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Уважаеми читатели,

В този брой на сп. Енерджи ревю поставяме фокус върху темата Индустриални батерии.

В материала ще откриете информация за действащите у нас законови регламенти в областта,

предоставена ни от Министерството на околната среда и водите. Някои от водещите

производители и доставчици на акумулаторни батерии у нас ще предложат поглед към актуал-

ните технологии и тенденции в бранша. За 9-ата международна конференция ЛАБАТ 2014

разказва акад. Дечко Павлов от Института по електрохимия и енергийни системи при БАН.

В броя можете да прочетете още за биогазовата централа в Балчик - първата инсталация

в България, произвеждаща енергия от биомаса чрез ферментация.

Енерджи ревю представя и хибридната система Exeron MX на Интернешънъл Пауър Съплай,

която получи EES Award на Intersolar Europe 2014.

В специално интервю за изданието по случай 100-годишния юбилей на швейцарската компания

Axpo управителят на Акспо България Мирослав Дамянов представя развитието на бизнеса на

компанията у нас и в чужбина. Ще откриете и репортаж за официалното откриване на

новия завод на АББ в Раковски.

В рубриката за електроенергетика публикуваме материал, посветен на съвременните

стопяеми предпазители. Статията ще ви запознае с видовете предпазители за електричес-

ки инсталации, техните предимства и изискванията в нормативната база.

Като продължение на темата Обследване за енергийна ефективност на промишлени

системи от миналия брой във втората част на материала акцентираме върху стандарта за

управление на енергията ISO 50001 и инфрачервената термография като метод за диагностика

на електрически мрежи. Рубриката представя още уредите за измерване, контрол и

анализ на електрическа енергия.

Статията в областта на ВЕИ енергетиката, с фокус върху изискванията към кабелите,

свързващи инвертора към електроразпределителната мрежа, е Окабеляване на

фотоволтаични централи. В рубриката за топлоенергетика е поместен материал за

топлопреносните мрежи и особеностите при изграждането на топлопреносни трасета.

Приятно четене!

12 14 38 46
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Германски компании в областта на възобновяемите енергии за сгради
посетиха България Бизнес делегация с представители на германски ВЕИ компании се про-

веде между 17 и 19 юни в София. Събитието с основна тема „Възобновяеми

енергии за сгради. Опитът от Германия и възможностите в България“ бе

организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара с

подкрепата на Министерството на икономиката и енергията на Германия

като част от дългосрочна програма на Германия за насърчаване използва-

нето на енергия от ВЕИ по цял свят.

В рамките на пресконференцията, с която делегацията стартира форума

на 17 юни в Радисън Блу Гранд Хотел в София, представители на немски

правителствени организации споделиха опита на Германия в изграждането

и налагането на пазара за ВЕИ, който в момента достига между 20 и 25%

от общото производство на електроенергия в страната и по данни за 2013

г. общо инсталираните мощности са 35,6 GW (малко повече от цялото

енергийно потребление на България). Германските компании представиха

своите продукти и възможности за сътрудничество със заинтересовани

представители на български фирми, институции и експерти. Специалисти

запознаха аудиторията с актуалното състояние и развитието в използва-

нето на възобновяеми енергии за сгради, като изтъкнаха, че в Германия

почти всяка сграда има PV инсталация и те са основният източник на

енергия, добита от ВЕИ, а клиентите са крайните потребители. По тяхно

мнение насърчаването на производството на енергия от ВЕИ за собствено

потребление е добре да бъде приоритет и за българските институции в

работата им по нормативните актове и законодателство в областта.

В бизнес посещението участие взеха IGS Innovation Group Sales, INNO-CON,

Innovation & Consulting, MaxSolar STI Solar Technologie International и Sunset

Energietechnik. На 18 и 19 юни се проведоха индивидуални бизнес срещи между

фирмите от Германия и заинтересовани фирми и организации от България.

ДП РАО отбеляза 10 години от създаването си
На 8 юни т. г. се навършиха 10 години от създаването на Държавното

предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). Юбилеят беше отбелязан

на 6 юни в рамките на ежегодния корпоративен празник на дружеството.

„Благодарен съм за доверието на всички колеги, които ежедневно дават

своя принос за пряката ни работа – безопасното управление на радиоак-

тивните отпадъци, доказвайки своите професионализъм и отговорност.

Без вашата работа, колеги, всички усилия на ръководството няма да имат

смисъл“, каза изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров. Събити-

ето продължи със спортни състезания и концертна програма.

Топлофикация Русе с проект за замяна на твърдо гориво с биомаса
Топлофикация Русе ще реализира проект, който предвижда замяна с

биомаса на до 20% от използваното в момента твърдо гориво (въглища)

в три от парогенераторите, обявиха от централата. Проектът ще бъде

реализиран на три етапа

В новата инсталация за производство на електрическа и топлинна енер-

гия ще бъдат използвани слънчогледови люспи, дървесен чипс и други расти-

телни отпадъци от селското и горското стопанство. Реализирането на

проекта не предвижда промяна в технологията или преустройство на налич-

ните съоръжения в парогенераторите, които имат производствен капаци-

тет от по 157 MW. Транспортната система за биомасата ще бъде с мак-

симален капацитет до 150 м2 на час. Предвидено е изграждане на автораз-

товарище, елеватор, гумен транспортьор, електронна везна и редлер.

Силозът за съхранение на биомаса ще е с капацитет от 4500 м2. Пред-

стои и монтаж на сушилен барабан - ротационен топлообменник с капа-

цитет 20 тона на час за предварително изсушаване на доставената био-

маса. Измерването на количеството подавана биомаса към системата за

изгаряне на парогенераторите ще се осъществява посредством порционен

дозатор с автоматично действие и автоматична везна. Максималното

количество биомаса, изгаряно в един котел, ще бъде до 5 тона на час.
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Повече от 1500 специалисти от над 10 страни посетиха първото изда-

ние на изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източни-

ци и енергийна ефективност RENEXPO Western Balkans в Белград между 11

и 12 юни т. г. в сръбската столица Белград, съобщиха за Renewables-

Bulgaria.com организаторите от REECO. Посетителите бяха представи-

тели на компании от различни сектори, инвеститори, производители,

представители на министерства, на академичните среди, медии и много

други.

В официална церемония по откриването взеха участие представители

на посолствата на Германия, Австрия и Финландия в Сърбия, Министер-

ство на минното дело и енергетиката, Министерството на енергетика и

промишлеността от Албания, Германо-сръбската търговска камара, деле-

гация от Босна и Херцеговина и др. В търговската част на събитието

взеха участие повече от 50 изложители от над 10 страни на изложбена

площ от 100 кв. м. Заедно с изложението се проведoха специализирани

конференции, посветени на слънчева, вятърна, хидро- и биоенергия, биогаз

и когенерации.

Следващото издание на RENEXPO Western Balkans ще проведе на 10 и 11

юни 2015 г. в Белград.

Над 1500 специалисти посетиха първото издание на RENEXPO Western
Balkans

DTS стана партньор на Shihlin Еlectric
DTS стана ексклузивен партньор на тайванския производител Shihlin

Еlectric, съобщиха от българската компания. „Shihlin Еlectric е сред най-

големите тайвански производители на компоненти за електро изграждане

с годишен оборот над 700 млн. щатски долара, дъщерна компания на Mitsubishi

Electric с висок пазарен дял в производството на електрооборудване за

автомобилостроенето и промишлената автоматизация. В България компа-

нията ще бъде представена с портфолио от апаратура НН - автоматични

прекъсвачи, контактори, термични релета, моторни защити, дефектното-

кови защити и др.“, разказаха от DTS.

Решения на фирмата бяха демонстрирани за първи път в България по

време на изложението за контролно-измервателна апаратура Булконтрола

2014, което се проведе между 28 и 30 май в ИЕЦ, София.

„Продуктите на Shihlin са с качество, което отговаря на критериите за

продукти от висок клас, а в същото време са много добре ценово позици-

онирани, което според мен ще бъде ключов фактор за налагането им на

нашия пазар“, заяви Иван Попов, управител на DTS.
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На 18 юни т.г. АББ официално

откри новата си производствена

база в град Раковски. Модерното

съоръжение се простира на площ от

около 15 000 кв. м и ще произвежда

продукти ниско и средно напрежение.

Предстои заводът да бъде цялост-

но оборудван и да заработи с пълен

капацитет в рамките на следващи-

те две години. Освен като производ-

ствено съоръжение, новият обект

ще функционира като складова база

и обучителен център за клиенти.

Специален гост на официалната

церемония по откриването бе пре-

зидентът на страната Росен Плев-

нелиев, който изрази радостта си

от факта, че глобални компании

като АББ инвестират в България и

осигуряват голяма част от брутния

вътрешен продукт на страната. В

поздравителното си слово кметът

на община Раковски Иван Антонов

подчерта, че АББ има огромен при-

нос за превръщането на индустри-

алната зона на града в една от най-

успешните в страната. Той опреде-

ли компанията, която в рамките

само на 5 години изгради и пусна в

експлоатация два високотехноло-

гични завода в Раковски, като един

от най-големите и важни инвести-

АББ откри втория си
завод в индустриална
зона Раковски

тори и работодатели в района.

 "Новата производствена база

има огромно значение за растежа на

бизнеса ни в България и ще даде

сериозен принос за поръчките и при-

ходите на компанията в бъдеще.

Когато заработи на пълен капаци-

тет, в завода ще работят около 600

служители. Имаме чудесни впечат-

ления от работата си с местни

доставчици на материали и ще ра-

ботим с тях колкото е възможно по-

активно", коментира специално за сп.

Енерджи ревю Екехард Нойрайтер,

регионален мениджър на АББ в Бълга-

рия.

В новото съоръжение ще бъдат

преместени част от производстве-

ните мощности на компанията от

Швеция, Франция, Германия и Чехия,

обясниха от фирмата. Основна цел

на АББ е да събере голяма част от

различните си производствени дей-

ности "под един покрив". Бизнес сре-

дата у нас, ниският финансов риск в

условията на валутен борд и квали-

фицираните кадри са сред водещи-

те фактори зад решението на АББ

активно да разширява бизнеса си в

страната, уточни Нойрайтер.

Новият завод на компанията в

Раковски е част от инвестиция на

стойност 23 млн. щатски долара,

предназначена за разширяване на

производствения капацитет с цел

обслужване на нарастващото

търсене в Европа и Азия. Това е

втората инвестиция на зелено на

компанията в района на Пловдив. АББ

фокусира производствени мощности

в индустриалната зона поради стра-

тегическата й локация в близост до

летище Пловдив и магистрала Тра-

кия, обясниха от ръководството.

Първата фабрика на АББ за про-

дукти ниско напрежение край Плов-

див бе открита през 2009 г. и днес

в нея работят над 1000 души. Ком-

панията разполага с още няколко

високотехнологични бази в страна-

та: в Петрич - за производство на

продукти ниско напрежение, в Сев-

лиево - за производство на продук-

ти високо напрежение и трансфор-

матори, и във Варна - сервизен цен-

тър за турбокомпресори.

"Понастоящем обновяваме завода

в Севлиево. Целим да разширим про-

изводството на GIS продукти, как-

то и дейностите за сглобяване на

комплектни кондензаторни уредби и

разединители за високо напрежение.

Уверени сме, че през следващите

няколко години ще успеем да постиг-

нем в пъти по-голям обем на поръчки-

те", добави Нойрайтер.

"България играе ролята на важен

производствен център за АББ в гло-

бален мащаб. Страната е отлично

място за инвестиции и разширяване

на бизнеса ни в региона, тъй като е

в близост до основните ни пазари",

коментира Мортен Виерод, ръково-

дител бизнес направление Продукти

за контрол на АББ, който пристиг-

на от централата на компанията в

Цюрих за откриването на новата

производствена база.

Специално за сп. Енерджи ревю

той допълни: "Всички заводи на АББ

са на едно и също високо ниво по

отношение на стандартите за ка-

чество, безопасността на труд и

производствените технологии.

Стремим се да разширяваме пазар-

ното си присъствие, като разчита-

ме на силни регионални маркетинго-

ви стратегии. Голяма част от уси-

лията ни са насочени към развиващи

се пазари като тези в Източна Ев-

ропа. Новите производствени капа-

цитети в България ще ни помогнат

да обслужваме нарастващото

търсене на тези пазари".

АББ откри втория си
завод в индустриална
зона Раковски
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бизнес

Интернешенъл Пауър Съплай (Ай

Пи Ес) спечели наградата за техно-

логии за съхранение на електроенер-

гия ЕЕS Award на международното из-

ложение Intersolar Europe. Модулната

хибридна система Exeron MX на

българската компания бе отличена

за най-добра и иновативна ВЕИ тех-

нология за автономно захранване и

съхранение на енергия (off-grid). Ай Пи

Ес се представи със собствен щанд

на изложбения форум за соларна енер-

гетика за пета поредна година.

В рамките на тазгодишното изда-

ние на Intersolar Europe, което се про-

веде между 4 и 6 юни т.г. в Мюнхен,

наградата ЕЕS Award бе връчена за

първи път от организаторите. От-

личието се присъжда за иновативни

продукти, решения и технически ино-

вации, свързани с материалите, тех-

нологиите, системите и приложени-

ята за съхранение на енергия.

"Exeron MX отговаря на всички

изисквания за управление на енергия,

комуникация и модулност. Оптими-

зираната структура на контролери-

те позволява да бъдат

комбинирани различни

енергийни източници. Жу-

рито бе спечелено от под-

чертания модулен дизайн,

лесната поддръжка, ино-

вативното управление на

батериите, както и от

надеждността на систе-

мата", обясниха организа-

торите на изложбения фо-

рум.

"Изключително сме ща-

стливи и горди да съоб-

щим, че нашата система

Exeron спечели наградата

EES Award на Intersolar

2014 в Мюнхен. Това е най-

високото отличие в обла-

стта на технологиите,

използващи възобновяема енергия.

Ще продължим да караме нашите

партньори и клиенти да се чувстват

горди с нашите постижения и ще

продължаваме да даваме най-добро-

то от себе си, за да проектираме и

произвеждаме едни от най-добрите

и иновативни продукти и решения на

пазара", коментираха от Ай Пи Ес.

Иновативната система позволява

локално и автономно захранване на

консуматори с мощност от 2 kW до

65 MW - от малки вили, апартаменти

и телеком сайтове през къщи, фаб-

рики, земеделски и животновъдни

стопанства, до захранване на цели

квартали и градове само от една-

единствена интегрирана токозахран-

ваща система. В допълнение, Exeron

позволява неограничено съхранение на

енергията, на практика е необслуж-

ваема, не замърсява природата и е с

проектен живот от 25 години.

"През деня Exeron се грижи за оси-

гуряването на енергия за електроу-

редите, за климатизацията, за за-

топлянето на водата и за съхране-

нието на енергия във вашия дом. Ако

има излишък на енергия, то Exeron

може да извърши поредица от дей-

ствия, с които да допринесе за по-

вишаването на енергийната ефек-

тивност на дома и домакинството

като цяло. Всичко това се случва с

безплатната и неизчерпаема енер-

гия от слънцето", обясни Александър

Рангелов, управител на Интерне-

шенъл Пауър Съплай.

За първи път Интернешенъл Пауър

Съплай презентира усъвършенства-

ната хибридна модулна система

Exeron на миналогодишното издание

на международното изложение за

соларна енергетика. "На Intersolar

2013 представихме технологичната

основа, на която в последствие про-

ектирахме и изградихме следващото

поколение на Exeron. Успяхме да до-

стигнем едно още по-високо ниво на

развитие на системата, което на

практика й дава неограничени

възможности на приложение. „Вграж-

дането“ на изкуствен интелект в

допълнение към съществуващите

функционалности ни позволява дори

в този ранен етап да мислим в посо-

ка умни мрежи и градове", допълни г-

н Рангелов.

Тази година Ай Пи Ес чества 25-

годишен юбилей. Фирмата реализи-

ра множество проекти в областта

на телекомуникациите, енергетика-

та, железопътния транспорт и ВЕИ

системите у нас и в чужбина. Наско-

ро компанията успешно пусна в екс-

плоатация безжична мрежа от пос-

ледно поколение LTE в Централна

Африка, която е захранена само и

единствено със специална версия на

Exeron. Системата осигурява ефек-

тивна и екологосъобразна алтерна-

тива на дизел генераторите за рай-

они без изградена енергийна инфра-

структура.

Интернешенъл Пауър Съплай
спечели наградата ЕЕS Award
на Intersolar Europe 2014

Интернешенъл Пауър Съплай
спечели наградата ЕЕS Award
на Intersolar Europe 2014
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Акспо се превърна в надежден
доставчик на електрическа
енергия за бизнеса

интервю

През 2014 г. Axpo празнува 100-ния

си юбилей. Бихте ли ни разказали

за основните дейности на компа-

нията и на какво се дължи успехът

й през годините?

През 1914 г. представители на
няколко от кантоните се събират,
за да положат здрави основи за елек-
трификацията на Североизточна
Швейцария. Те находчиво обединяват
сили отвъд собствените си грани-
ци и през следващото десетилетие
реализират един широкомащабен
проект за изграждане на електричес-
ки централи и преносни мрежи. Бла-
годарение на своята прозорливост,
те постигат устойчиво развитие и

благосъстояние за своите граждани.
Те са пионери и основатели на Nord-
ostschweizerischen Kraftwerke, днес
Axpo.

100 години по-късно основните
дейности на Axpo са производство и
търговия с електрическа енергия и
търговия с природен газ. Активите
му включват централи за производ-
ство на електрическа енергия (6400
MW), от които 3100 MW са водное-
лектрически, 1500 MW са ядрени и
1800 MW работят с газ. Освен това
Axpo има дългосрочни договори за
снабдяване с електрическа енергия
(1200 MW) и природен газ, инфра-
структура за пренос на електриче-
ство и капацитети в хранилища за
природен газ. В рамките на Швейца-
рия Axpo е един от най-големите
доставчици на електрическа енергия,
като снабдява над 3 млн. души. Чрез
своите дъщерни фирми в 29 европей-
ски държави, Axpo действа на най-
привлекателните енергийни пазари и
предлага иновативни енергийни услу-
ги на своите клиенти. Успехът на
Axpo се дължи в голяма степен на
бързото разпознаване на икономичес-
кия потенциал в различни дейности и
на развитието на устойчиви дългос-
рочни бизнес стратегии.

Моля, разкажете за някои значими

проекти, в които Axpo участва.

Трансадриатическият газопровод

(TAP) е новаторски проект не само
за развитието на бизнеса с приро-
ден газ на Axpo, но също така и за
снабдяването на Европа с природен
газ.

Linthal 2015, един от най-значими-
те проекти на Акспо, е свързан с
изграждането на подземна помпено-
акумулираща водноелектрическа
централа. Тя ще използва водите на
езерата Лимерн и Мут, които са с
630 м разлика в надморската висо-
чина. Новото съоръжение ще може да
работи в помпен и турбинен режим
с мощност 1000 MW.

Global Tech I (GTI) е вятърен парк
с мощност 400 MW, който се строи

в Северно море недалеч от брега на
Германия. Изграждането започна
през август 2012 и се очаква да бъде
завършено до средата на 2014.

Откога Axpo оперира в България?

Разкажете ни за целите и дейнос-

тите на дружеството в страна-

та.

Акспо България (по-рано ЕГЛ
България) е основано през октомври
2006 г. като дъщерно дружество на
EGL, понастоящем Axpo. През юли
2007-а Акспо България получи лицен-
зия за търговия с електрическа енер-
гия. Оттогава нашата компания се
утвърди като един от водещите
играчи на българския пазар за търго-
вия на едро с електрическа енергия.

През 2011 г. Axpo създаде в Бълга-
рия Оперативен център като под-
държащо звено за търговските си
дейности в Югоизточна Европа. След
това първо успешно прехвърляне на
дейности в България, отговорности-
те на Центъра се увеличиха значи-
телно. Понастоящем той поддържа
търговията с електрическа енергия
в Югоизточна, Централна и част от
Западна Европа, както и сделките с
газ на Axpo в цяла Европа. За т. г. е
планирано по-нататъшно прехвърля-
не на дейности към Оперативния
център.

В началото на 2013 г. Axpo придо-
би 100% от дяловете на Фреа Трей-

динг (името по-късно бе променено
на Фреа Акспо) - компания, притежа-
ваща лицензия за търговия с елект-
рическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група.

През май 2014 г. Фреа Акспо доста-
вя електрическа енергия на повече
от 100 клиента и портфолиото на
компанията расте непрекъснато. За
по-малко от година Акспо се пре-
върна в един от надеждните достав-
чици на електрическа енергия за
българския бизнес благодарение на
сътрудничеството между Акспо
България и Фреа Акспо и синергията
от дейностите им.

Как ще се развива в бъдеще регио-

налният пазар на електрическа

енергия и как виждате Axpo на този

пазар?

Постепенната либерализация на
енергийните пазари в Югоизточна
Европа и постоянното покачване на
ликвидността им създават добри
възможности за бизнес развитие и
за диверсификация на дейностите.
Използвайки своя опит на ликвидни-
те европейски пазари и местното
ноу-хау на своите дъщерни друже-
ства, Axpo се възползва от законо-
дателните промени в редица стра-
ни от Югоизточна Европа и засилва
позицията си на регионалните елек-
троенергийни пазари. Съществува-
нето на дъщерни дружества на Axpo
в почти всички държави в региона и
добрата координация на техните
търговски дейности са сред ключо-
вите фактори за успеха на компани-
ята.

Мирослав Дамянов, управител на Акспо България,
пред сп. Енерджи ревю

Акспо се превърна в надежден
доставчик на електрическа
енергия за бизнеса
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проекти, реализации

    иогазовата централа в Балчик,

изградена от дружеството Перпету-

ум Мобиле, е първата инсталация в

България, произвеждаща енергия от

биомаса чрез ферментация. Инвес-

тицията на стойност близо 4 млн.

евро е въведена в експлоатация през

месец юни 2013 г. и оттогава функ-

ционира при капацитет от 1 MW.

Планирано е и разширение на капа-

цитета до 1,5 MW. „Понастоящем

завършваме изграждането на комп-

лекс за отглеждане на едър рогат

добитък, както и оранжерии, които

ще бъдат отоплявани от централа-

та“, обявиха от Перпетуум Мобиле.

Централата е изградена с
оборудване на немската
компания MT-Energie

Доставчик на оборудването за

производство на биогаз е немската

компания MT-Energie. Фирмата уча-

ства в цялостния процес по изграж-

дане на централата – през анализа

на рентабилността и техническия

анализ до надзора върху строител-

но-монтажните дейности, инстала-

цията и обучението на оператори-

те, като предоставя и техническа

и биологична поддръжка.

