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Уважаеми читатели,

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю поставяме началото на темата Обследване за

енергийна ефективност на промишлени системи. С цел да предложим подробен

преглед на действащата у нас нормативна рамка, актуалните директиви и стандар-

ти за енергийна ефективност, както и възможностите за оптимизация на енергийно-

то потребление в българската промишленост, потърсихме мненията на ангажираните

в тази сфера експерти. В настоящия брой може да прочетете позициите на Агенция-

та за устойчиво енергийно развитие, Камарата на енергийните одитори, както и

коментари от водещи фирми, извършващи обследване за енергийна ефективност на

промишлени системи. Темата продължава в брой 3 на изданието с експертни мнения

от Българския институт за стандартизация, Лойдс Регистър България и др.

В рубриката за електроенергетика публикуваме пазарен преглед на предлаганите у

нас съвременни защити в електроразпределителните системи.

В продължение на темата от миналия брой на списанието, в която представихме

някои от основните характеристики на съвременните системи за дистанционно

управление на комутационни апарати в енергетиката, във втората част на матери-

ала акцентираме върху изискванията при тяхното проектиране и структуриране.

Рубриката за ВЕИ енергетика е посветена на един от най-бързо развиващите се

сегменти във фотоволтаичната индустрия - производството на електроенергия

от фотоволтаични фасадни модули.

Темата Инсталации за газ пропан-бутан ще ви запознае с основните характеристи-

ки на газа пропан-бутан и схемите на свързване на газови инсталации.

Рубриката за атомна енергетика акцентира върху изискванията към съоръженията

за управление на радиоактивни отпадъци в България, регламентирани в приетата в

края на месец септември миналата година Наредба за безопасност при управление на

радиоактивните отпадъци.

Приятно четене!

25 44 54
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Народното събрание облекчи регулаторния режим за малки ВЕИ централи
В края на март т. г. Народното събрание прие стимули за малки ВЕИ

електроцентрали, които се изграждат върху покриви и фасади на сгради.

Депутатите гласуваха промени в Закона за енергията от възобновяеми

източници, с които се премахва регулаторният режим за вписване в ре-

гистър на лица, извършващи дейности по монтиране и поддържане на

съоръжения в енергийни обекти с мощност до 200 kW.

Стимулират се също и водноелектрическите централи с мощност до

1,5 MW, както и централи на биомаса с инсталирана електрическа мощ-

ност до 1,5 MW, изградени в селскостопански и производствени зони.

С измененията се променя и Законът за енергийната ефективност. Чрез

тях ще се намали броят на изискуемите документи, необходими при пода-

ване на заявление за вписване в публичните регистри на АУЕР на лицата,

извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, серти-

фицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвес-

тиционните проекти и др.

Двустранен форум в областта на ядрената индустрия се проведе в София
Тридневен френско-български икономически форум в областта на ядре-

ната индустрия се проведе от 7 до 9 април т. г. в София по инициатива

на посланика на Франция в България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан и ди-

ректора на агенция Юбифранс за България Марк Дьобелс.

Като част от програмата през първия ден на събитието бяха предста-

вени български институции и организации с пряко отношение към ядрената

енергетика в страната, сред които Министерството на икономиката и

енергетиката, Българският енергиен холдинг, Булатом, ДП РАО.

През последния ден на форума беше осъществено посещение в АЕЦ

Козлодуй, в което участваха представители на повече от 20 френски

компании. По време на визитата гостите се срещнаха с експерти от

българската атомна централа и дискутираха въпроси, свързани с насто-

ящото и бъдещото професионално сътрудничество. „Удължаването на срока

на експлоатация на V и VI блок е важен проект не само за България, но и

за Франция, където ядрената енергетика е значим отрасъл“, заяви Н. Пр.

Ксавие Лапер дьо Кабан.

Обявиха победителите в състезанието ‘’Стани стипендиант на ЧЕЗ’’
Победителите във второто издание на конкурса „Стани стипендиант

на ЧЕЗ“ в две основни направления – Електроенергетика и Икономика,

станаха известни на 27 март т. г. Състезанието се провежда под пат-

ронажа на Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и в

партньорство с Министерството на образованието и науката, Техничес-

кия университет в София и Колежа по енергетика и електроника.

В тазгодишното издание взеха участие 13 технически и 6 икономически

гимназии от градовете: Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Перник, Кю-

стендил, Благоевград, Сандански, Бобов дол, Дупница, Етрополе, Козлодуй,

Тетевен, Своге, Копривщица и Видин.

В направление Електроенергетика на първо място са поставени Спас

Смиленов и Ивайло Кордев от БПГ, гр. Благоевград, на второ място - Мартин

Владимиров и Георги Христов от ПГЕА, гр. София и на трето място Васил

Адамов и Николай Карачобанов от ПГ, гр. Бобов дол. И шестимата побе-

дители ще бъдат приети в Колежа по енергетика и електроника към

Техническия университет в гр. София.

Победител в надпреварата в направление Икономика с проект на тема

"Какво ще направя за моето училище с 1000 лв." е Ивиана Младенова от

Националната търговско-банкова гимназия, гр. София. Нейното предложе-

ние за информационна система в училище ще бъде реализиран с финансо-

вата подкрепа на ЧЕЗ.

Всеки един от победителите ще получи месечна стипендия за втория

срок на учебната 2013/2014 г.
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Салида България предлага застраховка Политически риск
Отскоро на местния ВЕИ пазар фирма Салида България предлага заст-

раховка Политически риск, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията.

„Тя е предназначена да отговори на специфичните нужди на инвестито-

рите, които разширяват дейността си в развиващите се пазари, по-спе-

циално Южна Америка, Африка и Азия, включително Турция“, информираха

те.

„Всяка една полица ще бъде адаптирана и съобразена със съответния

проект, покрива се инвестицията на застрахования. Лимитът е 50 млн.

щатски долара в продължение на три години за проект, периодът на из-

чакване е 180 дни, със 100% Lloyds Security“, допълниха от Салида България.

От компанията споделиха, че някои от покритите рискове са: риск от

загуби, произтичащи от действия, предприети от властите; конфискация;

отчуждаване; национализация; лишаване. Полицата има покритие и срещу

комбинация от рискове, а именно: политическо насилие; принудително изо-

ставяне; валута inconvertibility; принудително прехвърляне; селективна дис-

криминация; лиценз или договор за отричане.

Енергийни експерти от 11 държави се събраха на конгрес в София
На 8 април т. г. се проведе международен конгрес, по време на който

енергийни експерти от 11 държави обсъдиха какви са мерките за повиша-

ване на енергийната ефективност в Европа.

Един от инструментите за балансиране на енергийната система в

България е използването на природен газ. Това становище изказа по време

на събитието заместник-министърът на икономиката и енергетиката

Иван Айолов. Според него този ресурс е добра алтернатива на другите

традиционни горива, неговите предимства са директната доставка и

възможността за непрекъснат и ефективен контрол върху потреблени-

ето. Заместник-министър Айлов допълни, че до 2030 година газификаци-

ята на бита в България трябва да достигне 30%. Участниците в конгреса

подкрепиха тезата, че природния газ е сред основните средства за по-

стигане на нисковъглеродна и конкурентна икономика. Според данни на

Евростат, делът на природният газ представлява 1/4 от енергийната

консумация на страните от ЕС.

Във форума участваха над 130 представители на 23 компании, 18 непра-

вителствени организации, 10 университета и 3 посолства. С доклади се

включиха експерти на Е.ОN New Build & Technology, Газпром, Института за

енергиен мениджмънт, Овергаз, Глобалния договор на ООН, Българска сто-

панска камара и Международния газов съюз.
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БНЕБ получи лиценз за управление на бъдещата енергийна борса
В края на месец март т. г. Държавната комисия за енергийно и водно

регулиране взе решение да издаде лицензия на Българската независима

енергийна борса (БНЕБ) за управлението на бъдещата енергийна борса.

БНЕБ, която е собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ), е упъ-

лномощена да извършва дейността „организиране на борсов пазар на елек-

трическа енергия“ за срок от 10 години. ДКЕВР отхвърли кандидатурата

на частното дружество Българска енергийна борса (БЕБ).

Инвестиционната програма на БНЕБ предвижда стартиране на дейнос-

тта през тази година. Програмата предвижда средства за придобиване и

обновяване на системата за търгуване на електрическа енергия, което

трябва да доведе до по-ефективна работа на борсовия пазар. Планираните

инвестиции в периода 2014-2018 г. са на обща стойност 1 397 000 лв.

През 2014 г. БНЕБ предвижда извършването на инвестиционни разходи

в размер на 717 000 лв. Основен дял в тях ще имат инвестициите в не-

материални активи, свързани с придобиване и актуализиране на платформа

за MMS и търговия – на стойност 613 хил. лв.

Над 850 експерти взеха участие в Energy Storage 2014
Над 850 експерти от 46 държави взеха участие в конференцията и

изложението Energy Storage 2014 между 25 и 27 март т. г. в Дюселдорф,

съобщиха организаторите от Messe Duesseldorf. Представители на бизне-

са, политиката и научния сектор дискутираха развитието на системите

за съхранение на енергия, а редица компании и научни институти предста-

виха своите най-нови продукти и открития в областта. Сред изложите-

лите бяха Siemens, Areva, FIAMM Energy Storage Solutions, SMA Solar Technology,

Younicos, Hydrogenics, Varta Storage, RWE и E.ON. Един от акцентите на

събитието беше новият електромобил с технологията iDrive на BMW.

„Пазарът на системи за съхранение на енергия е в същата ситуация, в

която беше фотоволтаичният сектор преди 10 години. Индустрията тряб-

ва да постигне за 3 години това, което постигна фотоволтаичният сек-

тор за 10 години“, коментира в заключителната си реч проф. д-р Айке

Вебер, председател на организационния комитет на Energy Storage, прези-

дент на Германската асоциация за системи за съхранение на енергия (BVES)

и директор на Института Фраунхофер за соларни енергийни системи.

През следващата година Energy Storage ще се проведе заедно с 9-ото

издание на Международната конференция за системи за съхранение на

възобновяема енергия (IRES 2015). На събитието между 9 и 11 март 2015

г. в Дюселдорф се очакват над 1000 участници и близо 100 изложители.



8 брой 2/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

3 газови турбини GE ще бъдат внедрени в газова електроцентрала на
биомаса край Пловдив Изграждането на газова електроцентрала, която ще произвежда енер-

гия от биомаса и ще бъде захранвана от технология на GE, започва в село

Строево, община Пловдив, съобщиха от компанията за сп. Енерджи ревю.

„Съоръжението с мощност 5 MW ще използва 3 газови турбини Jenbacher,

които се отличават с гъвкаво ползване на гориво, висока ефективност и

издържливост при натоварване“, разказват те. Единият двигател е модел

J612, а другите два са модел J620 и работят на синтетичен газ, получен

при обработката на слама и дървени отпадъци. Те ще произвеждат елек-

тричество, което ще захранва 2000 домакинства. Предвижда се електро-

централата да бъде завършена до края на 2014 г., като в строителството

й участва компанията EQTEC Iberia, част от испанския холдинг Ebioss Energy.

„Газифицирането на биомаса за енергийни цели, конкретно в този случай

слама и дървени отпадъци, изисква специално ноу-хау и нашите инженери,

заедно с екипа на GE, работиха като едно цяло, за да интегрират газифи-

циращата технология EQTEC с тези за производство на енергия на GE и

да постигнат подобрена производителност и икономичност“, споделя Луис

Санчес, главен изпълнителен директор на Ebioss.

„Използването на синтетичен газ като гориво не е типично за този вид

електроцентрали и представлява иновативно решение за енергийните

предизвикателства пред България и много други страни. В същото време,

не е лесно създаването на интегрирана газификация, която да произвежда

синтетичен газ, който да не съдържа вредни съставки, нарушаващи рабо-

тата на двигателите. Подборът на технологии, които да работят заедно,

е много важен и електроцентралата, която представя технологията EQTEC,

произвежда по-чист синтетичен газ“, коментира Леон Ван Вурен, ръково-

дител на глобални продажби на газови турбини Jenbacher, част от бизнес

подразделението на GE за разпределение на мощности.

Intersolar учредява нова 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

приложенията за съхранение на енергия. За седма поредна година Intersolar

ще присъди и традиционната си награда 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. 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.

55 изложители участваха в ENREG ENERGIA REGENERABILA 2014
Традиционната изложба и конференция за възобновяеми енергийни из-

точници ENREG ENERGIA REGENERABILA се проведе между 9 и 11 април т.

г. в Арад, Румъния. В шестото издание на форума взеха участие 55 изло-

жители от 7 европейски държави на изложбена площ от около 1500 кв. м,

съобщиха за сп. Енерджи ревю организаторите от REECO Group.

Експерти, представители на компании, обществени организации и учени

дискутираха тенденции, научни изследвания, технологии и иновации в обла-

стта на възобновяемата енергия. В рамките на събитието бяха организи-

рани няколко специализирани работни семинара на теми като соларна енер-

гия, енергия от дървесина, фотоволтаика, биогаз, когенерация и LED освет-

ление. В конференциите и работните семинари през трите дни на събити-

ето участваха общо над 400 души от страната и чужбина. През ноември т.

г. REECO ще проведе и седмото издание на търговското изложение за възоб-

новяеми източници Renexpo South-East Europe (19-21 ноември, Букурещ).
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Г-н Касчиев, кои от предлаганите

от Ритал продуктови групи нами-

рат приложение в областта на си-

стемите за пренос и разпределение

на енергия?

Практически всички продукти на
Ритал намират приложение в тази
област. Нашите конструкции са в
съответствие и със стария IEC
60439, и с новия IEC 61439 стандарт
за табла ниско напрежение. Ние пред-
лагаме цялостни решения главни раз-
пределителни табла с шинни систе-
ми до 5500 А, които са типово тест-
вани с водещи производители на елек-
троапаратура като Siemens, Schnei-
der Electric, ABB, Eaton, General Elec-

tric, Mitsubishi и Terasaki. Във всички та-
кива решения важна част съставля-
ват множеството аксесоари и сис-
теми за вътрешен монтаж на елемен-
ти, за вход/изход на кабели и тяхно-
то укрепване и аранжиране, за освет-
ление и сигнализация и т. н. В немал-
ко случаи се налага да прибегнем и до
различните решения за климатизира-
не и вентилиране на таблата и шка-
фовете, които също са основна част
в продуктовото ни портфолио.

Какви са предимствата за клиенти-

те ви в работата с предлаганите

от вас шкафове и шинни системи?

Голямото предимство на нашите
шкафове са носещите конструкции на
база на профила TS8. Този профил е
от трето поколение и заложеният в
него потенциал практически няма
граници. Разбира се, важна част от
това са и аксесоарите. Богатото
разнообразие позволява реализацията
на всяко конструкторско желание за
монтаж, в която и да е точка в обе-
ма на шкафа. Важно е да се отбеле-
жи, че различните профилни системи,
шасита и монтажни аксесоари са
приложими в различни конструкции и
типове табла и шкафове, което улес-
нява решенията и пести средства.

Що се касае до шинните ни сис-
теми, основната концепция, заложе-
на в тях, е да са компактни, прило-

Важно е да запазим името
на фирмата като гаранция
за качество и иновативност

Александър Касчиев, мениджър продажби на
фирма Ритал България, пред сп. Енерджи ревю

жими за всички стандартни продук-
ти (без значение от кой производи-
тел), да отговарят на световните
стандарти и да осигуряват макси-
мална компактност на крайното
решение. Универсалността и комби-
нацията от шинна система, конст-
рукция и аксесоари позволяват раз-
полагането на шините съгласно вся-
ко проектантско желание – в горна-
та или долната част на шкафа, в зад-
ната - хоризонтално или вертикал-
но. Не е за пренебрегване и удобство-
то, което различните профили мед-
ни шини предлагат за бърз и надеж-
ден монтаж на адаптори или клемни
системи без необходимост от допъ-

лнителни присъединителни отвори.
В какво се изразяват икономиите

по отношение на монтажа и екс-

плоатацията?

Това е област, в която Ритал
полага големи усилия в последните
15 години. Очакванията на потреби-
телите в целия свят е себестойно-
стта за такива решения да намаля-
ва. Тази тенденция се засили от
кризата насам и много фирми пони-
жават цените, но това доста чес-
то е за сметка на качеството или
опростяване на решението. Ритал
не върви по този път. Ако до преди
години името пораждаше асоциация
за продукти с високо качество и
висока цена, то сега с Ритал се
свързват надеждните решения на
изгодна цена. Ние предлагаме на
клиента много по-лесен и бърз мон-
таж, иновативни, компактни и вари-
ативни конструкции без компромис
в степента на защита, товароноси-
мостта или устойчивостта на раз-
лични фактори като агресивни сре-
ди, вибрации и т. н. Политиката на
фирмата е да задържа ценовите си
нива за дълъг период, за да гаранти-
ра дългосрочно и прогнозируемо ра-
ботата на партньорите и клиенти-
те си, като през това време добавя
новости и подобрения, водещи в край-
на сметка до намаляване себестой-

ността на крайното решение.
Предлагането на цялостни решения

осигурява ли конкурентни предим-

ства на нашия пазар?

Да, всъщност това беше основна-
та идея и цел пред Ритал преди го-
дини, когато се представи като
"Rittal - The System". Желанието беше
да се излезе от образа на произво-
дител на хубави "опаовки", за които
и да било продукти, а съвместно с
проектанта, партньора, клиента да
предложи цялостно решение за мон-
тажа и свързването на апаратура-
та (с каквото и да е предназначение),
съобразено с необходимите за на-
деждната й работа условия и среда-
та, в която тя ще трябва да рабо-
ти. Това включва всички необходими
елементи и конструкции за монтаж
и защита от външни влияния, систе-
мите за климатизация и осигурява-
не на ефективна и оптимална работ-
на среда, системите за мониторинг,
даващи навременна информация за
предприемане на превантивни дей-
ствия. Това означава гарантирано,
надеждно и оптимално решение от
един производител, достъпно във
всяка точка на света.

Важно е да подчертая, че при всич-
ки тези стъпки улесняваме значител-
но избора на клиента с помощта на
нашите конфигуратори и софтуери.
Всички те са в съответствие с меж-
дународните стандарти и са дока-
зали своята надеждност през годи-
ните.

Важно е да запазим името
на фирмата като гаранция
за качество и иновативност
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Уважаеми г-н Опреску, бихте ли

представили себе си и компанията,

която представлявате, на читате-

лите на сп. Енерджи ревю?

AB Group е основана преди три

десетилетия и активно разработва

високоефективни решения в област-

та на когенерацията и възобновяе-

мите енергийни източници от 1991

г. насам. Днес имаме офиси в повече

от 15 държави и около 500 служите-

ли. Досега сме реализирали над 900

функционални инсталации. Около 600

от тях са изцяло дистанционно уп-

равлявани съоръжения с 24-часово

директно наблюдение. Разполагаме

с над 36 хиляди кв. м производстве-

ни площи. Разработваме и инстали-

раме повече от 200 цялостни реше-

ния на година.

Разкажете повече за акцентите във

вашето портфолио. На какви ино-

вативни технологии са базирани?

Нашите системи са базирани на

двигатели, които използват различ-

ни видове газ вместо течни горива.

Избрахме да работим с австрийска-

та компания Jenbacher, която разра-

боти изцяло газов двигател, рабо-

тещ с природен, сметищен и асоци-

иран нефтен газ, газ от пречиства-

не на отпадни води и др. Този тип

двигател ни позволява да изгражда-

ме цялостни, напълно функционални

и готови за употреба решения.

Основната ни дейност е производ-

ството на модулни инсталации. Те

могат да бъдат монтирани навсякъ-

де и лесно премествани, така че

клиентите ни да ги инсталират без

нужда от разрешителни за строи-

телство. Друго предимство е лесна-

Имаме дългосрочни
планове за развитие
на бизнеса си
в България

Владимир Опреску, регионален мениджър
Продажби за Румъния и България в AB Energy,

пред сп. Енерджи ревю

та поддръжка. Предлагаме сервизни

услуги и поддръжка за целия жизнен

цикъл на решенията си, за да гаран-

тираме, че осигуряват 100% от про-

изводителността и капацитета.

