, Румъ-

ния, Чехия и Холандия. Тази година Ав-

стрийският павилион ще бъде разпо-

ложен на по-голяма изложбена площ.

Като тенденция се откроява ин-

тересът към популяризиране на

технологиите за производство на

биоенергия и прилагането на тех-

нологии за оползотворяване на би-

ологичните отпадъци.

Nahtec предлага на своите клиен-

ти оборудване за отопление, рабо-

тещо със слама, енергийни култу-

ри, течен тор и др.  Ирес България

работи активно в областта на из-

граждането на битови и индустри-

ални инсталации, комбинирани сис-

теми за охлаждане, отопление и

електроенергия и др.

Съоръжения за оползотворяване на

биомасата ще видим от Екоефект

България и К.А. Технолоджи, изключи-

телен представител на фирмите от

групата Каал, Шмелцер и Каблиц.

Продуктовата гама на Dreyer &

Bosse Kraftwerke включва техноло-

гии за производство на биогаз и

биометан.

На традиционния Aвстрийски па-

вилион участие ще вземе HERZ

Energietechnik - производител на фи-

тинги, вентили за отоплителни и

охладителни системи, също така

на ефективни и щадящи околната

среда системи за отопление - кот-

ли на биомаса: на дървени стърго-

тини, пелетни и на дърва.

Дългогодишен опит в когенераци-

ята има AB Gruppo Romania: индуст-

риално комбинирано производство на

енергия от природен газ и на енергия

от биогаз, предназначено основно за

ферми, инвестиращи в процеса на ва-

лоризация на селскостопанските кул-

тури и / или отпадъци от животно-

въдството за реално производство на

енергия. Компанията съдейства също

и за нуждите на общинските  дружес-

тва, консорциуми и институции за

ефективното и устойчиво използва-

не на биогаза, отделящ се от смети-

щата за битови отпадъци.

Екютек е инженерингова компания,

част от холдинга Ебиос. Основната

дейност е изграждането и O&M на

електроцентрали за интегрирана га-

зификация. Фирмата е изградила и

проектирала над 70 централи с мощ-

ност от 60 до 40000 kVe.

Геотермалната енергия се счита

за неизползваното богатство на

България. Според статистиката

страната ни е на първо място в Ев-

ропа по геотермален потенциал на

глава от населението  - 12 000 из-

точници - и на последно - по нейно-

то използване. Две компании, рабо-

тещи в тази област, ще вземат

участие в изложението. Термопом-

пени системи е оторизиран предста-

вител на NIBE AB в България и пред-

лага високотехнологични решения за

отопление, вентилация, охлаждане и

възстановяване на топлината. Пол-

зите от внедряването на геотер-

мални помпи NIBE  се изразяват в на-

маляване на разхода на енергия с до

80 %, за еднофамилни къщи възвръ-

щаемостта на инвестицията е от

5 до 7 години, а за промишлени сгра-

ди - по-бързо.  Омния Контракторс

предлага високоефективни възобно-

вяеми енергийни системи, както и

реализация на концепцията "Умна къ-

ща". Тя е ексклузивен партньор на

Ochsner, производител на промишле-

ни термопомпи със значителен дял

на пазара в Австрия, Германия и Из-

точна Европа.

MIG-mbH Salzkotten-Deutschland e

иновативна компания, ориентирана

в производство на екологични про-

дукти. Наскоро тя пусна на пазара

енергоспестяващи бои MIG-ESP.

Продуктът се отличава с отлични

характеристики - подобрява ком-

форта на средата и качеството на

въздуха, естествена защита сре-

щу плесен и намалява електричес-

ката консумация с 40%.

Регионалният Е-Клъстер ще про-

мотира своята работа за намалява-

не на енергопотреблението в тран-

спорта чрез конверсия на превозни

средства с бензинов двигател в елек-

тромобили и изграждане на зарядна

инфраструктура за тях.

RPC Radiy проектира LED енергий-

ноефективно осветление, подходящо

за пътища, площади, паркове и дру-

ги обществени пространства. Про-

дуктите реализират повече от 7 пъ-

ти икономия на енергия.