„След внимателно проучване на

пазара на доставчици на оборудва-

не през 2012 г. избрахме MT-Energie

заради доказания опит на компания-

та в изграждането на централи с

висока производителност, безупреч-

на надеждност и изключителна ефек-

тивност“, споделят инвеститори-

те. Същинското изпълнение на про-

екта отнема по-малко от 6 месеца.

„Строително-монтажните дейнос-

ти и монтирането на оборудването

минаха без проблеми. Техническо пре-

дизвикателство беше намирането

Биогазoва централа
в Балчик

на бетон с

необходимо-

то високо

к а ч е ств о .

Централата е първата по рода си в

страната и държавната и местна

администрация нямаше никакъв пре-

дишен опит с подобен тип инстала-

ции. Ето защо и набавянето на раз-

решителни отне повече време, от-

колкото бе очаквано“, споделят от

Перпетуум Мобиле.

Внедрени технологии
Монтираното оборудване за про-

изводство на биогаз е базирано на

технология за окомплектоване на

два резервоара за ферментация и

един резервоар за съхранение на

диджестата. „За да се предотвра-

ти образуването на плаващи пласто-

ве, в резервоарите са монтирани

десет потопяеми бъркалки с възмож-

ност за регулиране на височината и

посоката отвън. Вградена система

защитава редукторите и намотки-

те от проникване на субстрат и

кабелите от увреждане поради сили

на опън. Всички резервоари са обо-

рудвани със системата MT EasyLift

за надеждно и прецизно позициони-

ране на миксерите чрез хидравлич-

но задвижване и управление с джой-

стик. За подаване на твърди сурови-

ни монтирахме подаваща система

MT Alligator Plus с капацитет 96 м3,

състояща се от контейнер за дози-

ране, система за претегляне, плъз-

гащ се под с хидравлична система за

задвижване и три шнека за пренос на

субстрата“, разказват от немска-

та фирма.

Съхранение на биогаз
За съхранение на биогаза в цент-

ралата при всеки резервоар се изпол-

зват две разкроени с конусна форма

и разположени едно върху друго

фолиa. „Външният фолиен слой пред-

пазва ефективно и трайно от атмос-

ферни въздействия, а вътрешният

служи като гъвкаво хранилище за газ.

Системата осигурява голям обем на

съхранение и по-високо качество на

биогаза благодарение на по-голямо-

то пространство за биологична

десулфуризация“, разясняват от MT-

Energie.

Предимства на
инсталацията

Инсталацията е с максимален

капацитет от 1,5 MW и се управля-

ва от автоматизирана система за

контрол с възможност за отдалечен

достъп от всяка точка на света.

„Към центъра за управление са

свързани всички компоненти на сис-

темата и операторите винаги имат

достъп до актуална информация за

функционирането на отделните еле-

менти и тяхното натоварване. Така

потенциалните проблеми се откри-

ват надеждно и навреме“, поясняват

от немската фирма.

„Целяхме високи нива на гъвка-

вост, производителност и надежд-

ност. Централата има възможност

за работа и при мощност от 1 MW,

а капацитетът за съхранение на

биогаз позволява автономна работа

за повече от 5 дни при пълно нато-

варване. Ценни предимства са мал-

кият размер на работната сила,

ангажирана в централата, високата

системна производителност и нис-

кият собствен разход на енергия“,

допълват от MT-Energie.

Инсталацията е първата в
България, произвеждаща енергия

от биомаса чрез ферментация

Б

Биогазoва централа
в Балчик
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„В българското законодателство

с Наредбата за батерии и акумула-

тори и за негодни за употреба ба-

терии и акумулатори (Обн., ДВ, бр.

2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013

г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм.

Индустриални
батерии

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю поставяме фокус върху об-

ширната тема Индустриални батерии с цел да откроим актуалните

технологични тенденции и да очертаем нормативната и пазарна рам-

ка в този динамично развиващ се сектор. Обърнахме се към Министер-

ството на околната среда и водите за коментар на действащите у нас

законови регламенти, касаещи индустриалните батерии и акумулато-

ри. Темата на броя включва интервю с акад. Дечко Павлов от Инсти-

тута по електрохимия и енергийни системи при БАН, който представя

новостите в областта и разказва в детайли за 9-ата международна

конференция ЛАБАТ 2014.

Ще ви предложим поглед към най-съвременните технологии в произ-

водството на индустриални батерии и акумулатори, ключовите реше-

ния на пазара, както и някои от най-интересните реализирани проекти.

Обзорът включва интервюта с представители на водещи фирми - про-

изводители на индустриални батерии и акумулатори в България, както

и коментари от най-големите доставчици на решения в бранша, под-

редени в азбучен ред.

и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г.), се

въвеждат изискванията на Дирек-

тива 2006/66/ЕО относно батерии

и акумулатори и отпадъци от бате-

рии и акумулатори, и за отмяна на

Директива 91/157/ЕИО. Норматив-

ната уредба се отнася до порта-

тивни, автомобилни и индустриал-

ни батерии и акумулатори и негод-

ни за употреба батерии и акумула-

тори (НУБА) и въвежда определения

за тях. Съгласно дефиницията „ин-

дустриална батерия или акумула-

тор“ е батерия или акумулатор,

проектирана изключително за про-

мишлени или други професионални

приложения, като например в

търговски и обществени сгради, за

резервно захранване или задвижва-

ща сила, в електрически превозни

средства и др.

Примери за индустриални бате-

рии и акумулатори са батериите и

акумулаторите, използвани за ава-

рийно или резервно захранване с

електрическа енергия в болници,

летища или служебни помещения,

батериите и акумулаторите, които

се използват във влакове и самоле-

ти, и батериите и акумулаторите,

които се използват на нефтените

платформи в открито море или по

морските фарове. Други примери са

батериите и акумулаторите, про-

Нормативна уредба в областта

на индустриалните батерии и акумулатори

Индустриални
батерии
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ектирани изключително за отделни

терминали за електронно плащане

на сметки, четци на баркодове, про-

фесионално видеооборудване, минь-

орски и водолазни лампи, резервни

батерии и акумулатори за електри-

чески врати, батерии и акумулато-

ри, които служат за захранване на

инструменти, както и в различни

видове измервателно и инструмен-

тално оборудване и батерии и аку-

мулатори, които се използват

свързани със слънчеви, фотоволта-

ични и други възобновяеми източни-

ци на енергия. Наред с това, инду-

стриалните батерии и акумулато-

ри включват батерии и акумулато-

ри, които се използват в пътни

превозни средства с електрическо

задвижване, например електричес-

ки превозни средства (трамваи,

тролейбуси и др.), инвалидни колич-

ки, велосипеди, летищни превозни

средства и автоматизиран транс-

порт. В добавка към този неизчер-

пателен списък от примери, за ин-

дустриални следва да се считат

всички батерии и акумулатори, ко-

ито не са капсуловани и не са авто-

мобилни, т.е не се използват за за-

палване на моторни превозни сред-

ства и светлини на моторни превоз-

ни средства.

С наредбата се определят изис-

кванията за пускането на пазара на

батерии и акумулатори и за раздел-

ното събиране, транспортирането,

съхраняването, предварителното

третиране, рециклирането, опол-

зотворяването и/или обезвреждане-

то на негодни за употреба батерии

и акумулатори. Наредбата регла-

ментира и задълженията на иконо-

мическите оператори - лицата,

които пускат на пазара батерии и

акумулатори, лицата, които из-

вършват продажба на батерии и

акумулатори, и лицата, занимаващи

се със събиране, рециклиране или

друг вид третиране на НУБА.

С цел намаляването на съдържа-

нието на тежки метали в батери-

ите и акумулаторите наредбата

въвежда забрана за пускането на

пазара на определено съдържание на

живак и кадмий, като за индустри-

алните батерии и акумулатори тази

забрана се отнася до съдържание

по-голямо от 0,0005 тегловни %

живак, включително когато тези

батерии са вградени в уреди. Лица-

та, които пускат на пазара индус-

триални батерии и акумулатори са

задължени да ги маркират с обозна-

чения за разделно събиране и за

съдържание на тежки метали. Обо-

значение за съдържание на тежки

метали се поставя само на батерии

и акумулатори, съдържащи над

0,0005 тегловни % живак, над 0,002

тегловни % кадмий и над 0,004 тег-

ловни % олово. Обозначението, указ-

ващо съдържанието на тежки мета-

ли, трябва да съдържа химическия

символ на съответния метал - жи-

вак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

Производителите на батерии и

акумулатори, в т.ч. и на индустри-

ални, предприемат мерки при проек-

тирането и производството им за

улесняване на предварителното

третиране, оползотворяването и

рециклирането на негодните за

употреба батерии и акумулатори;

подобряване качеството на бате-

риите и акумулаторите с оглед ог-

раничаване на вредното им въздей-

ствие върху околната среда през

целия им жизнен цикъл; намаляване

съдържанието на опасните веще-

ства за сметка на съдържанието на

по-малко замърсяващи вещества,

особено като заместители на жи-

вака, кадмия или оловото.

Няма законодателни изисквания

относно експлоатацията на индус-

триалните батерии акумулатори.

Основните технически изисквания,

в т.ч. и за експлоатация на индуст-

риални батерии и акумулатори, са

заложени в стандарти, които оба-

че нямат задължителен характер.“

Министерство на околната среда

и водите
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Индустриалните батерии и акуму-

латори имат специфични функции и

характеристики, които ги отлича-

ват от другите групи батерии. За

разлика от портативните батерии,

те обикновено не са запечатани

(капсуловани), теглото им е над 2 кг

и в общия случай е трудно пренася-

нето им на ръка.

В зависимост от дизайна и необ-

ходимата поддръжка, индустриални-

те батерии и акумулатори могат да

бъдат първични и презареждаеми

(акумулаторни), обслужваеми и не-

обслужваеми. В зависимост от при-

ложението, те най-общо се делят

на следните групи: тягови, стаци-

онарни и специални. Тяговите бате-

рии са презареждаеми батерии с

висок електрически капацитет,

които намират широко приложение

в индустрията за задвижване на

електрически превозни средства,

подемно-транспортна техника

(електрокари, високоповдигачи, вле-

качи, ръчноводими, стакери, палет-

ни колички), почистваща техника и

други индустриални машини. Те са

проектирани постоянно да отдават

ток за дълги периоди от време.

Тяговите батерии са приложими в

тежки индустриални условия, къде-

то се налага експлоатация в широ-

ки температурни диапазони и се

характеризират с висока устойчи-

вост на удар, вибрации и различни

механични въздействия. Най-големи-

те модели могат да издържат хи-

ляди цикли на разряд. Съществуват

и полутягови батерии, които обик-

новено са подходящи за по-малки

системи.

Стационарните батерии и акуму-

латори намират широко приложение

в различни сфери като телекомуни-

кации, енергетика, в т.ч. електро-

централи и подстанции, непрекъсва-

еми индустриални енергийни систе-

ми и токозахранвания (UPS), възоб-

новяеми енергийни системи, аварий-

но захранване, сигнализационни и

алармени системи, в корабоплаване-

то, авиацията и железниците, от-

бранителната индустрия и др. Те са

пригодени за дълги периоди на рабо-

та, но могат да се използват и в

цикличен режим.

Специални са батериите и акуму-

латорите, разработени и произве-

дени за конкретни приложения, ха-

рактеризиращи се със специфични

работни условия (температура, на-

лягане и др.) и изискващи определе-

ни работни параметри. Те се изпол-

зват в рудодобивната промишле-

ност, железниците, авиацията и

отбраната, на подводници и други

плавателни съдове и пр. Много про-

Видове индустриални батерии изводители предлагат производ-

ство на специални батерии и аку-

мулатори по специфични зададени

изисквания от страна на клиента.

В зависимост от химическия

състав, е достъпно богато разнооб-

разие от индустриални батерии:  със

сребърен оксид, литиево-йонни, ли-

тиево-полимерни и други с литий,

въздушно-цинкови, оловно-кисели, ни-

келово-кадмиеви, никелово-железни,

никелово-хидридни и др. Енергийна-

та плътност, времето на живот и

сигурността на различните типове

батерии зависят до голяма степен

от избраните материали и използва-

ния електрохимичен процес. Изборът

на индустриална батерия или акуму-

латор трябва да е съобразен с изис-

кванията на конкретното приложе-

ние, очакваните резултати, работ-

ните условия, режима и срока на ек-

сплоатация и др. Животът на инду-

стриалните батерии силно зависи

от правилната им експлоатация. В

допълнение, при неправилно използ-

ване на индустриалните батерии и

акумулатори, въпреки вградените

фабрични температурни, токови, на-

преженови и други специфични защи-

ти, съществува риск от възникване-

то на опасност за оборудването и

персонала. В този смисъл е строго

препоръчително стриктно да се

спазват изискванията на производи-

теля.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2014 17

тема на броя

Уважаеми акад. Павлов, какви фун-

кции изпълняват електрохимични-

те източници на ток? Какви са

тeхните приложения и проблеми в

нашето съвремие?

Посветих живота си на изучава-

не процесите в оловните акумулато-

ри, които поддържат 65% от произ-

водството на електрохимични из-

точници на ток. Те служат за дос-

тавка на електроенергия в автомо-

били и електрокари и за складиране

на електроенергия като резерв, кой-

то да бъде използван при прекъсва-

не на електрическата мрежа. Посте-

пенно се наложиха хибридните авто-

мобили, при които двигателната

енергия се доставя от два източни-

ка: от двигател с вътрешно горене

и от акумулатор.

Разкажете за дейността на Инсти-

тута по електрохимия и енергийни

системи при БАН. Какви са прино-

сите му за акумулаторната индус-

трия?

ИЕЕС е наследник на създадената

през 60-те години на миналия век

Централна лаборатория по електро-

химични източници на ток (ЦЛЕХИТ)

към БАН. Аз бях натоварен да създам

и развия лабораторията по оловни

батерии. Започнахме изследване на

процесите при технологията на из-

готвяне на оловните батерии и раз-

работихме нова технология за мок-

ро пълнене на тръбестите електро-

ди с оловен триокис-сулфат, с кое-

то повишихме характеристиките на

акумулаторите. Заедно с учени от

Института по металознание заме-

нихме технологията за производ-

ство на акумулаторните кутии от

ебонит с такива от пенопласти,

които не се пукат при дълъг транс-

порт. Разработихме и технология за

Деветата конференция
LABAT 2014 отново предизвика
огромен интерес

акад. Дечко Павлов,
Институт по електрохимия и енергийни системи

при БАН, пред сп. Енерджи ревю

производство на акумулатори, кои-

то да работят при ниски темпера-

тури.

Какви приноси имат учените от

вашата лаборатория за развитие-

то на науката за оловни батерии?

В края на миналото столетие бе

разработен оловен акумулатор със

сепаратор от стъклена вата, кой-

то елиминира нуждата от под-

дръжка. Развихме технологията,

като обработихме стъкления сепа-

ратор с полимерна емулсия, което

силно повиши ефективността.

Възникна идеята да организираме

международна научна конференция по

оловни акумулатори, която нарекох-

ме LABAT. За първи път проведохме

тази конференция през пролетта на

1989 г. Поради големия интерес и

оживените дискусии ниe решихме да

провеждаме конференцията на все-

ки 3 години в България.

Какви са впечатленията ви от

LABAT 2014? Какви иновативни раз-

работки бяха представени и об-

съждани на форума?

Тазгодишната девета LABAT кон-

ференция по традиция предизвика

огромен интерес. Взеха участие над

320 делегати от 42 страни. В излож-

бата участваха 39 фирми - произво-

дители на акумулатори, машини,

материали и оборудване, които пред-

ставиха нови продукти.

Като централна тема в докладва-

ните изследвания се открои създа-

ването на оловно-въгленов електрод

като алтернатива на оловния (от-

рицателен) електрод. Организирах-

ме и семинар, посветен на батери-

ите за хибридни електромобили, в

който взеха участие повече от 100

специалисти.

На LABAT 2014 двама учени със

сериозен принос в науката за олов-

ните батерии бяха удостоени от

БАН с медали на името на Гастон

Планте - създателят на оловния аку-

мулатор. Единият е д-р Борис Мона-

хов, който провеждаше изследвания

в нашата лаборатория до 2004 г.

Другият носител е д-р Еберхард

Майснер - директор на изследовател-

ския център на Johnson Controls в

Хановер, Германия.

Какво е бъдещето на технологии-

те за преносима и резервна енер-

гия? Къде е мястото на България

в тези технологии?

Производствените процеси в ин-

дустрията силно се автоматизира-

ха и компютъризираха, което нало-

жи необходимостта от резервна

електрическа енергия. С внедряване-

то на слънчевите преобразуватели

и вятърните генератори се появи и

ново приложение на акумулаторите.

Оловният акумулатор е най-евтини-

ят химичен източник на ток. Зато-

ва той се използва за основен склад

на резервна електроенергия.

България е един от големите про-

изводители на оловни батерии в

Европа. Нашата лаборатория по

оловни акумулатори към ИЕЕС-БАН

подпомага с технологични консулта-

ции и измерване на параметрите на

батериите за определяне на тяхно-

то качество и по-нататъшно разви-

тие.

Деветата конференция
LABAT 2014 отново предизвика
огромен интерес
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Уважаеми г-н Деветаков, бихте ли
представили себе си и дейността
на фирмата, която представлява-
те?
Имам дългогодишен опит като

конструктор на силови полупроводни-
кови токопреобразуватели за заряд и
тестване на акумулаторни батерии
и мениджър по иновации. Благодаре-
ние на творческите контакти, съвме-
стни изследвания и разработки с
утвърдени научни работници и спе-
циалисти от БАН, ТУ, Енерсис - Търго-
вище, Елхим Искра - Пазарджик, Мон-
бат и други,  ВК Конверт - Перник вече
15 години е водеща българска фирма
за проектиране и производство на за-
рядни и тестови устройства за аку-
мулаторни батерии.

Кои са акцентите в портфолиото
ви продукти и услуги и какви са
конкурентните им предимства?
ВК Конверт произвежда три ос-

новни гами зарядни устройства с
индустриално приложение. Гама
EPKar са зарядни за тягови акумула-
торни батерии, предназначени за
всички видове електрокари и елект-
роповдигачи, голфкари, инвалидни
колички, електромобили. Основно
предимство са стабилизираните
зарядни характеристики, адаптира-
щи се към степента на зареденост,
температурата и нивото на сулфа-
тизация на акумулаторните бате-
рии. EPKar осигуряват бърз десулфа-
тизиращ контролиран реверсивен
заряд, гарантиращ ежедневна 100%
зареденост без презаряд при удължен
живот на акумулаторните батерии.

Гама VSR са зарядни устройства
за стационарни батерии, импулсни
или тиристорни управляеми с мрежов
трансформатор. Предназначени са
за енергетика, транспорт, комуни-
кации, соларни и охранителни систе-
ми, информационни центрове. Харак-
теризират се с висока надеждност,
интелигентно управление и контрол,
с възможност за надграждане.

Гама VMS са зарядни устройства
за стартерни и UPS батерии. В за-
висимост от предназначението си,
те осигуряват десулфатизация и
бърз или изравнителен консервиращ
заряд на база импулсен реверсивен
ток.

Зарядните устройства и тестерите
осигуряват оптимални условия за
експлоатация на акумулаторните
батерии
инж. Неделчо Деветаков, гл.инженер на ВК Конверт,

пред сп. Енерджи ревю

Какви приложения имат предлагани-
те от вашата фирма решения? Раз-
кажете за най-интересните проекти,
които сте реализирали наскоро.
Имаме редица нови разработки в

областта на експлоатацията и сер-
виза на акумулаторни батерии. Сред
тях са гамата разрядни тестери
ARU за оценка състоянието на аку-
мулаторните им елементи. Устрой-
ствата биват два вида: с преобра-
зуване на енергия от разряда в
топлина или с рекуперация на енер-
гията от разряда в трифазна про-
менливотокова захранваща мрежа.

Тестовите устройства от гама
ARU осигуряват продължителен пълен
капацитивен разряден тест с регу-
лиране и стабилизация на парамет-
рите на разряда или кратковременен
такъв чрез реално натоварване по
зададена времева товарна характе-
ристика за измерване вътрешното
съпротивление на батерията - мили-
омметър по EN 60896-2:1996.

Гама RZTTU  са реверсивни систе-
ми за тестване, рециклиране на тя-
гови и стационарни батерии или осъ-
ществяване режим на реверсивна
формовка и блокформовка.  Енергий-
ният обмен в режимите на заряд,
разряд и формовка се осъществява
с трифазна мрежа или с буферна ба-
терия.

Разработваме DC зарядни конвер-
тори за соларни системи,  осигуря-
ващи оптимално използване на
слънчевата енергия за заряд на аку-
мулаторни батерии, независимо от
интензитета на слънчевото греене.
Предлагаме и DC реверсивни конвер-
тори за поелементно или побатерий-
но изравняване във всички елементи
на акумулаторните батерии, които
осигуряват еднаквост на отделни-
те акумулаторни възли, изграждащи
батерията в непрекъснат режим на
експлоатация или съхранение. Те
гарантират пълно използване на
енергията от батерията, удължа-
ват живота и подобряват качество-
то на експлоатация, като намаляват
времето за сервиз и поддръжка.

Портфолиото ни обхваща и DC
конвертори за паралелна експлоата-
ция на различни по капацитет, напре-
жение, тип и състояние акумулатор-

ни батерии, както и независими
преносими акумулаторни DC генера-
тори за стартиране на двигатели с
вътрешно горене.

Какви иновативни технологии вне-
дрявате в производството си?
Какви са актуалните тенденции в
областта?
По мое мнение сред основните

перспективни направления за бъдещо
развитие на българските производи-
тели в бранша са масовото навлиза-
не на енергийните акумулаторни
центрове като решение за буферно
съхранение на енергията от алтер-
нативни източници, както и изграж-
дането на национална мрежа от за-
рядни станции за ускорен 30-минутен
заряд на електромобили и електробу-
си. Очаквам да се наложат хибридни-
те токоизточници - акумулаторни
батерии и суперкондензатори за елек-
тротранспорт, системите, осигуря-
ващи енергийна автономност на
жилищни и обществени сгради и про-
изводства, а също и акумулаторните
батерии с вградени конвертори за
поелементен изравнителен заряд.

Какви са плановете ви за бъдещо
развитие на българския пазар?
Осъзнавайки отговорността си

за осигуряване на оптимални условия
за експлоатация на акумулаторните
батерии, ние от ВК Конверт, като
фирма с иновативна насоченост,
декларираме готовността си да
отговорим на всякакви разумни ис-
кания и предложения, колкото и не-
стандартни да са те.