Какви са функционалните характе-

ристики на модулните ви системи?

Нашите решения са напълно авто-

матизирани и с компютърен конт-

рол, а това елиминира нуждата от

оператор, който постоянно да на-

блюдава системата. Съоръженията

ни са оборудвани и с предупредител-

ни системи, позволяващи отдалече-

но известяване в случай на авария.

Решенията на AB Energy произвеж-

дат електричество, рекуперират

топлина от двигателите, генерират

гореща вода. Отпадните газове

също са източник на топлина, коя-

то може да бъде трансформирана в

гореща вода или пара.

Кои са проектите, които са били

най-голямо предизвикателство за

вас?

Всеки проект е предизвикател-

ство и има своите особености. С

всяко решение, което внедряваме,

доказваме, че сме една от най-надеж-

дните компании в сектора. Поняко-

га обаче е трудно да обясним ползи-

те на клиентите, въпреки че много

от тях са наясно, че могат да по-

стигнат някакви икономии на разхо-

ди. По мое мнение, всичко се свежда

до дългосрочния подход. Най-добри-

ят вариант за клиентите е да оста-

вят специалистите да се погрижат

за всичко и да гарантират, че реше-

нието ще бъде разходно ефективно.

Къде са ситуирани офисите ви в

Европа и на Балканите? Какви про-

екти сте реализирали в България

досега?

Започвайки от Италия, AB Energy

е работила във Франция, Германия,

Австрия, Холандия, Испания, Хърват-

ска, Сърбия, Чехия, България, Румъния,

Великобритания, а също в Бразилия

и Канада. Целта ни е да присъства-

ме във възможно най-много страни.

В България вече инсталирахме една

система с капацитет 1 MW, която

работи на биогаз от царевичен си-

лаж. Съоръжението се намира в бли-

зост до Балчик и оперира на пълна

мощност от миналия юни.

Планирате ли да работите с мес-

тен партньор у нас? Какви са осо-

беностите на българския пазар по

ваше мнение?

През 2012 г. започнахме да наблю-

даваме българския пазар. Местните

власти осъзнават, че такъв тип биз-

нес може да създаде нови работни

места и да повлияе положително

икономическата среда. Има и субси-

дии за ВЕИ проекти. Това е от помощ

не само за нас, но и за местните

инвеститори и проектанти. В Бълга-

рия се опитваме да създадем възмож-

но най-много сътрудничества. Па-

зарът тук все още не е достатъчно

развит засега. Щастлив съм обаче,

че все повече хора разбират ефектив-

ността на такива решения. Вярваме,

че секторът ще претърпи развитие

през следващите години. Ето защо

имаме дългосрочни планове за разви-

тие на бизнеса си тук.

Имаме дългосрочни
планове за развитие
на бизнеса си
в България
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Уважаеми г-н Рангелов, Ай Пи Ес

представи усъвършенстваната

хибридна модулна система Exeron

на Intersolar 2013. Какви са новости-

те около продукта след изложени-

ето?

На Intersolar 2013 представихме

технологичната основа, на която в

последствие проектирахме и изгра-

дихме следващото поколение на сис-

темата ни за автономно захранване

Exeron. Инвестицията на време и

ресурси в научноизследователската

дейност на фирмата доведе до впе-

чатляващи резултати. Успяхме да

достигнем едно още по-високо ниво

на развитие на системата, което на

практика й дава неограничени въз-

можности на приложение. "Вгражда-

нето" на изкуствен интелект в допъ-

лнение към съществуващите функци-

оналности ни позволява дори в този

ранен етап да мислим в посока умни

мрежи и градове. Представете си

следния сценарий – вашият дом е по-

верен в ръцете на Exeron – през деня,

докато сте на работа, той се грижи

за осигуряването на енергия за елек-

троуредите, за климатизацията, за

затоплянето на водата и за съхране-

нието на енергия. Ако има излишък на

енергия, то Exeron може да извърши

поредица от действия, с които да

допринесе за повишаването на енер-

гийната ефективност на дома и до-

макинството като цяло. Всичко това

се случва с безплатната и неизчер-

паема енергия от слънцето.

Системата позволява локално и

автономно захранване на консумато-

ри с мощност от 2 kW до 65 MW,

което ще рече от малки вили, апар-

таменти, телеком сайтове и др.

през къщи, фабрики, земеделски и

животновъдни стопанства, та чак

до захранване на цели квартали и

градове само от една-единствена

интегрирана токозахранваща сис-

тема. Освен това Exeron позволява

неограничено съхранение на енерги-

ята. Най-лесно човек би могъл да си

представи системата Exeron като

UPS с неограничен капацитет на

съхранение на енергията. Като вхо-

ден източник на енергия не се изпол-

зва електропреносната мрежа, а

слънчевата енергия.

Планирате ли участие и в тазго-

дишното издание на Intersolar?

Какъв ще бъде акцентът му?

Да, ще се представим със соб-

ствен щанд на тазгодишния Intersolar

за 5-а поредна година. Акцентът ще

е Exeron MX. Искаме да покажем имен-

но постижението, над което нашите

разработчици се трудиха през после-

дната година. Имаме и специален

повод за радост и гордост. Преди

седмица получихме известие, че кан-

дидатурата на последната версия на

Exeron MX е избрана за финалист за

голямата награда на Intersolar. За нас

това е едно огромно признание и

успех, тъй като Intersolar е най-зна-

чимият световен форум за техноло-

гии в областта на ВЕИ. Наградата на

Intersolar и това да бъдеш финалист

за нея е като олимпийските игри за

спортистите. Освен за нас, това е

и огромен успех за България.

Бихте ли изброили някои от най-

интересните проекти, които сте

реализирали напоследък?

Имаме много реализирани проек-

ти в областта на телекомуникаци-

ите, енергетиката, железопътния

транспорт и др., но може би най-ин-

тересните са тези в областта на

ВЕИ. Реализирахме успешен старт

на безжична мрежа от последно по-

коление LTE в Централна Африка,

която е само и единствено захране-

на със специална версия на система-

та Exeron. В тези райони на света

няма енергийна инфраструктура и до

този момент единственият начин за

електрозахранване беше дизел гене-

раторът, който е скъп и "не приро-

ден" вариант за захранване. За смет-

ка на това Exeron е на практика не-

обслужваема, незамърсяваща приро-

дата и с проектен живот от 25

години. Други подобни успешно реа-

лизирани проекти са автономното

захранване на хижи, производствени

площадки, оптимизация на разходи-

те на обекти, работещи до този

момент само на дизел генератори,

военни полеви лагери, училища, хоте-

ли и др.

Определяте 2012 г. като „годината

на иновациите“. Как бихте опреде-

лили изминалата 2013-та и какво

предстои през настоящата 2014-

та?

2014 г. за нас е юбилейна, тъй

като фирмата ни навършва 25 г.

Четвърт век за един производител

е сериозно постижение, особено в

трудните времена, в които се нами-

раме. Въпреки това не спираме да

разработваме нови и нови продукти

и да инвестираме в научноизследо-

вателска дейност. В това отноше-

ние за нас всяка година е „годината

на иновациите“. Ако липсва това

условие, няма как да успяваме да се

налагаме на нови и далечни пазари с

нови и иновативни продукти от на-

шата малка България. 2013 г. бе ус-

пешна за нас, спечелихме награда за

иновации от световен форум в Близ-

кия Изток.

Затова продължаваме да гледаме

напред и вече плануваме следващи

иновации за международния пазар.

Последната версия на Exeron е
финалист за голямата награда
на Intersolar 2014

Александър Рангелов,
управител на Интернешънъл Пауър Съплай,

пред сп. Енерджи ревю

Последната версия на Exeron е
финалист за голямата награда
на Intersolar 2014
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Доставчикът на цялостни реше-

ния и електротехнически продукти

Филкаб представи иновативни сис-

теми за автономно и аварийно зах-

ранване на изложбата за eнергийна

ефективност и възобновяема енер-

гия през март т. г. Акценти във

фирменото участие бяха реализира-

ни проекти на фотоволтаични сис-

теми за собствена консумация и

възможност за резервиране на зах-

ранването в еднофамилни къщи.

„Както е добре известно, в обла-

стта на фотоволтаичните компо-

ненти и цялостни системи компани-

ята си партнира с водещи европей-

ски производители на соларни моду-

ли (Hanwha Q Cells, Германия), солар-

ни инвертори (SMA Solar Technolog

и Kostal Solar Electric, Германия) и си-

стеми за енергиен мениджмънт и

съхранение на енергия“, коментира-

ха от компанията.

Интерес сред посетителите на

изложбата предизвика трифазната

фотоволтаична система с мощност

13 kWp, инсталирана в еднофамилна

къща в област Перник. Системата е

оборудвана с фотоволтаични панели

BenQ с капацитет 260 Wp и четири

соларни инвертора Sunny Tripower и

Sunny Backup. Проектът включва 24

акумулаторни батерии SunLight (1500

Ah, 2 V), както и интегрирана метео-

станция и автоматично превключва-

що табло, произведени от SMA.

„Представихме и трифазна систе-

ма с мощност 11,04 kWp, оборудвана

с фотоволтаични панели модел Q.Pro-

G2 240 Wp и 4 соларни инвертора на

SMA. Системата e реализирана в

еднофамилна къща в област Пловдив

и разполага с 44 акумулаторни бате-

рии SunLight (800 Ah, 2V) и автоматич-

но превключвателно табло, произве-

дено от Филкаб“, разказаха те.

На изложбата компанията пред-

стави и фотоволтаична система с

капацитет 3 kWp, интегрирана в ед-

нофамилно жилище в област София.

Решението функционира на базата на

2 соларни инвертора от SMA, а

възможностите му за съхранение на

енергия се осигуряват от 2 акумула-

торни батерии SunLight (150 Ah, 12 V).

Управлението на системата се осъ-

ществява посредством автоматич-

но превключващо табло SMA.

Иновативни системи за автономно
и аварийно захранване от Филкаб бяха
сред акцентите на изложбата за ЕЕ и ВЕ

RITTAL представи най-новите си

продукти на тазгодишното издание

на международния Хановерски инду-

стриален панаир, съобщиха за сп.

Енерджи ревю от Ритал България.

"Фирмата беше най-големият из-

ложител с щанд от около 2000 кв.

м. Основен акцент бяха т. нар. ин-

тегрирани процеси с добавена стой-

ност. Заедно с дъщерните компании

Eplan, CIDEON и Kiesling, RITTAL пред-

ложи един поглед в бъдещето за

проектиране и насищане на табла и

шкафове. Акцентите включваха де-

монстрация на живо на интегрира-

на верига от процеси от инженеринг

до автоматизирана инсталация за

монтаж и окабеляване с помощта на

роботи. RITTAL също така зададе

нови хоризонти в областта на из-

граждането на дейта центрове чрез

RiMatrix S - първият в света изцяло

стандартизиран и тестван дейта

център", заявиха от Ритал.

"Сред останалите новости в га-

мата на RITTAL за пренос и разпре-

деление на енергия е Ri4Power system

185 мм. Това е ново поколение шин-

на система с междуосово разстоя-

ние от 185 мм за медни шини от

30х10 до 120х10 мм. Цялата систе-

ма е закрита с предпазни капаци и

е със степен на защита IP20. Това

е максималната защита от случа-

ен допир и много голямо предимство

от гледна точка охрана на труда.

Забележителното за системата е,

че се предлагат компонентни адап-

тори за MCCB от 630 до 1600 A, т.е.

тук пак използваме медните шини

не само за захранване, а и като

монтажни повърхности. Към момен-

та тези адаптори са тествани за

МССВ на Siemens, Schneider Electric,

ABB и Eaton.

Друга новост е допълнителната

възможност към нашата система

Ri4power за ГРТ - полета на дълбочи-

на 800 мм, които се обслужват дву-

странно. Може да се монтира апара-

тура и отпред и отзад. За шинната

ни система RiLine 60, която е до 1600

А, предлагаме още една серия компо-

нентни адаптори с удължени кабели,

които да са за монтаж на Allen-Bradley

140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00,

Schneider Electric GV2.

На Хановерския панаир беше пред-

ставена и новата версия 6.2 на на-

шия софтуер Power Engineering за

конфигуриране на шинни системи,

разпределителни табла или главни

разпределителни табла до 5500 А

ниско напрежение. Софтуерът е вече

само в съответствие с EIC 61439 и

включва всички наши нови продукти

и решения", допълниха от Ритал.

Иновативни системи за автономно
и аварийно захранване от Филкаб бяха
сред акцентите на изложбата за ЕЕ и ВЕ

RITTAL представи новости при
проектиране и насищане на табла и
шкафове

RITTAL представи новости при
проектиране и насищане на табла и
шкафове
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Специално оборудван демонстра-

ционен ван на фирма SOCOMEC ще

пристигне за изложението БУЛКОН-

ТРОЛА в София в края на м. май.

Фирма DTS в качеството си на

официален представител и сервизен

център на френско-италианския про-

изводител SOCOMEC,  ще предста-

ви по атрактивен и оригинален начин

най-новите продукти за превключва-

Иновации от SOCOMEC

по време на БУЛКОНТРОЛА

не, контрол и защита на компанията.

Демонстрационният ван ще бъде по-

зициониран в зала 4 на Булконтрола.

Посетителите ще могат да се запоз-

наят с функциите и характеристики-

те на продуктите в процеса на тях-

ната работа при демонстрациите,

които ще се провеждат по време на

изложението.

"За първи път сме домакини на по-

добна инициатива", коментира инж.

Иван Попов, управител на DTS. "Еже-

годните семинари, които провежда-

ме заедно с нашите партньори, се

радват на голям интерес, но не пре-

доставят възможност за демонст-

рации, поради ограниченото лекцион-

но време. Затова решихме за Булкон-

трола да  "докараме" демована и "пус-

нем" в действие апаратурата, с ко-

ято е оборудван, за да може да се

тества и разгледа отблизо", допъл-

ни г-н Попов.

Всеки, който се интересува от

допълнителни подробности, би мо-

гъл да се обади предварително в

офиса на DTS в София за уговаряне

на индивидуални посещения на де-

монстрационния ван извън периода

на изложението.

Иновации от SOCOMEC

по време на БУЛКОНТРОЛА

платена публикация
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На 6 март т. г. фирма ВиВ Изома-

тик организира семинар, на който

представи решения за енергиен ме-

ниджмънт и мониторинг на фирма

CIRCUTOR. Събитието се проведе в

рамките на изложението за енергий-

на ефективност и възобновяема енер-

гия в Интер Експо Център, София.

Лектор на семинара беше инж.

Марин Шишков, търговски директор

във ВиВ Изоматик. В своята презен-

тация той изтъкна особеностите на

системите, както и ползите за про-

изводствените предприятия от тях-

ното внедряване. Акцент в програма-

та бе прегледът на гамата продук-

ти на CIRCUTOR за изграждане на

подобни системи и интегрирането им

в енергийната мрежа на предприяти-

ята.

На присъстващите бяха пред-

ставени и устройства за мере-

не и следене на енергия - елек-

тромери, стационарни и прено-

сими мрежови анализатори, ко-

муникационни устройства и

уредби за компенсация на факто-

ра на мощността. "Базирайки се

на дългогодишния опит на ВиВ Изо-

матик в областта на индустриал-

ната автоматизация и пълната

гама високоефективни продукти на

CIRCUTOR, можем да изградим цяло-

стна ефективна система за мони-

торинг, която да обхване всички из-

точници, включително и тези, кои-

то измерват неелектрически пока-

затели като разходомери за газ,

топломери и др.", коментира инж.

Шишков.

„Като допълнение CIRCUTOR пред-

лага и още едно улеснение за своите

клиенти - Power Studio, специализиран

софтуер за управление на енергийни

системи. Благодарение на него из-

граждането и управлението на сис-

темите е значително улеснено, а

допълнителните възможности за

анализ и съпоставка на данните мо-

гат да донесат на клиентите иконо-

мии от порядъка на 20-30%“, допълни

той.

ВиВ Изоматик представи решения за
енергиен мениджмънт и мониторинг
на CIRCUTOR

ВиВ Изоматик представи решения за
енергиен мениджмънт и мониторинг
на CIRCUTOR

Инженеринговата компания

Филтър представи водещи продукти

от портфолиото си индустриални

решения на тазгодишното изложение

за енергийна ефективност и възобно-

вяема енергия, организирано от Виа

Експо в началото на м. март. Сред

акцентите в участието на фирмата

бяха когенерационни газови двигате-

ли, парогенератори, ефективни горив-

ни технологии, охладителни кули и

решения за водоподготовка.

"Особен интерес сред посетите-

лите предизвикаха когенерационни-

те газови двигатели на GE Jenbacher

- водеща технология в изгарянето на

биогаз и производство на електри-

ческа енергия от земеделски и жи-

вотински отпадъци, отпадни води и

други органични материали. Филтър

е оторизиран дистрибутор и серви-

зен партньор на GE Jenbacher за

България, като осигурява инженерин-

гови и сервизни услуги по когенера-

Филтър представи ефективни
индустриални технологии на изложбата
за ЕЕ и ВЕ през март

торите за биогазови инсталации,

топлофикации, оранжерийни комплек-

си, станции за отпадъчни води, сме-

тища и др.", разказаха от компани-

ята.

В областта на парокондензното

стопанство компанията представи

високоефективни парогенератори на

Clayton, осигуряващи по-икономична

работа, компактност, бързина, на-

деждност и безопасност в сравнение

с конвенционалните котли. Тези па-

рогенератори са одобрени за гранто-

во финансиране по програмата за

енергийна ефективност и зелена ико-

номика.

"Друга ефективна технология, ко-

ято предизвика интерес, е система-

та за управление на горивен процес

Autoflame", коментираха от Филтър.

"Тя е подходяща за модернизация на

стари горелки, намаляване на разхо-

дите за гориво и електрическа енер-

гия, подобряване на екологичните

показатели и автоматизация, които

са свързани с паро- и водокотелни-

те централи. В комбинация с нови

горелки на Limpsfield се гарантира

съдържание на O2 в димните газове

<3% при гориво природен газ и за

целия мощностен диапазон.

Охладителните кули и водоподго-

товка, като задължителен елемент

в редица инсталации, също се рад-

ваха на внимание от посетителите

на изложението. Филтър си партни-

ра с Eurowater и General Electric при

водоподготвителните и с SPX при

водоохладителните инсталации",

допълниха те.

Филтър представи ефективни
индустриални технологии на изложбата
за ЕЕ и ВЕ през март
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Дистанционно управление
на комутационни
апарати в енергетиката
част II

електроенергетика

Аварийна звукова
сигнализация

Аварийната звукова сигнализация

задължително се използва при след-

ните ненормални режими на работа:
n претоварване и повишаване на

температурата на охлаждащата

среда при синхронните генерато-

ри и компенсатори, силови транс-

форматори и автотрансформато-

ри;
n липса на постоянно изправено и

променливо напрежение;
n земни съединения в системата за

постоянно и изправено оператив-

но напрежение и в мрежите за

малък ток на земни съединения;
n повреди на напрежителните вери-

ги на релейни защити;
n неизправности на веригите за уп-

равление;
n непълнофазни режими на прекъсва-

чите с пофазно задвижване;
n задействане на релейна защита в

системната автоматика;
n понижаване на налягането на

въздуха в резервоарите на възду-

хоструйните прекъсвачи.

Предупредителната сигнализация

се изгражда от следните две части:

обща звукова и индивидуална оптич-

на. Общата звукова част е с повто-

ряемост на действието и може да

бъде със и без централно спиране на

звука. Тя има две съставни части:

индивидуални пускови вериги и общо

устройство на звуковия сигнал.

Дистанционно управление
на комутационни
апарати в енергетиката
част II

Връзката между двете части се

осъществява чрез специална шина за

звукова предупредителна сигнализа-

ция. Звуковият сигнал се подава от

електрически звънец (предупреди-

телна), който е основен елемент на

общото устройство, има различен

тон от сирената (аварийния сигнал)

и се монтират на сигналното таб-

ло.

Индивидуалната оптична част се

изпълнява в два варианта: светлин-

на със сигнални лампи и релейна със

сигнални релета. Първият вариант

се прилага предимно при големи елек-

трически подстанции, а вторият -

в останалите случаи. Схемата с

индивидуален звуков контрол се из-

ползва в електрическите централи.