Конвенционално и светодиодно ос-

ветление ще видим и от Ентел ТТТ,

която произвежда и електрошкафо-
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ве, електромери и продукти в об-

ластта на соларната енергия.

Цялостна реализация на инвести-

ционни проекти в областта на енер-

гия от възобновяеми, конвенционални

и алтернативни енергийни източни-

ци осъществява Балканика Енерджи.

Важна част от дейността на

компанията е повишаването на

енергийната ефективност и неза-

висимост на сгради, производстве-

ни системи и населените места.

Solare Datensysteme ще предста-

ви три нови модела Solar-Log, кои-

то имат много предимства  -  подоб-

рени функции по отношение на визу-

ализация, мониторинг на фотоволта-

ични централи и оптимизиране на

собствената консумация на елект-

рическа енергия. Съвременният LCD

дисплей, както и допълнителният

тънкослоен транзисторен (TFT) цве-

тен сензорен екран ги отличават от

другите продукти на пазара.

Фотоволтаици за яхти и карава-

ни бяха наскоро добавени към продук-

товата гама на Чепъков. Фирмата

предлага малки вятърни генератори,

фотоволтаични соларни панели, ин-

вертори, соларни контролери, хиб-

ридни вятърно-соларни системи за

производство на електроенергия, с

мощности от 30W до 30kW.

Филтър ще демонстрира енергий-

ни решения предимно за индустрия-

та, в това число газови когенерато-

ри, котли, оборудване за топлоцен-

трали, ТЕЦ, водоподготвителни ин-

сталации и охладителни кули.

Проксимус Инженеринг ще вклю-

чи в своята продуктова презента-

ция по време на изявата високоефек-

твини двутръбни и тритръбни VRF

системи за професионална и бито-

ва климатизация  и мултифункцио-

нална хибридна термопомпа MF от

Hisense/Hitachi за климатизация на

директно изпарение и производст-

во на БГВ, бойлери от ACV Белгия.

Друг изложител е Филкаб, дос-

тавчик на фотоволтаични модули и

свързаните с тях носещи конструк-

ции, инверторни станции, кабели и

конектори. Специалисти от фирма-

та споделят, че по време на изло-

жението ще акцентират върху из-

граждането на малки жилищни и ин-

дустриални покривни PV системи и

островни PV и хибридни системи за

собствена консумация.

Елпром Трафо ще представи мно-

гообразие от маслени трансформа-

тори  - целта на компанията е да

разшири своите позиции на българ-

ския и международния пазар.

Конструкции за фотоволтаични

системи, изработени от Юпитер

Метал, са от горещо поцинковани

стоманени профили. Те са значи-

телно по-изгодни от алуминиевите

и притежават предимства по от-

ношение на цена и пригодност за

всякакъв вид терени.

Apricus Solar осъществява дейност

в световен мащаб и има присъствие

на всички големи пазари. Тя произвеж-

да слънчеви системи за топла вода и

хидравлични отоплителни инстала-

ции - прости и ефективни решения за

семействата и фирмите, загрижени

за изменението на климата и за по-

вишаването на разходите за енергия.

Технологии за производство на

хидроенергия ще бъдат показани от

две компании -  Global Hydro Energy

и Cink Hydro, специализирани в про-

изводството на технологии за мал-

ки и средни водноелектрически цен-

трали - турбини Crossflow, Kaplan,

Pelton и Francis с капацитет до 3,5

MW единична мощност.

Фокусът на работа на Българо-

американска кредитна банка е върху

приоритетни сектори като: земеде-

лие, зелена енергия и енергийна ефек-

тивност. Банката подпомага част-

ното финансиране на възобновяеми

енергийни източници и такива, съоб-

разени с околната среда.

ФОРУМЪТ
Паралелният форум ще се открие

от Райнер Хинрихс - Ралвс от Ев-

ропейската федерация за възобно-

вяема енергия (EREF), който ще

направи обзор на състоянието на

ВЕИ сектора. Той ще проследи

стъпките за създаване на инвести-

ционна сигурност и стабилност за

периода след 2020.