Зарядните устройства и тестерите
осигуряват оптимални условия за
експлоатация на акумулаторните
батерии
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Уважаеми г-н Тонков, бихте ли пред-
ставили себе си и дейността на
фирмата, която представлявате?
Компанията Индустриални Бате-

рии работи повече от 12 години в
областта на  производството, тър-
говията и сервизирането на тягови,
стационарни и специални батерии и
зарядни устройства. През годините
компанията е спечелила доверието на
много клиенти, търсещи оптимизира-
не на разходите без компромис с на-
деждността и безаварийната експло-
атация. В Индустриални Батерии е
въведена система за управление на
качеството, модел EN ISO 9001:2008
и управление на околната среда ISO
14001. Въведените стандарти са га-
ранция за високото качество на про-
дукцията благодарение на поддържа-
ния непрекъснат контрол върху каче-
ството на използваните материали и
цялостния технологичен процес.

Кои са акцентите в портфолиото
ви продукти и услуги и какви са
конкурентните им предимства?
В нашето портфолио могат да се

намерят пълната гама оловни акуму-
латори и зарядни устройства. От
2009 година стартирахме производ-
ство на ново поколение тягови бате-
рии – Perpetuum. Те се характеризи-
рат с по–голяма продължителност на
живот, завишени капацитети,  непре-
тенциозност към експлоатационна-
та среда. Компанията разполага със
собствена база за рециклиране и
отремонтиране на тягови и стацио-
нарни батерии, екипирана с необхо-
димата специализирана апаратура.
Ремонтираните или рециклирани
тягови и стационарни батерии се
изпитват с професионална техника.

Какви приложения намират предла-
ганите от вашата фирма решения?
Разкажете за най-интересните про-
екти, които сте реализирали наско-
ро.
Тяговите акумулатори служат за

захранване на всички видове и моде-
ли подемно-траспортна, подопочи-
стваща техника, електрически виш-
ки и пр. - намират приложение във
всички сфери на индустрията. Ста-
ционарните батерии са предназначе-
ни за резервно захранване в далекосъ-
общенията, енергетиката, авиацион-
ната и отбранителната промишле-
ност за наземни, морски и въздушни
приложения. Специалните батерии се
използват за резервно осветление на
ЖП вагони, намират приложение и в
рудодобивната промишленост.

Ползите от дейността на Инду-
стриални Батерии по събиране на
употребявани акумулатори са много.
Сред тях са опазването и съхраня-
ването на природата на България и
грижата за чиста и приветлива окол-
на среда. Предлагаме решение на
проблема за разделното събиране и
оползотворяване на негодните за
употреба батерии и акумулатори и
предизвикваме обществения инте-
рес към повече активност и съпри-
частност в инициативите на наша-
та организация за опазване на окол-
ната среда.

Какви иновативни технологии вне-
дрявате в производството си?
Какви са актуалните тенденции в
областта?
Рециклирането на употребявани

батерии възстановява ефективнос-
тта на батерията и води до удъл-
жаване на живота й. При рециклира-

нето на батериите, материалите
от които са изработени, могат да
се използват повторно, а това га-
рантира неограничен ресурс за бъде-
що производство.

Тенденции в производството на
индустриални батерии с цел подобре-
нието на качествата са повишаване
на изискванията към оловото и оло-
во-антимоновите сплави и използва-
ните сепаратори; промяна на полю-
сите, използвани за елементи с
твърда и болтова връзка, съответ-
стващи на новите киселинно устой-
чиви уплътнители с двойна компресия.

Какви са плановете ви за бъдещо
развитие на българския пазар?
През следващите години компани-

ята планира да направи сериозни
инвестиции в различни области.
Сред тях са назначаването на нови
инженери и специалисти с опит в
проектирането и конструирането
на индустриални батерии, както и
инвестициите в  модерно лаборатор-
но оборудване. Планираме още да
разширим гамата на предлаганите
от компанията продукти, с което да
обхванем нов пазарен сегмент.

Решенията ни осигуряват надеждност,
оптимизиране на разходите
и безпроблемна експлоатация

Георги Тонков, управител на Индустриални
Батерии - гр.Търговище, пред сп. Енерджи ревю

Решенията ни осигуряват надеждност,
оптимизиране на разходите
и безпроблемна експлоатация
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Уважаеми г-н Янков, бихте ли пред-

ставили себе си и дейността на

фирмата, която представлявате?

Фирма Стратекс (Stratex self-
contained energy systems) е създаде-
на през 1997г. Предлагаме и реали-
зираме решения за резервни и авто-
номни DC и AC електрозахранвания,
покриващи най-високите изисквания
за надеждност и непрекъсваемост.
При изпълнение на проекти интегри-
раме продукти на световни произво-
дители и дългогодишни наши парт-
ньори, като Yuasa Battery - VRLA аку-
мулаторни батерии, Chloride/Emerson
- UPS системи и индустриални AC/
DC захранвания, Tripp Lite - UPS уст-
ройства и IT окомплектовка, Pramac
- дизелови генератори, Kyocera Solar
- фотоволтаични модули и други.

Кои са акцентите в портфолиото

ви продукти и услуги и какви са

конкурентните им предимства?

За индустриални приложения ак-
центираме върху използването на
така наречените VRLA (Valve Regu-
lated Lead Acid ) акумулаторни бате-
рии. Те са необслужваеми и хермети-
зирани оловно-киселинни батерии.
Надеждността на оборудването за
резервно захранване е свързанa пре-
ди всичко с качеството на използва-
ните VRLA батерии. Stratex предла-
га комплексни решения за защита на
критични приложения. Основното им
конкурентно предимство е високото
качество и надеждност при най-нис-
ка цена на експлоатационните раз-
ходи в дългосрoчен план.

Сервизната ни политика е изгра-
дена на принципа за регулярно сер-
визно обслужване и техническа под-
дръжка на инсталираното от нас
оборудване през целия му експлоата-
ционен живот. Периодичните про-
верки с тестове за контрол на
състоянието на батериите и тяхна-
та своевременна подмяна при необ-
ходимост са в основата на надежд-
ната и безаварийна работа на авто-
номните системи.

Какви приложения намират предла-

ганите от вашата фирма решения?

Разкажете за най-интересните про-

екти, които сте реализирали наско-

ро.

Предлаганите от Stratex продукти
и системи покриват широк спектър
от критични приложения в области-

Предлагаме решения за широк спектър
от критични приложения в индустрията

Михаил Янков, управител на Стратекс,
пред сп. Енерджи ревю

те енергетика, промишленост, те-
лекомуникации, транспорт, сигнал-
но-охранителна и видеотехника,
мобилни захранвания, възобновяеми
източници и други.

Сред най-интересните проекти,
реализирани от нашата фирма, е
система от съвместно работещи
UPS 300 kVA и дизелов генератор
600 kVA в производствен завод на
СЕ Борднетце България в гр. Мезд-
ра, както и паралелна "Redundant
1+1" UPS система от 2 x 250 kVA не-
прекъсваеми токозахранващи уст-
ройства в сградата на VM Ware в
гр. София.  В ТЕЦ / Топлофикация –
гр.  Плевен наскоро инсталирахме
индустриална 220 VDC VRLA акуму-
латорна батерия Yuasa от серията
Endurance с токоизправител. Друг
много интересен проект бе реали-
зирането на дизелов генератор 220
kVA със система за автоматично
резервно захранване на лифтова
станция на 1800 м надморска висо-
чина в гр. Сопот.

Какви иновативни технологии вне-

дрявате в дейността си? Какви са

актуалните тенденции в област-

та?

VRLA херметизираните акумула-
торни батерии са напълно необслуж-
ваеми, а липсата на вредни газови
емисии при работата им позволява
инсталирането им в помещения,
където постоянно работят хора, без
това да е опасно за здравето им. Те
са незаменими за вграждане в UPS
устройства и системи за сигурност
и наблюдение, използвани в офиси,
промишлени сгради, центрове за
обработка на данни, резервни захран-
вания в самолети и авиолайнери.
Решенията, които реализираме са
подходящи за електроцентрали и
подстанции в енергетиката, UPS -
непрекъсваеми системи от 0,5 kVA
до 1 МVA, всевъзможни стационар-
ни и мобилни DC захранвания, съхра-
нение на ВЕИ енергия. Като основен
дистрибутор за България на европей-
ския производител Yuasa Battery,
имаме възможността да предлагаме
на своите клиенти и партньори всич-
ки нови и иновативни достижения на
компанията. Освен широко разпрос-
транените стандартни модели,
предлагаме индустриални серии EN/
ENL - Endurance с до над 15 години

експлоатационен живот за стацио-
нарни приложения, Cyclic серии за цик-
лични, соларни и тягови приложения,
FT – Front Terminal модели за вграж-
дане в 19" Rack-системи, High-Rate
Discharge серии с повишени капаци-
тети за UPS системи и др.  Актуал-
на тенденция е навлизането в инду-
стриалния и транспортен сектор на
литиевите (Li-ION, Li-POL, LiFePO4 и
др.) акумулаторни батерии.

Какви са плановете ви за бъдещо

развитие на българския пазар?

Виждаме голям потенциал за раз-
витие както в областта на VRLA
батериите за циклични приложения,
така и на масово навлизащите в
индустрията LiFePO4 литиеви аку-
мулаторни батерии. Предизвикател-
ството пред нас е да разработваме
и предлагаме адекватни решения,
отразяващи изключително динамич-
ните и бързо развиващи се техноло-
гии и новости в областта. С оглед
икономическата ситуация в България
сред основните ни приоритети са
средните и малки потребители, ко-
ито търсят решение на ежедневни-
те си проблеми с непостоянно и лошо
електрозахранване. Непрекъснато
нарастват потребностите от мо-
билни и специализирани електрозах-
ранвания. Все по-голяма актуалност
придобива и проблемът със съхране-
нието и многократното използване
на енергията, както от мрежата,
така и от възобновяеми източници
като слънце и вятър.

Предлагаме решения за широк спектър
от критични приложения в индустрията
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Системите за съхранение
на енергия осигуряват

енергийна независимост

Най-масовият тип батерии за

съхраняване на енергия са оловно-

киселинните и геловите батерии. Те

са добре познати на пазара и се

използват практически навсякъде –

в електроцентрали (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ),

подстанции и превключвателни ус-

тройства; в соларни и вятърни пар-

кове, Off/On-Grid системи, както и в

телекомуникациите (включително в

радиокули). Други характерни прило-

жения тези батерии намират в же-

лезниците и градския транспорт; в

охранителни, контролни и сигнализа-

ционни системи; за захранване на

различни по тип машини и превозни

средства (електрокари, почистващи

машини, голф колички, каравани, лод-

ки); във военната индустрия и др.

Никел-кадмиевите батерии превъз-

хождат останалите технологии по

редица показатели и могат да се

използват при по-тежки условия на

работа, тъй като са устойчиви на

високи температурни амплитуди и

вибрации. Те се отличават с изклю-

чително дълъг живот (над 25 г.),

имат значителна електро-химична

устойчивост и механична здравина.

Сравнително нова технология са

литиево-йонните батерии. Те при-

Доставчици на индустриални
батерии и акумулатори в България

тежават множество предимства -

значително по-малки са по размери

и тегло и имат живот около 2500

цикъла. При тях е възможен части-

чен заряд и разряд без ограничение,

както и много бързо зареждане на

батерията в рамките на един час.

Литиево-йонните батерии не отде-

лят емисии и не изискват никакво об-

служване.

Нова технология, която

HOPPECKE предлага, е т. нар. горив-

на клетка. Посредством химичен

процес тя превръща водород, метан

или пропан-бутан в електрическа

енергия. Една такава клетка осигу-

рява автономност на енергийната

система. Друго ново енергийно ре-

шение, което тепърва навлиза на

българския пазар, са т. нар. енергий-

но-токови складове. В Западна Евро-

па те се използват от години. В

България, особено с последните за-

конови ограничения, тези системи

започнаха да стават много привле-

кателни за всички производители на

електрическа енергия. В един такъв

склад може да се съхранява елект-

рическата енергия, произведена от

цял соларен парк, и да се отдава,

когато няма ограничения или когато

клиента пожелае. Друг вариант за

предприятия е да се зареждат бате-

риите с енергия от мрежата през

нощта на по-ниската нощна тарифа,

а в пиковите часове през деня да се

използва енергията от склада. Off-

grid системите са много подходящи

Доставчици на индустриални
батерии и акумулатори в България
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за жилища, къщи и вили, като ги

правят енергийно независими и да-

ват възможност за изключване от

електрическата мрежа. Със солар-

ни панели, вятърни турбини или друг

източник се произвежда необходима-

та енергия и се складира в батери-

ите, като системата управлява

всичко автоматично или според

желанието на клиента. ON-grid сис-

темите също осигуряват енергийна

независимост, но остават свързани

към електрическата мрежа, като

системата може да черпи от нея

само при необходимост.

Тенденцията е все повече пред-

приятия, фирми и частни домове да

се ориентират към енергийна неза-

висимост. Очаква се цената на елек-

трическата енергия да нараства,

което ще накара все повече потре-

бители да се изключат от електри-

ческата мрежа и сами да произвеж-

дат енергия от слънчеви панели,

ветрогенератори или други източ-

ници, като я съхраняват в батерии.

По този начин електричеството

излиза на себестойност, не се пла-

ща за пренос и загубите са сведени

до минимум. Има възможност всяко

предприятие и домакинство да кан-

дидатства по програмите за енер-

гийна ефективност и да получи фи-

нансиране за подобряване ефектив-

ността на съществуващите енер-

гийни системи.

Валери Петрунов,

търговски директор на Готи

Новата серия гелови OPzV
батерии с 2V клетки от
Power-Sonic съчетава
гъвкавост и компактен
дизайн

Едно от най-иновативните реше-

ния в областта на системите за

съхранение на енергия, които се

налагат на българския пазар, е се-

рията гелови акумулаторни OPzV

батерии с 2-волтови клетки от

Power-Sonic. Серията обхваща ши-

рок диапазон от модели капсулова-

ни необслужваеми батерии, които

се отличават с редица предимства.

Регулацията чрез клапи и устойчи-

вата на разливи конструкция позво-

ляват безпроблемна и безопасна ек-

сплоатация. OPzV серията е достъ-

пна както за стандартна вертикал-

на инсталация, така и по специал-

на заявка за хоризонтален монтаж.

Запечатаната система елиминира

нуждата от проверка на електро-

лита  и доливането на вода. Друго

предимство е, че генерираните га-

зове се рекомбинират вътрешно по

време на нормална употреба.

OPzV батериите с 2-волтови

клетки от Power-Sonic са снабдени

със специални дюзи и оловни плочи

с висока чистота, които осигуря-

ват ниско ниво на саморазряд и сле-

дователно - дълъг срок на годност.

По-ниските температури за съхра-

нение допълнително увеличават

срока на годност. Моделите от

серията се характеризират с мно-

го нисък саморазряд от порядъка на

по-малко от 2% за месец. Тръбният

дизайн на плочите осигурява експ-

лоатация на батерията до 20 годи-

ни при използване в режим на под-

заряд. Серията гелови акумулатор-

ни батерии позволява циклично из-

ползване с до 1700 цикъла в съот-

ветствие с IEC 896-2 (20°C). Броят

на циклите на зареждане/ разреж-

дане зависи от капацитета, който

се извлича от батерията (функция

от степента и дълбочината  на

разреждане), работната темпера-

тура и метода за зареждане.

При проектирането на новата

OPzV серия е обърнато специално

внимание на гъвкавостта и компак-

тните размери. Батериите могат

да бъдат свързвани успоредно и/или

паралелно, което осигурява възмож-

ност за избор на напрежение и ка-

пацитет. Моделите Power-Sonic се

отличават с надежден дизайн и ви-

сококачествени материали. Те са

плод на внимателно контролиран

процес на производство на плочите

и строги процедури за осигуряване

на качеството, което гарантира

отличната им производителност.

Друго предимство на серията аку-

мулаторни батерии с 2-волтови

клетки от Power-Sonic е широкият

температурен диапазон за експлоа-

тация – от -15 до +50 °C при заряд

и от 15 до +60 °C при разряд. Моде-

лите позволяват съхранение при

температури от -20 до + 50 °C в

напълно заредено състояние.

Геловите тръбни батерии от

новата серия на щатския произво-

дител са класифицирани като нераз-

ливни и одобрени като безопасни от

IATA. Продуктите са произведени по

международния стандарт ISO 9001

и намират широк спектър от при-

ложения. OPZV батериите Power-

Sonic са подходящи за интегриране

във фотоволтаични системи, солар-

ни и вятърни централи, както и в

телекомуникационни системи. Мо-

делите от серията са приложими за

захранване на инвалидни колички,

електрически превозни средства,

лодки, кораби и навигационни сред-

ства, както и на подвижно медицин-

ско оборудване. Други приложни

области на новите модели гелови

акумулаторни батерии са радио- и

клетъчни телефонни релейни стан-

ции, системи за аварийно осветле-

ние, железопътна сигнализация и

системи за аварийно захранване на

корабите и на сушата.

Еврогруп-33
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Нова технология в
батерии Trojan предлага
по-ефективна
алтернатива на OPzS
батериите

Индустриалната серия на Trojan е

създадена да отговаря на индустри-

алните стандарти. Тя използва усъ-

вършенствани технологии за бате-

рии, които доставят надеждно зах-

ранване. Технологията с масивни

намазни плочи от чисто олово със

специална патентована формовъчна

смес превъзхожда познатите OРzS

батерии (с тръбна положителна

плоча). Индустриалната линия Trojan

предлага оптимална комбинация от

производителност и функционал-

ност.

Батериите Trojan се отличават с

редица предимства. Те са широко

достъпни и икономически изгодни,

като са напълно способни да из-

държат на неблагоприятна околна

среда, заради структурата и пред-

назначението си.

Най-новата патентована форму-

ла в батериите Trojan, наречена

Smart Carbon, осигурява подобрена

производителност, когато батери-

ите работят в т.н. PSOC състоя-

ние (частично състояние на заряд).

PSOC е реалност за повечето не-

стабилни системи и е резултат от

постоянното недозареждане на ба-

терията. PSOC е често срещана

във ВЕИ системи, инверторно ре-

зервирани системи – UPS и телеко-

муникационни приложения. Smart

Carbon повишава живота на бате-

рията при работа в тежки условия,

като в допълнение осигурява подо-

брено приемане на заряд и по-бързо

зареждане в PSОC приложения.

Trojan Battery Company е първият

производител, който въведе добав-

ката на въглерод като стандарт-

на характеристика в тяговите ба-

терии, използвани във ВЕИ, UPS-си-

стеми и телекоми. Компанията се-

риозно се ангажира с тези пазарни

сегменти и защитава позицията си

на иновационен лидер в областта на

технологиите за съхранение на

енергия.

Trojan Battery е глобален произво-

дител на тягови батерии за дълбок

разряд и предлага пълна гама висо-

котехнологични отворени, AGM и

GEL батерии, които осигуряват

максимална продължителност на

работа и живот и отговарят на

изискванията на съвременните енер-

гийни системи. Компанията е осно-

вана през 1925 г. и е сертифицирана

по ISO 9001:2008. Официален дистри-

бутор за България е фирма Старт

Трейдинг.

Калин Пеев,

Старт Трейдинг

LFP акумулаторите
се отличават с висока
енергийна плътност,
безопасност и дълъг
живот

Литиево-йонните акумулатори

бурно се развиват в последните

години. Първоначално те завладяха

преносимите електронни устрой-

ства, а в наши дни все по-успешно

се налагат и в автомобилите, в

промишлеността и в системите с

възобновяеми източници. Литиево-

йонните желязофосфатни акумула-

торни батерии (LFP) Victron, които
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предлагаме, се отличават с висока

енергийна плътност или повече

енергия при по-ниско тегло. Те се ха-

рактеризират с висок разряден и за-

ряден ток и съответно - кратък раз-

ряден и заряден период. Гамата

Victron е с гарантиран дълъг експ-

лоатационен цикъл (до 6 пъти над

този на конвенционалните бате-

рии), висок КПД (много малки енер-

гийни загуби благодарение на подо-

бреното охлаждане) и много нисък

саморазряд през зимните месеци.

Батериите са подходящи за са-

мостоятелни захранвания (соларни,

вятърни и вятърно-соларни) и за

различни приложения с широк диапа-

зон на работната температура. Те

осигуряват отлично представяне

при цикличен режим на работа и

ниско вътрешно съпротивление.

Литиево-йонните желязофосфатни

акумулаторни батерии (LiFePO или

LFP) са най-безопасни и изискват

най-малко поддръжка от всички ли-

тиево-йонни ба-

терии. Номинално-

то напрежение на

клетката им е 3,2

V (при 2 V на

oловно-киселинни-

те). Акумулатори-

те съдържат по 4

или 8 клетки,

свързани последо-

вателно, а напре-

жението е 12,8 V

или 25,6 V.

LFP батериите

не се нуждаят от

пълен заряд. Животът им малко се

повишава, ако са частично, а не

напълно заредени. При литиево-йон-

ните фосфатни акумулатори токът

през напълно заредените клетки е

почти равен на нула и "ленивите"

клетки не се зареждат напълно. Във

времето разликата между клетките

може да стане толкова голяма, че

някои от тях да бъдат повредени от

висок волтаж, а други - от нисък.

Поради това LFP акумулаторите

трябва да бъдат защитени от управ-

ляваща система (BMS). Тя предпаз-

ва клетките от нисък волтаж, висок

волтаж и висока температура.

LFP батериите спестяват до

70% от пространството и до 70%

от теглото, в сравнение с оловно-

киселинните. Литиево-йонните фос-

фатни акумулатори се зареждат и

по-лесно. Зарядното напрежение

може да варира от 14 V до 16 V

(докато всички клетки достигнат

повече от 4,2 V и не се нуждаят да

бъдат напълно заредени). Система-

та може да се разшири с няколко

батерии в паралел и това няма да

доведе до повреда, ако някои от

акумулаторите са по-малко зареде-

ни от останалите.

LFP акумулаторите, снабдени с

управляваща система (BMS), могат

безпроблемно да работят в тежък

режим, да се включват в паралел (до

10 акумулатора) или последовател-

но. Предлагаме LiFePO4 12,8 V акуму-

латори с капацитет 60 Аh, 90 Ah, 160

Ah и 200 Аh (съответно 768 Wh,

1152Wh, 2048 Wh и 2560 Wh). Жи-

вотът им достига до 5000 цикъла при

50% разряд и 2000 цикъла при 80%

разряд.

В наши дни основният акцент е

върху намирането на по-евтини и

същевременно ефективни материа-

ли, които да намалят себестойнос-

тта на акумулаторите и да увели-

чат капацитета им. Това би дало

мощен тласък на тази технология и

би предизвикало революция във всич-

ки области на техниката. Наличие-

то на мощен и същевременно евтин

метод за акумулиране на електри-

ческа енергия би променило из осно-

ви автомобилостроенето, корабо-

строенето, енергетиката и много

други области на техниката. Една

малка илюстрация е фактът, че вла-

ганите  през 2014 г. в смартфони

литиевойонни батерии, имат с 20%

по-висок капацитет, отколкото на-

личните по-рано.