Тя позволява пълно отделяне на ве-

ригите за командване и сигнализа-

ция. В електрическите централи и

подстанции се използва общ контрол

на веригите за командване и сигна-

лизация на отделните шкафове на

КРУ. Той се осъществява чрез сиг-

нално реле с падаща клапа, което

пуска общия звуков предупредителен

сигнал и подава индивидуален опти-

чен сигнал.

Сигналната подсистема предста-

вя информация за нормално и неизп-

равно състояние на техническите

съоръжения и на технологичните

процеси. Схемите за дистанционно

командване трябва да позволяват на

оператора да има пълна информация

за състоянието на управляваната от

него електросистема, в това число:

положение на всички прекъсвачи

(включен - изключен); разединители

(включен - изключен - включен зазе-

мителен ножов разединител); готов-

ност на веригите за предаване на

команда; за правилно изпълнение на

междинната операция; за правилно

изпълнение на подадената команда;

за новото положение на апарата;

сигнализация за отклонението от

изпълняване на подадената команда.

Тя е изходна база за командната

подсистема и има две основни фун-

кции: да подава общи звукови сигна-

ли чрез електрически сирени и

звънци, които привличат внимание-

то на операторите при поява на

неизправности, и да показва причи-

ните за настъпилите неизправнос-

ти и нормалното състояние на

съоръженията чрез индивидуални

оптични сигнали, които биват свет-

линни и апаратни. Индивидуалните

сигнали се различават по цветове,

които имат кодово предназначение.

Така например червеният цвят фик-

сира включено положение на съоръ-

женията, неизправности, опасности

и др.; зеленият цвят указва изключе-

но състояние на съоръженията, нор-

мална обстановка и др.; жълтият

цвят служи за съобщения, уведомя-

ване и др.

Аварийно известяване. Стандар-

тните и дефинираните от потреби-

теля аларми са записани в базата

данни и може да бъдат програмира-

ни да дават звуков сигнал или визу-

ално да предупреждават оператори-

те чрез сигналните лампи от свет-

линното табло на системата със

способност за потвърждение от

оператора.

Защити. Защитите са последна-

В продължение на темата от миналия брой на списанието, където

представихме някои от основните характеристики на съвременните

системи за дистанционно управление на комутационни апарати в енер-

гетиката, в настоящия материал акцентираме върху сигнализацион-

ната подсистема, изискванията при проектирането и структуриране-

то на системите за дистанционен контрол, дистанционното управле-

ние на прекъсвачи и разединители.
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та степен на системата за управ-

ление. Те заработват при нарушава-

не на технологичните процеси и при

неизправност на технологичните

съоръжения, когато регулиращата

подсистема не успява да поддържа

работните режими на уредбите.

Тяхното автоматично действие се

свежда до отделяне на неизправни-

те съоръжения чрез следните мероп-

риятия:
n изключване на единични съоръже-

ния;
n разтоварване и пълно спиране на

съоръжения, блокове и уредби;
n включване на резервни съоръже-

ния;
n за надеждното действие на защи-

тите, особено когато защитават

важни и скъпи съоръжения, се

предвижда тяхното резервиране.

Какви ще бъдат защитите се оп-

ределя от конструктивните особено-

сти и техническите данни на съоръ-

женията. Те също така служат за

предотвратяване на неправилни или

погрешни операции при управлението.

Така те предпазват съоръженията и

персонала, което облекчава протича-

нето на технологичния процес. За

целта при командването на съоръже-

ния се спазва строга последовател-

ност, като се отчитат редица тех-

нически условия и изисквания.

Основни принципи за
структуриране на
схемите за
дистанционно
управление

Схемите за дистанционно коман-

дване трябва да обезпечават макси-

мална автоматизация на процеса на

експлоатация, контрол на зададени-

те режими на работа и сигнализация

при отклонение. Схемите за дистан-

ционно управление се изпълняват при

спазване на следните четири основ-

ни принципа:
n Прекъсвачът трябва да допуска

ръчно дистанционно, автоматич-

но и телемеханично командване, и

винаги – и ръчно местно (аварий-

но) изключване.
n Прекъсвачът трябва да огранича-

ва автоматично продължително-

стта на оперативните команди,

които се подават към изпълнител-

ните органи.
n Прекъсвачът трябва да блокира

командите срещу многократно

включване и изключване на

прекъсвачите.

За повишаване на надеждността

при дистанционно командване на

прекъсвачите за високи напрежения

над 110 kV се прилага двуполюсно

прекъсване на техните командни

вериги за включване и изключване.

Структурата на схемите за дис-

танционно командване зависи от

избраната система за управление,

приетия начин за дистанционно ко-

мандване, използваните технически

средства, технологичните особено-

сти на първичните вериги, типа и

конструктивните особености на

командваните комутационни апара-

ти и на техните задвижвания. При

използване на принцип фаза-логика с

построени на две нива дискретни

елементи успешно се решават зада-

чите по автоматизацията на рабо-

та на електрозадвижванията в тех-

нологичните цикли. Управлението

става на по-горно ниво. Методът е

методологична основа за изгражда-

не на класическа логика с използва-

не на булева алгебра (цифрова сис-

тема). Дискретната логическа сис-

тема за управление е в състояние да

реши и някои проблеми в управлени-

ето на по-ниско ниво, които служат

като контрол на прост нелинеен

алгоритъм с релейно действие. Ло-

гическите системи за дистанцион-

но управление и контрол с използва-

не принципа на програмируема логи-

ческа матрица се отнасят до вто-

рата част на синтеза - на базата

на структурен синтез на цифрови

компоненти за сложни технологични

цикли. Система за контрол с реле-

та или прости логически елементи

е непрактична, защото се изисква

голям брой елементи, с което се

усложнява монтажът, увеличава се

теглото, размерът и се възпрепят-

ства изпълнението на изискването

за надеждност. Преходът към изпол-

зване на интегрални схеми с висока

степен на интеграция, обединяващи

цял логически блок, съкращава чис-

лото на нужните компоненти и по-

добрява надеждността на система-

та като цяло.

Основни изисквания към
дистанционното
управление на
комутационните
апарати

При проектиране на системи за

дистанционно управление на

прекъсвачи и разединители трябва

да се спазват много изисквания. Сред

тях са използване на надеждни неза-

висими източници за електрозахран-

ването на системите за управление;

избиране на надеждни централизира-

ни електрически схеми с дълбоко

секциониране на захранващата мре-

жа при осигуряване на работно и

резервно електроснабдяване на вся-

ка секция; максимална автономност

на функционалните подсистеми,

така че неизправностите в една

подсистема да не нарушават рабо-

тата на останалата част от сис-

темата за управление. Също така е

необходимо пълно разделяне на вто-

ричните схеми за управление на

отделните изводи, при което повре-

дите в управлението на един извод

да не смущават нормалната работа-

та на другите основни енергийни

съоръжения. Нужен е и непрекъснат

контрол за изправността на вторич-

ните схеми, който обхваща главно

командните вериги за включване и

изключване на комутационните апа-

рати и изолацията на оперативни-

те вериги, както и максимална ясно-

та на построяване на схемите за

бързо ориентиране и лесно открива-

не на неизправностите и грешната

работа в нормални и аварийни режи-

ми. Системата трябва да предлага

още възможност за проверка на

състоянието на вторичните схеми

по функционално предназначение в

рамките на извод или на цялата елек-

трическа централа или подстанция;

предвиждане на необходимите за-

щитни съоръжения за максимална

локализация на неизправностите и за

сигнализация при заработването им

чрез сигнални контакти; недопуска-

не на паразитни вериги, които водят

до неправилна работа на система-

та за управление и др.

От съвременните системи за

дистанционно управление и контрол

също се очакват високи експлоата-

ционни качества, бързодействие и

достатъчна мощност за управление

на големи и сложни енергийни съоръ-

жения и уредби, безопасност, лесна

експлоатация и ремонтопригодност.

Функционалните им характеристи-

ки трябва да дават възможност за

лесно разширение на системата;

удобен процес на навигация; удоб-

ства за централизирано управление

с незначителен брой обслужващ пер-

сонал. Информационната подсисте-

ма трябва да извършва събиране,

обработване, съхраняване, предава-

не и представяне на необходимата
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техническа и икономическа информа-

ция за работата. Статусът и стой-

ностите да са в реално време и да

могат да бъдат получени от библио-

теката на еднолинейната диаграма,

която отразява физическата подред-

ба на подстанцията. Избраните

стойности непрекъснато се отчи-

тат от IEDs и се записват в дина-

мичната база данни на компютъра,

за да има информация за критични-

те данни за електроцентралата или

подстанцията в реално време.

Също така системата трябва да

притежава приспособимост към спе-

цифични изисквания на клиента. На-

пример да използва стандартен хар-

дуер и Microsoft Windows операторс-

ки системи; да позволява работа в

интернет или чрез RS485 мрежа,

както и през оптично-влакнест ка-

бел. Софтуерът трябва да се отли-

чава с голяма приспособимост и

гъвкавост и да поддържа в реално

време база данни за статуса на всяко

свързано IED като неуспехи при са-

мотестване, позицията на изходния

контакт, интервали за поддръжка,

задействан местен контрол и т.н.

Докладите за дефекти на релетата

и за състоянието на прекъсвачите

също се записват и показват в днев-

ника на събитията, за да става лес-

но оценяването на система и управ-

лението на данните. Сред остана-

лите изисквания са допълнителна

поддръжка за продукти на трета

страна през OPC; свързване на енер-

гийните съоръжения, възли и уредби

в единен и непрекъсваем технологи-

чен процес; многостранната езико-

ва поддръжка, включително специфи-

чен операторски език и шрифтове;

поддръжка на стандартни комуника-

ционни протоколи: IEC 61850, IEC

60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC

60870-5-104; съвместимост с интер-

фейс на SCADA и др. С голяма доза

увереност може да се каже, че съвре-

менните системи за дистанционно

управление и контрол отговарят на

повечето изисквания.

Дистанционно измерване
Дистанционното измерване е част

от подсистемата за дистанционно-

то управление. Според начините на

измерване се различават индивидуал-

но (класическо) и избирателно дис-

танционно измерване. В практиката

преобладава индивидуалното дистан-

ционно измерване, което е непрекъс-

нато. При него за всеки извод се пред-

вижда независим комплект от изме-

рителни и показващи апарати. Те се

свързват към индивидуални токови и

напрежителни вериги и непрекъсна-

то показват стойността на измер-

ваните величини на съответния из-

вод. Към избирателно измерване се

преминава обикновено при наличието

на избирателно управление. То е дис-

кретно и позволява да се съкрати

обемът на електроизмервателните

апарати в командните зали. Основа-

ва се на следния принцип: за измерва-

не на еднородни величини на различ-

ни изводи се използва един комплект

от измервателни апарати, който е

нормално изключен. При необходи-

мост от измерване на величините на

даден извод, комплектът от измер-

вателни апарати се включва към ней-

ните токови и напрежителни вериги

чрез индивидуални избирателни реле-

та.

Дистанционно
управление на прекъсвачи

Прекъсвачите са най-отговорни-

те и скъпи комутационни апарати в

разпределителните устройства

(РУ). Особено силно това се отнася

за прекъсвачите за високо и свръхви-

соко напрежение. Те са предназначе-

ни за включване и изключване на

електрическите вериги при всички

режими на работа: нормален, на късо

съединение, на празен ход и други. От

тях се изисква не само да изключат

веригата, но и да изгасят възникна-

лата на контактите им електричес-

ка дъга. Поради това всички

прекъсвачи притежават като свой

характерен елемент дъгогасителни

устройства. В зависимост от усло-

вията на средата, в която работят,

прекъсвачите са с нормално изпълне-

ние и със специални конструкции –

за работа в тропически, високопла-

нински, северни, химично агресивни

среди и други условия. Съобразно с

времето, за което изключват,

прекъсвачите условно се подразде-

лят на свръхбързодействащи (до 0,06

s), бързодействащи (0,06 - 0,08 s), с

ускорено действие (0,08 - 0,12 s) и

нормално изключващи (над 0,12 s).

Бързодействието им се определя от

задвижващия механизъм и скорост-

та на гасене на дъгата.

Изисквания към прекъсвачите:
n Прекъсвачът трябва да допуска

ръчно дистанционно, автоматич-

но и телемеханично командване и

винаги – ръчно, местно (аварийно)

изключване.
n Прекъсвачът трябва да огранича-

ва автоматично продължително-

стта на оперативните команди,

които се подават към изпълнител-

ните органи.
n Прекъсвачът трябва да блокира

командите срещу многократно

включване и изключване на

прекъсвачите.

За изпълнение на тези принципи се

оформят две независими вериги за

включване и изключване. Във всяка

една от тях се свързват паралелно

подходящи контакти на командния

ключ, на автоматичните командни

органи (системната автоматика и

релейна защита) и на телемеханич-

ните уредби, а в изключващата вери-

га – и на бутон за ръчно местно (ава-

рийно) изключване. За надеждната

работа на схемата е прието тези

команди да се подават пряко на из-

пълнителните органи. Към релейно

предаване на останалите команди се

преминава само при наличие на огра-

ничения.

Въздухоструйните прекъсвачи се

използват главно за напрежение 220

- 800 kV. Те имат пофазно пневматич-

но задвижване, което притежава

следните предимства: проста кон-

струкция, малки габарити, голяма

бързина при работа и възможност за

акумулиране на енергия в резервоа-

рите. Всяко пневматично задвижва-

не съдържа цилиндър с бутала и пнев-

матични клапани, които се управля-

ват с маломощни командни електро-

магнити. За напрежение 220 - 800 kV

ce прилагат пофазните релейни за-

щити и системни автоматики. По

тази причина прекъсвачите за 220 -

800 kV са с трифазно ръчно, дистан-

ционно и пофазно автоматично уп-

равление. Това налага изключващите

електромагнити на отделните три

фази да се присъединят в самосто-

ятелни вериги, за да се постигне

избирателно автоматично изключва-

не от релейна защита само на повре-

дените фази. За пофазно автоматич-

но включване включващият електро-

магнит и един изключващ блок-кон-

такт на всяка фаза на прекъсвача се

свързват последователно в само-

стоятелни клонове.

Дистанционно
управление на
разединители

Разединителят е контактен ко-

мутационен апарат, който в изклю-
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чено положение обезпечава изолаци-

онно разстояние, удовлетворяващо

нормативни изисквания. Чрез него

се отделят части от уредбата или

цели участъци от електрическата

система. Изключването само с

прекъсвач не е достатъчно, тъй

като неговите контакти са затво-

рени в камера и не може бързо и

сигурно да се установи дали вери-

гата е прекъсната. Разединителят

е в състояние при отваряне и зат-

варяне на веригата да комутира

малък ток или малко напрежение

(няма гасителни камери). Малките

токове са например капацитивни

токове на въводи, на шини, съеди-

нени с много къси кабели, токове на

напреженови трансформатори и

делители. За номинални напрежения

до 330 kV включително токът, кой-

то не превишава 0,5 А, се счита за

малък ток. Когато е затворен, ра-

зединителят може да пропуска но-

минални токове неограничено вре-

ме и да е годен за работа в необи-

чайни условия като например късо

съединение, влага, студ, висока

температура. Дистанционното

управление c електродвигателно и

пневматично задвижване винаги се

прилага при разединители за напре-

жение 220 - 800 kV.

При дистанционно управление на

разединители се спазват следните

основни принципи. Така например

заземителните разединители на

апаратните блокове могат да се

командват ръчно с бутони, поместе-

ни в командните шкафове на извода.

Останалите разединители се управ-

ляват ръчно дистанционно от коман-

дните зали с подобни типове ключо-

ве, служещи за командване на

прекъсвачите. Дистанционното ко-

мандване на разединителите обик-

новено е пряко. Принципно схемите

за дистанционно командване се зах-

ранват по два начина:
n Схемите за командване на разе-

динителите във всяко РУ се обе-

диняват със схемите за блокиров-

ки в същата уредба и се захран-

ват централно от шините за бло-

кировки.
n Схемите за командване на разе-

динителите към даден извод се

групират със схемата за дистан-

ционно командване на съответния

прекъсвач и се захранват местно

от шините за управление на съща-

та първична верига.

За автоматично ограничаване на

продължителността на управлява-

щите сигнали в двете командни

вериги (за включване и изключване)

се свързват два противоположни

блок-контакта на разединителя с

пневматично или електродвигател-

но задвижване. Същите блок-контак-

ти служат за еднозначно подготвя-

не на веригата само за следващата

операция и за прекъсване на подава-

ните команди, с което се избягва

нагарянето на контактите на ръчни-

те командни органи. Така също се

увеличава експлоатационната на-

деждност. Показващата сигнализа-

ция за положението на разедините-

лите с индивидуално дистанционно

управление е светлинна. Тя се из-

пълнява, както при прекъсвачите, по

еднолампова тъмна или двулампова

светла схема. При избирателно уп-

равление показващата сигнализация

на прекъсвачите и разединителите

е апаратна и се осъществява с ко-

мандно-сигнална арматура. Схемата

на показваща сигнализация за разе-

динителите на всеки извод е

продължение на аналогичната схема

на прекъсвача към съответната

първична верига.
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Устойчивостта е многопластово понятие, което придо-

бива все по-голямо значение в нашия живот. Кои са техноло-

гиите и практиките за нейното постигане?

От 5-и до 7-и март в София се проведоха ежегодният фо-

рум и изложения "Енергийна ефективност и възобновяема енер-

гия" (EE & ВЕ), "Save the Planet" (управление на отпадъци и

рециклиране), "Smart Cities" (интелигентни градове) и

"LiftBalkans" (асансьори и ескалатори). Организаторите от

Виа Експо експонират световните тенденции и целенасоче-

но разширяват тематиката на изявата, която е с географ-

ски фокус Югоизточна Европа. Следващото издание ще бъде

от 11-и до 13-и март 2015-та.

"Мероприятието постави акцент върху конкретните ре-

шения за производство на децентрализирана енергия и нама-

ляване на енергийната консумация; интелигентни сгради, ико-

номични асансьори, инфраструктура и транспорт, както и

иновативни технологии за ресурсна ефективност чрез опол-

зотворяване на отпадъците", разказват от Виа Експо. "108

изложители от 20 страни участваха в изложенията, като 50%

от тях бяха от чужбина, което доказа засиления междунаро-

ден интерес към регионалния пазар. Изявата беше посетена

от над 3900 специалисти от 38 държави. Среща си дадоха

местни и чуждестранни фирми, експерти и представители

на институции и общини, браншови организации, които об-

съдиха възможностите за прилагане на добри практики, въ-

веждане на насърчаващи политики и технологичен трансфер

към Югоизточна Европа", допълват те.

• В рамките на "ЕЕ & ВЕ" посетителите се запознаха с

технологии за оптимизиране на енергийната консумация,

системи за производство на слънчева, вятърна, геотер-

мална и хидроенергия. Голям брой фирми, работещи в об-

ластта на биоенергията, представиха оборудване за опол-

зотворяване на биоотпадъци от селското, горското сто-

панство и животновъдството, което има несъмнени еко-

логични и икономически ползи. Отпадъците имат висока

енергийна стойност и няколко компании популяризираха

своя опит и ноу-хау.

•Сред продуктовите експонати на "Smart Cities" бяха сис-

Зелените технологии -
посланието на бъдещето

www.viaexpo.com

теми за сградна автоматизация и контрол, отопление и

охлаждане, ИКТ, решения за телеметрия и телематика,

електромобилност и интелигентен транспорт, енергий-

ноефективно осветление и др.

• "LiftBalkans" хвърли светлина върху динамичните проме-

ни във вертикалния транспорт - асансьорите и ескалато-

рите стават все по-надеждни, бързи и икономични, с еле-

гантен дизайн.

•  Фирми от Австрия, България, Германия, Дания, Италия,

Русия, Словения, Швейцария и Швеция показаха технологии

и оборудване за третиране, обезвреждане, събиране и ре-

циклиране на отпадъци на "Save the Planet".