Делегатите ще се запознаят с

новия поглед върху централизирано-

то отопление и охлаждане, когене-

рация, екологично-ефективни подс-

танции, използване на ВЕИ в топло-

фикациите. Сесията се организира

от престижната асоциация Euroheat

& Power с гост-лектори експерти

от университетите в Аалборг и

Халмщад, Thermaflex, Danfoss,

Turboden, Ebioss Energy и др.

Журналистът Милен Атанасов от

"Зелена светлина", БНТ, ще модери-

ра панела  "Интелигентни градове"

с темите: сгради с почти нулево

енергийно потребление, зелени пок-

ривни градини и устойчива градска

среда.  Какви са новостите в инова-

циите и приоритетните области за

реализация на умни градски системи?

Йенс Бартолмес, ЕК, ГД "Енергия",

отдел "Smart Cities" ще предостави

информация от първа ръка.

Инж. Пламен Дилков от ПВБ ПА-

УЪР България ще презентира тео-

рия и практика на мениджмънта на

интелигентните градове. Две сис-

теми за управление на околната

среда и енергийната консумация,

приложими в общините, ще се раз-

гледат в детайли от специалист на

Австрийската енергийна агенция.

Сварко България е спонсор на се-

сията "Интелигентна мобилност", в

рамките на която ще се представят

системи за контрол, управление на

кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване

и технологии за производство на

енергия от отпадъци (WtERT) ще от-

говорят на въпроса - как можем да

постигнем  устойчиво икономическо

и социално развитие чрез производс-

тво на енергия от боклуците. Перс-

пективите в Югоизточна Европа са

многообещаващи, като най-добрият

вариант са публично-частните пар-

тньорства. Те са един модерен под-

ход към осъществяване на инфраст-

руктурни проекти, чрез тях се пра-

вят значителни инвестиции от час-

тния капитал и не се натоварва дър-

жавният бюджет.

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.com
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газ, нефт, въглища

 дин от методите за осигурява-

не на горива от нетрадиционен из-

точник, добиващ все повече популяр-

ност, е CBM (coalbed methane – ме-

тан от въглищни пластове). Ме-

тодът намира приложение във

въглищни пластове, залягащи на по-

голяма дълбочина, където минната

технология за добиването им е труд-

ноприложима. За извличането на

въглищен метан се използват раз-

лични технологии, като целта на

всяка една от тях е повишаване на

проницаемостта на въглищния

пласт. Комбинираното използване на

различните технологии осигурява

високи дебити от газ за сравнител-

но дълъг период от време.

В световен мащаб все повече

средства се инвестират в добива на

горива от нетрадиционни източни-

ци. Към нетрадиционните източни-

ци се отнасят: газохидратите, ос-

татъчните запаси от нефт в нахо-

дищата, метанът от въглищните

пластове, битумолитите, водораз-

твореният газ. За някои от тези

източници се инвестират средства

за създаване на технология за добив,

други вече са намерили приложение

и задоволяват част от потребнос-

тите на гориво. Особено внимание

се обръща на добива на сорбиран

метан от въглищни пластове.

Метанов потенциал на
въглищните басейни

При изучаване на метановия по-

тенциал на въглищните басейни е

нужно изясняване на тектонските

условия и площната издръжливост на

въглищните пластове. Необходимо е

изясняването на хидрогеоложките

условия с цел изучаване на зоните с

повишена минерализация на подзем-

ните води. Тези зони са индикатор

за изолирана хидродинамична систе-

ма, в която количествата сорбиран

газ са с високо съдържание.

За изучаването на въглищните

пластове е нужно да се изяснят след-

ните условия: фиксиране на изолира-

на хидродинамична система; високо

Технологии за извличане
на въглищен метан

газосъдържание на въглищния пласт;

оценка на водния ресурс; оценка на

площта, следваща да бъде дренира-

на (т.е. количеството вода, което

следва да се добие за извличане на

метановия ресурс); изясняване на

физическите параметри на пласто-

вете (проницаемост, пукнатинна

вместимост); сорбционна способ-

ност на пластовете, съгласно сор-

бционната крива на лангмур; пепел-

ност, ранг, тип и дълбочина на заля-

гане на въглищата.