Константин Чепъков,

управител на Чепъков
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    топяемите предпазители са

елементи с еднократно действие,

които изпълняват защитна функция

в електрическите вериги. В авари-

ен режим те изгарят и по този на-

чин разкъсват електрическата ве-

рига и предпазват от предизвика-

ните от голямата стойност на

тока на късо съединение висока

температура и динамични усилия,

по-ценни и важни елементи от ве-

ригата. Елементарната им конст-

рукция, доброто съотношение цена-

параметри, лесната експлоатация

и замяна, както и тяхната надежд-

ност са сред причините за все още

широкото им разпространение в

електрическите инсталации.

Видове
предпазители

Стопяемите предпазители се

класифицират в зависимост от кон-

крукцията и бързодействието си.

Според конструкцията си биват

ножови; болтови; резбови; с провод-

никови изводи; цилиндрични. Според

бързодействието си се различават

следните видове предпазители:

стандартни; бавнодействащи;

бързодействащи DZ; свръхбързодей-

стващи (Ultra rapid) (FA/FB, FC); с

времезадръжка (time-lag, slow acting)

(TT, SB, ST, HT); токоограничаващи;

back-up предпазители (архивиращи

връзката); full range предпазители

(пълноспектърни); термопредпази-

тели за защита на електрическо

оборудване от прегряване; са-

мовъзстановяващи се предпазите-

ли (multifuse).

Съвременни
стопяеми
предпазители

Изисквания към
предпазителите
в нормативната база

Международната електротехни-

ческа комисия IEC (International

Electrotechnical Commission) публику-

ва стандарт 60269 за силови пред-

пазители за ниско напрежение. Стан-

дартът е в четири тома, които

описват общи изисквания към пред-

пазителите за промишлени и търгов-

ски приложения, предпазители за

битови нужди, както и предпазите-

ли за защита на полупроводникови

устройства. Стандартът IEC обе-

динява няколко национални стандар-

та, като по този начин подобрява

взаимозаменяемостта на предпази-

телите. Всички предпазители, на-

правени по различни технологии,

изпитани да отговарят на стандар-

тите IEC, имат сходни времетоко-

ви характеристики, което опростя-

ва дизайна и поддръжката им.

Сред основните изисквания към

конструкцията и параметрите спо-

ред стандарта IEC 60269 са:

n Времетоковата характеристика

на предпазителя трябва да стои

по-ниско, но и възможно най-близ-

ко до времетоковата характери-

стика на защитавания обект.

n При късо съединение предпазите-

лите трябва да сработват селек-

тивно.

n При късо съединение предпазите-

лите трябва да сработват за

минимално време, особено когато

се защитават полупроводникови

елементи.

n Характеристиките им трябва да

са стабилни. Производствените

разлики в параметрите не тряб-

ва да нарушават защитните им

свойства.

n Замяната на изгорял предпазител

трябва да става бързо.

n Контактните съединения на изво-

дите с присъединителните про-

водници трябва също да съответ-

стват на стандарта.

n Температурното прегряване на

контакти и изводите при номина-

лен ток и при температура на

околната среда 20 °С, да е не

повече от 65 °С.

n Изводите им да допускат присъе-

динителните проводници със се-

чения, указани в стандарта, с

помощта на резбови крепежни

елементи.

n Строго съответствие на харак-

теристиката на предпазителя и

защитавания обект.

Предимства
и недостатъци

На първо място сред предимства-

та може да се посочи, че простата

конструкция на предпазителите из-

ключва възможността при авария те

да не сработят поради механична

повреда. В асиметрични трифазни

вериги при авария на една фаза

прекъсва само едната, а останали-

те две фази продължават да снаб-

дяват товара (това не се препоръ-

чва при големи токове, защото ще

доведе до много голяма асиметрия по

напрежение). Също така, поради

малката скорост на изключване,

могат да се използват за селектив-

ност на веригите. При последова-

телно съединение имат много по-

просто изчисление за селективност

от автоматичните предпазители -

С

Съвременни
стопяеми
предпазители
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номиналните токове на последова-

телно съединените предпазители

трябва да се различават с 1,6 пъти

или повече. Предпазителите имат

голям срок на експлоатация (ако са

добре херметизирани), висока ефек-

тивност и ниски загуби на мощност

при средни напрежения.

Като недостатъци могат да се

посочат възможността за еднократ-

на употреба; отделянето на голямо

количество топлина, особено при

претоварване или изгаряне (често

явление е изгаряне на изолацията на

свързващите проводници). Друг голям

недостатък на стопяемите предпа-

зители е конструкцията, даваща

възможност за шутиране, което води

до пожари с неясна причина. Стопяе-

мите предпазители могат да изключ-

ват до 500 kVA и напрежение до 660

V. При по-големи мощности и напре-

жения са непригодни, защото големи-

те токове и остатъчните напреже-

ния на късо съединение, поддържат

дъгата и тя не може да прекъсне. При

захранване на трифазни двигатели

при изгаряне на един предпазител

прекъсва съответната фаза и двига-

телят лесно може да изгори. В таки-

ва случаи се препоръчват релета за

контрол на фазите, които допълни-

телно оскъпяват конструкцията.

Възможни са необоснована замяна на

предпазител с много по-голям ток от

номиналния за защитаваната верига,

както и асиметрия на фазите в три-

фазни силови вериги особено при го-

леми токове.

При използване в схема с малко

напрежение е необходимо да се от-

чита падът на напрежението. Влож-

ката е от тънък проводник или лен-

та с някакво съпротивление, което

предизвиква пад на напрежение на

изводите му. Предпазителите се

произвеждат максимум до 1250 А,

защото над 800 А стават източник

на повишена опасност. По тази при-

чина ножовите предпазители се из-

ползват само в места, където има

изключително квалифициран персонал,

необходимото оборудване и квалифи-

кация по техника на безопасност.

Предпазителите не могат да изключ-

ват големи токове на късо съедине-

ние (максимум до 50 kA). Не се пре-

поръчват за използване при големи

токове и ниски напрежения (поради

големия пад на напрежение и загуба

на мощност в тях). Също така имат

сравнително големи загуби.

Качеството на
предпазителя

в голяма степен зависи от стой-

ността на преходното електричес-

ко съпротивление – при лош контакт

на вложката с изводите това съпро-

тивление може да е по-голямо и да

достигне 50% от нормалното. Това

съкращава живота на предпазителя.

При мощните предпазители е задъл-

жително използване на заварка на

вложката с изводите на предпазите-

ля. В маломощните предпазители

може да използва спойка, но по-чес-

то се използва механична дифузна

връзка. Конструкцията на контакти-

те трябва неподвижно да държи

вложката при силните електродина-

мични сили. Корпусът на предпазите-

ля не трябва да се разрушава при

всякакви режими на експлоатация.

Нисковолтовите предпазители

трябва да издържат ток, равен на

130% от номиналния ток, за неопре-

делено дълго време, а при ток 160%

от номиналния - до 1 ч. При ток 200...

250% времето за изгаряне на пред-

пазите за обща употреба се снижа-

ва до няколко секунди. Друг важен

параметър, характеризиращ рабо-

тата на предпазителя, е неговата

токоограничаваща характеристика.

Тя определя зависимостта на тока,

ограничен от предпазителя и ефек-

тивната стойност на тока на късо

съединение в авариралата верига.

Ограничаването на тока е вслед-

ствие горенето на дъгата в предпа-

зителя и се определя от нейната

волтамперна характеристика. Сто-

пяемите предпазители се изпол-

зват най-вече за защита от вътреш-

ни къси съединения.

Бързина на изгаряне, I2

количествена стойност,
Джаулов интеграл

Скоростта, с която предпазите-

лят ще изгори, зависи от това какъв

ток протича през него и от какъв

материал е направен. Предпазители-

те имат различни времетокови харак-

теристики. Бавнодействащ предпа-

зител при два пъти номинален ток ще

изгори за десетки секунди. Стандар-

тен, добре направен предпазител

трябва да изгори за една секунда, ако

протече през него два пъти номинал-

ният му ток. Бързодействащият

предпазител при два пъти номинален

ток ще изгори за по-малко от 0,1

секунда. Подборът на предпазител

зависи от характеристиките на

товара. Полупроводникови устрой-

ства трябва да използват бърз или

свръхбърз предпазител, тъй като

полупроводникът в устройствата

загрява изключително бързо до опас-

ни температури. Свръхбързодейства-

щите (Ultra rapid) предпазители са

Маркировка на предпазителите
Първа буква в маркировката:

g – Пълен диапазон. Предпазители за защита от токове на късо съединение и претоварване;

a – Частичен диапазон. За защита само от токове на късо съединение.

Втора буква:

G – универсален предпазител за защита на различни типове електрооборудване: кабели, електро-

двигатели, трансформатори;

M – за защита на електродвигатели;

B – за защита на минно оборудване (имат повишени изисквания за взривобезопасност).

L – за защита на кабели и разпределителни устройства;

Tr – трансформатори;

F – за защита маломощни вериги;

R – за защита на полупроводникови елементи;

S – бързо изгаряне при късо съединение и средно време на изгаряне при претоварване;

PV –фотоволтаични блокове.

Пример за маркировка на предпазители:

gR - (със свръхбързо стопяеми вложки) за защита на полупроводникови елементи от късо съе-

динение и претоварване;

gG/gL - защита на линейни вериги от претоварване и късо съединение.

Други маркировки:

Серия или климатично изпълнение; номинално напрежение и вид на тока; номинален ток; изключ-

ващ ток (КА); знак за съответствие; знак на производителя. Ръкохватката за смяна на предпа-

зители трябва да има трайна маркировка за пределното напрежение.
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предназначени за най-чувствителното електронно обо-

рудване. Там дори и краткото претоварване по ток може

да бъде много опасно. Бързодействащи (Quick acting) пред-

пазители са предпазителите за силови електронни уст-

ройства. Предпазителите с времезадръжка (time-lag, slow

acting) са предназначени да позволят ток, който е над

номиналната стойност на предпазителя, да протече за

кратък период от време, без да изгори предпазителят.

Този вид предпазители се използват за електрическо

оборудване, като например двигатели, които могат да

предизвикат по-голям ток от нормалния в продължение

на няколко секунди. Този термин обикновено се използва

и за прекъсвачи, а стойностите се използват за извършва-

не на проучвания в електрическите мрежи. I2t парамет-

рите се вземат от информационните листове на произ-

водителя за всеки предпазител поотделно. Стопяване-

то на вложката е пропорционално на количеството енер-

гия, необходимо за да започне топенето й. Енергията глав-

но се дължи на тока и времето, както и на разположени-

ето по ниво на селективност в системата.

Сред важните технически параметри е и Джаулови-

ят интеграл - квадратичен импулс на токовата плът-

ност (количеството енергия, за да изгори предпазител-

ният елемент). Пълният Джаулов интеграл се състои

от енергията за стопяване на вложката на предпази-

теля и енергията на горене на дъгата. Първата съста-

вяща е характеристика на предпазителя и е постоянна

величина, докато втората зависи от параметрите на

авариралата верига (ток, напрежение, cosϕ).

Защита чрез бързодействащи
предпазители

Бързодействащите предпазители (Fast-acting, Time lag.

uberflink, silized, FF, gR, aR, gS) се характеризират със

следните свойства:

n Много високо бързодействие и малка величина на

защитния показател I2t.

n Слаба температура на корпуса на предпазителя в

работен режим, благодарение на използване на мате-

риали с висока топлопроводимост и използване на спе-

циална конструкция.

n Минимални електрически и топлинни загуби в рабо-

тен режим.

n Практически пълно отсъствие на процес на старее-

не, свързани с окисление на вложката, която тук е

изработена от сребро или друг трудноокисляващ се

метал.

n Ниско напрежение на възникващата при изгарянето

дъга и от там ниско комутационно напрежение.

n Времето на пълно сработване на микропревключва-

теля е около 5 ms, считано от края на преддъговото

време.

n За всички типове съществува два типа изпълнение –

стандартно и за използване в агресивни среди.

n Всички типове бързодействащи предпазители са

снабдени с индикатори за сработване, който не се

нуждае от допълнителен адаптер.

Бързодействащите предпазители могат се използват

за защита по ток в системите най-вече за постоянен

ток. Те се отличават от другите видове с това, че

характеристиката им повтаря товарната характерис-

тика на полупроводник. Изключително полезни са при

използване в измерителни уреди. Задачата им е да пред-

пазят входната верига на измерителния прибор от пре-

товарване. Изключително важно там е бързодействие-

то на предпазителя. В англоезичната литература ги

наричат "super fast blow", които не допускат критично

повишаване на тока. Те са разработени за работа с

постоянен ток и в разпределителните шкафове на посто-

янен ток, инвертори, преобразуватели на честота, кон-

тролери, зарядни устройства, железопътно оборудване.

Предпазители за полупроводникови
елементи

При работа на електронните преобразуватели могат

да настъпят различни аварийни режими, които да дове-

дат до повреда на някои от силовите полупроводникови

елементи на преобразувателя. Най-чести аварии възник-

ват следствие на къси съединения в товара или захран-

ващата мрежа и при повреди в схемата за управление и

регулиране. Тези аварии могат да предизвикат пробив и

да нарушат нормалната работа на преобразувателя. На

съвременния етап схемите на преобразуватели се изграж-

дат с употреба на бързодействащи IGBT транзистори.

Сложната структура на чипа на IGBT определя по-ниска

стойност на защитния показател в сравнение с тирис-

торите с аналогични параметри. Особено опасен е про-

бивът, когато възникне в момента на комутация на тока

през даден вентил, тъй като тогава токът на късо съе-
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динение достига най-голяма стойност. Както е извест-

но, полупроводниковите прибори (диоди, транзистори и

тиристори) имат малка претоварваща способност в

сравнение с останалото силово електрообзавеждане. Ето

защо към устройствата за защита на тези прибори се

поставят повишени изисквания по отношение на бързо-

действие. Едни от най-разпространените защитни сред-

ства за полупроводникови елементи са специални бързо-

действащи стопяеми предпазители. Те се използват за

защита на преобразувателите при къси съединения, но

трудно могат да ги защитят от претоварвания. Този вид

предпазители са два вида: a - частичен диапазон за ток

на късо съединение и g - пълен диапазон за ток на прето-

варване и ток на късо съединение. Ниските величини на

защитните показатели практически изключват възмож-

ността за ефективна защита даже и с бързодействащи

предпазители. Предпазителите, които ги защитават, не

успяват да ограничат бързонарастващия ток в колектор-

ната им верига в аварийна ситуация. Независимо от

факта, че много IGBT-модули са снабдени със системи за

контрол на тока и температурата на кристала, тези

модули не могат напълно да защитят възможността за

излизане от строя на IGBT при късо съединение или от-

каз на системите за контрол. Обикновено такива ава-

рии завършват с разрушаване на структурата на модула

или експлозия на кондензаторите във веригата. Въпреки

че бързодействащите предпазители не са в състояние

да предотвратят подобно развитие на аварията, те ус-

пешно изпълняват задачата си да предотвратят лави-

нообразно развитие на аварията и успешно я ограничат.

Малката топлинна инерция, бързото нагряване на

полупроводниковия преход, изключително затрудняват

защитата на мощни полупроводникови елементи. Оби-

чайните типове предпазители и автоматични изключ-

ватели не могат надеждно да се използват за защита,

тъй като имат голямо време на заработване. За да се

изпълни тази нелека задача, трябваше да се създаде

специален клас предпазители, така наречените бързо-

действащи предпазители (време за стопяване на влож-

ката по-малко от 2-3 ms) при напрежение 2,5 kV и ток

до 2-5 kA. Електрическите им характеристики са опи-

сани в IEC 269-1 и IEC 269-4, за честота 50 Hz, отсъствия

на вятър и температура на околния въздух от 20 до 25

°С. Изключващата им възможност се тества при Uном

+10%. Номиналното им напрежение според стандарта е

от 150 до 1250 V в съответствие със стандарта IEC,

и от 400-500 до 1300 V в съответствиe със стандарта

в US. Те са предназначени за защита на полупроводни-

кови устройства (IGBT транзистори, тиристори, дио-

ди, GTO, IGCT) в преобразуватели, изправители, устрой-

ства за плавен пуск, инвертори, UPS и др. Заедно с ниския

показател I2t те се характеризират и висока изключва-

телна възможност и възможност за употреба във вери-

ги на постоянен ток. Понякога се комплектуват с мик-

роконтакти (свободни блокконтакти), различни типове

държатели и други аксесоари.

В случай на късо съединение във веригите на полупро-

водникови устройства възникват токове на късо съе-

динение от порядъка на няколко килоампера. Даже и най-

мощният полупроводник трудно може да устои на по-

добно разрушително действие. Изследването на таки-

ва случаи е много трудно заради сложните схеми (полу-

чават се много сложни диференциални уравнения от

висока степен). Най-прагматичното решение в случая е

използване на специален бързодействащ предпазител,

предназначен за защита на електронните устройства.

Такива бързодействащи и свръхбързодействащи пред-

пазители се изработват от полимер. В литературата

са познати като High Speed Fuse, Fast Fuse или Ultra Fast

Fuse. Принципно такъв вид предпазител се избира с

номинален ток 20-30% и повече от номиналния ток на

полупроводника или Imin=(1.3 ... 1.5)Iном.

Може да се избере и със същия ток като на полупро-

водника, ако натоварването е сравнително постоянно.

Основната характеристика е като на другите видове

предпазители – и това е параметърът I2t (изразен в А2s),

характеризиращ скоростта на изгаряне. Колкото този

параметър е по-малък, толкова по-бързо той ще прекъсне

веригата. Препоръчителната стойност на I2t за всеки

тип трябва да се вземе от техническата документа-

ция на производителя. Ако не разполагаме с документа-

ция, можем да я снемем експериментално. За целта се

вземат еднакви предпазители, които се изгарят на

различни по големина токове. Измерва се времето за

изгаряне при съответния ток. На всеки ток съответ-

ства определено време на изгаряне – по тези данни

съставяме времетокова характеристика.

Статията продължава в следващ брой.
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   нсталацията на PV модулите на открито поставя

редица изисквания към използваните кабели за постоя-

нен ток, които свързват модулите, централната съе-
динителна кутия и инвертора, и към кабелите за про-

менлив ток, свързващи инвертора към електроразпре-

делителната мрежа.

Кабелите, използвани за постояннотоково окабелява-

не на фотоволтаичните системи, трябва да отговарят
на високи изисквания по отношение на изолацията, ус-

тойчивостта на ултравиолетови лъчи, вода, атмосферни

влияния и висока температура. Те трябва да бъдат

предназначени за по-високи нива на напрежение и да

предлагат безпроблемна експлоатация при монтаж на
открито в широк температурен диапазон. Също така

кабелите е добре да имат достатъчно ниско съпротив-

ление, за да се избегне значителен спад на напрежени-

ето, който е от съществено значение за експлоатаци-

ята им и може да доведе до загуби на енергия и други
проблеми. Спадът на напрежение обикновено се получа-

ва следствие на неправилно изчислено сечение на кабе-

ла за дадения ток и дължина на кабела. Определянето на

сечението на кабелите може да се извърши по иконо-

мична плътност, по допустимо нагряване, по термична

устойчивост или по допустима загуба на напрежение.

Специалистите препоръчват да се избере сечение на
кабела, равно на най-голямата стойност, пресметната

при използване на един от изброените подходите. Кога-

то сечението на силовите кабели се избира по допус-

тимо нагряване, се пресмятат максималните продължи-

телни товари във всички участъци на разпределител-
ната мрежа. Пресмятанията се правят при нормален и

авариен режим на работа на електроснабдителната

мрежа. След избора на кабел задължително се прави

проверка за спада на напрежение преди пускане на цен-

тралата в експлоатация. Ако спадът е прекалено голям,
се избира следващото кабелно сечение и пак се из-

вършват необходимите тестове. По принцип, по-голе-

мите токове изискват кабели с по-голямо сечение.

Присъединяване на кабелите
Свързването на кабелите трябва да се осъществява

бързо и сигурно, като същевременно се осигурява необ-

ходимата защита. Конекторите трябва да поддържат

постоянно ниско съпротивление и да не допускат натруп-

ването на загуби в отделните връзки. Сред работните

им характеристики са допустимо напрежение, допустим
ток, контактно съпротивление, клас на защита от ат-

мосферни влияния, работна температура и клас на бе-

зопасност. Утвърдена технология за монтаж в после-

дните няколко години е присъединяването на кабелите

към конекторите чрез кримпване. Същността на крип-
мваната връзка се изразява в едновременно запресова-

не на двата елемента: проводник и метална втулка.

Кримпването се осъществява с помощта на специален

инструмент. Връзката е корозионно- и виброустойчи-

ва. След кримпването, контактът се въвежда в контак-
тното тяло. Предлагат се и предварително сглобени ко-

нектори.

Кабелите от фотоволтаичните панели до инверто-

рите се свързват в

съединителни кутии
Тяхното предназначение е да свързват заедно в пара-

лел кабели, идващи от отделните редици с фотоволта-

ични модули и да осигуряват място за монтаж и защити

от пренапрежение и предпазители, които в случай на
дефект в някоя от редиците предотвратяват протича-

нето по кабелите на недопустимо висок ток към оста-

налите. Съединителната кутия може да съдържа и глав-

ния DC прекъсвач, който дава възможност инверторът

да бъде изключен от постояннотоковата страна. Кути-
ята се монтира възможно най-близо до модулите, за да

се спести дължината на кабелите и да се осигури опти-

мална работа на защитата от пренапрежение. Кабели-

те от съединителната кутия до инверторите трябва да

бъдат оразмерени поне за пълния ток на късо съединение

Окабеляване на фото-
волтаични централи
И

Окабеляване на фото-
волтаични централи
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на фотоволтаичната група. В по-

малки инсталации е възможно

свързването на DC кабелите в пара-

лел с Y-конектори. Свързващата ку-
тия трябва да е двойно изолирана, с

клас на защита, подходящ за съот-

ветния тип монтаж. Също така

трябва да позволява отделно свързва-

не на положителни и отрицателни
проводници. DC кабелите от съеди-

нителната кутия до инвертора тряб-

ва да са оразмерени поне за пълния

ток на късо съединение на фотовол-

таичната група, да са ясно и правил-
но цветово обозначени и защитени

от механични повреди. При наличие на

няколко инвертора за всеки от тях

трябва да се осигури отделна съеди-

нителна кутия.

Полагане на кабелите
Като основна препоръка при пола-

гането на постояннотокови кабели

специалистите изтъкват използва-
нето на кабели с двойно изолирани и

защитени от обръщане на полюси-

те DC съединители. С цел предпаз-

ване на кабелите от механични по-

вреди при монтажа и експлоатаци-
ята, експертите съветват кабели-

те да не се оставят да висят сво-

бодно, а да бъдат закрепени с устой-

чиви на ултравиолетови лъчи връзки.

Небронираните кабели се монтират

с еластични подложки, като по този

начин кабелните обвивки се предпаз-
ват от механични повреди и корозия.