В паралелния форум участие взеха 46 лектори от цяла Ев-

ропа. Те апелираха за повече сътрудничество и задълбочен ди-

алог върху темите за ВЕИ, интелигентната мобилност, нуле-

военергийни сгради, ресурсна ефективност и енергия от от-

падъци. Делегатите разгледаха актуалното законодателст-

во в тези области, като проследиха влиянието му върху реле-

вантните сектори. Бяха презентирани и резултати от реа-

лизирани проекти. Събитието изведе на преден план необхо-

димостта от постигане на устойчиво развитие и поемане на

дългосрочен ангажимент към климата и околната среда.

"Видях в очите на всички участници такова любопитство

и любознателност, как мечтаят да преобразят своя малък

свят чрез зелените технологии. Именно те са пътят за прек-

рояване на моделите на производство и потребление", обоб-

щава Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо.

За повече информация: Виа Експо

Зелените технологии -
посланието на бъдещето
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изводител на релейни защити и елек-

тродъгови защити (ARC protection).

Цифровите релейни защити VAMP

предоставят пълна защита благода-

рение на цялостен избор от функции

за защита на въздушни и кабелни

линии, електродвигатели, конденза-

торни батерии, реактори, силови

трансформатори и генератори. Те

осигуряват и: разнообразие от из-

мервателни функции - включващи

измерване на фазни токове, земен

ток, фазни и линейни напрежения,

честота, активна и реактивна мощ-

ност и енергия; оценка на качество-

то на електроенергията - анализ и

изобразяване на хармоници до 15-и,

изчисление на истински средноквад-

ратични стойности на тока и напре-

жението; интегрирана свръхбърза

дъгова защита; широки комуникаци-

онни възможности - голямо количе-

Съвременни защити за
електроразпределителни
системи

В настоящия брой Енерджи ревю – списанието на българската енер-

гетика, представя пазарен преглед, посветен на съвременните защити

за електроразпределителни системи. За целта се обърнахме към воде-

щи фирми на пазара, за да представят съвременните си технологични

решения в областта. В своите коментари те очертаха водещи пазар-

ни тенденции, представиха иновативни решения и описаха конкретни

продукти от фирменото си портфолио.

Релейните защити VAMP
гарантират висока
ефективност
благодарение на широк
диапазон от функции

Фирма АС – ДС е партньор на

финландската компания VAMP, про-

Съвременни защити за
електроразпределителни
системи
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ство от поддържани протоколи за комуникация (IEC

60870-5-103, Modbus RTU и TCP, Profibus DP, TCP/IP, SPA-

bus, DNP 3.0 и IEC 61850); простота при настройка и

конфигуриране - изключително удобен и интуитивен

софтуер за настройка – VAMPSET; тънък корпус - по-

зволява монтажа на устройствата в отсеци с ограни-

чено пространство; универсално захранващо напреже-

ние – диапазонът на захранване 19-265 В ∼/=, 50/60 Hz я

прави удобна за всякакви приложения

Електродъгови защити VAMP. Традиционните защи-

ти със задръжка по време не могат да осигурят достатъ-

чно бързодействие при къси съединения. Това, от своя

страна, води до отделяне на големи количества енер-

гия при горене на дъгата, което причинява големи ма-

териални щети и сериозно застрашава живота на об-

служващия персонал. При установяване на повреда мо-

дулът на електродъговата защита незабавно прекъсва

съответния прекъсвач, за да изолира повредата. Сис-

темата на електродъговата защита работи много по-

бързо от конвенционалните защитни релета и така

щетите, които дъгата на късото съединение може да

причини, могат да бъдат поддържани на минимално ниво.

Тя осигурява следните предимства:

Безопасност на персонала - бързият и надежден мо-

дул за електродъгова защита може да спаси човешки

живот в случай на възникване на повреда в КРУ по време

на работа в или в близост до инсталацията.

Намалява производствените загуби - колкото по-крат-

ко е времето за задействане на електродъговата за-

щита, толкова по-малки са щетите, причинени от по-

вредите от дъгата, и по-кратко ще бъде времето на

престой на производството поради липсата на захран-

ване.

Удължен живот на КРУ - съвременната електродъго-

ва защита увеличава живота на КРУ, решенията за

инвестиции в нови КРУ могат да бъдат отложени, а чрез

оборудване с VAMP модули на съществуващите систе-

ми да бъдат спестени пари.

Ниски инвестиционни разходи и бързо инсталиране -

усъвършенстваната електродъгова защита се характе-

ризира с ниски инвестиционни разходи и бърза инстала-

ция, както и с кратко време за пускане в експлоатация.

Едно успешно задействане на електродъговата защи-

та незабавно връща инвестицията.

Надеждна работа - функционирането се основава на

възникването на светлина или алтернативно на поява-

та на светлина и ток от външно оборудване без грешни

изключвания.

VAMP е пионер в сферата на електродъговата защи-

та с над 10 000 електродъгови защитни инсталации и

модули с над 150 000 сензори за установяване на елек-

трическа дъга, работещи в цял свят.

инж. Емил Мирчев, направление РЗА, АС – ДС

Взривозащитените електрически табла
Atex обезпечават авараийно или
планирано изключване на товарите в
производството

DTS - Цифрови Преносни Системи предлага серия

взривозащитени електрически табла Atex от Socomec.

Серията е разработена за специфични индустриални

приложения, включващи експлоатация в помещения с

взривоопасна атмосфера. Обезопасените електричес-

ки табла са оборудвани с компоненти за превключване,
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контрол и защита, производство на

Socomec. Тези специфични за цимен-

товата, металургичната и химичес-

ката индустрия изделия обезпечават

аварийно или планирано изключване

на товарите с обезопасяване на пе-

риметъра около техните нисковол-

тови вериги.

Моделите от серия Atex са пред-

назначени за експлоатация в среда,

където съществува опасност от

взрив поради запрашаване - катего-

рия 2D, зони 21 и 22. Таблата осигу-

ряват високи нива на безопасност

със степен на защита IP 65.

Взривозащитените изделия осигу-

ряват сигурна и лесна употреба и

редица предимства. Сред тях са ви-

димите контакти и индикатори за

прекъсване чрез положението на

ръкохватката и заводско монтиран

механичен флаг индикатор, гаранти-

ращ правилното позициониране на

индикаторите на контактите. Таб-

лата разполагат и с видими контак-

ти и индикация за прекъсване през:

двойно заключена врата, когато пре-

включвателят е в позиция „включе-

но“ или тройно заключване на ръкох-

ватката в позиция „изключено“. Мо-

делите позволяват предно и/или

странично манипулиране.

Обезопасените табла от серия

Atex са проектирани за работа с

индуктивни товари и могат да бъдат

включвани и изключвани под товар

(AC23). Дизайнът на изделията е

специално проектиран за индустри-

ални условия, при които има риск от

експлозия поради запрашаване. Кор-

пусът е изработен от галванизира-

на стомана с дебелина 2 мм. Табла-

та са защитени с триплексно

стъкло, като разполагат с "S" тип

ръкохватки и метален заключващ

лост за оптимална сигурност.

Огромно улеснение за нашите

клиенти е проектирането и изработ-

ката на серията Atex в заводите на

Socomec във Франция по задание и

спецификации на клиента, което

позволява гъвкавост и адаптивност

спрямо конкретното приложение.

Socomec  е предпочитан партньор за

индустриални гиганти като швей-

царския Holcim, италианския Ital-

cementi, на когото в момента се

доставят таблата за разширение-

то в Девня и др.

Socomec се представлява от DTS

в направлението си за UPS още от
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1995 г. В началото на 2012 г. DTS

получи изключителни права за дист-

рибуцията на SCP - продуктите за

превключване, контрол и защита на

Socomec, а в началото на 2013 г. и

за компонентите за изграждане на

соларни паркове и покривни/ фасад-

ни фотоволтаични конструкции на

същия производител.

Специално за изложенията Булкон-

трола и Бултерм 2014 в Интер Екс-

по Център – София ще пристигне

демонстрационен ван, в който ще

бъдат представени иновативните

продукти на Socomec. Посетители-

те ще могат да се запознаят със

софтуера за управление на енергия-

та Vertelis, сериите автоматични

АВР превключватели Sircover, ATyS и

ATyS M, гама разединители в комби-

нация с предпазители Fuserbloc, га-

мата разединители Sirco. Пред гос-

тите ще бъдат демонстрирани и

мултифункционални измерватели,

модел Diris, устройства за измерва-

не на енергия Countis, диференциал-

но токовите релета Resys, както и

разнообразни решения за защита и

превключване за фотоволтаични

инсталации от френския производи-

тел.

Иван Попов,

управител на DTS

Съвременните релейни
защити осигуряват
комплексна
функционалност

Интелигентните електронни ус-

тройства (ИЕУ) за релейна защита,

контрол и управление са подходящи

за различни сектори на енергетика-

та и индустрията – за всички обек-

ти на електроенергийната система

(от производство, пренос и разпре-

деление до крайния потребител на

енергия), за транспортни предприя-

тия, заводски подстанции и други

индустриални обекти, както и за

обекти с интегрирани ВЕИ системи

(вятърни централи, соларни паркове

и др.).

Комплексните ИЕУ за релейна

защита и управление от серията

DRAGON3 са най-новото попълнение

в продуктовата гама на РОКОН АД.

Устройствата се отличават с оп-

ростен, икономически ефективен и

максимално компактен дизайн. Сери-

ята DRAGON3 предлага 8 основни

конфигурации: диференциална/ дис-

танционна защита на електропрово-

ди - RLI 402/1 D3; диференциална

защита на двунамотъчни/трина-

мотъчни трансформатори - RTI402/

3 D3; комплексна посочна/ непосоч-

на максималнотокова и земна защи-

та - RFI 401 D3/RFI 401С D3; комплек-

сна защита на двигател RMI 401 D3;

диференциална защита на шини RBP

401 D3 за до 4 зони и 32 периферни

устройства; локален контролер за

управление, измерване и сигнализа-

ция RTU 401 D3; авариен регистра-

тор RDR401D3 и контролер RMU401

D3. Серията се отличава с модулна

структура, която включва терми-

нални блокове с допълнителни DIs,

DOs, AIs с комуникации по оптичен

интерфейс.

Серията DRAGON3 интегрира

различни видове функции, които зна-

чително разширяват областта й на

приложение: релейна защита, конт-

рол и управление, измерване и изчис-

ление, запис на данни и комуникации.

Устройствата от серията са под-

ходящи за основна и резервна защи-

та, контрол и управление на въздуш-

ни и кабелни линии, трансформато-

ри и двигатели за всички нива на

напрежение.

Използваните специализирани

алгоритми за земна защита позво-

ляват на DRAGON3 да се прилага при

всички видове заземяване на неутра-

лата – изолирана, компенсирана, за-

земена през активно съпротивление

и директно заземена.

DRAGON3  включва функции по кон-

трола на експлоатационните пока-

затели на съоръженията, включител-

но и на ресурса на прекъсвача, като

разполага с гъвкаво програмно оси-

гуряване, позволяващо добавяне на

нови функции по релейна защита и

управление без необходимост от

промяна на външните връзки.

Концепцията при разработването

на апаратурата от серията пред-

вижда изграждането на напълно циф-

ровизирани подстанции, при които

аналоговите величини от измери-

телните трансформатори се преоб-

разуват в цифрови от локални кон-

тролери RMU401 D3 (merging units),

разположени в близост до първично-

то съоръжение и се предават по

процесна шина (process bus) и прото-

кол IEC 61850–9–2 към по-горно ниво

на йерархия на системата за авто-

матизация и управление на подстан-

ции (САУП).

В серията е включена възможност

за конфигуриране и настройка с пре-

носим компютър, посредством

Windows-съвместим MMI софтуер

(една програма за всички модели).

Всяко от устройствата DRAGON3

разполага с локален HMI интерфейс

на предния панел, удобна клавиату-

ра, LED индикация и графичен/букве-

но-цифров дисплей. Апаратурата от

серията включва и възможност за

комуникации с горно йерархично ниво

на САУП по електрически/оптични

интерфейси и комуникационни про-

токоли съгласно IEC стандарти,

включително IEC 61850, както и

GOOSE комуникации между отделни-

те устройства.

Устройствата от серията пре-

минават в оторизирани лаборато-

рии типови тестови изпитания за

електромагнитна съвместимост,

изолация, механична якост и клима-

тични условия съгласно изисквани-

ята на съвременните IEC/EN стан-

дарти.

Високотехнологичните и отгова-

рящи на всички съвременни изисква-

ния цифрови устройства за релей-

на защита, контрол и управление на

РОКОН АД отразяват дългогодиш-

ния опит на бранша в нови, модерни

и иновативни концепции, съчетава-

щи високотехнологични и бързи ре-

шения, интуитивен и достъпен кон-

трол, безопасност при работа, ви-
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сока степен на сигурност на данни-

те и изключителна гъвкавост за

разнообразни приложения.

Веселин Габровски,

главен експерт в РОКОН

Постоянният мониторинг
е неразделна част от
надеждната защита

До 2030 г. потреблението на елек-

тричество ще бъде 70% по-високо,

отколкото е днес, тъй като необхо-

димостта от електроенергия в раз-

виващите се икономики ще увеличи

търсенето в световен мащаб. Чрез

управление, мониторинг и контрол на

потреблението може да се осигури

до 30% икономия, а решенията за

енергийна ефективност могат да

сигурят и до 57% от намаляването

на емисиите на парникови газове

(GHG).

Според Шнайдер Елекрик осигуря-

ването на сигурна защита на систе-

мите за електроразпределение е

много тясно свързано с доброто им

познаване. Редно е всяка съвкупност

от апарати и защити да бъде раз-

глеждана като едно цяло, за да се

гарантира нормалната работа на

цялата система. Т.е. постоянният

мониторинг е неразделна част от

надеждната защита, а автоматиза-

цията на процесите по управление

и защита може да се разглеждат

като мярка по енергийна ефектив-

ност.

Енергийната ефективност може

да се дефинира като съотношение-

то между консумирана и произведе-

на енергия. С други думи, това е

способността да се извършва съща-

та функция с по-малко енергия - цел-

та на всяка система за управление.

В днешните сгради инсталирането

на ефективна WAGES (вода, въздух,

газ, електричество, пара) измерва-

телна система може да бъде източ-

ник на значителни енергийни спестя-

вания.

Крайъгълният камък на енергийна-

та ефективност е непрекъснатото

измерване и автоматизация. Систе-

мите често използват динамична

визуализация при следене на потреб-

лението на енергия и състоянието

на товарите, а чрез графики и таб-

лици се илюстрират данните по

прегледен начин. Например измерва-

не може да покаже, че вентилацион-

ната система на сградата консуми-

ра повече от допустимото. Едно

лесно решение би било да се намали

скоростта на двигателя с няколко Hz

до ограничаване на потреблението,

без това да води до отрицателно

въздействие върху комфорта. Ако

отидем една крачка напред, може да

използваме системи за автоматичен

контрол. Те са по-ефективни, по-

дългосрочни и с принос за цялостна-

та енергийна ефективност, т. е.

гарантират, че дадена сграда изпол-

зва само толкова енергия, от колко-

то се нуждае.

Независимо дали използват про-

сти енергийни табла или сложна

система за автоматизация и конт-

рол, непрекъснатото измерване дава

на операторите достъп до данни, с

които те могат да оптимизират

текущи договори за доставка на

енергоносители, както и възмож-

ност да проверяват за грешки при
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фактуриране или да следят дали

доставчиците спазват договорните

условия.

Непрекъснатото автоматично

измерване може да помогне на соб-

ствениците на сгради, оператори и

наематели за: идентифициране на

възможности за намаляване на раз-

ходите чрез оптимизиране на не-

ефективност; управление на заявки-

те, за да се намали влиянието на

промените в цените и да се гаран-

тира надеждността и непрекъсна-

тостта на системата без рискове;

подобряване на използването на

енергия чрез сравняване на енергий-

ните разходи в идентични съоръже-

ния вътрешно и външно; разпределя-

не и префактуриране на разходите;

подобряване на планирането на на-

товарванията.

Все повече и повече устройства

разполагат с вградена електроника

с възможности за комуникация. Ос-

новната им функция се нуждае от

измерване на ток и те са в състо-

яние да изчислят данните за потреб-

лението на различни типове енергия.

В сравнение с независими мерители,

тези устройства не се нуждаят от

допълнителни външни токови транс-

форматори и като цяло се избират

за функции като защита или конт-

рол. Те обикновено не предоставят

разширени функции за измерване.

Категорията на измервателното ус-

тройство обикновено зависи от

това къде е инсталирано то в сис-

темата. Обикновено тези устрой-

ства следят основните

източници на енергия и

трябва да позволяват:

анализ на профила на на-

товарване и пиковото

потребление (стойност

и продължителност);

проверка на сметките

за енергия и евентуал-

ни санкции (потребле-

ние на реактивна енер-

гия и претоварване и

др); анализ на качество-

то на електроенергия-

та като например хар-

монично изкривяване;

sub - мерене (следене на

консумацията по зони

или по центрове на се-

бестойност ) за разпре-

деление на разходите; мониторинг на

консумацията; анализ на потребле-

нието на енергия.

Контролни устройства се инста-

лират най-близо до точката на по-

требление и те следва да позволя-

ват: измерване на енергията и раз-

бивки, както е дефинирано в някои

стандарти или се изисква при някои

сертифицирания, или да се даде

възможност за бенчмаркинг; опреде-

ляне на броя на работните часове на

машина или мотор; мониторинг за

потребление на енергия; анализ на

потреблението на електроенергия и

оптимизация и контрол.

инж.Стилиян Янев,

маркетинг мениджър,

Шнайдер Електрик България

Съвременните прекъсвачи
Schrack осигуряват
високо ниво на
селективност и
оптимална защита

Най-често използваните устрой-

ства за защита на електроразпре-

делителните системи са автома-

тичните прекъсвачи. Прекъсвачът е

механично комутационно устрой-

ство, което може да включва, про-

вежда и прекъсва токове при нормал-

ни работни условия на веригата, а

също така и да включва, провежда за

определено време и да прекъсва

токове при определени анормални

условия на веригата като тези при

късо съединение.

Съвременните прекъсвачи НН

(ниско напрежение), като например

сериите МО и МС, предлагани от

Schrack Technik, притежават модер-

ни функции, чрез които се осигурява

високо ниво на селективност и оп-

тимална защита в диапазона от 0,16

до 6300 А. Тези прекъсвачи работят

отлично съвместно, като имат

възможност да комуникират помеж-

ду си. При поява на късо съединение

(к. с.) всеки от прекъсвачите в да-

дената електрическа верига пита

по-долностоящия дали късото съеди-

нение е възникнало в следващото по-

долно ниво. По този начин к.с. се

локализира точно и изключва най-

близкия горностоящ прекъсвач по

посока на енергийния поток.

В прекъсвачите се вграждат за-

щитни блокове, които могат да кон-

тролират и предпазват както най-

обикновени, така и специални елек-

троинсталации, благодарение на

своите възможности за настройки

по ток и времена на изключване.

Изборът на настройването на

защитните блокове зависят от

типа инсталация, за която е пред-

назначена защитата, както и коор-

динацията с другите устройства.

Параметрите, които се настрой-

ват, са ток и време, като по този

начин може да се конфигурира инди-

видуална крива на изключване за

всеки отделен случай. Разглеждани-

те от нас защитни устройства са

както следва:

Защити от претоварване и

к.с.(термомагнитни) и защити от

к.с.(магнитни) - термомагнитните

защити използват биметална плас-

тина и електромагнит, за да уста-

новят тока на претоварване и късо

съединение. Подходящи са както за

мрежи с променлив, така и с посто-

янен ток.

Защити от ток на утечка - защи-

тите от ток на утечка са допълни-

телни защити, които могат да

бъдат компактни устройства,

свързвани към автоматичния

прекъсвач, но могат да се изпълнят

и посредством дефектнотокови

релета и специални чувствителни

токови трансформатори.

Електронни защитни блокове -

стойността на тока, който преми-

нава през защитния прекъсвач, се

обработва от електронен компо-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2014 31

електроенергетика

нент (микропроцесор), който го

сравнява с предварително зададени

стойности. При превишаването на

тези предварително зададени стой-

ности се задейства изключването на

прекъсвача чрез отварящ соленоид,

който директно въздейства на ра-

ботния механизъм на прекъсвача.