Газосъдържанието във въглищни-

те пластове варира в различни гра-

ници и е функция от състава на

въглищата, дълбочината на заляга-

не, историята на геоложко развитие

на басейна и миграция на газа. Счи-

та се, че въглищата, богати на вит-

ринит и липтинит, могат да генери-

рат големи количества газ. Битуми-

нозните въглища са основна цел при

търсенето на въглищен метан. Дви-

жението на флуидите във въглищни-

те пластове се контролира от про-

цеса на дифузия.

Свободен и сорбиран
метан

За разлика от традиционните ре-

зервоари, въглищните пластове игра-

ят ролята на генериращи, изолиращи

и вместващи скали. Въглищните ре-

зервоари са представени единстве-

но под формата на пластове,

съдържащи ортогонални пукнатини,

които са с надлъжна и/или напречна

ориентация спрямо напластяването.

Метанът във въглищните пласто-

ве съществува в две състояния –

свободно и сорбирано. Той е продукт

на естествената въглефикация. Ге-

нерирането му протича под влияни-

ето на термобаричните условия в

земните недра и се изразява в пре-

образуване на въглищното вещество

на молекулно ниво. В резултат на

тази трансформация се отделя ме-

тан, който се натрупва в пластове-

те или мигрира във вместващите

скали-колектори. Част от газа е

физически свързан с органичното

вещество, а друга е под формата на

свободен газ в пукнатините и пори-

те. С увеличаване на дълбочината на

залягане на въглищните пластове

нараства температурата и, съот-

ветно, доминираща роля имат гео-

химичните процеси.

В процеса на изучаване на възмож-

ностите на въглищните пластове за

отдаване на сорбиран метан е нуж-

но използването на редица методи –

геоложки, сондажни, геофизични и

лабораторни. Необходима е интерпре-

тация на комплекса от изследвания,

които да включват характеристич-

ни параметри на въглищния пласт

като: дебелина; площна издържаност;

структурно положение; газосъдържа-

ние; налягане; проницаемост.

При изучаването на въглищните

басейни е необходимо провеждането

на 3D сеизмични проучвания. Поради

тяхната висока разрешаваща спо-

собност (в рамките на 1 m) могат

да бъдат получени данни за микро-

тектониката на басейна, което е от

особено важно значение за извлича-

нето на въглищен метан.

При прокарването на сондажи е

необходимо прилагането на подходящ

комплекс от каротажни изследвания,

който да е съобразен с изискванията

при изучаване на въглищни пластове.

Най-широко приложение намира срав-

нително новият метод, наречен Мик-

рофокусираща сканираща система

(FMI – Fullbore Formation Micro-Imager).

Методът дава възможност да се

идентифицират надлъжните и на-

пречните пукнатини, наклоните и

простирането на пластовете.

Ядковото сондиране е задължите-

лен елемент в процеса на изучаване

на метановия потенциал на въглищ-

ните пластове и особено с насоче-

ността си за изучаване в лаборатор-

ни условия на параметрите за под-

бор на подходящи технологии за из-

вличане на метан. Тези параметри

са: газосъдържание на въглищните

пластове; стойности на сорбинната

крива на Лангмур; време за адсорб-

ция на реагента; време за десорбция

на реагента; влажност на въглищния

пласт; пепелно съдържание на

Технологии за извличане
на въглищен метан
Е
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газ, нефт, въглища

въглищния пласт; порестост на

въглищния пласт; проницаемост на

въглищния пласт.

Технологии за извличане
на метан от въглищни
пластове

Съществуват няколко технологии

за извличане на метана от въглищ-

ните пластове: чрез дрениране на

въглищните пластове; чрез нагнетя-

ване на СО2 ; чрез нагнетяване на N2.

Тези технологии за извличане на

метана от въглищните пластове са

насочени към физически свързан газ.

За освобождаването на този газ са

правени серия от изследвания в раз-

лични типове въглищни басейни.

При прилагането на тази техно-

логия се цели да се увеличи проница-

емостта на въглищните пластове.

Поради факта, че въглищата имат

много малка проницаемост, икономи-

чески целесъобразното извличане на

въглищния метан може да бъде реа-

лизирано в напукани зони, характе-

ризиращи се с по-висока проницае-

мост. Поради ниската проницаемост

хидравличната интервенция върху

пластовете е задължителен процес

за ефективен добив. Световният

опит показва, че съществено влия-

ние върху метаноотдаването оказ-

ва също така последователното

нагнетяване на различни реагенти.