Изтеглянето на кабелите от съеди-

нителната кутия към таблото е

добре да се извършва в монтирани

под земята предпазни тръби с цел
избягване на възможностите за

механични повреди и лесен монтаж

или замяна при необходимост. След

подвеждането на кабелите, про-

странството около тях в краищата
на тръбите е необходимо да се уп-

лътни с лесно премахващ негорим

материал. Захранващите кабели от

инверторите обикновено се полагат

в земята в гофрирани или гладкос-
тенни тръби. Заедно с тях могат да

бъдат положени и комуникационни

кабели за връзка и управление на

системата.

Кабелите не трябва да се поста-
вят на пожароопасни места, както

и да се пресичат с мълниеприемни-

ци и свързаните с тях кабели. За да

се избегне недопустимото им нагря-

ване, кабелите следва да се полагат
на необходимото разстояние от

затоплени повърхнини. Също така

кабелите трябва да се полагат с

резерв 1-5% от общата им дължина,

като оставянето на резерв във вид

на кабелен пръстен не е допустимо.

Специалистите препоръчват още
избягването на големи по площ ве-

риги. За тази цел е подходящо пола-

гането на кабелите паралелно или

близо един до друг.

Освен от механични повреди, ка-
белните линии, положени на откри-

то, е необходимо да се предпазват

и от прякото слънчево въздействие.

Водеща роля тук играе тяхната изо-

лация. Широко използвана е изолаци-
ята от омрежен полиетилен, при

която линейните макромолекули на

полиетилена формират напречни

връзки помежду си, като получената

структура се характеризира с подо-
брена устойчивост на материала на

високи температури, вътрешно на-

лягане и износване, вследствие на

триене. Също така омрежването

позволява значително подобряване на
електрическите и механичните ха-

рактеристики на полиетилена.

Преди свързване на кабелите е

необходимо да се преминат всички

описани в нормативната база проце-
дури за проверка на изправността

като прозвъняване, проверка на изо-

лационното съпротивление и др.
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Като продължение на темата „Обследване за енергийна ефективност

на промишлени системи“, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю пуб-

ликуваме материал, посветен на стандарта за управление на енергия-

та ISO 50001:2011 и приложението му в индустриални предприятия. В

специално интервю за изданието Любка Маринова, Водещ одитор в Лойдс

Регистър България, ще разкаже за ползите, които осигурява сертифи-

цирането на системите за енергиен мениджмънт по международния

стандарт. За действащите у нас стандарти и директиви в областта

на енергийната ефективност, отнасящи се до отоплителните систе-

ми и системите за климатизация, ще научим повече от инж. Стойка

Начева, Български институт за стандартизация. Термографията като

метод за диагностика на електрически съоръжения ще представи Ни-

колай Кръстев, управител на фирма Термо Граф.

Стандарт за управление на енергията ISO 50001
Стремежът към енергийна ефек-

тивност е водеща тенденция в бита,

търговията и индустрията в наши

дни. Отговорното потребление на

наличните ресурси допринася за по-

ефективно разходно и производстве-

но планиране и постигане на по-ви-

соки резултати в съвременните про-

мишлени предприятия с по-ниско

влияние върху околната среда. Ус-

тойчивата енергийна политика е

особено важна с оглед на нараства-

щите цени на електроенергията в

световен мащаб и дълбоката връзка

на енергийния мениджмънт с опера-

тивните разходи и отделяните при

производството вредни емисии.

Постигането на оптимална енергий-

на ефективност изисква целенасоче-

на стратегия, която включва разум-

но управление на енергията.

През 2011 г. Международната

организация за стандартизация (ISO)

публикува стандарта ISO 50001:2011

„Системи за енергийно управление.

Изисквания с указания за прилагане“.

Основна цел на стандарта е да

подпомогне организациите да разра-

ботят и внедрят системи, процеси

и технологии за мониторинг и конт-

рол на консумацията на електриче-

ство и за непрекъснато подобрява-

не на енергийната ефективност. Си-

стематичният енергиен ме-

ниджмънт следва да доведе до зна-

чимо намаляване на оперативните

разходи и на емисиите на парникови

газове. Международният стандарт

е приложим за всички видове органи-

зации, независимо от географските,

културни или социални условия, в

които функционират.

Ползи за
индустриалните
предприятия

Стандартът ISO 50001 е разрабо-

тен така, че да бъде приложим за вся-

какви типове стопански субекти в

различни сектори, като може да бъде

използван самостоятелно или в ком-

бинация с други стандарти в обща

система за постигане на оптимални

резултати, не само по отношение на

енергийната ефективност, но и на

екологосъобразността, здравето и

безопасността. Той се отнася най-

вече до енергийно управление на енер-

гоинтензивни производствени проце-

си, електроразпределение, енергийна

ефективност на сгради, транспорт.

ISO 50001 е приложим за всякакъв тип

енергийни носители – електроенер-

гия, газообразни, течни и твърди

горива, пара, ВЕИ, компресиран

въздух, охладена вода и други.

Безспорни са ползите от прилага-

нето му в промишлените предприя-

тия, където намаляването на енер-

гийната стойност на единица про-

дукция е критична задача. Стан-

дартът помага на предприятията

по-ефективно да използват налични-

те енергийни ресурси и осигурява

рамка за насърчаване на енергийна-

та ефективност по веригата за

доставки. Експертни данни, цитира-

ни от Български институт за стан-

дартизация, изчисляват, че ISO 50001

би могъл да има положително въздей-

ствие върху близо 60% от използва-

нето на енергия в света.

ISO 50001:2011
определя изискванията за създа-

ване, внедряване, поддържане и по-

добряване на система за управление

на енергията. Стандартът дефини-

ра и изискванията относно измерва-

не, документиране и докладване на

данните за потребление, както и

относно проектирането на оборуд-

ване, системи и процеси за повиша-

ване на енергийната ефективност.

Спецификациите касаят всички про-

менливи, влияещи на енергийните

характеристики, които могат да

бъдат наблюдавани и повлияни от

предприятието. Съответствието

на енергийната политика на дадена

организация със зададените в ISO

50001:2011 изисквания може да бъде

потвърдено чрез сертификация на

системата за енергийно управление

от външна организация.

Непрекъснатите мерки за повиша-

ване ефективността на системата

за управление на енергията са от-

говорност на висшето ръководство
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на предприятието. Препоръчителни

стъпки в тази посока са дефинира-

нето на конкретна и целенасочена

енергийна политика, идентифицира-

не на обхвата на системата за енер-

гиен мениджмънт, както и задаване

на ясни критерии за оценка на ней-

ната ефективност. Тези мерки мо-

гат да бъдат допълнени със систем-

но наблюдение и анализ на енергий-

ните процеси, както и с поставяне

на конкретни и реалистични цели за

икономии на енергия или реализира-

не на по-голям обем продукция с на-

личния енергиен ресурс.

Мероприятия за
повишаване на
енергийната
ефективност

Стандартът ISO 50001:2011 посоч-

ва какви дейности е необходимо да

бъдат извършени, за да се повиши

енергийната ефективност в предпри-

ятието. На базата на тези указания

ръководството може да изготви де-

тайлна стратегия за иницииране и

управление на необходимите мероп-

риятия за намаляване на потреблени-

ето на енергия, ефективно управле-

ние на процесите и оптимизация на

работата в дългосрочен план. За по-

стигането на тези цели често е

необходимо реновиране или подмяна

на технически остарялото или амор-

тизирано оборудване, както и по-

ефективна поддръжка на съществу-

ващата база. Координацията на всич-

ки дейности за повишаване на енер-

гийната ефективност се осъществя-

ва чрез въвеждането на система за

енергийно управление, включваща

адекватни методики и критерии за

измерване на резултатите.

Системи за енергиен
мениджмънт

Международният стандарт дефи-

нира изискванията към системите за

управление на енергията, които едно

предприятие може да разработи и

приложи, нужни за определянето на

стратегии, цели и планове за дей-

ствие по посока оптимизиране на

енергийните характеристики. Сер-

тифицираните системи за енергиен

мениджмънт помагат на организаци-

ите, в частност на промишлените

предприятия, да постигнат заявени-

те ангажименти в областта на

енергийната си политика и да пред-

приемат необходимите мерки за

подобряване на енергийната ефек-

тивност, като същевременно дока-

жат съответствието им със зада-

дените в международния стандарт

изисквания. Приложението на ISO

50001 може да бъде пригодено така,

че да отговаря на специфичните

потребности на организацията,

включително по отношение сложно-

стта на системата, документаци-

ята и ресурсите.

Международният стандарт ISO

50001:2011 не задава абсолютни изис-

квания за енергийна ефективност

извън ангажиментите на организаци-

ята, заявени в енергийната й полити-

ка и задълженията й да спазва прило-

жимите нормативни регламенти в

областта. Стандартът се основава

на общи елементи, присъстващи във

всички ISO стандарти за системи за

управление, което осигурява висока

степен на съвместимост със стан-

дартите ISO 9001, ISO 14001, ISO

22000 и др.
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Уважаема г-жо Маринова, кои са

основните предизвикателства пред

съвременните предприятия по от-

ношение на енергопотреблението?

Увеличаването на цените на енер-

гоносителите е факт и прогнозите

не сочат промяна в тази тенденция.

Традиционните енергоносители по

технологични и политически причи-

ни стават все по-трудно достъпни,

а цената на енергията от възобно-

вяеми източници е по правило висо-

ка. В допълнение, поетите ангажи-

менти за намаляване на емисиите на

парникови газове в европейски и

световен мащаб неминуемо водят

със себе си допълнителна тежест за

всички звена по веригата - от про-

изводителите до потребителите на

енергия. Съвременните компании са

изправени пред предизвикателство-

то да предлагат продукти на конку-

рентни цени, като оптимизират

тяхната себестойност, за да запа-

зят и разширят пазарните си пози-

ции. Оптимизирането на себестой-

ността в голям процент от случаи-

те включва оптимизация на енерго-

потреблението в компанията.

Кои са най-често прилаганите ме-

ханизми за оптимизация на потреб-

лението?

Добър резултат дава внедряване-

то на система за управление на енер-

гията, базирана на международния

стандарт ISO 50001:2011. Стан-

дартът предлага основни принципи за

инвентаризация на енергопотребле-

нието в компанията, идентифицира-

не на най-енергоемките процеси,

оценка на потенциала за въздействие

и оптимизация на енергопотреблени-

ето, набелязване на конкретни про-

екти и планиране на очакваните ре-

зултати. Не на последно място, стан-

дартът предлага и механизми за про-

верка и оценка на постигнатото след

изпълнение на планираните мерки.

Какви ползи за предприятията оси-

гуряват мерките за управление на

енергията?

Сред практическите ползи от

въвеждане на система за управление

на енергията, базирана на ISO

50001:2011, са: намаляване на разхо-

дите, намаляване на емисиите на

парникови газове, подобряване на

производителността и себестойно-

стта, съответствие с нормативни-

те изисквания, намаляване на риско-

вете, свързани с осигуряване на

енергия. Със сертифицирането на

системата за управление на енерги-

ята се постига официализиране на

ангажимента на ръководството на

компанията за отговорност към

околната среда, обществото и бъде-

щите поколения.
Как се възприема стандартът ISO

50001:2011 от фирмите у нас и в

Европа?

Съгласно проучване, направено

през 2013 година от Международна-

та организация по стандартизация,

само през 2011 година - годината на

публикуване на стандарта - в свето-

вен мащаб 459 компании са серти-

фицирали своите системи за управ-

ление на енергията, а през 2012 бро-

ят им е достигнал 1981. Най-голям

брой (1758) сертификации са напра-

вени в Европа. За съжаление, в Бълга-

рия броят на тези компании все още

е много малък.

Любка Маринова, Водещ одитор в Лойдс
Регистър България, пред сп. Енерджи ревю

Стандартът ISO 50001 предлага
възможности за оптимизиране
на енергопотреблението

Стандартът ISO 50001 предлага
възможности за оптимизиране
на енергопотреблението
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     ействащите директиви, кои-
то се отнасят за енергийната

ефективност, са: 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съве-
та от 21 октомври 2009 г. за създа-
ване на рамка за определяне на изис-
кванията за екодизайн към продук-

ти, свързани с енергопотребление-
то (Регламент на Комисията N 641/
2009 от 22 юли 2009 год.); Директи-
ва 2005/32/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета по отношение

на екологично проектиране за само-
стоятелни циркулационни помпи с
мокър ротор и циркулационни пом-
пи с мокър ротор, интегрирани в
продуктите (Регламент на Комиси-

ята N 641/2009 от 22 юли 2009 год.);
Директива за енергийни характери-
стики на сгради (EPBD); Регламент
№ 206/2012 на Комисията; Директи-

ва 2010/30/ЕС относно посочването
на консумацията на енергия и на
други ресурси от продукти, свърза-
ни с енергопотреблението, върху
етикети и в стандартна информа-

ция за продуктите и Регламент на
Комисията № 626/2011.

Нормативните
документи

 които действат в нашата стра-
на в областта на енергийната ефек-
тивност, са: Законът за енергийна-
та ефективност (ДВ, бр. 98 от
14.11.2008 г., изм. и доп., бр. 6 от

23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.);
Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за
обследване на енергийната ефектив-
ност; Наредба № 7 от 15.12.2004 г.
за топлосъхранение и икономия на

енергия в сгради; Наредба № 18 за
енергийна характеристика на обек-
тите; Наредба № 15 от 2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и експлоа-

тация на обектите и съоръженията
за производство, пренос и разпреде-
ление на топлинна енергия и мето-
дика за изчисляване на разход на
енергия и на енергийни характерис-

тики на сгради по наредба № 7 и
разработена въз основа на БДС EN
ISO 13790.

ОВК системите – част
от промишлена система

По смисъла на Наредба № 7 ото-
плителните системи в сградите и

системите за климатизация трябва
да се разглеждат като част от
промишлена система. Съгласно дей-
стващите наредби, тези системи се
обследват главно за поддържане на

микроклимата в сградите. Съгласно
член 9 от Директивата за енергий-
ни характеристики на сгради се
изисква въвеждането на „Мерки за
осигуряване на редовни обследвания

на системи за климатизация на
въздух с полезна номинална мощност
по-голяма от 12 kW“. Обследването
трябва да обхваща „изпитване на
КПД на системата и нейното ораз-

меряване съпоставено с потребле-
нието за охлаждане на сградата“.
Освен това, потребителите тряб-
ва да получат съвети за възможни-

те подобрения или за подмяната на
системата за климатизация и за
алтернативни решения. Целта не е
пълен одит на системата за клима-
тизация, а оценка по надлежния ред

на функционалността и на най-важ-
ните основни въздействия върху
енергийната консумация, и последва-
щите изводи относно препоръките
за подобрения. Целевите групи на

този стандарт са националните
надзорни органи и направление сград-
ни инсталации, включително профе-
сионални предприемачи, както и лица
и организации, отговорни за техни-

ческите проверки.
Член 2 от тази Директива опре-

деля „системата за климатизация“
като „комбинация от всички състав-
ни части, които са необходими и

изисквани за обработка на въздуха,
в която температурата се контро-
лира или може да бъде понижена,
съвместно с регулиране на вентила-
цията, влажността и чистотата на

въздуха“. С тези изисквания е съоб-
разен БДС EN 15240:2007.

Действащи стандарти
За енергийната ефективност на

отоплителните системи в сгради, за
енергийните характеристики на
сградите, системите за климатиза-

ция в сградите и циркулационните
помпи, които се използват в Бълга-
рия, действат следните стандарти:
n БДС EN 13779:2007 Вентилация на

нежилищни сгради. Изисквания за
характеристиките на системите
за вентилация и климатизиране на
въздуха в помещения;

n БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни

характеристики на сгради. Изчис-
ляване на потребната енергия за
отопляване и охлаждане на про-
странство (ISO 13790:2008);

n БДС EN 14825:2013 Климатизато-

ри, агрегати за охлаждане на
течности и термопомпи с елект-
рически задвижвани компресори за
отопляване и охлаждане на поме-
щения. Изпитване и номинални па-

раметри при условия на частично
натоварване и изчисляване на се-
зонната характеристика;

n БДС EN 15217:2007 Енергийни ха-

рактеристики на сгради. Методи
за изразяване на енергийните ха-
рактеристики и за енергийна сер-
тификация на сгради;

n БДС EN 15232:2012 Енергийни ха-

рактеристики на сгради. Въздей-
ствие на системите за автома-
тизация, управление и контрол на
сградите;

n БДС EN 15239:2007 Вентилация на

сгради. Енергийна характеристи-
ка на сгради. Насоки за контрол на
вентилационните системи;

n БДС EN 15240:2007 Вентилация на
сгради. Енергийна ефективност.

Методология на обследване на си-
стеми за климатизация;

n БДС EN 15241:2007 Вентилация на
сгради. Методи за изчисляване на
загубите на енергия, дължащи се

на вентилация и инфилтрация в
сградите;

n БДС EN 15242:2008 Вентилация на
сгради. Методи за изчисляване за
определянето на номиналния

въздушен поток в сградите, вклю-
чително инфилтрацията;

n БДС EN 15243:2008 Вентилация на
сгради. Изчисляване на темпера-
турите в помещение, топлинното

натоварване и необходимата
енергия за сградите при системи
с климатизиране на въздуха;

Енергийна ефективност на
отоплителни системи в сгради
и системи за климатизация

Енергийна ефективност на
отоплителни системи в сгради
и системи за климатизация

Д
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n EN 15251:2007 Входящи парамет-
ри за качеството на вътрешния
въздух, заобикалящата топлинна
среда, осветлението и акустика-

та при проектиране и оценка на
енергийната характеристика на
сгради;

n БДС EN 15255:2007 Енергийни ха-
рактеристики на сгради. Изчисля-

ване на чувствителни на охлаж-
дане помещения. Общи критерии
и процедури за потвърждаване;

n Серията стандарти БДС EN 15316
Отоплителни системи в сгради.

Метод за изчисляване на необхо-
димата енергия за системата и
ефективността на системата,
която в отделните си части раз-
глежда различните сградни сис-

теми.
n БДС EN 15378:2008 Отоплителни

системи в сгради. Надзор на кот-
ли и отоплителни системи;

n БДС EN 15603:2009, Енергийни ха-

рактеристики на сгради. Общ
рамков стандарт по EPBD (Евро-
пейска директива за енергийни ха-
рактеристики на сгради), като
има проект от 2013 година;

n Серията стандарти БДС EN 16297
Помпи. Центробежни помпи. цир-
кулационни помпи.
В стандартите за енергийна

ефективност са заложени изисква-

ния, например изчисляването на
ефективността на циркулационни
помпи (серията БДС EN 16297).

БДС EN 15240:2007
разглежда обследването, което
включва всички видове системи за
комфорт на охлаждане и климатиза-
ция на въздуха, чиято обща хладилна
мощност за сградата е над устано-

вените 12 kW, като се има предвид
номиналната хладилна мощност на
монтираната система за климати-
зация. Общата хладилна мощност от
12 kW се свързва с дадена сграда или

зона от сграда, съответстваща на
националните разпоредби. Означени-
ето "система за климатизация" се
използва за всички описани по-долу
съоръжения, които са предназначе-

ни за отопление и охлаждане, като
обхваща и съответните водни сис-
теми, нагнетателни вентилационни
разпределителни системи и смука-
телни вентилационни изхвърлящи

системи, които представляват не-
обходима част от системата. Освен
това, към тях се отнасят съоръже-
нията за контрол и регулиране на ек-
сплоатацията на системата. Тя

изключва понятието механични вен-
тилационни системи, които не оси-
гуряват охлаждане, както и компо-

ненти, които, въпреки че са разпо-
ложени в системите за климатиза-
ция, са предназначени само за рабо-
та в режим на отопление.

БДС EN 15239 съдържа подробно-
сти за процедурите и методите за
обследване на вентилационни систе-
ми и за съответните нагнетател-
ни вентилационни разпределителни

системи и смукателни вентилацион-
ни системи, поради което се пред-
лага допълнителна информация към
този стандарт. БДС EN 15378 уточ-
нява процедурите и методите за

обследване на котли и отоплителни
системи, в съответствие с член 8
от EPBD. В БДС EN 15240 е дадена
възможността да се въведат допъ-
лнителни видове обследвания - кла-

сове, за да се предостави на държа-
вите-членки свободно да избират
между различните цели в обхвата на
обследването, в рамките на една
хармонизирана директива. Системи-

те за климатизация на въздуха мо-
гат да бъдат описани в съответ-
ствие със списъка на системи и
подсистеми, представени в приложе-
ние А като класове. Дадени са видо-

вете обследване – класове, които
могат да бъдат определени на наци-
онално ниво.

Спецификации
Целта не е извършване на пълен

одит на инсталацията за климати-
зация, а правилна оценка на нейната
годност за нормално функциониране
и на основните въздействия върху

консумацията на енергия, и в резул-
тат на това определяне на препоръ-
ки за подобряване на системата или
използване на алтернативни реше-
ния. Дадени са характеристики, по-

влияващи честотата и продължи-
телността на обследванията. В
стандарта също се посочва, че об-
следването може да бъде по-често
или по-рядко, в зависимост от: вида

на сградата, енергийното въздей-
ствие върху системата, вида на
оборудването, качеството на доку-
ментацията на системата, наличи-
ето на протоколи от измерванията

и/или измерване на консумираната
енергия и качеството на техничес-
кото обслужване. За централизира-
ните системи за охлаждане и венти-
лация, различни съставни части на

системата могат да изискват по-
чести обследвания и в този случай
съответните документи трябва да
бъдат на разположение за проверка.

Периодичност и
резултати

След първоначалната проверка,

срокът за следващото обследване
може да бъде по-дълъг или по-кратък,
в зависимост от резултатите от
първоначалната проверка и от ниво-

то на техническото обслужване.
Препоръчителните интервали на
обследване трябва да се прилагат на
национално ниво като таблични
стойности и да се сравняват с по-

горе цитираната честота по под-
разбиране.

Резултатът от обследването се
състои в съвети към собственика
или мениджъра за подобряване на си-

стемата или на мерките за техни-
ческото обслужване. Част от тези
съвети може да бъдат насочени към
по-честа рутинна проверка и тех-
ническа поддръжка по изпитана про-

грама за техническо обслужване.
Съветите трябва да бъдат интег-
рирани и балансирани с други пре-
поръки за спестяване на енергия. В
приложение към стандарта е даден

списък, който е подходящ за отно-
сително "просто" обследване на
комбинирана система. Въпреки
това, обследването няма да предо-
стави пълна картина на общата

енергийна ефективност на систе-
мата, включително способността
на регулиращите устройства.