Защитните функции и настройва-

емите параметри на електронните

блокове са следните:

Защита от претоварване (тер-

мична защита) с обратнозависимо

продължително времезакъснение -

Ir=(0,5…1) x In, където: Ir - ток на

настройка на термичната защита;

In – номинален ток; tr – времезакъс-

нение на термичната защита,

tr=2÷20 s, при стойност на тока 6xIr.

Бързодействаща защита от к.с.

с настройваемо времезакъснение -

Isd=(2…10) x In, където: Isd - ток на за-

работване на бързодействащата за-

щита; tsd – времезакъснение на бързо-

действащата защита, tsd=0÷1000

ms.

Ii – ток на заработване на мигно-

вената защита (токова отсечка) -

Ii=(2…12) x In. При ток

на к.с. по-голям от Ii  ав-

томатичният пре-

късвач трябва да из-

ключи мигновено.

G – защита от зем-

но съединение с на-

стройваемо време-

закъснение - функция за

защита на инсталаци-

ята в случай на к.с.

спрямо земята.

U - защита от деба-

ланс на фазите - за-

щитна функция, която

сработва, когато се

установи съществен

дебаланс между токовете на отдел-

ните фази, защитени с прекъсвача.

UV - Минималнонапреженова защи-

та - защитна функция, която сработ-

ва, когато фазовото напрежение

падне под предварително зададена

стойност.

OV - Максималнонапреженова за-

щита - защитна функция, която сра-

ботва, когато фазовото напрежение

превиши предварително зададена

стойност.

М - Термична памет - благодаре-

ние на тази функция е възможно да

се отчете нагряването на компонен-

тите, така че изключването да е

толкова по-бързо, колкото по-малко

време е изминало от последното сра-

ботване на защитата.

Петър Стоянов,

електро инженер продажби,

Шрак Техник
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Обследване за енергийна
ефективност на
промишлени системи

енергийна ефективност

Законът за енергийната ефектив-

ност (ЗЕЕ), който транспонира Ди-

ректива 2006/32/ЕО относно ефек-

тивността при крайното потребле-

ние на енергия, въвежда ясни изиск-

вания по отношение енергийната

ефективност в промишлените сис-

теми. Съгласно ЗЕЕ всяка промишле-

на система с годишно потребление

на енергия над 3000 MWh има опре-

делена индивидуална цел за енергий-

ни спестявания към 2016 г. Законът

за енергийната ефективност регла-

ментира извършването на обследва-

ния за енергийна ефективност от

промишлените системи с годишно

потребление на енергия над 3000

МWh. Обследването се извършва от

физически или юридически лица, ко-

ито са вписани в регистър, под-

държан от АУЕР. В ЗЕЕ са описани

изискванията, които тези лица след-

ва да изпълняват, за да могат да

получат правоспособност за из-

вършване на обследвания за енергий-

на ефективност на промишлени си-

стеми и да бъдат включени в реги-

стъра.

Обследване за енергийна
ефективност на
промишлени системи

Обследването за енергийна ефек-

тивност на предприятията следва

да се извършва най-малко веднъж на

всеки 5 години, като мерките, пред-

писани в обследването, трябва да

бъдат изпълнени от собственици-

те на промишлените системи до

2016 г. Изпълнението на мерките

осигурява реализирането на енер-

гийни спестявания, които са в съот-

ветствие с разпределените индиви-

дуални цели на промишлените сис-

теми.

С цел повишаване на енергийната

ефективност, в Закона са въведени

изисквания за управление на енергий-

на ефективност в промишлените

системи. Управлението се осъще-

ствява чрез ежегодно изпълнение на

планове и програми по енергийна

ефективност, които са в съответ-

ствие с издадените доклади от на-

правеното обследване, както и чрез

изпълнението на мерките, предвиде-

ни в плановете и програмите. Соб-

ственикът на всяка промишлена

система посочва поне един служи-

тел, в чиято длъжностна характе-

ристика да бъдат включени задълже-

ния, свързани с управлението на

енергийна ефективност.

Директива 2012/27/ЕС относно

енергийната ефективност, която

отменя Директива 2006/32/ЕО,

въвежда изисквания за извършване на

обследвания за енергийната ефек-

тивност и изпълнение на предписа-

ните мерки на всички промишлени

системи, без значение от енергий-

ното им потребление.

В момента се подготвя нов Закон

за енергийната ефективност, който

трябва да транспонира Директива

2012/27/ЕС. По този начин, след въ-

веждането на нейните разпоредби,

свързани с обследването за енергий-

на ефективност на промишлени си-

стеми в национално законодател-

ство, се очаква обхватът на задъл-

жително обследваните промишлени

системи да бъде разширен.

Енергийното обследване разкрива

потенциала за намаляване на енер-

гийното потребление в промишлена

система. Чрез него се установяват

проблемните места, дейностите,

върху които да се насочи внимание-

то и да се приложат мерки за пови-

шаване на енергийната ефектив-

ност. Прави се оценка на икономичес-

ки най-ефективните мерки, което

означава с най-малки инвестиции да

се постигнат големи спестявания на

енергия при запазване качеството на

произвежданата продукция. С из-

пълнението на мерките за енергий-

на ефективност ще се постигне по-

ниска себестойност на произвежда-

ната продукция, подобряване на кон-

курентоспособността на български-

те предприятия, намаляване на край-

ното енергийно потребление, а от-

там и намаляване на вредните еми-

сии, отделяни в атмосферата.

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи,

регламентирано от Закона за енергийна ефективност, е задължително

за много голям процент от българските индустриални предприятия. С

цел да предложим подробен преглед на действащата у нас нормативна

рамка в областта, актуалните директиви и стандарти за енергийна

ефективност, както и възможностите за оптимизация на енергийно-

то потребление в българската промишленост, потърсихме мненията

на ангажираните в тази сфера експерти. В настоящия брой на сп. Енер-

джи ревю ви представяме позициите на Агенцията за устойчиво енер-

гийно развитие (АУЕР) и Камара на енергийните одитори. В следващия

брой на списанието очаквайте продължение на темата, в което ще се

включат експерти от Българския институт за стандартизация, Лойдс

Регистър България и др.

Агенция за устойчиво енергийно развитие:
Нормативни основания за провеждане на обследвания
за енергийна ефективност на промишлени системи
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Инж. Никифоров, как оценявате

потребността и ползите от об-

следването за енергийна ефектив-

ност на промишлени системи за

българските индустриални предпри-

ятия?

Обследването за енергийна

ефективност на промишлени сис-

теми е комплексен независим пре-

глед на всички системи за достав-

ка, производство, преобразуване и

консумация на енергийни ресурси,

както и свързаността им с мате-

риалните потоци в конкретното

производство. Посредством об-

следване собственикът на промиш-

лената система добива детайлна

представа за дела на консумирана-

та пряка и преобразувана енергия

в отделните етапи на производ-

ството и структурните единици

на предприятието. Чрез този ана-

лиз се установяват производстве-

ните процеси и структурни едини-

ци с най-голямо потребление на

енергия и се набелязват конкрет-

ните мерки за намаляване на енер-

гийната консумация. На предложе-

ните в енергийния одит енергоспе-

стяващи мерки се прави технико-

икономическа оценка, в която мер-

ките се степенуват според тяхна-

та рентабилност.

Опишете най-често срещаните

пропуски, които предприятията у

нас допускат по отношение на

енергийната ефективност на про-

мишлените си системи.

Въпреки високата енергийна ин-

тензивност на индустрията в

България спрямо ЕС, по-голямата

част от предприятията не търсят

причината за високите си енергий-

ни разходи в количеството консу-

мирана енергия, а ги отдават на це-

ните на енергоносителите, въпре-

ки че тези цени са едни от най-

ниските в ЕС. Основен пропуск е

липсата на енергиен мониторинг в

промишлената система – в кои зве-

на от производствения процес как-

ви енергийни ресурси се консуми-

рат и оправдани ли са те спрямо

вида и количеството на произведе-

ната продукция от съответния

участък или агрегат. Когато ме-

ниджърският екип не разполага с

тази информация, евентуалният

преразход на енергия се забелязва

в края на отчетния период. Този

период, в зависимост от вида на

енергоносителя и вътрешната

организация в дружеството, може

да бъде различен - месец, тримесе-

чие, а понякога дори година. Това

води до ненавременно установява-

не на проблема и закъснели кориги-

ращи действия.

Кои са основните предизвикател-

ства пред инвестициите в енергий-

на ефективност у нас?

Основните предизвикателства

пред инвестициите в енергийна

ефективност са свързани с опреде-

лянето на точно подбрани мерки,

водещи до максимален резултат при

оптимални нива на вложените раз-

ходи. Това е и основната задача на

енергийния одитор. Проблем поняко-

га се оказва дори убеждаването на

ръководителите на дадена промиш-

лена система в реалността на про-

гнозните резултати от прилагане-

то на конкретна мярка. Има случаи,

в които след изпълнението на инве-

стицията самите мениджъри при-

знават, че са били скептично на-

строени спрямо нея, а всъщност

постигнатият ефект далеч е над-

хвърлил очакванията им.

Какви са най-често препоръчвани-

те мерки за повишаване на енер-

гийната ефективност на промиш-

лени системи?

Една от най-важните мерки, коя-

то всяко едно предприятие трябва

да предприеме, е да постави начало-

то на изграждането на система за

енергиен и продуктов мониторинг.

Тези системи са от отворен тип и

могат да бъдат надграждани във

времето. Те спомагат и за лесна

прогнозируемост на енергийната

консумация, което е свързано с из-

лизането на свободния пазар на енер-

гийни ресурси и доказването на ре-

ализираните икономии от изпълнени-

ето на енергоспестяващи мерки.

Другите предписвани в енергийни-

те обследвания енергоспестяващи

мерки са много разнообразни и са

свързани със спецификата на конк-

ретната промишлена система, в

това число не трябва да се забравя

и оптимизацията на енергопотреб-

лението в сградния фонд и свързани-

те с него системи за поддържане на

микроклимат. Повишаването на

енергийната ефективност е процес,

търпящ непрекъснато развитие,

свързан с внедряването на все по-

нови технологии, който не свършва

с изпълнението на препоръките,

предписани при енергийния одит.

Eнергийният одит цели набелязването
на оптимални мерки за повишаване
на енергийната ефективност
инж. Методи Никифоров, член на Управителния съвет

на Камара на енергийните одитори,
пред сп. Енерджи ревю

Eнергийният одит цели набелязването
на оптимални мерки за повишаване
на енергийната ефективност
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Енергоспестяването
зависи от състоянието
на предприятието и
внедрените мерки

Към настоящия момент промиш-

лените предприятия в България най-

общо се делят на две големи групи.

Първата група са новопостроени

предприятия на възраст до 10-15

години. Те обикновено са средни или

малки по размер и оперират с огра-

ничени финанси. Най-сериозният про-

блем при тази група е проектиране-

то и изграждането им по "калъп", т.

е. бързо, евтино и без да се вземат

предвид бъдещите експлоатационни

разходи. Набляга се на законово изис-

кваните марки - топлоизолациите, и

то само в рамките на минимума.

Сертифицираните
енергийни одитори за
потребността и ползите
от обследване за енергийна
ефективност

С цел да представим възможно най-много гледни точки във връзка

с обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се

обърнахме към бранша на сертифицираните енергийни одитори у нас.

Поканихме водещи фирми, извършващи обследване за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи, които са сертифицирани за тази

дейност от АУЕР по чл. 34а, ал. 1 от ЗЕЕ, да се включат в обширната

дискусия за потребността и ползите от провеждане на такива меро-

приятия. Представяме ви коментарите им, подредени в азбучен ред.

Липсват мерки, свързани с утилиза-

ция на отпадна топлина, обвързва-

не на няколко ВЕИ решения в едно и

въвеждане на архитектурни елемен-

ти за постигане енергийна икономия.

Отделен проблем в тази насока е

технологичното ниво на предприяти-

ето както като ниво на окомплекто-

ваност с необходими машини, така

и като енергоемкост на оборудване-

то. Често поради стремеж към фи-

нансови икономии се пренебрегват

спомагателни елементи от техно-

логичното оборудване.

Важно е да се знае, че енергийни-

те разходи на единица продукция

могат да се намалят както чрез

чисти енергоспестяващи мерки,

така и чрез ръст на произведената

продукция при запазване нивото на

енергопотребление. Енергийната и

финансова цена на годишна база на

дадена остаряла машина обикнове-

но стряска собствениците. Ето

защо е необходимо въвеждане на

енергоспестяващи технологии, осо-

бено в сферата на енергоемките

индустрии. Много често новите

машини са с 50 и повече процента по-

ниска енергийна консумация, при

същата или дори по-висока произво-

дителност.

В заключение за тази група пред-

приятия може да се обобщи следно-

то: при правилно осъществени енер-

гоефективни мероприятия собстве-

ниците могат да очакват намаление

на енергийните разходи на единица

продукция в рамките на 30-35%, като

процентът зависи от състоянието

на предприятието и внедрените

мерки.

Втората група промишлени пред-

приятия са стари приватизирани

заводи, при които положението по

посока енергийна ефективност като

цяло е по-тежко. В някои от тях не

Сертифицираните
енергийни одитори за
потребността и ползите
от обследване за енергийна
ефективност
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са правени достатъчни и навремен-

ни инвестиции, а това ги е обрекло

на големи енергийни разходи на еди-

ница продукция и оттам - на тежко

финансово положение. Това най-чес-

то са средни и големи предприятия

с висока енергийна консумация. Доб-

рата новина тук е, че поради голе-

мите си мощности и потребление

при тях е възможно и икономически

рентабилно реализиране на мерки,

неприложими за малки предприятия.

Като пример тук можем да посочим

когенерацията, използването на

отпадна топлина за отопляване на

административни сгради и др.

Другата добра новина за собстве-

ниците на подобни предприятия е, че

при тях размерът на икономиите при

правилно осъществени енергоспес-

тяващи мерки достига 50-65%. Като

извод, възможностите за спестява-

ния силно зависят от състоянието

на предприятието и желанието и

възможностите на собствениците

да инвестират в мерки за повиша-

ване на енергийната ефективност.

инж. Мартин Богоев,

управител на Богоев Консулт

Енергийният одит
предлага конкретни
ефективни решения

Българска енергетична компания

до момента е извършила 49 обслед-

вания за енергийна ефективност на

промишлени системи. Ползите за

предприятията от изпълнението на

мероприятията, заложени в тях, се

изразяват в: обективен анализ на

енергийните разходи, идентифицира-

не зоните с възможности за иконо-

мии и предписването на енергоспе-

стяващи мерки за постигането им,

намаляване на енергийните загуби в

производството и сградите, подо-

бряване ефективността в процеси-

те на преобразуване на енергията и,

не на последно място - подобряване

енергийния мениджмънт и монито-

ринг на разходите на енергия. В ре-

зултат на разработените мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност се определя и количество-

то спестени емисии от въглероден

диоксид. Предложените енергоспес-

тяващи мерки стоят в основата на

дългосрочната стратегия за пови-

шаване на енергийната ефектив-

ност на всяка една обследвана про-

мишлена система.

Основните проблеми при промиш-

лените системи произтичат от

големите загуби в производствени-

те процеси вследствие на остаре-

лите технологии, амортизираното

оборудване, липсата на средства за

поддръжка и т. н. Предприятията

често изпитват проблеми при оси-

гуряването на финансови средства

за реализация на пакета от енергос-

пестяващи мерки, идентифицирани

в обследването. Съществена преч-

ка при МСП е и кредитният риск при

банковото финансиране.

Най-често срещаните пропуски по

отношение на енергийната ефектив-

ност в предприятията се откриват

в липса на уреди за отчитане консу-

мацията на енергия, занижен техно-

логичен контрол и неправилен енер-

гиен мениджмънт. Често не се иден-

тифицират процесите с най-висок

разход на енергия и не се отчита

специфичното въздействие на всеки

отделен разход на енергия върху край-

ната цена на продукта. Липсва добър

контрол и постоянен мониторинг.

Друг пропуск е липсата на интерес

за повишаване ефективността на

производството чрез увеличаване

дела на оползотворяваните вторич-

ни ресурси и отпадна топлина.

При обследваните от БЕК пред-

приятия се налага изводът, че загу-

бите при парокондензните системи,

преноса, разпределението и потреб-

лението на пара са значителни. Това,

разбира се, се отнася и за други

системи, където се генерират съще-

ствени загуби, макар че възможнос-

тите за намаляване на енергийните

разходи са много големи. Именно в

проследяването на тези процеси и

предлагането на конкретно ефек-

тивно решение се състои задачата

на енергийния одит.

Обследванията за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи са

изцяло съобразени с нормативната

база, произтичаща от Закона за

енергийната ефективност. Най-

общо обследването започва със

събиране на информация, анализ и

оценка, извършване на замервания,

оценка на възможностите за подо-

бряване на системите и предлагане

на конкретни енергоспестяващи

мерки, технико-икономическа оцен-

ка на предложените мерки и подобре-

ния, оценка на годишното количе-

ство спестени емисии въглероден

диоксид, изготвяне на финален док-

лад и резюме.

Важна част от обследването на

промишлени системи е извършване

на замервания на отделните систе-

ми и анализ на събраните данни. По-

голяма част от специализираните

уреди, използвани за измерване и

контрол, са определени от Агенция

за устойчиво енергийно развитие
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с Наредба № РД-16-301 от

10.03.2014 г.: електронен термо-

метър, газанализатор, уреди за

измерване скоростта на въздуха,

инфрачервен термометър, ултраз-

вуков дебитометър за течности и

флуиди, ултразвуков дебеломер,

ултразвуков детектор за пропуски

на флуиди, електронна лазерна ру-

летка, луксметър.

проф. д-р Богдан Угърчински,

изпълнителен директор на Българска

енергетична компания

Инвестициите в енергийна
ефективност не трябва да
са инцидентни

Провеждането на обследване за

енергийна ефективност в промишле-

ните системи е индикация за отго-

ворно отношение на ръководството

на предприятието към използването

на енергийните ресурси и опазване-

то на околната среда. То е инстру-

мент за получване на представител-

на картина на показателите на енер-

гопотреблението и за изготвяне на

програма за икономия на енергия,

която води към намалени разходи и

повишена конкурентоспособност.

Качественият енергиен одит осигу-

рява систематизиран подход към

избора на подходящи мерки за енер-

гийни спестявания, към ресурсното

им осигуряване и разположението им

във времето. Отговорните ръковод-

ства организират регулярно провеж-

дане на енергийни одити, не само и

не толкова заради изискванията на

закона, а заради добре осъзнатите

ползи от него. Имаме клиенти, кои-

то са провели по няколко обследвания

за енергийна ефективност, част от

които преди влизането в сила на

Закона за енергийна ефективност.

Голяма част от предложените мерки

намират реализация в практиката на

тези фирми.

Основен пропуск в съвременните

предприятия у нас е отсъствието на

системен подход и дългосрочна про-

грама за енергийна ефективност,

които оставят проблемите в тази

област с нисък приоритет пред ръко-

водството. Често решенията за

инвестиции в областта на енергий-

ната ефективност се вземат инци-

дентно. Сравнително малък е броят

на фирмите, които са въвели елемен-

ти на система за енергиен ме-

ниджмънт. Това ограничава възмож-

ностите им да привличат инвести-

ции към мерки за икономия на енергия,

въпреки че точно в тази област ин-

вестициите са с най-атрактивни

срокове за изкупуване и показатели

за ефективност. Пропускат се и

възможности за използване на привле-

кателни грантови схеми поради лип-

сата на готовност за представяне

на добре обосновани проекти.

В много промишлени съоръжения

няма системи за измерване на основ-

ните вътрешни енергийни потоци,

което ограничава точността и пред-

ставителността на енергийните

анализи. Международният стандарт

по енергиен мениджмънт ISO 50001 е

една добра възможност за отговор-

но използване на енергията и после-

дователно намаляване на енергийни-

те разходи.