За момента най-широко приложе-

ние намира технологията на дрени-

ране на въглищните пластове. При

нейното прилагане се прокарват

сондажи, чиято цел е снижаване на

пластовото налягане до критични

стойности. Това предизвиква десор-

биране на въглищния газ. Тестове,

свързани с приложението на този

тип технология, се наричат FALL OF

TEST (или тест при спадане на на-

лягането). Голяма част от сондажи-

те, предназначени за добив на въгли-

щен метан, добиват значително

количество вода и малки обеми от

газ. В даден етап от време на доби-

ва обемите вода намаляват за смет-

ка на увеличения обем добит газ.

Газът, които се отделя, е разтворен

във водата и следва да се сепарира.

Първоначално следва да се извлече

голямо количество вода, за да започ-

не метаноотдаване. Обикновено, за

да започне метаноотдаване от един

въглищен пласт с проницаемост

около 5 mD и дебит на вода под 1 l/

sec, е необходимо дрениране в

продължение на 1 година. След започ-

ване на метаноотдаването сравни-

телно бързи се реализира висок до-

бив, който спада във времето.

При прилагането на технологии-

те с нагнетяване на азот или въгле-

роден диоксид се цели увеличаване на

метаноотдването. След нагнетява-

нето на реагента стартира процес

на адсорбция във въглищния пласт.

По предварително изучени в лабора-

торни условия проби са определени

стойности на параметрите на сор-

бционна метаноемкост, време за

адсорбция и десорбция. Счита се, че

времето, необходимо за адсорбция на

регента и десорбция на газа, е око-

ло 1 месец. Разликата между двете

технологии, свързани с нагнетяване

на различни реагенти, се изразява в

продуцираните количества газ. При

използването на азот се реализират

високи дебити, но за кратък период

от време. При нагнетяването на

въглероден диоксид се постигат по-

малки дебити, които остават фик-

сирани за по-дълъг период от време.

Типове сондажи
В зависимост от технологията,

която ще бъде избрана за извличане

на въглищен метан, следва да се

прокарат различни типове сондажи.

В последните години все по-голяма

популярност придобиват хоризонтал-

ните сондажи. При тях се просонди-

рат серия от хоризонтални участъ-

ци във въглищния пласт. По този

начин се покрива максимално въглищ-

ният пласт, осигурява се по-голяма

площ за дрениране и се спестяват

средства, тъй като сондажната пло-

щадка е само една. При прокарване на

хоризонталните участъци се изпол-

зва т. нар. небалансирано сондиране,

т. е. налягането на промивната теч-

ност не бива да превишава пласто-

вото налягане. По този начин се пред-

пазва пластът от навлизане на флу-

ид в пукнатинната система на резер-

воара. Сондажи с хоризонтални уча-

стъци намират приложение при изпол-

зването на технологията на дрени-

ране на въглищните пластове.

При прилагането на технологии-

те, свързани с нагнетяването на

реагенти, се използват вертикални

сондажни изработки. Те се разпола-

гат в равномерна квадратна мрежа,

като в центъра се намира нагнета-

телният сондаж. Чрез симулационни

модели, съобразени с физичните па-

раметри на въглищния пласт, се

определя зоната на проникване на

реагента и по този начин се фикси-

ра разстоянието между отделните

сондажи. Така се избягва прониква-

не на реагенти в някои от добивни-

те сондажи. След като реагентът

бъде адсорбиран, започва процес на

десорбция на метана. Негативите

при използването на технологии,

свързани с нагнетяването на реа-

гент посредством един нагнетате-

лен сондаж и няколко добивни в съсед-

ство, са свързани с високата капи-

талоемкост на този процес. Нужно

е изграждането на няколко сондаж-

ни площадки. Всеки един от добив-

ните сондажи следва да се свърже с

тръбопровод до сепараторна стан-

ция. Нагнетателните сондажи се

оборудват със сложна и скъпостру-

ваща апаратура.