Ползи
От обследването за енергийна

ефективност има полза както за
фирмата, така и за потребители-
те на системите, защото при това
обследване се откриват нишите за

намаляване на енергийните разходи,
дават се насоки за усъвършенства-
не на системите, например в сис-
темите за климатизиране – може да
се използват хладилни агенти с

нисък глобален потенциал на затоп-
ляне. Също така, ефективността на
вентилацията зависи от разпреде-
лението на въздуха и от вида и раз-
положението на източниците на

замърсяването в пространството,
за нея може да се съди и по отстра-
нените замърсители във въздуха.
Затова трябва да се вземат реше-
ния за по-добро очистване на възду-

ха от различните замърсители -
използване на високоефективни
филтри, при които - когато има
пълно смесване на въздуха и замър-
сителите - ефективността на вен-

тилацията е равна на 1.

инж. Стойка Начева,

секретар на БИС/ТК 41 "Отоплителна,

вентилационна, климатична и пречи-

ствателна техника" и на БИС/ТК 43

"Хладилна и криогенна техника",

Български институт за стандартизация
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Уважаеми г-н Кръстев, какво пред-

ставлява термографията като ме-

тод за диагностика?

Инфрачервена термография е на-
уката за събиране и анализ на тер-
мална информация с помощта на без-
контактни термографски устрой-
ства. Изискванията за придобиване
на квалификация по безразрушителни
технологии и в частност Инфрачер-
вена Термография са регламентира-
ни в международния стандарт ISO
18436-7.

Какви са спецификите на индустри-

алната термографска диагностика?

За какви съоръжения е подходяща?

Индустриалната термографска
диагностика се използва за опреде-
ляне на моментното техническо
състояние на съоръжения с абнормал-
ни прегрявания. Това е най-ефектив-
ният метод за ранна диагностика на
електрически съоръжения (СН, НН и
ВН) без прекъсване на захранването
и от разстояние. Лесно и бързо се
диагностицират вече възникнали или
предстоящи повреди при механични
устройства, високо разположени и
недостъпни съоръжения. Намаляват
се разходите за тежки, непланира-
ни ремонти и свързаните с прекъсва-
нията производствени загуби.

Необходимо ли е външна фирма да

извършва термографската диагно-

стика?

Възможно е създаване на термо-
графска програма без външна помощ

Термографията е най-ефективният
метод за ранна диагностика на
електрически съоръжения

Николай Кръстев, управител на Термо Граф,
термограф Ниво 2, пред сп. Енерджи ревю

след закупуване на инфрачервени ка-
мери. Непознаването на технология-
та обаче често води до неточни или
грешни изводи за техническото
състояние на машините. Това може
да принуди собствениците да из-
вършат скъп и ненужен ремонт или
да пропуснат признаците на тежка
авария. При използване на външна
фирма собствениците получават
професионални данни и доклад с необ-
ходимата информация, без да правят
инвестиции в професионална техни-
ка. Трети и най-добър по мое мнение
вариант е развиването на собстве-
на програма с помощта на специали-
зирана в термографията фирма.

Кои са най-важните критерии при

избора на външна фирма?

Важно е да се убедим, че фирмата
разполага с квалифицирани специали-
сти с валиден сертификат за мини-
мум LEVEL 1 Thermographer по ISO
18436. Съгласно стандарта съще-
ствуват 3 степени на квалификация
в термографията ( LEVEL 1, LEVEL 2,
LEVEL 3), като 3 е най-високата. В
България има няколко десетки термо-
графи с ниво 1 и един с ниво 2, като
няма обявен сертифициран термо-
граф LEVEL 3. Наетият специалист
трябва да изготви ясен и разбираем
за инженерите от поддръжката док-
лад според целта на обследването.
Термографът задължително трябва
да има богат опит в работата с
индустриални машини и апарати.

Опитът в областта на сградната
термография, изолацията на фасади
и покриви не е особено подходящ при
индустриалната диагностика на
електрически високоволтови съоръ-
жения или механични системи.

Какви съвети бихте дали на жела-

ещите да закупят термографска

камера?

Качествата на термокамерите
могат да се оценят само от профе-
сионалисти или след лабораторни
тестове. Особеностите на техно-
логията изискват познания за IR
техниката, начина на снимане и
обработка на заснетия материал, за
да се получат достоверни резулта-
ти. Консултацията с професионален
термограф ще ви помогне да избе-
рете най-подходящия съобразно це-
лите и финансовите ви възможнос-
ти продукт.

Термографията е най-ефективният
метод за ранна диагностика на
електрически съоръжения
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   редите за измерване, контрол и анализ на елек-

трическа енергия са основен инструмент в подобря-

ването на енергийната ефективност. На базата на

получената информация чрез оперативно следене на

енергийните параметри в реално време, събиране на

аналитични данни и регистриране на отклонения

могат да се вземат управленски решения за оптими-

зиране на разходите за експлоатация на енергийните

съоръжения.

Измерване на електрическата енергия
Измерването на електрическата енергия за техни-

чески или търговски цели се осъществява основно с

електромери. В зависимост от конструкцията си те

се разделят на електромеханични (индукционни) и елек-

тронни (статични), като принципът на действие се ба-

зира на зависимостта между протичащия ток, елект-

рическото напрежение и времето за потребление.

Специфична за електромерите класификация, свързана

с използването им за търговски цели, е разделянето на

еднотарифни и на многотарифни. Целта на въвеждане-

то на повече от една тарифа е чрез увеличаване на

цената да се ограничи ползването на електроенергия в

най-натоварените часове на денонощието и съответ-

но чрез намаляването й то да се стимулира в нощните

часове. Това е важно за производителите на електро-

енергия, тъй като са необходими по-малко „върхови“

електроцентрали, които работят само по няколко часа

в денонощието.

При многотарифните електромери електрическата

енергия се отчита разделно, най-често в зависимост от

часовата зона, в която се консумира. Те имат регист-

риращо устройство за всяка тарифа. При електромеха-

ничните многотарифни електромери е необходим тари-

фен часовник, който превключва тарифите. Електрон-

ните електромери сами изпълняват тази функция.

Електромерите също така могат да бъдат постоян-

нотокови, които се изполват рядко, и променливотоко-

ви, които са масовият тип електромери. Последните от

своя страна биват еднофазни и трифазни.

Еднофазни и трифазни индукционни
електромери

Еднофазните електромери съдържат електромагнит

с две намотки. Напрежителната е с много навивки от

тънък проводник и се свързва към мрежовото напре-

Уреди за измерване,
контрол и анализ
на електрическа
енергия

У

Уреди за измерване,
контрол и анализ
на електрическа
енергия
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жение, като създава пропорциона-

лен на него магнитен поток. Двете

последователно свързани токови

намотки са с малко навивки от де-

бел проводник и през тях протича

токът на веригата, чиято консуми-

рана мощност ще се измерва. Тези

намотки създават друг магнитен

поток, пропорционален на тока.

Двата потока преминават през

тясната въздушна междина между

полюсите на електромагнита, къде-

то е поставен алуминиев диск. В

него се индуцират токове и от вза-

имодействието им с магнитния по-

ток се получава механична сила, про-

порционална на активната мощ-

ност, която го завърта. Скорост-

та на въртене на диска е пропорци-

онална на тази мощност, поради ко-

ето броят на оборотите му е пря-

ко свързан с консумираната актив-

на енергия. За нейното точно измер-

ване е необходимо токът на напре-

жителната намотка да изостава

от нейното напрежение на 90 гра-

дуса, което реално не се получава

заради нейното омично съпротивле-

ние. Това дефазиране се осигурява

чрез закъснителната намотка и

свързания като неин товар резис-

тор за настройка на закъснението.

Стойността на активната енергия

се отчита чрез механичен брояч,

свързан с оста на диска с червячна

предавка. Точността на отчитане

се гарантира от двата постоянни

магнита, чийто поток през диска се

регулира по подходящ начин при

фабричната настройка на електро-

мера. Същевременно магнитите се

използват и за спиране на диска след

прекратяване на консумацията.

Така описаният принцип на дей-

ствие определя другото наименова-

ние - електромеханични електроме-

ри.

Трифазните индукционни електро-

мери се използват за консуматори с

голяма мощност, например над десе-

тина kW, които се свързват към

трите фази на мрежата. Действи-

ето им е подобно на еднофазните, но

имат две или три двойки намотки.

Тези с две двойки са предназначени

за мрежи без изтеглена неутрала

(трипроводни с товари по схема

триъгълник). За мрежи с изтеглена

неутрала (четирипроводни с това-

ри по схема звезда) се използват

електромери с три двойки намотки,

всяка от които отчита тока на една

от фазите и напрежението между

нея и неутралата.

Индукционните електромери не

отговарят на все по-голяма част от

съвременните изисквания към измер-

ването на електроенергия. Причини-

те за това се обуславят от незадо-

волителната им точност, практи-

ческата невъзможност да измерват

едновременно активна, реактивна и

привидна мощност, както и да пре-

дават данните от измерването на

разстояние. Към това се прибавя и

уязвимостта към външни въздей-

ствия, целящи отчитане на по-мал-

ко от реално консумираната енергия.

Тези и други причини доведоха до

създаването на електронните елек-

тромери, които бързо изместват

индукционните от пазара на сред-

ства за отчитане на енергопотреб-

лението. Делът им нараства благо-

дарение на по-богатата функционал-

ност и съвременни характеристики,

които им осигуряват редица предим-

ства.

Електронни
електромери

Измервателният механизъм на

този тип електромери е изграден

с електронни елементи. В зависи-

мост от вида на обработваните

сигнали биват аналогови и цифрови,

при които входните напрежения и

токове се преобразуват в дискре-

тен вид с помощта на висококаче-

ствени аналогоцифрови преобразу-

ватели и по-нататъшната обра-

ботка на сигналите става в цифров

вид. Накрая информацията за елек-

трическата енергия се преобразу-

ва в брой импулси, поради което

тяхната константа се дава в кило-

ватчас (киловарчас) за импулс, но

често се дава и реципрочната стой-

ност – импулсите за киловатчас

(киловарчас). При някои електронни

електромери се използват механич-

ни броителни механизми също как-

то и при електромеханичните елек-

тромери – в известен смисъл те са
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енергийна ефективност

хибридни. Напълно електронните

електромери имат цифров индика-

тор и енергонезависима електрон-

на памет. Често те са само с един

течнокристален дисплей, на който

във всеки момент от време е пока-

зана текущата тарифа и нейният

вид, но могат последователно да се

изписват различните измерени

енергии за всяка от тарифите. Как

точно става това, е въпрос на на-

стройка. Обикновено при производ-

ството доста електромери се на-

стройват на автоматично пре-

включване на тарифите, като вся-

ка се задържа на дисплея десетина

секунди. Преминаването към ръчно

превключване и неговото осъще-

ствяване се прави чрез устройство,

подобно на дистанционно, изпраща-

що необходимите команди към оп-

тичния (инфрачервен) порт на елек-

тромера. Няколко десетки секунди

след като приключи подаването им,

електромерът сам се връща към

режима на автоматично превключ-

ване. Въвеждането на данни от оп-

тичния вход и организацията на са-

мото въвеждане се осъществява

чрез оптичен интерфейс или интер-

фейс за местна комуникация. Освен

него, обикновено електромерите

имат на лицевия си панел бутон,

първото натискане на който осигу-

рява преминаването на ръчно пре-

включване, а всяко следващо води до

изписване на една от измерените

енергии. Някои модели електромери

имат и индикатор за неправилно

свързване към електрическата мре-

жа.

Електронните електромери пре-

доставят разширени възможности

за измерване на електроенергията.

Така например те могат да измер-

ват реално използваната от потре-

бителите активна и реактивна

енергия, непрекъснато обменяна

между тях и мрежата. Съществу-

ват голям брой електрически това-

ри, които, поради естеството на

своето действие, променят форма-

та на напрежението и тока. Резул-

татът от това е, че върху тези

товари освен напрежение и ток с

честота 50 Hz има и множество

други с честоти 100, 150, 200 Hz и

т. н., наричани хармоници. В този

случай точните стойности на ак-

тивната и реактивната мощност

са съответно сумите на активни-

те и реактивните мощности на

всички хармоници. Тяхното опреде-

ляне също може да се извършва

лесно и точно от електронните

електромери.

Благодарение на факта, че предо-

ставят цифрови данни, консумация-

та на енергия може да се следи на

всяка минута. Някои устройства

просто показват текущото потреб-

ление на дисплея, а други устройства

и доставчици предлагат възмож-

ност да се проследи консумацията

на енергия в Интернет.

Все по-нарастваща тенденция е

електромерите да могат да измер-

ват още различните мощности (ак-

тивна, реактивна и пълна), при това

ако са трифазни да показват както

съответната обща трифазна мощ-

ност, така и мощностите на отдел-

ните фази. Също така след пре-

включване могат да показват ефек-

тивните стойности на напрежени-

ето и тока (при трифазни – линей-

ните и фазните), на фактора на

мощността и др. С мултифункцио-

налните електромери може да бъде

определена товарната диаграма на

потребителите (промяната на кон-

сумираната мощност във времето),

да се регистрират случаите на на-

прежения извън определени граници

и т. н. Често подобни електромери

се предлагат в две разновидности

- като устройство с всички описа-

ни възможности и като модулна кон-

струкция с един основен възел за из-

вършване на част от измерванията

и прибавяни по желание няколко мо-

дула за останалите величини. Мно-

жеството комуникационни протоко-

ли дават възможност уредите лес-

но да се интегрират в различни

aвтоматизирани системи за анализ

и контрол.

Съвременни системи за
дистанционно отчитане
и контрол

Изграждането на системи за ди-

станционно отчитане и контрол на

електромерите е основен инстру-

мент за разработване и прилагане

на програми за оптимизиране кон-

сумацията на електрическа енергия.

Освен да автоматизират процеса

на прочит на текущата консумация,

системите осигуряват информация

за качеството на електрическата

енергия и надеждността в доста-

вянето й. За целта системите сле-

дят текущите стойности на тока

и напрежението, фазовите ъгли и

екстремумите им за определен пе-

риод от време. Също така анализи-

рат хармониците и следят синусо-

идалната форма на напрежението и

тока.

Специфика на системите за ди-

станционно отчитане и контрол на

електромерите е интегрирането

им със SCADA, BAC, DCS или ERP си-

стеми. По този начин цялата събра-

на, обработена и архивирана инфор-

мация се предоставя на потребите-

лите във вид на различни графични

и таблични справки. Като концепция

съвременните системи са базира-

ни на отворени комуникационни тех-

нологии, което позволява изгражда-

нето на мащабни структури. Някои

от системите дават възможност

за работа с до 100 000 електроме-

ра. Чрез съпоставяне на потребле-

нието на отделните единици се кон-

тролират разходите и се подобря-

ва ефективността.
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     равилата за осигуряване на

радиационна защита и безопасност

при превоз на радиоактивни веще-

ства на територията на Р България

се определят от Наредба за услови-

ята и реда за извършване на превоз

Превоз на радиоактивни
вещества

ядрена енергетика

на радиоактивни вещества, приета

на 13 юли 2005 г. Документът

претърпя промени през февруари

т.г., които бяха съобразени с после-

дните изменения и допълнения в За-

кона за безопасно използване на яд-

рената енергия по отношение на

превоза.

Според Наредбата всяко лице,

което извършва транспортиране на

радиоактивни вещества и/или това-

рене и разтоварването им, трябва

да ползва един или повече консултан-

ти по безопасността – отговорни-

ци за безопасността на превоза.

Радиационната защита при

Превоз на радиоактивни
вещества

П
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ядрена енергетика

транспортирането на радиоактив-

ни вещества се осигурява на база-

та на програми за радиационна за-

щита. Характерът и обхватът на

мерките трябва да съответстват

на степента на риска при всеки кон-

кретен превоз и да отразяват изис-

кванията на нормативните актове

за радиационна защита на персона-

ла, населението и околната среда.

Задължително е програмата за ра-

диационна защита при превозване на

радиоактивни вещества да съдържа

мерки, осигуряващи поддържането на

индивидуалните дози, броя на облъче-

ните лица и вероятността от об-

лъчване на възможно най-ниското

разумно достижимо ниво с отчита-

не на икономическите и на социал-

ните фактори. При този вид транс-

портиране трябва да се осигури

индивидуален дозиметричен контрол

на персонала и да се води съответ-

ният отчет за получените резулта-

ти. Индивидуалните дози на облъчва-

не не бива да превишават установе-

ните граници на дозата съгласно

Наредбата за основни норми за ра-

диационна защита. При транспорти-

рането опаковките, транспортните

пакети и товарните контейнери

трябва да се разполагат така, че да

бъдат максимално отдалечени от

персонала и отделени от зоните, до

които има достъп населението. За

осигуряване на радиационната защи-

та при необходимост се поставят

допълнителни защитни екрани.

Изисквания към
опаковките

В наредбата е посочено, че пре-

возът на радиоактивни вещества се

извършва в следните типове опаков-

ки: освободена опаковка; промишле-

на опаковка тип 1; промишлена опа-

ковка тип 2; промишлена опаковка

тип 3; опаковка тип А; опаковка тип

B (U); опаковка тип B (M); опаковка

тип C. Конструкцията на опаковъч-

ните комплекти и опаковките тряб-

ва да отговаря на следните изиск-

вания: да осигурява простота на

обслужването и безопасност при

транспортиране, като се отчита

нейната маса, обем и форма, а при

превоз – да осигурява надеждно зак-

репване към превозното средство

или вътре в него; приспособленията

за нейното повдигане да работят

безотказно при правилно манипули-

ране с тях, а в случай на отказ – да

не се влошава способността на опа-

ковката да удовлетворява остана-

лите изисквания на наредбата; за

конструкцията да бъдат предвиде-

ни коефициенти на запас при повди-

гане с изхвърляне; приспособленията

и всички други устройства към

външната повърхност на опаковка-

та, които могат да бъдат използва-

ни за нейното повдигане, да из-

държат нейната маса и да бъде

възможно да се свалят или привеж-

дат в неизползваемо състояние по

време на превоза; външните страни

да нямат изпъкнали части и външни-

те повърхности да бъдат лесно де-

зактивируеми; върху външното по-

критие на опаковката да не се съби-

ра вода; устройствата, които не се

явяват част от опаковката и които

се монтират допълнително към нея

по целесъобразност при превоз, да не

понижават нейната безопасност и

други.

Изисквания към
товарите

Според нормативния документ,

преди първия превоз на опаковка

трябва да бъдат изпълнени следни-

те изисквания:

n Ако проектното налягане на за-

щитната обвивка на опаковката

превишава 35 kPa (манометрично

налягане), да се осигури съответ-

ствието на защитната обвивка

с утвърдените проектни изисква-

ния, отнасящи се до способност-

та й да съхрани своята цялост при

такова налягане.

n За всяка опаковка от типа B(U),

B(M) или C и за всяка опаковка със

специален ядрен материал да е га-

рантирано, че ефективността на

биологичната защита, ефектив-

ността на защитната обвивка, а

при превоз на специален ядрен ма-

териал – и характеристиките на

топлопренасяне и ефективност-

та на системата за локализация,

са в допустимите граници, прило-

жими или установени за съответ-

ната, утвърдена от компетент-

ните органи, конструкция.

n Опаковките със специален ядрен

материал, съдържащи елементи

за поглъщане на неутрони, да се

проверяват за наличието и раз-

пределението на неутронните

поглътители.

Преди всеки превоз на опаковка

трябва да бъдат изпълнени следни-

те изисквания: да бъдат изпълнени

всички приложими изисквания на на-

редбата; товароподемните приспо-

собления, които не отговарят на

съответните изисквания, да се де-

монтират или приведат в състоя-

ние, непозволяващо тяхното изпол-

зване за манипулации с опаковки; за

всяка опаковка от типа B(U), B(M) и

C и за всяка опаковка със специален

ядрен материал да бъдат изпълнени

всички изисквания, определени в ад-

министративните актове за утвъ-

рждаване на съответната конструк-

ция; за всяка опаковка B(U), B(M) и C

да се достигнат равновесни условия,

при които да са изпълнени изисква-

нията за температура и налягане;

при международен превоз тези изис-

квания се съблюдават, ако не са били

снети чрез едностранно утвържда-

ване; за всяка опаковка от типа B(U),

B(M) и C да се извършват проверки

и/или изпитвания на затварящите

устройства, клапаните и другите

отвори в защитната обвивка, през

които е възможно изтичане на радио-

активно съдържание, за да се уста-

нови, че те са приведени в необхо-

димото състояние и да се потвърди

изпълнението на съответните изис-

квания; за всеки особен вид радиоак-

тивно вещество да бъдат изпълне-

ни изискванията, определени в адми-

нистративния акт за утвърждаване,

и приложимите изисквания в наред-

бата; за опаковки със специален

ядрен материал в съответните слу-

чаи да се извършат заложените из-

мервания и изпитвания на опаковки-

те, за да се потвърди затварянето

на всяка опаковка съгласно устано-

вените правила; за всяко слабо дис-

пергиращо се радиоактивно веще-

ство да бъдат изпълнени изисквани-

ята, определени в административ-

ния акт за утвърждаване и приложи-

мите изисквания на наредбата.

Темата продължава
в следващ брой на списанието
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платена публикация

"Интерприборсервиз" -

26 години в енергетиката

Лидерско място при доставяне, тех-

ническо обслужване, ремонт и сервиз на

средствата за автоматизация и сред-

ства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химичес-

ки и металургични предприятия и други

области на енергетиката и промишле-

ността. Участва в модернизацията и ре-

конструкцията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД ка-

то партньор на водещи компании в атом-

ната енергетика - FRAMATOM,

WESTINGHOUSE, SIEMENS, АТОМЭНЕР-

ГОЭКСПОРТ, ТУРБОАТОМ, "РАДИЙ" ЗАО

- Украйна, ROCKWELL AUTOMATION и др.

Специалистите от АЕЦ "Козлодуй" -

"Електропроизводство-2"  разработиха

ново техническо задание, в което бяха

поставени необходимите изисквания, съ-

образени със съвременните международ-

ни стандарти и норми. Беше обявена об-

ществена поръчка и от явилите се кан-

дидати най-добри показатели - финансо-

ви и технически, показа украинската ком-

пания ЗАО "Радий" от Кировоград. Склю-

чихме с тях договор през април 2008 г. -

като основен изпълнител на обществе-

ната поръчка, с главен подизпълнител от

българска страна "Интерприборсервиз",

който от своя страна, договори за свои

подизпълнители "Риск инженеринг" и мон-

тажна организация "Енемона" АД.

Възможността да се изпълняват

специални поръчки за продукция, която

е спряна от производство или е изпъл-

нявана в малки серии е резултат на дъл-

гогодишните взаимоотношения на Дру-

жеството с производителите.

Компетентността да се изпълня-

ват спешни и аварийни поръчки за дос-

тавка, в резултат на добрата кордина-

ция при експедиране на доставките и ми-

нимизиране на сроковете на работа с

контрагентите, комбинирана с високо

качество на конкурентни цени.