При провеждане на енергийно об-

следване е необходимо компетент-

но събиране на ретроспективна ин-

формация за енергийните разходи и

на факторите, които влияят върху

тях. Прилагането на подходящи мо-

дели за обработването на тази ин-

формация помага за надеждно опре-

деляне на базовите енергийни пока-

затели, въз основа на които се про-

гнозира потреблението и се оценя-

ват предлаганите енергийни спестя-

вания. Това се комбинира с измерва-

не на текущи параметри с налични-

те и преносими измервателни при-

бори като електрически анализато-

ри, измерватели на топлинни пото-

ци, теромометри, устройства за из-

мерване на време на работа и др. В

резултат се съставят енергийни ба-

ланси по видове консуматори, които

помагат да се определят зоните с

възможни мерки за икономия на енер-

гия и да се оценят ползите от въвеж-

дането им.

ст.н.с. д-р инж. Димитър Баев,

управител на ЕЕС -

Енергийно ефективни системи

Най-евтината енергия е
спестената енергия

Рутинните ежедневни дейности в

предприятието често притъпяват

сетивата на мениджърите към про-

блемите, които не са непосредстве-
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но свързани с изпълнението на преките производстве-

ни дейности. Поглед от страна на външен специалист

е изключително ценен в такива случаи. Опитното око

на консултанта по енергийна ефективност „улавя“ и най-

дребните отклонения и несвойствени пропуски в енер-

гийната ефективност. Едно добре извършено енергий-

но обследване може да спести огромни средства на

собствениците с прилагането на икономически целесъ-

образни енергоефективни мерки.

Опитът ни показва, че коригиращите енергоспестя-

ващи мероприятия по системите - основни и съпътства-

щи, водят до 60-70% икономии на енергия, а инвестици-

ите не надхвърлят 6-7 години срок на откупуване и то

само от реализираните енергийни спестявания. За мал-

ките и средни предприятия такъв одит също е наложи-

телен и спестява много средства в дългосрочен план.

Периодичното обследване води до качествена оценка на

състоянието, в което се намира обследваното предпри-

ятие, като ясно се открояват тенденциите на намаля-

ване/увеличаване на консумираната енергия по процеси

и по продукти. Обследванията за енергийна ефективност

са и основа за търсене на средства по редица европей-

ски програми, фонд Енергийна ефективност и ВЕИ, спе-

циализирани кредитни линии и др. На практика докладът

от енергийния одит служи за бизнес план на предприя-

тието при кандидатстване за отпускане на кредит от

банки или други институции.

Най-важно е в предприятията да се внедрят сис-

теми за следене на потребените енергоносители по

процеси. Това дава възможност само с един поглед да

се открие пробойната, през която енергията „изти-

ча“ и да се предприемат незабавно коригиращи мероп-

риятия. Най-евтината енергия е спестената енергия.

Нашите предприятия все още разполагат с морално

остаряло оборудване с огромни енергийни разхищения.

Масово отделена паразитна съпътстваща топлина

или студ от технологичните процеси се изхвърлят в

атмосферата. Използването на модерни системи за

оползотворяване на отпадната топлина/студ, в за-

висимост от технологичния процес, водят до намаля-

ване разходите за енергия с до 20-30% при правилно

експлоатиране.

В практиката си използваме преки измервания на

потоците по пътя на доставката и консумацията на

енергия. Чрез съвременни анализатори на енергия, тер-

мовизионни наблюдения и специфични измервания се

натрупва информация за дълъг период от време. След

това, с методите на моделиране на процесите и анали-

тични методи се идентифицират възможните въздей-

ствия за намаляване на енергийните разходи, които се

степенуват по значимост и съответно - икономическа

ефикасност. Екипната работа на нашите специалисти

с експертите в предприятието и собствениците води

до значими икономии за предприятието. Енергийната

ефективност не е самоцел или мода. Тя е обективна не-

обходимост, за да запазим природата жива, докато

печелим и ние, и обществото като цяло.

инж. Михаел Делийски,

управител на Енергоефект консулт
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Обследването на
промишлени системи дава
ясна картина на
възможните икономии

Състоянието на енергийната

ефективност в българските предпри-

ятия влияе значително върху конку-

рентоспособността и финансовото

им състояние. Ролята на енергийния

одитор е да открие и набележи най-

много възможности за повишаване на

енергийната ефективност. Енергий-

ният одит е инструментът, който

дава на ръководството ясна карти-

на за очакваните ползи и варианти за

спестяване на енергия и пари. Много

резерви за подобряване на енергийна-

та ефективност има по отношение

на технологичните процеси. Често

модернизацията на оборудването

автоматично води до подобряване на

енергийната ефективност. Ролята на

одитора тук е да подпомогне избора

на новото оборудване, като оцени

енергийните спестявания. Една от

възможностите за значителни подо-

брения на енергийната ефективност

са електрозадвижванията. Често се

препоръчва смяна на електродвигате-

ли с по-ефективни, а най-значителни

спестявания се реализират за двига-

тели с променлив товар, на които се

добавят електронни системи за ре-

гулиране работата при различните

режими на натоварване.

Предимствата, които предприяти-

ята могат да получат от провежда-

не на обследване за енергийна ефек-

тивност, са: ясна картина на потреб-

лението на всички видове енергия,

комплект от мерки с изчислени ико-

номически ползи от изпълнението им,

както и количествата очаквани спе-

стявания на енергия и емисии СО2.

Установява се наличие на груби греш-

ки при експлоатацията на машини и

съоръжения. Често в предприятията

се предпочитат централизирани си-

стеми за сгъстен въздух пред малки

местни мощности. Това води до за-

губи от триене и охлаждане, както и

от пропуски по трасетата, които по-

ефективният въздушен компресор не

е в състояние да компенсира. Енер-

гийният одитор е длъжен да разпола-

га с ултразвуков детектор за пропус-

ки на флуиди, който да помогне за ре-

гистрирането и отстраняването на

този проблем.

Характерна е и неправилна експло-

атация на вентилационните и клима-

тични инсталации. Често има липси и

непълноти по проектната документа-

ция. Срещат се несъответствия с

техническите параметри на инстала-

циите. Причините за това обикнове-

но са лошата поддръжка на топлооб-

менните повърхнини, неизправността

и лошо КПД на рекуператорите пора-

ди наличие на замърсявания. Не са

редки случаите контролерите на

съоръженията да са налични и работе-

щи, но да не се използват, защото са

включени на "ръчен" режим. Особен слу-

чай в промишлените предприятия са

парните инсталации. Старите паро-

произвеждащи мощности могат да се

заменят с по-екологични когенератив-

ни решения. Задължително е използва-

нето на уреди за тестване на изправ-

ността на кондензните гърнета, ко-

ито са основен виновник за преразход

на енергия в парните инсталации.

Водещо предизвикателство пред

инвестициите в енергийна ефектив-

ност остава достъпът до финанси-

ране. Обикновено се търсят гранто-

ви схеми за финансиране, които не-

винаги са най-доброто решение.

При одитите на промишлени сис-

теми се налага използване на специ-

ализирани уреди, някои от които са

част от списъка с технически сред-

ства за измерване в промишлени

предприятия по изискванията на

АУЕР. Използваме и допълнителна

апаратура, включваща разнообразни

автоматични записващи измерва-

телни устройства (loggers), както и

други уреди, например термовизион-

на камера. Измерването става пре-

димно без намеса в технологичния

процес, чрез индуктивни, фотомет-

рични, инфрачервени, ултразвукови и

други методи.

инж. Антон Тодоров,

управител на ЕнЕфект Консулт

Енергийният одит не е
разход, а инвестиция

Обследването за енергийна ефек-

тивност е необходимост в съвремен-

ните промишлени предприятия. Най-

логично и обективно потребността

от такова обследване може да се

обясни с непрекъснато обновяващите

се производствени технологии и усъ-

вършенстването на машините и обо-

рудването с цел намаляване на енер-

гийните разходи. Проблемът е как да

се промени оценката на собственици-

те на предприятията. Повечето от

тях все още считат енергийния одит

за разход на средства, а не за инвес-

тиция, без да отчитат ползите, кои-

то той носи на бизнеса им.

Сред положителните ефекти от

такова мероприятие са: увеличава-

не на енергийната ефективност,

повишаване на конкурентоспособно-

стта, постигане на добри екологич-

ни ефекти и бърза възвръщаемост на

вложените средства. За съжаление,

често се пропуска възможността за

обективна оценка и точност на дан-

ните при набелязване на оптимални

мерки за повишаване на енергийна-

та ефективност. Това се дължи

основно на кратките срокове за

обследване, които се налагат от

възложителите. Най-добрият вари-

ант за срок е обхващане на зимен и

летен експлоатационен период.

Друг съществен пропуск по отно-

шение на енергийната ефективност

в българската индустрия е изключва-

нето на мерките за оптимизиране на

енергопотреблението и технологич-

ните процеси, които изискват по-го-

леми инвестиции. Собствениците не

оценяват реално ползите от такива

набелязани мерки, защото се притес-

няват как да осигурят необходимите

инвестиции, сигурна ли е реализаци-

ята на продукцията им и съответно

- ще има ли достатъчна възвръщае-

мост на вложените средства.

При обследване за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи

няма определена рамка, както е при

енергийния одит на сгради. За раз-

личните промишлени системи се

използва и различно оборудване в

зависимост от спецификата на об-

следваните обекти. Във всички слу-

чаи обаче е необходим персонал с

богат практически опит и задълбо-
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чено познаване на многообразното

енергетично и технологично оборуд-

ване. Формирането на подходящ екип

е определящо за постигане на добри

резултати при обследването.

инж. Боян Янкулов,

управител на Политехникс

Ползите от енергиен
одит са в пъти повече от
направените разходи

Обследването за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи

трябва да е доброволно и осъзнато,

а не само по задължение. Предпос-

тавка за подобно позитивно отно-

шение към необходимостта от енер-

гиен одит са статистическите

данни за българската икономика. Те

показват твърде висока енергоем-

кост на производството, често

превъзхождаща в пъти конкурентни-

те производства в ЕС. В днешно

време „енергийната съставка“ в

себестойността на единица продук-

ция е твърде важен фактор, който

влияе пряко върху конкурентоспособ-

ността на промишлените системи.

Основна полза от енергийно обслед-

ване за предприятията е значител-

ното намаляване на енергийната

интезивност за единица продукция.

Предприятията допускат редица

пропуски по отношение на енергий-

ната ефективност, които варират

според спецификата и технологична-

та схема на съответното производ-

ство. По мое мнение основната

грешка е свързана с отношението на

собствениците към т. нар. „детай-

лно“ енергийно обследване на про-

мишлените системи. Повсеместно е

схващането, че подобно обследване

е икономически нецелесъобразно и

излишно, което е напълно погрешно.

При извършване на енергиен одит от

сертифицирана за тази дейност

фирма, ползите са в пъти повече от

направените разходи.

Друг пропуск е липсата на анали-

зи за общото и специфичното по-

требление на енергия в предприяти-

ята, които собствениците на про-

мишлени системи трябва да изгот-

вят периодично, най-малко веднъж

годишно. Често липсват оценка на

електропотреблението и анализ на

възможностите по отношение на

електрозахранването – пренос, раз-

пределение и потребление на елек-

троенергия. Грешка е още игнорира-

нето или подценяването на мерките

по техническата и експлоатацион-

ната безопасност на електропот-

реблението, които са в пряка връзка

с предотвратяването на загуби.

Нормално е под „инвестиции за

подобряване на енергийната ефек-

тивност“ да се имат предвид мер-

ки, чието изпълнение само по себе си

води до ефективно намаляване на

абсолютната консумация на енергия

в предприятието, т. е. до спестява-

не на енергия спрямо базовата линия.

Основните предизвикателства пред

подобен род инвестиции са свърза-

ни главно с идентифициране на не-

обходимите инвестиции и с осигуря-

ване на финансовия ресурс за реали-

зирането им.

Обследването за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи се

извършва чрез системен подход и

методи за определяне, остойностя-

ване и анализиране на енергийните

потоци и разходи при производство-

то на стоки и предоставянето на
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услуги. То се основава на информа-

ция за енергийното потребление за

предходен тригодишен период и дан-

ни от измерванията, извършени в

хода на обследването.

Методиката на обследването

включва изпълнението на следните

дейности: анализ и оценка на съще-

ствуващото състояние на системи-

те за производство, пренос, разпре-

деление и потребление на енергия;

определяне на базовата линия на енер-

гийно потребление за основните

енергоносители; оценка на специфич-

ните възможности за намаляване на

енергийното потребление; технико-

икономически анализ на мерките за

повишаване на енергийната ефектив-

ност, както и анализ и оценка на

спестени емисии СО2 за всяка мярка.

При определяне енергийните харак-

теристики на една промишлена сис-

тема тя се разглежда като интегри-

рана. Разходът на енергия в интегри-

раната система е резултат от

съвместното влияние на основните

й компоненти: технологична систе-

ма, гориво-енергийна система, елек-

троенергийна система, топлоенер-

гийна система или други системи

(водоснабдителна, сгъстен въздух,

студопроизводство и др). При обслед-

ването за енергийна ефективност се

използва следното оборудване за из-

мерване и контрол на енергийните

потоци: контактен термометър със

сменяеми датчици; безконтактен

(инфрачервен) термометър с лазерен

прицел; газанализатор с универсална

сонда; цифров термоанемометър;

ултразвуков дебитомер за течности;

ултразвуков детектор на течове;

силови измервателни клещи (волт-

метър-амперметър-ватметър); циф-

ров луксметър.

инж. Стоян Караславов,

управител на Ренова Консулт

Разработва се единен
стандарт за определяне
на енергийните
спестявания

Стандартите за енергийни об-

следвания са включени в Технически

комитет 79 „Електроенергетика“ на

Българския институт по стандарти-

зация. Действащ български и европей-

ски стандарт е „БДС EN 16247-1:2012

Енергийни одити. Част 1: Общи изис-

квания“. На етап преглед и гласуване

са следващите части, които регла-

ментират изискванията за енергий-

ни обследвания на сгради, процеси и

транспорт, както и Част 5 – Компе-

тенции на енергийните одитори.

Стандартите са поръчани от Евро-

пейската комисия във връзка с Дирек-

тива 2012/27/ЕС относно енергийна-

та ефективност и тяхното използ-

ване се препоръчва при разработва-

не или подобряване на националните

схеми за енергийни обследвания.

В стандартите от серията EN

16247 е засегнат и въпросът за енер-

гийния мениджмънт като хоризонтал-

на мярка за енергийна ефективност,

която е приложима във всички секто-

ри. Енергийните одитори са обучени

на основите на енергийния менидж-

мънт и в обследванията обикновено

се посочват мерки за управление на

енергията. За съжаление обаче, пора-

ди ограничения във финансовите въз-

можности на собственика на промиш-

лената система, в повечето случаи

не се залагат технически средства

и системи за енергиен мениджмънт,

а мярката се ограничава с докумен-

тиране и следене на разходите съ-

гласно Раздел V на действащия Закон

за енергийна ефективност „Управле-

ние на енергийната ефективност в

сгради и промишлени системи“.

Общото мнение на колеги е, че

трябва да има по-строги и специфи-

цирани в закона (или наредба към

него) минимални изисквания за вне-

дряване на системи за енергиен

мениджмънт за задължените лица по

ЗЕЕ, каквито са собствениците на

промишлени системи с годишно по-

требление над 3000 MWh. За опреде-

ляне на тези изисквания от полза

могат да бъдат приетите европей-

ски стандарти.

Продължава работата на междуна-

родните стандартизационни инсти-

туции за одобрение на единен стан-

дарт за определяне на енергийните

спестявания. Публикуването на стан-

дарта се очаква през тази година и

ще даде единни насоки за изчислява-

не и верификация на спестяванията

на ниво промишлена система.

д-р инж. Здравко Георгиев,

изпълнителен директор на Софийска

енергийна агенция - СОФЕНА,

председател на ТК 79 на БИС

Индустрията трябва да
бъде стимулирана да
въвежда добрите
европейски практики

Енергийният одит е надежден

метод за оценка и сравнение на ре-

алната консумация на енергия с най-

добрите практики в съответната

промишленост. Оценката на откло-

нението от тези практики разкри-

ва потенциала за икономия на енер-

гия. Обследването за енергийна

ефективност е задължителна пред-

поставка за успешно въвеждане на

мерки за икономия на енергия и спе-

стява рисковете от предприемане

на погрешни стъпки в това направ-

ление.

Нашият опит при обследване на

промишлени системи в областите

на черната и цветната металургия,

циментовото производство, елект-

рониката, дървообработването,

производството на пластмаси, как-

то и в други отрасли на промишле-

ността, показва, че собствениците

и ръководният персонал на предпри-

ятията оценяват енергийното об-

следване като една добра възмож-

ност. Така те се възползват от

допълнителен поглед отвън, който

би открил незабелязаните пробле-

ми и би спомогнал за идентифици-

рането на допълнителен потенци-

ал за подобряване на системите за

производство, пренос и консумация

на енергия и усъвършенстването на

технологичния процес.

Най-често срещаните пропуски,

които предприятията у нас допускат

по отношение на енергийната ефек-

тивност, са: използване на енерго-

емко технологично оборудване от по-

старо поколение; липса на рекупера-

ция на отпадната топлина от тех-

нологичните процеси; допускане на

загуби на компресиран въздух; изпол-

зване на двигатели без честотно

регулиране на оборотите, както и

слабо използване на енергия от ВЕИ

като слънчеви колектори и термо-

помпи.

Като правило най-голямото пре-

дизвикателство при въвеждането

на енергоспестяващи мерки е оси-

гуряването на необходимите инве-

стиции. Обикновено предприятието

планира собствени средства и мно-

го рядко участва в европейските
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програми по енергийна ефектив-

ност, тъй като техният брой е

доста ограничен. Считаме, че инду-

стрията трябва да бъде стимули-

рана за въвеждането на добрите ев-

ропейски практики по отношение на

енергийната ефективност.

Методиката, която се използва

при обследване за енергийна ефек-

тивност на промишлени системи, е

разработена от Агенцията по енер-

гийна ефективност (сега АУЕР) и е

утвърдена от министъра на иконо-

миката и енергетиката.

Обследванията включват няколко

основни етапа и дейности. Процесът

започва с подготвителен етап, по

време на който се събира и обработ-

ва информация за функционирането

на промишлената система и разхо-

дите на енергия за предходен три-

годишен период. Следват етап за

установяване на енергийните харак-

теристики на промишлената систе-

ма и етап за анализ на енергийните

баланси на системите за електрос-

набдяване, топлоснабдяване, водо-

снабдяване и газоснабдяване, както

и фаза за разработване на мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност. Обследването приключва

със заключителен етап, който обхва-

ща изготвяне на доклад и резюме за

отразяване на резултатите от об-

следването.

Анелия Райчева,

експерт Енергийна ефективност

в ТЮФ Рейнланд-България

Потенциалът за
енергоспестяване от
промишлени системи у
нас е висок

В България реално се заговори за

енергийна ефективност преди око-

ло 10 години с влизането в сила на

Закона за енергийна ефективност и

наредбите към него. Безспорно нуж-

дата от обследване на промишле-

ни системи е голяма. Повечето про-

мишлени системи във всички секто-

ри у нас са с изключително висок

специфичен разход на енергия за

единица продукция. Естествено

произтича нуждата този разход да

бъде минимизиран, а спестените

средства да се вложат в ново тех-

нологично оборудване, което да

повиши качеството на изходната

продукция. Смисълът на обследване-

то е да се определят специфични-

те възможности за намаляване на

енергийното потребление в про-

мишлените системи и да се пре-

поръчат енергоспестяващи мерки

(ЕСМ) за повишаване на енергийна-

та ефективност.

Високият специфичен разход про-

изтича от няколко основни фактора:

старо и амортизирано технологич-

но оборудване; излишно презастра-

ховане на инсталираните мощности;

нерационално използване на съще-

ствуващите възможности за песте-

не на енергия; незаинтересованост

от страна на ръководствата на

дружествата. Потенциалът за спе-

стяване от промишлени системи у

нас със сигурност е доста над този

в развитите държави. Тук с по-мал-

ки инвестиции може да се стигне до

висок процент на спестяване, тъй

като нивото на енергийна ефектив-

ност по принцип е по-ниско.