Използването на комбиниран под-

ход при технологиите за извличане

на метан от въглищните пластове

може да гарантира високи дебити за

по-дълъг период от време. Ако напри-

мер се използва технология за дре-

ниране на въглищния пласт посред-

ством хоризонтални сондажни изра-

ботки и паралелно с това в някои от

хоризонталните участъци се нагне-

тява реагент, то могат да се дос-

тигнат високи дебити от газ, кои-

то с помощта на реагента ще се

задържат за по-дълго време.

След прокарването на сондажите

следва да се направи интервенция на

пласта с цел повишаване на негова-

та проницаемост. В последно време

широка популярност добива пулсова-

та перфорация, която с помощта на

ултразвук повишава напукаността и,

съответно, проницаемостта на пла-

ста.

Въглищният метан е ресурс, кои-

то следва да бъде оползотворен и

неговото извличане в последните

години предизвиква все по-голям ин-

терес. Използването на различни

видове технологии за извличане може

да осигури и различни дебити от газ

за различни периоди от време. Ком-

бинираното използване на технологи-

ята за дрениране на въглищния пласт

с тези, свързани с нагнетяване на

реагенти, може да осигури висок и

стабилен добив във времето.

Фактът, че въглищните пластове

усвояват добре (сорбират) въглерод-

ния диоксид, дава съществено пре-

димство на прилагането на тези

технологии поради нарастващото

безпокойство от парниковия ефект,

предизвикан от главоломно растящи-

те вредни емисии в атмосферата, в

това число и въглероден диоксид.

По материали на Димитър Мерачев, Овергаз Инк.
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Предстоящи изложения, конференции, събития
МАРТ - АПРИЛ 2014

Upcoming exhibitions, conferences & events
MARCH - APRIL 2014
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МАРТ 2014
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

SEE Solar, 5 - 7 March 2014
Venue: България, София (ИЕЦ)
Organizer: Via Expo
Type: Международната изложба SEE Solar е единствено-
то по рода си събитие в България, което представя най-
новите фотоволтаични системи и съоръжения за соларна
термия. Тя събира на едно място производители, инстала-
тори, инвеститори, проектанти и консултанти.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Възобновяема енергия и ЕЕ, 5 - 7 March 2014
Venue: България, София (ИЕЦ)
Organizer: Via Expo
Type: Едно от най-значимите бизнес изяви в региона е
изложбата за Енергийна ефективност и възобновяема енер-
гия (ЕЕ и ВЕ). Тя демонстрира модерните решения за нама-
ляване на енергийната консумация и технологии за произ-
водство на вятърна, био-, хидро- и геотермална енергия и
стимулира реализирането на нови проекти.

БИОГОРИВА

CEB Clean Energy Building, 6 - 8 March 2014
Venue: Germany, Stuttgart
Organizer: REECO
Type: International Trade Fair for Renewable Energy and Energy
Efficient Buildings. CEB is the integration of all the relevant topics
surrounding the area of renewable energies and passive houses.
Attendees will receive a complete overview and be able to compare
technologies and solutions.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

EWEA, 10 - 13 March 2014
Venue: Spain, Barcelona
Organizer: EWEA
Type: EWEA 2014 Annual Event is Europe’s premier wind
energy industrial event comprising an extensive exhibition and
comprehensive conference.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar Serbia, 12 - 14 March 2014
Venue: Serbia, Belgrade
Organizer: ICM Slovenia
Type: International Exhibition for Renewable Energy SOLAR
Serbia is an annual event held in Serbia and aims to accelerate the
growth process of Serbian renewable energy market towards
sustainable development.

БИОГОРИВА

Biomass Serbia, 12 - 14 March 2014
Venue: Serbia, Belgrade
Organizer: ICM Slovenia
Type: International Exhibition for Renewable Energy BIOMASS
Serbia is an annual event held in Serbia and aims to accelerate the
growth process of Serbian renewable energy market towards
sustainable development.