Участие на Дружеството
в по-важни проекти:
n 1988 - до днес - Сервизно обслужва-

не и ремонт в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на:

системи за контрол и управление; ла-

бораторно оборудване; неутронни

анализатори и концентратомери на

бор НАР-Б и НАР-12; оборудване за ра-

диационен и дозиметричен контрол;

n 1988 - 1993 г. - Пусконаладъчни рабо-

ти, въвеждане в експлоатация и сер-

визно обслужване на АСУ ТП "Титан-

2", УКТС.

n 1994 - 1999 г. - Инженеринг, достав-

ка на оборудване, изготвяне на ма-

кети и симулатори за Пълномащаб-

ния тренажор на АЕЦ "Козлодуй" и

Южноукраинската АЕЦ.

n 1999 - 2000 г. - Разработка на ме-

тодика за статистически анализ

на надеждността на автоматизи-

рана система за управление на

технологичните процеси, извърш-

ване на обследване на "Титан -2",

"Сейвал", "Хиндукуш" и изготвяне на

препоръки за по-нататъшна им ек-

сплоатация.

n 2000 - 2007 г. - Модернизация и пре-

устройство на БЩУ - 5 и 6, трена-

жор, изработка на мнемосхеми и над-

писи, преработка на панели за мес-

тни щитове за управление в "АЕЦ

Козлодуй" ЕАД.

n 2008 - 2011 г. - извършихме замяна-

та на УКТС на една от системите

за безопасност на пети и шести

енергоблок. Това беше пилотната

система по проекта - с всички про-

изтичащи от това трудности, но ус-

пяхме да се справим в планирания от

календарния график срок - 22 дни.

Извършена е и модернизация на след-

ните двугредови мостови кранове в

АЕЦ със следната товароподемност:

80 t - 2 бр. в спец корпус 3,16 t - Цех

ХОГ, 200 t в Машинна зала 5 и 6, 20

t. в хранилище за радиоактивни от-

падъци, 16 бр. въжени електротелфе-

ри със товароподемност 5 t в зона

строг режим 2, подмяна на УКТС със

системи за безопасност ПТК УСБ -

произведени от НПП "РАДИЙ" Украй-

на, с уреди от ROCKWELL

AUTOMATION

n 2013 г. - Разширяване на автомати-

зирана система за контрол и управ-

ление на основните технологични

системи на ХОГ.

"Интерприборсервиз" -

26 години в енергетиката



44 брой 3/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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 азгодишното издание на тради-

ционната международна конферен-

ция „Българската атомна енергети-

ка - национална, регионална и светов-

на енергийна сигурност“ се проведе

в дните от 4 до 6 юни във в. к. „Ри-

виера“, Варна.

„И тази година в рамките на ма-

щабния форум специалисти от обла-

стта на ядрената енергетика и

представители на дипломатически-

те мисии и бизнеса дискутираха

състоянието и перспективите за

развитие на ядрената енергетика“,

споделиха организаторите от

Български атомен форум.

Свои доклади в рамките на конфе-

ренцията представиха водещи

български и чужди компании в обла-

стта на проектирането и изгражда-

нето на атомни централи, сред ко-

ито Уорли Парсънс, Арева, Уестинг-

хаус, Атомстройекспорт, Атоменер-

гопроект, Риск Инженеринг и други.

Те представиха свои технологични

решения, свързани с безопасността

в сектора.

Събитието започна с привет-

ствие от Богомил Манчев, председа-

тел на Булатом. Откриващият па-

нел „Информация за същността и

характеристиките на водещите

ядрени технологии с водо-водни ре-

актори“ с водещи Янко Янев и Ста-

нислав Георгиев продължи с поздра-

вителен адрес от Иван Генов, из-

пълнителен директор на АЕЦ „Козло-

дуй“. Първата лекция „Форатом:

Ядрената индустрия в ЕС и Фора-

том“ бе представена от Жан-Пол

Понселе, генерален директор на

Форатом Белгия. Сред лекторите бе

и Рикардо Ловет, представител на

Уестингхаус Електрик Къмпани ООД,

който запозна аудиторията със

същността и основните характери-

стики на технологията АР-1000 на

Проведе се международната
конференция за ядрена
енергетика Булатом 2014

фирма Уестингхаус. Интерес предиз-

вика и лекцията на председателя на

Агенцията за ядрено регулиране д-р

Лъчезар Костов, посветена на про-

цедурите по лицензиране на нови

ядрени проекти в България.

Тема на следобедната сесия на

първия ден бе „Пътища за ускорено

изграждане на нова(и) ядрена(и) мощ-

ност(и)“. Водещи на панела бяха

Тома Томов и Събин Събинов. Учас-

тниците присъстваха на презента-

ции, посветени на състоянието на

ядрената енергетика в Русия, Пол-

ша, Чехия, Южна Корея, Франция и

Южна Африка. Специални гости на

международния форум бяха мини-

стрите на енергетиката на Бълга-

рия от 2005 г. насам.

През втория и третия ден бяха

обсъдени въпроси, свързани с техно-

логии и практики при извеждането

от експлоатация на ядрени съоръже-

ния, преработката и съхранението

на радиoактивни отпадъци (РАО) и

отработено ядрено гориво (ОЯГ),

както и бъдещото удължаване на

срока на експлоатация на блокове 5

и 6 в АЕЦ „Козлодуй“.

Сред компаниите, взели участие

в международната конференция, бе

и фирма ЕнергоСервиз. „В рамките

на Булатом 2014 ръководството на

компанията се срещна с 42 студен-

ти, завършващи обучението си и

търсещи реализация в сферата на

ядрената енергетика. На специално

обособен щанд бяха изложени някои

от най-популярните преносими уре-

ди, предлагани от нас на пазара.

Специалисти от компанията подроб-

но разясняваха предимствата на

продуктовите линии на Mirion. Из-

пълнителният директор г-н Георги

Манчев взе участие в изнасянето на

доклад, подготвен от Уестингхаус

Енерджи Систъмс ООД, клон Бълга-

рия на тема „Представяне резулта-

тите от извършено обследване на

ресурса на КИУС „Ovation“ и СРМ на

блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“,

разказаха от компанията.

„ По време на конференцията имах-

ме възможността да осъществим

ползотворни контакти и обмяна на

информация, свързана с добри прак-

тики на водещи фирми в енергийния

бранш“, споделиха представители

от фирма Аден Груп, участвали също

в събитието.

Проведе се международната
конференция за ядрена
енергетика Булатом 2014
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платена публикация

В изпълнение на програмата за мо-

дернизация на оборудването в АЕЦ

"Козлодуй" по време на плановия годи-

шен ремонт на 5 ЕБ бяха извършени

монтаж и въвеждане в експлоатация

на електроразпределителни шкафове

(РТЗО) на 2-ра и 3-та система за безо-

пасност.

Комплексната модернизация беше

извършена с демонтиране изцяло на

старото оборудване и на негово мяс-

то бяха монтирани 168 броя нови

шкафа, изградени нови кабелни тра-

сета и кабелни канали, и подвързани

над 14 000 броя кабелни жила.

Сложността и отговорността на

тази задача се състоеше в това, че

в изключително кратки срокове беше

извършен голям обем работа. За ус-

пешното й реализиране спомогнаха

предварително проведените трени-

ровки по настройка и изпитания на

оборудването, разработените под-

робни графици за изпълнение на ме-

роприятията и високото равнище на

комуникация на отделните звена, по

време на работния процес между въз-

ложителя и изпълнителите.

Голям принос за изпълнението на

тази изключително важна задача

имат специалистите от цехове

"СКУ" и "ЕО" на АЕЦ "Козлодуй" под ръ-

ководството на гл. енергетик "СКУ"

Драгомир Драголов, гл. енергетик

"ЕО" Иван Митев, Емил Борисов и Пла-

мен Петков. Благодарение на техния

голям опит, висок професионализъм и

работа в екип, планираните дейнос-

ти бяха завършени в кратки срокове

и с гарантирано качество.

Управлението и изпълнението на

проекта беше осъществено от меж-

дународен екип специалисти на: ПАО

"НПП Радий", Украйна (производител на

оборудването и изпълнител на догово-

ра), "Аден Груп" ООД (главен подизпъл-

нител) и подизпълнителите "Риск Ин-

женеринг" АД и "Енемона" АД.

За подобряване работата на обо-

рудването на АЕЦ "Козлодуй" ще спо-

Още една стъпка в процеса на модернизация

на оборудването за удължаване ресурса на

5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

могнат вградената система за само-

диагностика, контролът на натовар-

ването на управляваните механизми,

бързата обработка на постъпващи-

те команди за управление и сигнали-

те за обратна връзка от изпълнител-

ните механизми.

С добрата визуализация и архиви-

рането на данни на новите шкафове

ще се облекчи работата на персона-

ла, експлоатиращ тези системи. То-

ва, от своя страна, ще доведе до нав-

ременно диагностициране и бързо от-

страняване на регистрираните де-

фекти и провеждане на качествено

техническо обслужване.

Въведените в експлоатация РТЗО

шкафове позволяват гъвкавост и да-

ват възможност за преконфигурация,

което, от своя страна, предоставя

възможност за добавяне на нови фун-

кции. Всичко това става възможно в

резултат на разделянето на оборуд-

ването на отделни модули и използ-

ването на стандартни унифицирани

разьоми. Така модернизираните сис-

теми покриват всички последни меж-

дународни и европейски стандарти и

изисквания на МААЕ за оборудване в

атомни електроцентрали.

С изпълнението на поредния етап

от тази мащабна програма бе пос-

тигнат значителен положителен

ефект в посока повишаване ефектив-

ността и надеждността на работа

на технологичното оборудване, отго-

ворно за безопасността на атомна-

та централа. Това е съществена

стъпка в процеса на модернизация на

оборудването за удължаване на ресур-

са на 5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

АДЕН ГРУП ООД

3321 гр. Козлодуй, АЕЦ "Козлодуй"

сграда "Развитие и модернизации", офис 104

тел.: 0973/72021, 74113; факс: 0973/76029

e-mail: adengroup@abv.bg; office@adengroup.eu

Още една стъпка в процеса на модернизация

на оборудването за удължаване ресурса на

5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
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  оплопреносните мрежи са в ро-

лята на свързващо звено между по-

требителите и производителите на

топлинна енергия. По своята

същност те представляват комп-

лекс от съоръжения, включващи

тръбопроводната система с приле-

жащата й арматура и всички помпе-

ни, разпределителни, регулиращи и

т.н. станции. Използват се за пре-

нос на топлоносител, който обикно-

вено е вода, но може да бъде и пара.

Парните се прилагат предимно за

покриване на промишлено-техноло-

гични товари, изискващи темпера-

тури над 100 оС.

Обикновено, в зависимост от

месторазположението си, топлопре-

носните мрежи се подразделят на

магистрални, разпределителни и

присъединителни.

Водни топлопреносни
мрежи

Водните топлопреносни мрежи са

по-масово срещаните. Използват се

за осигуряване на топлина за отопли-

телни и вентилационни товари и за

битово горещо водоснабдяване

(БГВ). Подходящи са и за промишле-

но-технологични нужди в случаите,

в които се изисква топлина с нисък

температурен потенциал – под 100
оС. В зависимост от начина на изпол-

зване на топлоносителя те обикно-

вено се делят на отворени и затво-

рени.

Водните топлопреносни мрежи

могат да бъдат изградени като ед-

нотръбни, двутръбни и многотръбни,

а използваните схеми на изгражда-

Топлопреносни
мрежи

не са предимно радиални (лъчеви) и

кръгови. Еднотръбните схеми се

предвиждат при централизирано

битово горещо водоснабдяване без

циркулация; подаване на топлина за

отопление, вентилация и за битово

горещо водоснабдяване.

Двутръбните циркулационни схе-

ми се проектират за съвместно

подаване на топлина за отопление,

вентилация и битово горещо водо-

снабдяване. Тритръбни схеми се про-

ектират, когато два от топлопро-

водите се използват за подаване на

топлоносител с различни парамет-

ри, като обратната линия е обща.

Многотръбни схеми се проектират,

когато е необходимо да се под-

държат различни топлинни и хидрав-

лични режими.

Радиални или кръгови
Изборът на схема се определя в

зависимост от разположението на

източниците на топлина спрямо

районите на потребление и от харак-

тера на товара. Условията, които е

добре да бъдат спазени, са осигуря-

ване на висока надеждност на мре-

жата и икономичност.

Характерно за радиалните мрежи

е прекарването на отделна магист-

рала от източника на топлина към

група консуматори. От гледна точ-

ка на повишаване на надеждността

на няколко места магистралите се

свързват помежду си с къси връзки.

Присъединяването на топлоснаб-

дявания район с източника на топ-

лина при кръговите магистрали е с

помощта на минимум две магистра-

ли, свързани една с друга там, къде-

то са разположени консуматорите.

Независимо от избраната схема

е необходимо да се направи провер-

ка за възможно аварийно изключва-

не на отделни участъци от магист-

ралите. Сред изискванията е и раз-

делянето на магистралните и раз-

пределителните тръбопроводи на

секции посредством арматура да се

извършва на разстояние не по-голя-

мо от 3 km, както и на всяко откло-

нение в мястото на присъединяване

на магистралата.

За обществено значими сгради и

такива със специално предназначе-

ние като болници, училища и др. се

препоръчва, с оглед ненарушаване на

захранването при аварийни ситуа-

ции, да се предвиди захранване от

две независими магистрали или допъ-

лнително такова от резервни топ-

линни източници.

Топлоснабдяване от
няколко топлоизточника

Често за осигуряване на необхо-

димото топлоснабдяване на големи

градове се налага изграждането на

повече от един източник на топли-

на. В този случай при изграждането

на топлопреносните мрежи се изпол-

зват основно две схемни решения:

обща кръгова магистрала или разде-

ляне на системата на микросисте-

ми.

При използването на обща кръго-

ва магистрала се осигурява възмож-

ност за захранване на всички консу-

матори с приблизително еднаква

надеждност, гъвкавост на мрежовия

модел при авария и изключване на

относително малък брой абонати.

Тази схема обаче се характеризира

със сложно управление на хидравлич-

Топлопреносни
мрежи

Т
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ните и топлинните режими. Като

нейни недостатъци се посочват и

високата й стойност, както и пара-

лелната работа на топлоизточници-

те и консуматорите.

Разделянето на системата на

микросистеми позволява всяка от

тях да бъда захранвана от един ос-

новен източник. Самите микросис-

теми са обособени като отделни

топлоснабдителни райони с незави-

сими товари. Те са свързани помеж-

ду си с аварийни тръбопроводи, по

които при необходимост може да

бъде доставена необходимата топ-

лина.

Изграждане на
топлопреносните
трасета

При проектиране на трасетата е

необходимо да се отчетат съще-

ствуващите подземни и надземни

съоръжения и хидрогеоложките осо-

бености на местността. При разпо-

лагане на трасетата се съблюдава

осигуряването на минимална дължи-

на и обем строително-монтажни

работи. Добре е да се има предвид,

че изборът на трасета, начинът им

на прокарване и конструкцията на

тръбопроводите са определящи за

стойността на мрежата.

Полагането на тръбопроводите

може да е подземно и надземно. В

населените места по ред причини

предпочитано е подземното полага-

не. Надземното полагане е по-често

срещано решение в промишлени рай-

они. При него се използват ниски и

високи опори, отделно стоящи опо-

ри, както и естакади. Полагането на

ниски стълбове се допуска за тери-

тории, които не подлежат на заст-

рояване. Високите стълбове и еста-

кадите са предпочитани при преси-

чане на пътища или други съоръже-

ния. За целесъобразно се счита по-

лагането на топлопреносните мре-

жи на общи стълбове с други техни-

чески тръбопроводи в случаите, в

които това е възможно.

За подземно полагане на тръбоп-

роводите се използват различни

методи, сред които безканално, в

непроходими и проходими канали, в

общи колектори съвместно с други

комуникационни съоръжения, в туне-

ли (проходими канали), в общи тран-

шеи с други инженерни проводи и в

колектори.

В последните години, поради ре-

дица негови предимства, безканално-

то подземното полагане е сред пред-

почитаните методи. Този метод се

приема за един от най-надеждните

и изгодни от икономическа гледна

точка. Прилага се при полагането на

предварително изолирани тръбопро-

води, които се отличават с по-дълъг

експлоатационен срок, минимални

топлинни загуби, ниски разходи за

експлоатация и ремонт. Добре е да

се има предвид обаче, че използване-

то на този метод изисква надеждна

хидроизолация.

Общо изискване е при изгражда-

не на трасетата да се избягва те

да бъдат в близост до трамвайни и

железопътни линии или до постоян-

нотокови кабели. Пресичането на

мрежите с жп, трамвайни и автомо-

билни трасета е добре да бъде под

прав ъгъл.
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При преминаване на топлопрово-

дите през гъстонаселени градски

зони се препоръчва те да се монти-

рат в специални колектори, предназ-

начени за прокарване на основни

инфраструктурни комуникации. Тези

колектори обикновено са проходими

и леснодостъпни за обслужване по

всяко време. По този начин се гаран-

тира високата надеждност в проце-

са на експлоатация.

Добре е да се има предвид, че за

топлопроводи с параметри на топ-

лоносителя над 2200 kPa и 350 °С не

се допуска подземно полагане.

Безканално полагане на
топлопроводи

Използването на технологията

за безканално полагане на тръбоп-

роводи има редица предимства, сред

които е възможността за избор на

оптималното решение от техничес-

ка и икономическа гледна точка по-

ради разнообразието от елементи

и технологични решения. Сред пре-

димствата на системата са и улес-

неният монтаж на елементите и по-

стигането на много висока

плътност, което свежда до мини-

мум загубите от течове. Наблюда-

ва се по-нисък разход на енергия за

пренос поради по-ниските топлини

и хидравлични загуби. При полагане-

то на тръбите се налага извършва-

нето на по-малко изкопни работи,

което значително улеснява изграж-

дането на мрежите в населени ма-

ста. Също така качеството и ра-

ботоспособността на системата

не се влияят от метеорологичните

условия. Добре е да се има предвид

обаче, че при проектиране и монтаж

е необходима специализирана подго-

товка. Също така не се допуска

безканално полагане на топлопре-

носни мрежи в слаби почви, льосови

почви без специални мерки, силно

агресивни почви.

Характерна особеност на топлоп-

роводите, изградени от предвари-

телно изолирани тръби, е и изпълне-

нието им единствено от елементи,

изработени в заводски условия. Това

налага при проектиране на мрежата,

наред с точното определяне на тра-

сето, с анализа на термичните раз-

ширения, с избора на елементи и с

хидравличното и топлинното ораз-

меряване, да се изготвят и точни

монтажни планове в съответствие

с данни от каталог на фирмата-про-

изводител.

Безканалното полагане е ефек-

тивна технология както за изграж-

дане на нови топлопраносни мрежи,

така и за реконструкция на вече

съществуващи.

Използвани тръби
Топлопроводите на топлопренос-

ните мрежи се изпълняват предим-

но от предварително изолирани

тръби или от стоманени тръби,

като по време на изграждането на

мрежите се полага топлоизолация.

Номиналният диаметър на стомане-

ните тръби, минималната дебелина

на стената, номиналният външен

диаметър на кожуха от полиетилен

с висока плътност, характеристи-

ките на полиуретановата пяна, как-

то и процентът на контрол на из-

пълнените заварки се определят с

инвестиционния проект.

При избора на тръбите, на еле-

ментите на топлопроводите, на ар-

матурата и съоръженията работ-

ното налягане във водните топлоп-

реносни мрежи се определя като

най-голямото възможно налягане

при различните режими на работа

на мрежата, но не по-малко от 1,0

MPa, като се отчита и денивелаци-

ята на терена.

Стоманените тръби се характе-

ризират със сравнително кратък

експлоатационен срок и невисока

цена. Деформират се слабо при по-

вишаване на температурата, а ус-

тойчивостта им намалява при висо-

ки налягания. Основният им недо-

статък е податливостта към коро-

зия. Характеризират се с висока

топлопроводност.

Предварително
изолирани тръби

Предварително изолираните

тръби представляват системи,

състоящи се от работна тръба,

изолационен слой и външна защит-

на обвивка, свързани в обща конст-

рукция. Обикновено вътрешната

тръба е стоманена, покрита с топ-

линна изолация, а външната обвив-

ка е от изкуствен материал. При

изменение на температурата на

преминаващия през тръбата топло-

носител термичните разширения на

стоманената тръба се предават на

външната обвивка през изолацията.

Характеризират се с висока експ-

лоатационна надеждност и дългот-

райност, а преносните мрежи с

вградени системи за наблюдение

позволяват 24-часов контрол по

цялото трасе. Произвеждат се ос-

новно в три модификации - прави,

огънати и гъвкави. Считат се за

подходящи за изграждане на топлоп-

роводи с максимална температура

на топлоносителя 130 оС при не-

прекъсната експлоатация и работ-

но налягане до 1,6 MРa. Допустима-

та температура при пиково нато-

варване е 140 оС.

3а защита на топлопреносните

мрежи и за поддържане на установе-

ните режими на работа се предвиж-

да: автоматично регулиране на по-

даването на топлина и автоматич-

на работа на помпените станции,

секциониращите устройства, топ-

лообменните станции и абонатните

станции при потребителите.
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платена публикация

През 2001 г. Thermaflex представи

първите предварително изолирани

тръби на пазара - резултат от 3 де-

сетилетия опит в разработването на

висококачествени изолационни про-

дукти. Днес решенията на фирмата се

използват в биогазови и соларни ин-

сталации, както и за мащабни проек-

ти в областта на топлоснабдяване-

то. На фокус са енергийната ефектив-

ност, възобновяемите източници и

стремежът към създаване на все по-

екологични и новаторски интегрира-

ни решения.

Енергийна ефективност
чрез техническа изолация

Качествената изолация на тръби-

те е задължително условие за ефек-

тивно отопление с минимално влияние

върху околната среда. Изолационните

продукти на Thermaflex са направени

от безвредни материали, осигуряващи

оптимална термоизолация.

30 години енергийно-ефективни решения
за топлоснабдяване от Thermaflex

Flexalen - устойчивото
решение

Иновативните технологии са ключът

към задоволяване на нарастващата пот-

ребност от енергийно-ефективни реше-

ния. Проектанти, архитекти и инстала-

тори все по-често се сблъскват със за-

дачата безопасно и с минимални загуби

да транспортират топлина. Доказани-

те технологии за топлоснабдяване и

дългогодишният опит на Thermaflex са

в основата на успеха на предварително

изолираните тръбни системи Flexalen.

Продуктите на фирмата са с доказа-

на стойност по цял свят благодарение

на строгия контрол върху качеството

и постоянния мониторинг. Всички про-

изводствени съоръжения на Thermaflex

са сертифицирани по стандартите ISO

9001 и ISO 14001.