Обследването за енергийна ефек-

тивност е основа за определяне на

енергийните характеристики на

обектите, за съставяне на програ-

ми за енергийна ефективност и осъ-

ществяване на мерки за енергоспе-

стяване, както и за последващ ме-

ниджмънт на енергийните системи

в обектите. Внедряването на мер-

ки за енергийна ефективност подо-

брява структурата на разходите и

осигурява по-добра конкурентоспо-

собност на произвежданите продук-

ти.

Обикновено инженерният състав

на предприятията е наясно с пробле-

мите на съответните системи и с

възможностите за разрешаването

им. Решенията обаче често включ-

ват сериозни инвестиции. Ръковод-

ствата в повечето случаи се отказ-

ват поради липса на средства и

мерки за отстраняване на проблеми-

те изобщо не се предприемат. Пре-

небрегва се фактът, че това би

довело до бъдещи печалби и повиша-

ване качеството на продукцията. В

новите индустриални предприятия,

от друга страна, проблемите,

свързани с енергийна ефективност,

са решени още в предпроектните
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проучвания и технологичните разра-

ботки. Въведени са в експлоатация

нови съвременни технологии и са

отчетени почти всички възможнос-

ти за спестяване и икономии на

енергия. Добра възможност в тази

посока е програмата "Енергийна

ефективност и зелена икономика" по

ОП "Конкурентоспособност", която

доказа, че когато се стимулира

българското производство (в случая

малки и средни предприятия), реше-

ния и възможности могат да се на-

мерят.

Най-често срещаните пропуски по

отношение на ЕЕ в промишлените

системи са свързани с получаване-

то, оползотворяването и разходва-

нето на енергийните потоци, в това

число електрическата и топлинна-

та енергия. Друг проблем е липсата

на правила за експлоатация и под-

дръжка на енергийните системи,

както и за въвеждане на енергиен

мониторинг. В много малка степен

се използват и когенерационни сис-

теми. А когенерацията, която по

своята същност е технология за

комбинирано производство на топ-

лина и електроенергия, е едно от най-

ефективните решения за енергопро-

изводство. Освен повишаване на

производствената ефективност и

намаляване на разходите за първич-

ни енергийни ресурси, с когенераци-

ята се постигат и по-ниски нива на

вредни емисии, изхвърляни в атмос-

ферата.

От особена важност е да се об-

съдят подробно проблемите, свърза-

ни с енергийната ефективност в

промишлените системи и да се събе-

рат необходимите данни, за да се

изготви стратегия за действие,

включваща набелязване на ключови

зони за търсене на енергоспестяващ

потенциал.

инж. Манчо Иванов, експерт

Eнергийна ефективност в промишлени

системи и Топлоенергетика във

Финвера Консулт

Ползите за
предприятията от
обследване за енергийна
ефективност са безспорни

Необходимостта от повишаване

на енергийната ефективност в

България се определя като един от

основните национални приоритети.

По принцип всяка промишлена систе-

ма може да бъде обследвана за енер-

гийна ефективност. Веднъж на все-

ки пет години е задължително да

бъдат обследвани предприятията с

годишно потребление на енергия над

3000 MWh. Тази мярка не е случайна.

Освен че се намаляват вредните

емисии от въглероден диоксид, пол-

зите за предприятията, преминали

обследване, са безспорни. В резултат

на обследването за енергийна ефек-

тивност те получават подробен

анализ за състоянието на енергийно-

то потребление и предписание с

мерки за подобряване на енергийни-

те характеристики на промишлена-

та система. По този начин се спаз-

ват законовите изисквания, а след

изпълнение на енергоспестяващите

мерки се намалява енергийното по-

требление и се понижават разходи-

те при производството.

Когато предприятията имат

съществени пропуски по отношение

на енергийната ефективност, те

обикновено са наясно с тях и се стре-

мят да ги отстранят. След извърше-

но енергийно обследване собствени-

кът на промишлената система тряб-

ва да приложи предписаните мерки,

които са свързани с инвестиции в

техническо оборудване. Срокът, в кой-

то трябва да започне изпълнението на

мерките, е 2 години. Оперативните

програми за енергийна ефективност

са добра възможност за получаване на

средства за закупуване на оборудва-

не. Дори при наличието на тази

възможност в случаите, когато пред-

приятията са одобрени бенефициенти

по тези програми, те често са зат-

руднени да осигурят собствени сред-

ства за съфинансиране.

При обследването за енергийна

ефективност на промишлени систе-

ми използваме необходимите соб-

ствени технически средства за из-

мерване и контрол, одобрени от

Агенцията за устойчиво енергийно

развитие. Сред тях са средства за

измерване на различни характерис-

тики като температура, състав на

димни газове, скорост на въздуха,

параметри на електрически ток,

осветеност и др., както и термови-

зионна камера тип Fluke Ti35.

Етапите, през които протича

обследването, включват оглед на

обекта, събиране и обработка на

информация за функционирането на

промишлената система, установява-

не на енергийните й характеристи-

ки, разработване на мерки за повиша-

ване на енергийната ефективност, а

накрая - изготвяне и представяне на

доклад и резюме с резултатите от

обследването.

инж. Красимир Лачев, ръководител на

отдел Енергийна ефективност към

Център за изпитване и европейска

сертификация
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През май 2014 година БЕА празну-

ва два юбилея - 115 години от създа-

ването на БЕА в Дюселдорф и 20 го-

дини от основаването на БЕА ТДЛ в

Лаузиц, а също така и присъединява-

нето й към новата марка "Актемиум".

БЕА води началото си от
далечната 1899 година
когато Хайнрих Гарбе и Вилхелм Ла-

майер основават в Дюселдорф "Дру-

жество за изграждане на електричес-

ки съоръжения" (Baugesellschaft fur

elektrische Anlagen или съкратено БЕА).

До средата на 30-те години на 20 век

БЕА се утвърждава в сферата на

електрооборудването за индустрия-

та и откритите рудници за кафяви

въглища. През втората половина на

20 век фирмата се развива в две ос-

новни направления - метали и добив

на суровини.

След падането на Берлинската

стена и обединението на Германия

отварят врати първите фирмени под-

разделения в Източна Германия, пре-

димно в Лаузиц - областта с най-мно-

го открити рудници в страната. През

1994 г. в Лаузиц е поставено начало-

то на БЕА ТДЛ, която бързо се прев-

ръща в лидер на пазара при рехабили-

тацията и модернизацията на теж-

115 години фирмена история

ко минно оборудване като багери, лен-

тови транспортьори, електротехни-

ческа и комуникационна инфраструк-

тура. Дейността на групата на БЕА

е организирана в различни сфери, та-

ка че да обхваща много пазари - от-

крити рудници, енергийна техника,

хидротехника и технически услуги.

Развитието на фирмата
не спира дотук

Няколко години по-късно е основано

дъщерно дружество във Вроцлав (Пол-

ша), а през 2001 г. - дружество "БЕА Бал-

кан ЕА" ЕООД в София. По-големите

проекти в България са свързани с мо-

дернизацията на роторни багери SRs

1301 и SRs 2000, кофово-верижни баге-

ри ERs 710, претоварачи BRs 1400 за

основния партньор "Мини Марица-из-

ток" ЕАД. За минното предприятие

"БЕА Балкан ЕА" ЕООД е изградило един-

ствените в България системи за взе-

мане на проби от въглища, движещи се

по гумено-транспортни ленти в рудник

"Трояново-север" и "Трояново-3". В сфе-

рата на електроснабдяването дружес-

твото има няколко проекта за ЕВН Бъл-

гария - участие в изграждането на под-

станция "Царацово" в частта за КРУ

20 kV, както и доставка и монтаж на

мобилни подстанции.

В периода от 2007 до 2010 г. са ос-

новани две представителства в Ал-

мати и Екибастуз (Казахстан), а след

това и дъщерното дружество TOO

"БЕА Казахстан".

Преди три години БЕА
беше придобита от
френския концерн VINCI
Energies
с което стана част от глобалната

индустриална мрежа на едно от най-

големите предприятия в света, пред-

лагащи услуги в областта на енергий-

ните и информационните технологии.

Дейностите на концерна се презен-

тират под 6 търговски марки, всяка

от които е насочена към определен

пазарен сегмент. Съгласно тази мар-

кетингова стратегия групата на БЕА

и много други фирми в рамките на кон-

церна бяха присъединени към индус-

триалната марка Actemium.

Повече от 100 години ние работим

в сферата на енергетиката. Опирай-

ки се на практическия ни опит и

ориентирани към крайни резултати,

ние търсим и намираме отправени

към бъдещото решения. Клиенти от

много страни разчитат на нашето

обширно ноу-хау.

Този успех задължава!

115 години фирмена история
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      отоволтаичните фасади са

един от най-бързо развиващите се

сегменти във фотоволтаичната ин-

дустрия. В периода до 2017 г. па-

зарът на интегрирани в сградите

фотоволтаици се очаква да добави

4,6 GW нови мощности към общото

производство на електроенергия от

Производство
на електроенергия
от фотоволтаични
фасадни модули

соларни системи, твърдят анализа-

тори. Според тях, соларните дос-

тавчици все по-активно си партни-

рат със строителните фирми, с про-

ектанти и архитекти, като по този

начин получават достъп до напълно

нови пазари. Строителните компа-

нии, от своя страна, виждат нови

възможности както в изграждането

на нови зелени сгради, така и в мо-

дернизацията на съществуващи

обекти.

Фотоволтаичните модули предла-

гат разнообразни възможности за

интегриране във фасадите на жи-

лищни, административни и обще-

ствени сгради. Освен че произвеж-

дат електричество, този вид реше-

ния по нищо не отстъпват на кон-

венционалните фасадни модули и

Ф

Производство
на електроенергия
от фотоволтаични
фасадни модули
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изпълняват всички изисквания по

отношение на влаго-, топло- и шумо-

изолация. Модулите могат да се

интегрират към фасадите на вече

съществуващи сгради или да бъдат

базов елемент от архитектурната

концепция на новостроящи се обек-

ти. Освен във фасадите, PV панели

могат да се инсталират и върху

покрива, в прозорци в покривното

пространство, в сенници, парапети

на балкони, покривни конструкции на

паркинги и много други. Генерирана-

та електрическа енергия би могла да

се използва за захранване на най-

разнообразни сградни приложения.

Например за автоматично управле-

ние на щорите в сградата и/или на

вентилационните устройства, за

захранване на аварийното осветле-

ние и други.

Обикновено фотоволтаичните

елементи се инсталират върху юж-

ната фасада на сградата. Състоят

се от различни модули, изработени

най-общо от кристален силиций или

произведени на базата на тънкос-

лойни покрития, изградени от сло-

еве полупроводникови материали с

дебелина няколко микрометра. Най-

често слоевете са отложени върху

закалено стъкло, което по желание

на клиента може да бъде и оцвете-

но. Добавянето на пластове стъкло

върху базовия елемент на полупроз-

рачния фотоволтаичен модул доба-

вя към функционалните характери-

стики на модулите и топло- и шу-

моизолация. Сред най-новите разра-

ботки са високоефективни модули,

състоящи се от пакети отделни

слънчеви клетки, поставени една

върху друга с цел постигане на

максимално улавяне и преобразува-

не на слънчевата енергия. Най-гор-

ният слой преобразува слънчевата

светлина, съдържаща най-голямо

количество енергия. Слоят пропус-

ка свободно останалата слънчева-

та енергия към долните слоеве,

които я абсорбират и преобразуват.

За производството на подобни ви-

сокоефективни клетки широко се

използва галиевият арсенид и него-

вите сплави, а така също аморфни-

ят силиций, медно-индиевият дисе-

ленид, галиево-индиевият фосфид и

други.
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Съществуват и разнообразни

технологии за производство на т.

нар. усъвършенствани слънчеви

клетки. При някои от тях вместо от

полупроводникови материали, слън-

чевите клетки се изработват от

импрегниран със светлочувствител-

на боя слой от титаниев диоксид.

Други нови технологии например се

базират на използването на полимер-

ни материали.

Фотоелектрическите модули се

предлагат в различни типоразмери,

които, на свой ред, могат да се ком-

бинират и свързват, образувайки

фотоелектрически системи с раз-

лични размери и изходна мощност.

Големият избор от форми и цвето-

ве на соларните клетки и на стъкло-

то също дава огромна свобода при

проектирането и осъществяването

на смели и нискоенергийни проекти

както в общественото, така и в

жилищното строителство. Поликри-

сталните силициеви клетки напри-

мер блестят в различни оттенъци на

синьото и придават оптичен акцент,

докато монокристалните имат рав-

номерна графитено сива структура.

При конструирането на модулите е

много важен изборът на подходящо

стъкло. Предлагат се различни реше-

ния - от обикновена комбинация

стъкло/тедлар до варианти с брони-

рани, шумоизолиращи и топлоизоли-

ращи стъкла. Обикновено големини-

те и форматите на стъклата също

са многовариантни и има възмож-

ност за специални форми. По този

начин могат да се реализират всич-

ки изисквания в една сградна концеп-

ция. Дебелината на стъклото се

определя от статиката на сграда-

та и от местните строителни изис-

квания.

Фотоволтаичните модули се ин-

тегрират успешно в „студени“, „сту-

дено-топли“ и „топли“ фасади. При

„студените“ фасади модулите по-

емат функцията на външна обвивка

и климатична защита за топлите

области в сградата. При тях се из-

ползва комбинацията стъкло/тед-

лар, като чрез уеднаквяване на рас-

тера на фотоволтаичните модули и

фасадата се получава една оптичес-

ки жива картина. „Топлата“ фасада

с PV модули успява да изпълни всич-

ки поставени към нея изисквания:

статика, топлоизолация и шумоизо-

лация. Полупрозрачните покривни

конструкции с фотоволтаични моду-

ли също са мултифункционално реше-

ние - като полупрозрачен покрив те

поемат функциите на топло-, звуко-

, слънце- и климатична защита, а

същевременно произвеждат елект-

рическа енергия, която се използва

за климатизация и осветление на

сградата. В козирки над входните

врати също могат да се интегрират

соларни модули, които предпазват

от слънчеви лъчи, дъжд и сняг и про-

извеждат електричество. Монтира-

нето им под ъгъл 30-45о повишава

техния коефициент на полезно дей-

ствие и хармонично допълва фасад-

ната архитектура. Парапетите на

балконите също могат да се из-

пълнят с вградени полупрозрачни

соларни модули (соларен пакет

стъкло-клетка-стъкло), така че от

външната страна са непрозрачни, а

от вътрешната - прозрачни.

Специалистите отчитат и нара-

стваща нужда от внимателно про-

ектирани засенчващи системи,

дължаща се на увеличаващата се

тенденция в съвременната архитек-

тура да се използват големи прозо-

речни отвори и окачени фасади.

Слънцезащитните елементи са още

една възможност за инсталация на

фотоволтаични модули. Над горната

част на прозорците могат да се

монтират засенчващи PV елементи

с различна форма, които от една

страна ще произвеждат електриче-

ство, а от друга - ще намаляват

разходите за охлаждане на сграда-

та.

Независимо дали са монтирани на

покрива, във фасадата или като за-

сенчващи елементи фотоволтаични-

те модули повишават енергийната

независимост на всяка сграда. Освен

това, поради инсталирането им

мястото на използване на енергия-

та, се нулират загубите от прено-

са, които според състоянието на

електропреносната мрежа варират

от 7% до 40%. Допълнително се на-

маляват щетите върху околната

среда, тъй като няма нужда от из-

граждане на нови далекопроводи и

подстанции за включване в елект-

ропреносната мрежа при продаване

на енергията. Безспорните им пре-

димства отреждат перспективно

бъдеще на фотоволтаичните фасад-

ни модули и вероятно не след дълго

те ще се превърнат в традиционен

архитектурен елемент от градска-

та среда.

Първата българска обществена сграда с
фотоволтаична фасада

Наскоро приключи реализацията на проект

на Областна администрация Габрово „Зеле-

ни инвестиции за енергийна ефективност в

административна сграда на ул. Брянска 30“.

Сред мерките за повишаване на енергийна-

та ефективност в административната

сграда и значителното намаляване на вред-

ните емисии в атмосферата бе и оформле-

нието на част от фасадата с фотоволта-

ични панели - тънкослойна силициева техно-

логия по стандартен модул със структура

предно флоатно стъкло, PVB слой и частич-

но закалено задно стъкло. На източната,

южната и западната фасада на сградата са

разположени общо 416 фотоволтаични па-

нела, разпределени, групирани и свързани към

5 монофазни инвертора чрез съответните

разединители и постояннотокови табла. Общата инсталирана мощност на фотоволтаична-

та система е 35.190 kWp. Очакваното средногодишно производство е 22 178 kWh, а годиш-

ната икономия на средства е в размер на 4262 лв. Източник: КАБ
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  ейностите по управление на

радиоактивни отпадъци (РАО) у нас

са поверени на Държавното пред-

приятие Радиоактивни отпадъци

(ДП РАО). Като част от регламен-

тиране на работата в това направ-

ление в края на септември 2013 г.

Министерски съвет прие Наредба за

безопасност при управление на ра-

диоактивните отпадъци. Съдържа-

нието на документа е съобразено

със задълженията на България като

страна членка на Европейския съюз

да транспонира изискванията на

Директива 2011/70/Евратом на

Съвета за създаването на рамка за

отговорно и безопасно управление

на радиоактивни отпадъци и отра-

ботено ядрено гориво. В основата

си тя се отнася до изискванията,

нормите и правилата за безопас-

ност, които се прилагат към дей-

ностите и съоръженията за управ-

лението на радиоактивните от-

падъци. В глава девета на Наредба-

та са представени общите положе-

ния и специфики на съоръженията за

управление на РАО.

В документа е посочено, че жиз-

неният цикъл на съоръжение за об-

работване и/или съхраняване на РАО

включва етапите на избор на пло-

Съоръжения за управление
на радиоактивни
отпадъци в България

щадка, проектиране, строителство,

въвеждане в експлоатация, експлоа-

тация и извеждане от експлоатация,

докато жизненият цикъл на съоръже-

ние за погребване включва етапите

на избор на площадка, проектиране,

строителство, въвеждане в експло-

атация, експлоатация и затваряне.

Важен аспект е безопасността на

съоръженията за обработване и/или

съхраняване на РАО - за целия им

жизнен цикъл, а на съоръжението за

погребване - и за периода след него-

вото затваряне. За всички етапи от

жизнения цикъл на дадено съоръже-

ние се прилага степенуван подход,

който се основава на степента на

риска. При прилагането му се отчи-

тат максималните възможни после-

дици за населението и околната

среда при отказ на всички защитни

бариери, следователно изхвърляне в

околната среда на цялото количе-

ство радиоактивност, налично в

съоръжението.

Безопасността на съоръженията

за управление на РАО се осигурява

чрез прилагане на концепцията за

дълбоко ешелонирана защита, осно-

ваваща се на:

n система от физически бариери,

разположени между радиоактив-

ния материал и околната среда;

n система от технически мерки и

организационни процедури за за-

щита на физическите бариери и

запазване на тяхната ефектив-

ност;

n система от организационни и

технически мерки за защита на

персонала, населението и околна-

та среда в случай на авария.

Избор на площадка
Изборът на площадка на съоръже-

ние за обработване и/или съхранява-

не на РАО се извършва въз основа на

оценка на:

n количеството, характеристики-

те и местоположението на съще-

ствуващите, както и прогнозите

за генериране на РАО;

n специфичните характеристики на

площадката от значение за миг-

рирането и натрупването на ра-

диоактивни вещества;

n влиянието на факторите от при-

роден и антропогенен характер

върху безопасността на съоръже-

нието;

n радиационното въздействие на

съоръжението върху населението

и околната среда;

n възможностите за прилагане на

защитни мерки за населението в

случай на авария в съоръжението.

Съоръжения за управление
на радиоактивни
отпадъци в България

Д
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Изборът на площадка за съоръже-

ние за обработване и/или съхранява-

не на РАО трябва да се извършва по

такъв начин, че необходимостта от

превозване на отпадъците да е све-

дена до минимум. Този процес се

основава на сравнителен анализ на

не по-малко от 3 алтернативни пло-

щадки и се извършва на 4 фази: раз-

работване на концепция за погреб-

ване и планиране на дейностите за

избор на площадка; събиране на дан-

ни и анализиране на районите; харак-

теризиране на площадките; по-

твърждаване на площадката.