БИОГОРИВА

International VDI Conference - Biomethane, 18 - 19
March 2014
Venue: Germany, Frankfurt
Organizer: VDI Wissensforum
Type: The international VDI conference will discuss major issues
for the biogas and biomethane markets, in technical, political and
business areas, drawing on leading experiences from all over Europe,
Russia and China. The event aims to encourage an international
exchange of experience on biogas and biofuel-research and
development.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

New Energy Husum, 20 - 23 March 2014
Venue: Germany, Husum
Organizer: Messe Husum
Type: Solar energy, bioenergy, geothermal energy, small wind
turbines, electromobility, energy storage, smart grid, energy advice,
how to integrate energy saving into new builds, and also financial advice.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Energy Storage, 25 - 27 March 2014
Venue: Duesseldorf, Germany
Organizer: Solarpraxis and Messe Duesseldorf
Type: International Summit for the Storage of Renewable
Energies. The target of the "Energy Storage Summit" is to show what
future energy supply can look like, based on renewable energies and
what role energy storage technologies play in this industry.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Impianti Solari Expo, 27 - 29 March 2014
Venue: Italy, Parma
Organizer: Senaf - Milano
Type: Photovoltaic solutions for industrial roofs.

БИОГОРИВА

Biomass, 30 March 2014 - 3 April 2014
Venue: Czech Republic, Brno
Organizer: BVV Trade Fairs Brno
Type: Trade Fair of Renewable Sources of Energy in Agriculture
and Forestry.

АПРИЛ 2014
БИОГОРИВА

BioGasWorld, 1 - 3 April 2014
Venue: Germany, Berlin
Organizer: ProFair
Type: International trade exhibition for biogas technology and
decentralized energy suppliers.

ГАЗИКИФАЦИЯ

International Black Sea Oil & Gas Conference, 2 April
2014
Venue: Turkey, Istanbul
Organizer: Smarta Conferences
Type: International Black Sea Oil & Gas Conference is a major
event dedicated to perspectives of Black Sea oil and gas projects.

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Wind, 7 - 11 April 2014
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutsche Messe
Type: Leading Trade Fair for Wind Generation Technology,
Components and Services.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

MobiliTec,
7 - 11 April 2014
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutsche Messe
Type: Leading Trade Fair for Hybrid and Electric Powertrain
Technologies, Mobile Energy Storage and Alternative Mobility
Solutions.

EНЕРГЕТИКА

Power Plant Technology,
7 - 11 April 2014
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutsche Messe
Type: Trade Fair for Power Plant Design, Systems, Operation
and Maintenance.

EНЕРГЕТИКА

Energy Hannover,
7 - 11 April 2014
Venue: Germany, Hannover
Organizer: Deutsche Messe
Type: Trade Fair for Renewable and Conventional Power
Generation, Power Supply, Transmission, Distribution and Storage.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ENREG ENERGIA REGENERABILA,
9 - 11 April 2014
Venue: Romania, Arad
Organizer: REECO
Type: International trade fair and conference for renewable
energy and energy efficiency in building and renovation.

ГАЗИКИФАЦИЯ

Black Sea Oil & Gas Forum,
28 - 30 April 2014
Venue: Romania, Bucharest
Organizer: DMG Events
Type: Black Sea Oil & Gas Forum 2014 is the premier strategic
international conference devoted exclusively to the development of
oil and gas in the Black Sea Region. Gain strategic insights and
new opportunities for your energy business.
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иновации

"Мега поточна" батерия предлага нови
възможности за възобновяемата енергия

Учени от Харвардския университет са разработили
несъдържаща метал поточна батерия, която разчита на
електрохимия от естествен произход. Изобретението
има потенциал фундаментално да промени начина, по кой-
то енергията се съхранява в мрежата, превръщайки възоб-
новяемите източници във все по-рентабилно и надеждно
решение. Батерията е плод на иновативна технология,
която използва естествени въглерод-базирани молекули
за складирането на електричество. Органичните моле-
кули, наречени хинони, съхраняват енергия в растител-
ните и животинските организми в природата.

По принцип поточните батерии функционират на ба-
зата на външен резервоар с химическа течност, в който
се съхранява енергията, а капацитетът им се определя
от размера на резервоара. Този дизайн позволява да се
складира много повече енергия с много по-малки разходи
в сравнение с традиционните батерии. Съществуващи-
те поточни решения обаче все още залагат на сравни-
телно скъпи или трудни за поддръжка химикали.

„Мега“ батерията, разработена в Харвард, е базира-
на на значително по-евтина технология от системите
за съхранение на енергия с метален електролит (напри-
мер ванадий) или катализатор от благороден метал. Тя
осигурява същите резултати, както и редица предим-
ства. Хиноните са в изобилие в суровия петрол, както
и в зелените растения, и са водоразтворими, което ги
предпазва от запалване.

Изобретението прави възможно изграждането на
промишлени системи за съхранение на енергията от
вятърни или слънчеви ферми, комерсиални сторидж си-
стеми, комбинирани със соларните масиви на поривите
на търговските и обществени сгради, както и домашни

инсталации, покриващи голяма част от енергийните
нужди на домакинствата.

След повече от 100 цикъла на заряд и разряд органич-
ната батерия все още не дава признаци за деградация,
но промишлените приложения изискват хиляди цикли,
обясняват учените. Предстои по-нататъшно тества-
не и оптимизиране на новата технология, за да стане
възможно нейното комерсиализиране.

Базираната в Кънектикът компания Sustainable
Innovations, която е сътрудник по проекта, планира да
започне внедряването на демонстрационни версии на
поточната батерия с промишлен мащаб. Портативни
системи от същия тип, свързани със соларни инстала-
ции на покрива, скоро могат да предложат ефективно
решение за зоните без достъп до електроразпредели-
телна мрежа. Статистиките сочат, че в такива зони
живее една пета от населението на планетата.

Учени от Университета на Север-
на Каролина в Чапел Хил са създали
нова система, която преобразува
слънчевата енергия във водород и го
складира за употреба в тъмните
часове на денонощието. Така нарече-
ните „слънчеви горива“, сред които
е и водородът, предлагат ефективно
решение за съхраняването на енергия,
използвайки принципа на естествена-
та фотосинтеза. Новата технология
може да е последното голямо парче
от пъзела на соларното бъдеще, на-
дяват се създателите й.

Системата, проектирана от уче-
ните в Северна Каролина, е нарече-
на светлочувствителна клетка за
фотоелектросинтез (DSPEC) и гене-
рира водород с помощта на слънче-
ва енергия, като разделя водните
молекули на съставните им части-
ци. След разделянето водородът се
извлича и складира, а кислородът се
освобождава в атмосферата.

Нова технология превръща слънчевата
енергия във водород

Процесът разчита на два основ-
ни компонента: молекула и наночас-
тица. Молекулата, наречена хромо-
фор-катализатор, абсорбира слънче-
вата светлина и задейства катали-
тични процеси за откъсване на елек-
троните от водната молекула. Към
всяка наночастица са прикрепени
хиляди хромофор-катализатори. На-
ночастиците образуват слой, който
„извлича“ електроните, за да произ-
веде чист водород.

Първоначалните опити на екипа
да осъществи процеса, са обречени
на неуспех. Или хромофор-катализа-
торите се откъсват от наночасти-
ците, или електроните не могат да
бъдат извлечени достатъчно бързо,
за да се получи водород. Ето защо
учените прибягват до покриване на
наночастиците с тънък слой тита-
ниев диоксид. Така електроните се
извличат далеч по-бързо. Оптимизи-
рането на процеса включва и изграж-

дането на защитно покритие, кое-
то придържа хромофор-катализа-
торните молекули към наночастици-
те, като гарантира оставането им
на повърхността.

Водородните инсталации, базира-
ни на иновативния метод, няма да се
нуждаят от почти никакво външно
захранване и няма да отделят пар-
никови газове. Нещо повече, конст-
руирането им не изисква разработ-
ването на допълнителни сложни
технологии. Следващата цел е да се
използва същият подход за намаля-
ване на въглеродния двуокис в гори-
вата на въглеродна основа, например
формиат или метанол.

„Когато говорим за захранване на
планетата с енергия, съхраняването
й в батерии не е нито достатъчно,
нито практично. Оказва се, че в най-
концентриран вид енергията се
съдържа в химическите връзки на
молекулите. Ето защо химията е най-
прекият път към намиране на глобал-
но решение“, убедени са учените.

Нова технология превръща слънчевата
енергия във водород

"Мега поточна" батерия предлага нови
възможности за възобновяемата енергия
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