Проектиране на
съоръжения

Проектните основи определят

необходимите качества на съоръже-

нието за управление на РАО, които

осигуряват при всички експлоатаци-

онни състояния и проектни аварии да

не се надхвърлят установените гра-

ници за вътрешно и външно облъчва-

не на персонала и населението и на

пределите за изхвърляния на радиоак-

тивни вещества в околната среда.

Проектът трябва да отчита на-

ционалната политика и стратегия и

да осигурява: изпълнение на предназ-

начението на съоръжението с отчи-

тане на взаимовръзките между всич-

ки етапи на генериране и управление;

ненадвишаване на дозовите преде-

ли и ограничения при нормална експ-

лоатация, очаквани експлоатацион-

ни събития и проектни аварии, как-

то и след затварянето на съоръже-

нието за погребване при нормална

еволюция на системата за погреб-

ване; вероятността за надпроект-

на авария, а в случая на съоръжение

за погребване е сведена до разумно

достижим минимум; съответствие

на разработените технически реше-

ния за управление на РАО с изисква-

нията по безопасност.

Строителство и
въвеждане в
експлоатация

Строителството и въвеждането

в експлоатация на съоръжения за

управление на РАО се извършва в

съответствие с приложимите изис-

квания на Наредбата за осигуряване

безопасността на ядрените центра-

ли. Съоръжението се въвежда в ек-

сплоатация в съответствие с про-

грамата на лицензианта, определя-

ща дейностите за верификация на

съответствието на изградените

конструкции, системи и компоненти

(КСК) с техните проектни изисква-

ния. Важен елемент в програмата са

изпитвания с имитатори на РАО и с

реални такива.

Експлоатация на
съоръжението

Задължително изискване в Наред-

бата е лицензиантът да гарантира

безопасната експлоатация на съоръ-

жението в съответствие с изисква-

нията на ЗБИЯЕ и наредбите за не-

говото прилагане. При експлоатаци-

ята на съоръжението лицензиантът

трябва да осигури и инженерна под-

дръжка на дейностите с цел анализ

на поведението на КСК, важни за

безопасността, обосноваване на

предлаганите изменения в проекта

и експлоатационната документация,

анализ на експлоатационния опит и

експлоатационните събития, както

и ефективността на системата за

управление на РАО.

Затваряне на
съоръжението

Затварянето на съоръжение за

погребване на РАО се извършва в

съответствие с подробен план,

създаден за целта. Той трябва да

съдържа: описание на съоръжение-

то; неговата експлоатационна ис-

тория; списък на приложимите

стандарти; пълен инвентар на раз-

положените в съоръжението РАО;

план-график на етапите и дейнос-

тите по затварянето; описание на

дейностите по дезактивация и ре-

хабилитация, отнасящи се до радио-

активно замърсените КСК, почва и

подземни води; класификация на КСК

от гледна точка на тяхното значе-

ние за безопасността в хода на

дейностите при затварянето; опи-

сание на необходимите основни

изменения в съществуващите КСК,

включително въвеждането на нови

КСК, ако са необходими специално за

целите на затварянето; програма и

графици за надзор и поддръжка на

КСК, които е необходимо да са раз-

полагаеми в процеса на затваряне;

описание на наличните и планирани-

те технологии и технически сред-

ства за демонтаж на КСК и при

необходимост за дезактивацията

им; програма за управление на екс-
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плоатационните РАО, включително

до тяхното погребване; описание на

системата за управление, включи-

телно управление на персонала;

програма за радиационна защита на

персонала и населението и опазва-

не на околната среда; описание на

организацията и отговорностите

по аварийно планиране и готовност;

задължения и отговорности за оси-

гуряване на физическа защита на

съоръжението; актуализирана оцен-

ка на разходите за затваряне на

съоръжението, механизъм на финан-

сиране и налични ресурси; описание

на програмите за мониторинг, ме-

тодите и техническите средства

за обследване на площадката след

завършване процеса на затваряне;

дефиниране на крайната точка на

етапа на затваряне на ядреното

съоръжение; план-график за доклад-

ване в АЯР на междинни и оконча-

телни резултати от затварянето.

Контрол след затваряне
на съоръжението

Важен етап от управлението на

РАО, описани в Наредбата, са дей-

ностите по контрола след затваря-

не на съоръжението. Контролът след

затваряне на съоръжение за погреб-

ване на РАО включва: активен кон-

трол – чрез провеждане на монито-

ринг, контрол на достъпа, поддържа-

не на работоспособността на опре-

делени КСК и поддръжка на инфра-

структурата на съоръжението; па-

сивен контрол - чрез прилагане на ад-

министративни мерки за ограниче-

ния върху използването на площад-

ката и прилежащите територии.

Продължителността на контрола

след затварянето се определя в за-

висимост от характеристиките на

РАО и на площадката, от проекта на

съоръжението, както и от демограф-

ските фактори и се обосновава в

оценката на безопасността на

съоръжението, а активният контрол

на съоръжението за повърхностно

погребване не може да бъде по-малък

от 50 години и не по-голям от 300 го-

дини.
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газ, нефт, въглища

     ропан-бутанът, известен

също като LPG (съкращение от

първите букви на английските думи

втечнен петролен газ), представля-

ва смес от леки въглеводороди –

пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които

се намират в газообразно агрегат-

но състояние при атмосферна тем-

пература и налягане.

Както е добре известно, при нор-

мални условия (0 оС и 760 mm жива-

чен стълб) пропан-бутанът е гори-

ма газова смес, без цвят и вкус. При

незначителни повишавания на наля-

гането или понижаване на темпера-

турата той преминава в течност.

Свойствата на сместа от въглево-

дороди са в зависимост от процен-

тното съдържание на отделните

съставки в нея.

В течно състояние пропан-бу-

танът е около два пъти по-лек от

водата, поради което свободно из-

плува над нея и създава условия за

допълнително изпарение и загазява-

не на атмосферата. В газообразно

състояние той е около два пъти по-

тежък от въздуха.

Добив на пропан-бутан
Приблизително 60% от световния

добив на пропан-бутан е чрез извли-

Инсталации за газ
пропан-бутан
Основни характеристики на газ пропан-бутан. Схеми на
свързване на газови инсталации.

чането му от находища на петрол и

природен газ. Около 40% се добива при

преработката на нефт в рафинерии.

Отличава се с изключително разно-

образен набор от приложения. Изпол-

зва се в жилищни и офис сгради, във

ферми и др. за покриване на голяма

част от енергийните им нужди. Не-

прекъснато се увеличава значението

му и като алтернативно транспор-

тно гориво. Около 5,5 млн. превозни

средства в целия свят се захранват

с пропан-бутан. В този случай потре-

бителите са привлечени от по-дългия

живот на двигателя на автомобила,

който осигурява употребата на про-

пан-бутан, както и от по-ниските ек-

сплоатационни разходи. Индустриал-

ният сектор също не прави изключе-

ние. Сред промишлените потребите-

ли на пропан-бутан са предприятия от

металургичната, керамичната,

стъкларската, текстилната, харти-

ената и много други индустрии, при

които е от особено значение точни-

ят контрол на температурата, лес-

ното съхранение на енергоносителя

и чистото изгаряне. Както и оста-

налите нефтопродукти, пропан-бу-

танът също намира приложение като

суровина в химическата промишле-

ност. Химичният му строеж е прост,

като основните му съставки имат

различни температури на кипене: 45

оC за пропана и 0 оC за бутана. При

малко увеличение на налягането или

намаление на температурата, про-

пан-бутанът се втечнява, което по-

зволява лесно съхранение и транспор-

тиране.

Партньор на
възобновяемите
източници на енергия

Пропан-бутанът се пренася в

течно състояние, а се използва под

формата на газ. Това позволява в

малък обем да се събере голямо ко-

личество енергия – около 12 000

килокалории в един килограм. От-

съствието на сяра и ниските еми-

сии на азотни окиси, токсини и фини

частици, които се отделят при го-

рене на традиционните горива, пре-

връщат пропан-бутана в един от

най-екологично чистите източници

на енергия в съвременния свят.

Съществено предимство на про-

пан-бутана е и фактът, че той се

явява не конкуренция, а уникален

партньор на възобновяемите източ-

ници на енергия като слънчевата и

вятърната. Автоматичното пре-

включване на съоръженията при не-

обходимост го превръщат в безце-

нен помощник, добавящ топлина или

енергия, точно когато и колкото

това е необходимо.

Инсталации за газ
пропан-бутан

П
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Подходящ за горивни
клетки и микротурбини

В търсенето на по-чисти и по-

ефективни източници на енергия на

основата на пропан-бутан се разра-

ботват нови технологии: горивните

клетки и микротурбините. Горивни-

те клетки генерират енергия и топ-

лина на основата на горива чрез

електрохимичен процес вместо чрез

изгаряне. Клетката превръща химич-

ната енергия на водорода и кислоро-

да в електрическа. Микротурбините

предлагат много ниски нива на еми-

тиране на азотни окиси, висока ефек-

тивност при използване на отпадъ-

чна топлина и преносимост, която

позволява добив на електричество

почти навсякъде.

Търговският пропан и търговски-

ят бутан, наричани общо втечнени

газове, освен че са извлечени от

подпочвени природни залежи, обикно-

вено се получават в процеса на ра-

финирането на суровия петрол: на-

пример от 100 т суров петрол мо-

гат да се получат около 2,5 т втеч-

нен газ. Налягането на газовата фаза

на пропана и на бутана се увеличава

с увеличаването на температурата.

Манометричното налягане на газо-

вата фаза на търговския пропан при

273 К (0°С) е около 4,8 bar, а при 288

К (15 °С) е около 8,2 bar, докато за

търговския бутан при същите усло-

вия то е съответно около 1 bar и 2,2

bar. В резултат на това съществу-

ващото налягане в съдържателите,

пълни с втечнени газове, е достатъ-

чно да захрани всякакъв уред или

консуматор.

Важно условие е обемът на

Табл. 1. Главни компоненти, участващи в сместа пропан-бутан.
Табл. 2. Сравнителна таблица на физико-химичните свойства на про-
пан, бутан и бензин
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съдържателя за газ да е правилно

преценен според мощността на зах-

ранваните уреди.

Фиг. 1.

Принципни схеми на
инсталации

Възможни са различни схеми на

работа на инсталациите на пропан-

бутан. Важно е да се отбележи, че

всяка схема се доразвива и усъвър-

шенства при проектиране на съот-

ветния обект в зависимост от не-

говите специфики. Схемата на фиг.

1 е типична за захранване на малък

консуматор с малък капацитет на

газовите уреди. Газовата фаза на

пропан-бутана се подава от група

промишлени бутилки.

Схемата на фиг. 2 също е типич-

но решение за захранване на малък

консуматор със сравнително малка

мощност, но тук газовата фаза на

пропан-бутана се подава от резер-

воар.

Схемата на фиг. 3 се прилага при

подаване на газ пропан-бутан за

големи мощности, съответно в го-

леми количества. Съхранението и

подаването на газа става от голям

резервоар или група такива. Специ-

фичното тук е, че от резервоара

излиза течна фаза, която премина-

ва през изпарител (воден или елект-

рически), който осигурява достатъ-

чен дебит газ в газова фаза за рабо-

та на консуматорите.

Съществуват и са възможни дру-

ги принципни схеми за доставка,

съхраняване и редуциране на пропан-

бутана преди да достигне до консу-

матора. Така например в схемите на

автомобилните газостанции се пол-

зват и помпи, а газта се транспор-

тира в течно състояние.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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Предстоящи изложения, конференции, събития
МАЙ - ЮНИ 2014

Upcoming exhibitions, conferences & events
MAY - JUNE 2014
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МАЙ 2014
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Energy efficiency 2014, 6 - 8 май 2014
Място на провеждане: Германия, Кьолн
Организатор: AGFW | Асоциация за енергийно ефективно
отопление, охлаждане и когенерация
Описание: Изложение за енергийна ефективност, насочено
към ефикасно интегриране на нарастващия брой ВЕИ реше-
ния в енергийния микс и решаване на техническите и иконо-
мически въпроси в съвременната пазарна среда.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solarexpo The Innovation Cloud, 7 - 9 май 2014
Място на провеждане: Италия, Милано
Организатор: Expoenergie
Описание: SOLAREXPO е международен форум за соларна енер-
гетика, който обединява водещите компании в сектора,
лидери на местните и международни пазари.

EНЕРГЕТИКА

Expopower, 13 - 15 май 2014
Място на провеждане: Полша, Познан
Организатор: Targi Poznanskie
Описание: Международно изложение за енергетика.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

greenPOWER, 13 - 15 май 2014
Място на провеждане: Полша, Познан
Организатор: Targi Poznanskie
Описание: Международно изложение за възобновяема енер-
гия.

ЮНИ 2014
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

InterSolar Europe Exhibition, 2 - 5 юни 2014
Място на провеждане: Германия, Мюнхен

Организатор: Solar Promotion and Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe
Описание: Изложение и конференция с фокус върху соларната
индустрия.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Renewable Energy World, 3 - 5 юни 2014
Място на провеждане: Германия, Кьолн
Организатор: PennWell Corporation
Описание: Международно събитие, което включва в програ-
мата си изложение и конференция в областта на енергети-
ката, и поставя акцент върху ВЕИ технологиите.

EНЕРГЕТИКА

POWER-GEN EUROPE, 3 - 5 юни 2014
Място на провеждане: Германия, Кьолн
Организатор: PennWell Corporation
Описание: Едно от най-големите европейски събития в об-
ластта на енергетиката и електроенергийните техноло-
гии.

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Mеждународен ядрен форум, 4 - 6 юни 2014
Място на провеждане: България, Варна
Организатор: Български атомен форум
Описание: Международна конференция за ядрена енергети-
ка с акцент върху теми като: перспективи в развитието,
експлоатацията и поддръжката на ядрени съоръжения; тех-
нологии и практики при извеждане от експлоатация на яд-
рени съоръжения; преработка и съхранение на РАО и ОЯГ;
удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ
Козлодуй.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

InterSolar Europe Conference, 4 - 6 юни 2014
Място на провеждане: Германия, Мюнхен
Организатор: Solar Promotion and Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe

Описание: Изложение и конференция с фокус върху соларната
индустрия.

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO Western Balkans, 11 - 12 юни 2014
Място на провеждане: Сърбия, Белград
Организатор: REECO
Описание: Международно търговско изложение и конгрес за
възобновяема енергия и енергийна ефективност.

EНЕРГЕТИКА

Международен енергиен форум,
11 - 14 юни 2014
Място на провеждане: България, Варна
Организатор: Научно-технически съюз на енергетиците в
България
Описание: В рамките на форума ще бъдат разгледани
стратегически и структурни проблеми на енергетика-
та, ще бъдат направени прогнози и оценка на риска; ще
бъдат обсъдени приватизацията и либерализацията на
сектора.

БИОМАСА

European Biomass Conference & Exhibition,
23 - 26 юни 2014
Място на провеждане: Германия, Хамбург
Организатор: ETA-Florence Renewable Energies
Описание: Европейската конференция и изложение за био-
маса е сред водещите световни събития в областта,
съчетавайки авторитетна международна конференция с
индустриално изложение. Форумът акцентира върху ново-
стите в научноизследователската дейност, технологич-
ното развитие и производствените процеси. Той събира
на едно място водещи глобални специалисти и се превръща
в най-важната международна платформа за дискусии, фо-
кусирани върху изследователската дейност, индустрията
и политиките в сектор Биомаса.
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Разработват хибриден автомобил,
задвижван основно със слънчева енергия

Ford Motor Company обяви концепцията си за хибри-

ден автомобил, задвижван основно със слънчева енер-

гия. C-MAX Solar Energi Concept ще разполага с функци-

оналността на plug-in хибридите, без да разчита на

мрежово захранване. Вместо да зарежда батерията си

в електрически контакт, иновативното возило ще из-

ползва енергия от слънцето посредством концентратор

на лъчи, служещ като лупа. Той ще насочва интензивни-

те лъчи към фотоволтаични панели на покрива на пре-

возното средство.

Концептуалният автомобил ще се нуждае от еднод-

невно слънцегреене, за да осигури същите резултати

като конвенционалния C-MAX Energi plug-in хибрид на Ford,

захранван с електричество от мрежата. Соларният

модел има потенциала да намали годишните емисии на

парникови газове на средностатистически водач с 4

метрични тона. Ако всички леки коли в САЩ бъдат

оборудвани с тази технология, вредните емисии могат

да бъдат намалени с около 1 милиард тона годишно.

C-MAX Solar Energi Concept, който ще бъде официално

демонстриран на Consumer Electronics Show 2014 в Лас

Вегас, е плод на съвместната работа на Ford, калифор-

нийската корпорация SunPower и Института по техно-

логии в Джорджия. SunPower осигурява високоефектив-

ните соларни клетки за покрива на Ford C-MAX Energi Solar

Concept. За да се абсорбира достатъчно енергия и да се

зареди автомобилът напълно обаче, е нужен твърде дълъг

период. Ето защо Ford се обръща към Технологичния

институт, за да намери начин за усилване на слънчева-

та светлина и да направи соларния хибрид подходящ за

ежедневна употреба. Решението е слънчев концентра-

тор, който използва френелова леща, за да насочва

слънчевата светлина към соларните клетки, като същев-

ременно увеличава силата й 8 пъти. По този начин на

ден системата черпи енергия от слънцето, равняваща

се на четиричасово зареждане на батерията (8 kW).

Автомобилът ще бъде снабден и с изход за зарежда-

не в електрическата мрежа. С напълно заредена бате-

рия Ford C-MAX Energi Solar Concept ще изминава близо

1000 км, включително около 34 км само на електриче-

ство. След провеждане на разнообразни тестове, Ford

ще реши дали концептуалният модел е подходящ за

серийно производство.

Соларната кола е част от концепцията MyEnergi

Lifestyle, разработвана от Ford и няколко други фирми

участници на CES 2013. В MyEnergi Lifestyle се използват

математика и компютърно моделиране за разработва-

нето на енергийно- и ценовоефективни решения за дома

и бита с намален въглероден отпечатък.

Инженери от прохождащата бо-

стънска компания Cambrian

Innovation разработиха иновативна

технология, която ще позволи доби-

ването на енергия и топлина от

отпадъчни води. Системата, наре-

чена EcoVolt, включва биоелектрохи-

мичен реактор, пълен със специал-

ни бактерии, които се хранят с

органични отпадъци и произвеждат

метан. Създателите на технологи-

ята са убедени, че тя ще се

превърне в хит на пазара след ус-

пешното приключване на всички про-

учвания и тестове.

Cambrian Innovation е основана през

2006 г. от инженерите Мат Силвър

и Джъстин Бък, като се отделя от

Масачузетския технологичен инсти-

Иновативна екотехнология генерира
топлина и енергия от отпадни води

тут. Компанията проектира различ-

ни „зелени“ технологии за някои от

най-наболелите екологични въпроси

- чисто производство на енергия,

енергийна ефективност и замърся-

ване на околната среда. Системата

EcoVolt се оказва решение и за три-

те проблема. Тя използва отпадъч-

ни води, които пречиства от орга-

нични отпадъци и произвежда топ-

лина и енергия чрез екологично чист

процес.

Процесът, който е в основата на

технологията, се нарича „електро-

метаногенеза“. Това е нов начин за

генериране на метан (СН4), използ-

ващ електрически активни бакте-

рии. При храненето си с органични-

те замърсители от отпадъчните

води те освобождават електрони,

които потичат по верига и произ-

веждат CH4 с много високо каче-

ство. След това газът се прехвърля

към двигател, където бива изгарян,

а в резултат на горенето се полу-

чава енергия и топлина.

Създателите на EcoVolt смятат,

че системата може да бъде особе-

но полезна за производителите на

напитки например, които ще могат

да утилизират потоците с отпадъ-

чни води и да ги превърнат в източ-

ник на приходи. Изследванията и

тестовете на EcoVolt са изцяло

подкрепени от Националната фонда-

ция за наука (NSF) в САЩ по програ-

мата Small Business Innovation

Research.

Разработват хибриден автомобил,
задвижван основно със слънчева енергия

Иновативна екотехнология генерира
топлина и енергия от отпадни води
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Индекс на рекламите в броя
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