Thermaflex в България
В България Thermaflex е на пазара от

2009 г. През последните няколко години

фирмата реализира няколко съвместни

проекта с топлофикациите в Бургас, Вар-

на, Русе и Пловдив. Полибутенови тръби

на Thermaflex са инсталирани в оранжерии

в Сандански и Стралджа, както и в пър-

вата биогазова инсталация в Албена.

Уникални за българския пазар са пред-

лаганите от фирмата решения за термал-

ни води. Оптимално изолираните тръбни

системи с антикорозионно и незадържа-

що наслоявания покритие на Thermaflex са

намерили приложение в редица балнеоку-

рорти у нас - Девин, Сапарева Баня, Хиса-

ря, Велинград и Сандански.

30 години енергийно-ефективни решения
за топлоснабдяване от Thermaflex
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     ъзникването на аварии по га-

зоразпределителните и газопренос-

ните мрежи е малко вероятно, тъй

като съоръженията, криещи опасно-

сти, са оборудвани и се експлоати-

рат и подлагат на непрекъснати про-

верки и своевременно се дооборуд-

ват съгласно приетите стандарти

за сигурност. Въпреки тази всеобх-

ватна стратегия за предотвратя-

ване на аварии, не могат да се из-

ключат технически или човешки

грешки, както и природни катаклиз-

ми. Авариите по газоснабдителната

система могат да бъдат: нерагла-

ментирано изтичане на газ, без огън,

от тръбопровод, съоръжение, инста-

лация, газов уред; изтичане на газ,

довело до пожар или експлозия; при-

родно бедствие като земетресение,

наводнение или ураган и др; външни

вмешателства, заплахи от бомби или

терористичен акт; безредици или

демонстрации, насочени към съоръ-

женията или в близост до тях; пожа-

ри, експлозии или катастрофи, кои-

то не са свързани с газоразпредели-

телната мрежа или съоръженията,

но биха могли поради близостта им

да представляват опасност. Уст-

ройството и безопасната експлоа-

тация на преносните газопроводи, на

съоръженията, инсталациите и уре-

дите за природен газ и технически-

те правила и нормативи за проекти-

ране, изграждане и ползване на обек-

тите и съоръженията за пренос се

Mетоди за
предотвратяване
на аварии по
газоразпределителни
и газопреносни мрежи

регламентират от действащото

законодателство.

Методите за предотвратяване на

аварии могат условно да се разделят

в няколко направления.

Методи за защита от
изтичане на газ

Природният газ не е токсичен (до

20 об.% във въздуха), но влияе върху

устойчивстта на централната не-

рвна система. При голяма концент-

рация на газа във въздуха намалява

съдържанието на кислород и е

възможно задушаване.

За защита от разрушения и про-

пуски на газ от заварките на газо-

проводите се предприемат следни-

те мерки: изисква се заварчиците да

притежават необходимите знания,

умения и опит. Работите по заваря-

ването на газопроводи се извършват

задължително под надзор, като вида

и обхвата на надзорните работи

трябва да съответстват на норма-

тивните изисквания. Изпитването

на заварките за метални газопрово-

ди се извършва на няколко етапа:

визуален контрол, радиография, маг-

нитно-прахов контрол, контрол с

проникващи течности, макрострук-

турно и механични изпитвания.

За защита от пропуски на газ

вследствие на корозия са разработе-

ни различни концепции, зависещи от

приложението на газопровода.

n Инхибиторна защита – състои се

в дозиране на инхибитори (хими-

чески вещества) в металните га-

зопроводи, заедно с пренасяния

газ. Те образуват защитна ципа

върху стената на тръбопровода,

навалявайки скоростта на коро-

зия. Могат да се използват както

при новопостроени системи, така

и при вече корозирали такива.

Предпазват газопровода от коро-

зия по вътрешните стени от вла-

гата и химически активните га-

зове, пренасяни заедно с природ-

ния газ.

n Пасивна защита – механична за-

щита посредством защитна и

изолационна лента, като двете

ленти се полагат върху изчистен

до метален блясък тръбопровод и

прилепването става с лепилен

грунд (на базата на епоксидни

лепила). Има разработени и теч-

ни варианти на изолационни покри-

тия за тръбопроводи нанасящи се

в заводски условия.

n Активна защита - принципът на

действие на тази защита се

състои в катодна (отрицателна)

поляризация на тръбопровода с

външен източник на постоянен

ток. Тръбопроводът се свързва

към отрицателния полюс (катод),

а положителният полюс се

свързва с анодният заземител.

Анодът се разрушава, а тръбоп-

роводът се защитава от корозия.

Материали за защита на
газопреносните мрежи

За защита от разрушения и про-

пуски на газ от газопреносните

Mетоди за
предотвратяване
на аварии по
газоразпределителни
и газопреносни мрежи

В
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мрежи се използват различни материали, устойчиви на

корозия. Изработването на газопроводи от полиетилен

с висока плътност, пластифициран поливинилхлорид и

др. са предназначени за транспортиране на природен газ

при определено налягане. Предимство на полимерните

материали е липсата на заплаха от корозия, висока якост

за сметка на ниско тегло, устойчивост на абразивно из-

носване, висока гладкост на тръбите. Опитно е уста-

новено, че срока на експлоатация на полиетиленовите

тръби е 50 години. Полиетиленът с висока плътност (PE-

HD) има ниска пластичност и висока твърдост. Той спада

към групата на полимерите. В табл. 1 са показани някои

от най- важните параметри на полиетилен с висока

плътност.

Недостатък на полимерните материали е стареене-

то на тръбите от прякото слънчево излъчване, както

и при повишени температури и налягания. По тази при-

чина те се полагат предимно подземно, като процеду-

рата при полагане на такива газопроводи е опростена

в сравнение с металните. При надземно полагане е нуж-

но да бъдат поставени във защитен кожух за огранича-

ване на облъчването от слънчеви лъчи.

Методи за локализиране на пробив в
газопровода

За локализиране на пробива в газопроводи извън на-

селени места се извършва разкопаване на участъци над

газопровода, от които се вземат проби за съдържани-

ето на газ в почвения въздух. Достатъчна дълбочина на

разкопката е 0,3 m. В проверката се включват и съсед-

ните на газопроводната мрежа сгради.

Друг метод за откриване на пробиви е ултразвуко-

вият (акустичен). При изтичането от газопровода

газът генерира ултразвукови вълни (поради високата

скорост на турбулентния поток през пробива), които

биват лесно засечени от контролния уред. На скорос-

тта съответно влияе разликата в наляганията във и

извън газопровода, като детекторът регистрира зву-

ковите вълни с честота 40 до 45 kHz. Уредът е прено-

сим и лесно може да се установи точната локация на

пробива. Недостатък на метода е възможното смуще-

ние от фонови шумове.

Най-разпространеният метод за намиране на пропуски

е образуването на мехури в тънък слой специална теч-

ност, с която се покрива повърхността на изследвания

участък от тръбопровода. След забраната на ASME и

ASTM много компании разработват синтетични продук-

ти с подобрени характеристики. Предимства на мето-

да са неговата точност за определяне на утечката,

ниска цена, лесен за използване. Този метод се употре-

бява предимно в по-малки обекти.

Сравнително нов е методът за регистриране на

утечки чрез детектор на вълни с отрицателно наляга-

не. Този тип регистриране на пропуск се базира на

пиезоелектричния ефект на сензор, подаващ сигнал при

динамично натоварване. При утечка се получава внеза-

пен пад на налягането в мястото на пробива, последва-

но от бързо възстановяване на налягането в тръбопро-

вода след няколко милисекунди. Вълната от ниско наля-

гане се разпространява в двете посоки от мястото на

утечката, като стените на газопровода действат като

вълновод. Сензорите, поставени по дължина на линия-

та, се задействат последователно, което позволява

лесното локализиране на аварията.

Методи за защита от възникване на
пожар или взрив

Природният газ образува взривоопасни смеси с възду-

ха. Съществуват концентрационни граници на възпла-

меняване. Долната концентрационна граница съответ-

ства на минималното процентно съдържание на газ във

въздуха, при което взривът вече е възможен, а горната

- максималната концентрация, при която все още е

възможен взрив. В табл. 2 са описани долната и горна-

та граница на критичната концентрация за различни

газови фракции във въздушна среда.

Също така е възможно предотвратяване на пожари

Таблица 2. Долна и горна граница на критична концентрация във въздушна
среда

Таблица 1. Параметри на полиетилен с висока плътност
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газ, нефт, въглища

и експлозии чрез смесване на изпус-

натия в затворено пространство

метан с друг газ за промяна на опас-

ните концентрации в средата. За

предотвратяване на взрив при ава-

рийно изтичане и гасене на факел в

затворени помещения минималната

концентрация на аргон е 52% об., на

хелий-40% об., на азот - 39% об., на

въглероден диоксид - 26% об.

Достигането на опасни концен-

трации на природен газ се възпре-

пятства с поставяне на детекто-

ри за газ в съответните зони на по-

мещенията. За природен газ, тъй

като той е по-лек от въздуха газ

сигнализаторите, се монтират в

горната част на работното поме-

щение и обикновено са свързани с

табло, наречено газсигнализаторна

централа, от което могат да се

регистрират датчиците засекли

наличието на газ във въздуха и да

се локализира пробива. Датчиците

в битови или промишлени условия

биват: полупроводникови, катали-

тични и термични сензори, и отго-

варят на следните изисквания: ула-

вяне на концентрации на газа под

100 ppm (части на милион),  допус-

тима грешка ±2% , време за готов-

ност за работа <60 s, време за

реакция (анализ на пробата) <5 s,

сигнализиране при надхвърляне на

областта на измерване, защита от

експлозия в съответствие с евро-

пейските норми. При нормална ра-

бота на съответния сензор след за-

сичане на изтеклия в средата при-

роден газ се спира подаването му

от съответния магнетвентил. Този

тип защита може да се използва

само в затворени помещения.

Предпазване на
газопроводните мрежи
от външна човешка
намеса

Ограничаването на достъпа до

газопреносните съоръжения не е

възможен тъй като няма норматив-

на уредба, която да ограничава епи-

зодично пребиваващи лица (напр.

земеделци) около трасета на газо-

проводи и прилежащите им съоръже-

ния през периода на експлоатацията

им. Единствено е налице забрана за

пребиваване на външни лица на те-

риторията на компресорните стан-

ции, като за целта последните са

осигурени с физическа охрана.

Предпазване на
газопроводните мрежи
от природни бедствия

Всички метални електрически и

механични системи, в това число и

газопроводи, намиращи се над зем-

ната повърхност, са уязвими от удар

на мълния. При попадение на мълния

в близост до сграда се индуцират

различни електрически потенциали

между различните метални сградни

инсталации, което може да доведе

до протичане на дъга. Поради тази

причина металните газопроводи

трябва да бъдат заземени. По стан-

дарт газопроводите трябва да

бъдат заземени към сградния зазе-

мител в точката на навлизане на

газопровода в сградата. Това свърз-

ване позволява потенциалът на всич-

ки елементи да се повишава и нама-

лява едновременно, което изключва

появата на дъга между тях. Това

защитно мероприятие намалява рис-

ка от пожар при евентуални мълни-

еви удари.

Преждевременно
отстраняване на
потенциални заплахи

Преждевременното отстранява-

не на потенциални заплахи за авария

по газопреносната мрежа се из-

вършва чрез технически средства на

повърхността на газопроводите или

чрез сондиране до тръбите (за под-

земни газопроводи). За стоманени

газопроводи с налягане >0,5 MPa

проверките се извършват 1 път на

4 години. За газопроводи, в близост

до които се извършва строително

монтажна дейност, проверките се

осъществяват всеки ден. Допуска се

да не се извършва проверка на

външната повърхност на подземни

пластмасови тръбопроводи, ако при

проверка с газсигнализатор по тра-

сето на газопровода не са открити

пропуски на природен газ, според чл.

367, ал.(4) от "Наредба за устрой-

ството и безопасната експлоатация

на преносните и разпределителните

газопроводи и на съоръженията, ин-

сталациите и уредите за природен

газ".

Възможно е и прилагане на вътреш-

но обследване чрез роботизирани

интелигентни системи за сканиране,

наречени "бутала". Интелигентните

бутала са устройства, извършващи

разнообразни операции във вътреш-

ността на газопровода, без да се

налага спирането на линията или

прекратяването на доставката на

газ. Някои от операциите включват

почистване и инспекция на линията

благодарение на различни контролно-

измервателни апарати, уреди за на-

блюдение и сензори. Модерните "бу-

тала" представляват автономни

роботизирани системи със собстве-

но захранване и различни размери

според диаметъра на газопровода.

Действия при аварийни
ситуации

В случай на възникнала аварийна

ситуация газоразпределителните

предприятия трябва да разполагат с:

n авариен план;

n осигурено наличие на аварийно

технически средства и инстру-

ментариум, както и авариен ре-

зерв от технологични материали

- съставни елементи на газораз-

пределителната мрежа;

n контрол на аварийната готов-

ност (планов и внезапен) - за

състоянието на техническите

средства, резерва и за ефектив-

ността на действие на аварийния

план.

Тенденции в развитието
на методите за
предотвратяване на
аварии

Необходимостта от безаварийно

използване на природния газ от по-

требителите налага на водещите

компании в сектора да повишат изис-

кванията си към създаване на нови

неметални и негорими материали за

сградни газови инсталации, както и

такива за високи налягания на база-

та на полиетилен, полиамид, фибро-

стъкло и др. Разработват се и навли-

зат в практиката и нови технически

средства за откриване на пропуски

на природен газ. Компаниите отбеляз-

ват напредък и в технологиите за

безтраншейно (безизкопно) полагане

на тръби за газопроводи. Създаване-

то и внедряването на иновационни

подходи при изграждането, експлоа-

тацията и своевременната подръжка

на газоразпределителните и газопре-

носните мрежи ще сведе до минимум

аварийните ситуации.

доц. д-р инж. Пенка Златева,

Ради Димитров
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Изобретиха самопочистващо
се стъкло за соларни панели

иновации

Иновативно самопочистващо се

стъкло изобретиха учени от Маса-

чузетския технологичен институт.

Стъклото е произведено чрез иконо-

мична производствена технология,

заимствана от полупроводниковата

индустрия. Повърхността му се

състои от микроскопични конуси с

диаметър едва 200 нанометра. Про-

цесът на производство започва с

нанасяне върху стъклена плоскост на

тънки слоеве с различни свойства,

например фоточувствителен и ан-

тирефлексен слой. В последствие

върху стъклото се поставя специа-

лен решетъчен филм, в който посред-

ством ецване са направени вдлъбна-

тини с конусовидна форма. Именно

специфичната нанотекстура на

повърхността гарантира уникални-

те качества на новия тип стъкло.

Създателите му вярват, че в бъде-

Windstalk - първите вятърни
генератори без перки

Концепцията за вятърни генера-

тори без перки Windstalk е създаде-

на от Нюйоркската инженерна ком-

пания Atelier DNA. Проектът включ-

ва 1203 стълба, високи 55 м, които

са застопорени в земята с бетон-

ни основи с диаметър между 10 и 20

м. Самите стълбове са с диаметър

30 см в основата и 25 см в горната

част и са направени от укрепена с

карбонови нишки смола. На върха на

пилоните са монтирани LED лампи,

които светят с променлив интен-

зитет в зависимост от силата на

вятъра. Формата на генераторите

е в процес на опимизация, за да се

постигне максимална хаотичност

при тяхното движение – трептене,

люлеене, поклащане. За целта се из-

ползват компютърни симулации,

които изчисляват оптималното по-

ще с подобна технология могат да

бъдат произвеждани стъклени или

прозрачни полимерни филми за раз-

лични приложения, като частично

разтопените материали биват пус-

кани между два релефни валяка с

желаната текстура. „Тази методи-

ка не би оскъпила с много производ-

ствената технология, а предим-

ствата, които може да осигури, са

значителни. Технологията предотв-

ратява замъгляването и отражени-

ята и е подходяща за всякакъв тип

оптични продукти и устройства –

от екрани на смартфони и телеви-

зори до автомобилни стъкла, прозор-

ци и соларни панели. Фотоволтаич-

ните панели на практика могат да

загубят до 40% от своята ефектив-

ност в рамките на 6-месечна експ-

лоатация само заради праха и замър-

сяванията, които се натрупват по

повърхността им. Над 50% от ефек-

тивността може да бъде изгубена и

поради отразяване при соларни па-

нели без антирефлексно покритие“,

твърдят учените.

ведение на стълбовете и възможни-

те вариации.

Във всеки ветрогенератор е мон-

тиран комплект пиезоелектрични

керамични дискове, между които са

разположени електроди. Електроди-

те са свързани помежду си с кабе-

ли, които стигат от върха до осно-

вата на всеки пилон. Когато

вятърът люлее пилоните, пиезое-

лектричните дискове биват при-

тискани един към друг, като по този

начин се генерира ток през елект-

родите. В бетонната основа на

конструкцията има куха камера,

която помещава постояннотоков

електрически генератор. Той пре-

връща кинетичната енергия на

люлеещите се пилони в електриче-

ство посредством масив от токо-

генериращи амортисьори. Те преоб-

разуват произведената енергия

чрез принудително движение на флу-

ид в амортисьорните цилиндри. За

да се стабилизират доставките на

ток, е осигурена подземна помпена

хидроелектрична система за съхра-

нение на енергията.

Windstalk - първите вятърни
генератори без перки

Изобретиха самопочистващо
се стъкло за соларни панели
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Екип от научноизследователския

отдел за соларни енергийни систе-

ми към института Фраунхофер

представи нова технология за ла-

зерно пробиване на контактни точ-

ки в слънчеви колектори (Laser Fired

Contact - LFC), приложима в произ-

водството на високоефективни си-

лициеви соларни клетки. Решението

бе отличено с престижната награ-

да за иновативни лазерни техноло-

гии Innovation Award Laser Technology

за 2014 г. на официална церемония

в кметството на немския град

Аахен на 7 май т. г. Престижната

европейска награда за научни по-

стижения се присъжда веднъж на

две години от асоциациите Arbeits-

kreis Lasertechnik e.V. (AKL) и Евро-

пейския институт за лазерни тех-

нологии на изследователи и проек-

тни екипи, създали иновативни ла-

зерни решения с комерсиално прило-

жение в индустрията.

Технологията, носител на пре-

стижната награда, представлява

разходно ефективна методика за

лазерна изработка на контактни

иновации

Иновативна лазерна
технология за пасивация
на соларни клетки

точки на гърба на силициеви солар-

ни батерии. За по-малко от секунда

импулсен лазер пробива няколко де-

сетки хиляди контактни точки в

алуминиев слой на задната стена на

клетката. LFC методът комбинира

потенциала за висока ефективност

с ниски производствени разходи,

като заменя скъпите и времеемки

етапи по пасивация на задната стра-

на на слънчевите панели.

Разработките на учените от

Института Фраунхофер в тази об-

ласт започват преди повече от де-

сетилетие под ръководството на д-

р Ралф Преу и водят до патентова-

не на различни методики. Първона-

чално екипът прилага LFC техноло-

гията върху алуминиеви филми, полу-

чени чрез вакуумно отлагане на зад-

ната стена на соларни клетки. Пре-

ди десет години изследователите

от Института използват методи-

ката за създаването на високоефек-

тивни силициеви соларни клетки с

мултикристална структура, които

все още държат световния рекорд за

ефективност. В последствие техно-

логията се адаптира и за печатно

нанасяне на алуминий – най-разпрос-

траненият метод за метализация на

гърба на слънчеви батерии.

Преди около 4 години стартира

технологичен трансфер към индуст-

риалния партньор на Института -

немската компания Q-Cells. Произво-

дителят на фотоволтаични решения

продължава оптимизацията на тех-

нологията и създава големи мултик-

ристални соларни клетки с рекорд-

на ефективност от 19.5% и стандар-

тен размер модули с 18.5% ефектив-

ност. Продуктите, произведени по-

средством новата технология, по-

казват много по-високи резултати

при полеви тестове от конвенцио-

налните соларни модули, твърдят

учените.

Най-новите постижения на екипа

от Фраунхофер включват "заварява-

не" на стандартен алуминиев филм

към силициевата подложка посред-

ством лазер, което е изцяло нова-

торски метод за пасивация на солар-

ни клетки. „Горди сме от получена-

та награда. Тя е не просто призна-

ние за работата ни, но и доказател-

ство за иновативната сила на науч-

ноизследователската дейност в

областта на фотоволтаиката и

индустриалните решения в Европа.

Първото поколение на нашата тех-

нология направи възможно създава-

нето на високоефективни соларни

клетки посредством бърза лазерна

обработка. Второто поколение из-

дигна процеса до високите нива на

индустриално производство. В мо-

мента работим по трето поколение

на LFC технологията, което ще спо-

могне за оптимизация на икономичес-

ката ефективност на производство-

то“, заяви д-р Преу, ръководител на

екипа.

Иновативна лазерна
технология за пасивация
на соларни клетки
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Предстоящи изложения, конференции, събития
СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2014

Upcoming exhibitions, conferences & events
SEPTEMBER - OCTOBER 2014
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СЕПТЕМВРИ
ВЕИ EНЕРГЕТИКА

For Therm

16 - 20 септември
Място на провеждане: Czech Republic, Praha
Организатор: ABF
Описание: Търговски панаир за отопление, алтернативни
източници на енергия и климатизация.

EНЕРГЕТИКА

Renexpo Poland

23 - 25 септември
Място на провеждане: Poland, Warsaw
Организатор: REECO
Описание: Организаторите се стремят да представят
иновациите в областта на енергията – от конвенционални-
те до възобновяемите източници. Ще бъдат засегнати
множество теми, касаещи енергийно ефективното строи-
телство. Много държави се борят с проблеми, свързани със
стари и претоварени електропреносни мрежи, ето защо
тази тема също е акцент в проблематичния кръг на пана-
ира.

ВЕИ EНЕРГЕТИКА

Wind Energy Hamburg

23 - 26 септември
Място на провеждане: Germany, Hamburg
Организатор: Hamburg Messe
Описание: WindEnergy Hamburg събира под един покрив го-
леми глобални наземни и офшорни производители на вятъ-
рна енергия. Германия е най-подходящият домакин на съби-
тието. Тя е водеща технологична нация, първата страна
в света, която провежда истинска енергийна революция и
пионер в разработването и внедряването на енергийни си-
стеми с възобновяеми източници.

EНЕРГЕТИКА

Energy Fair

30 септември - 3 октомври
Място на провеждане: Croatia, Zagreb
Организатор: Zagreb Fair
Описание: Международен панаир за енергетика, енергийна
ефективност и възобновяема енергия.

ОКТОМВРИ
ЕЛЕКТРОEНЕРГЕТИКА

Battery + Storage

6 - 8 октомври
Място на провеждане: Germany, Stuttgart
Организатор: Landesmesse Stuttgart
Описание: Международен търговски панаир за батерии и
технологии за съхранение на енергия.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Quality for Photovoltaics

7 октомври
Място на провеждане: Germany, Berlin
Организатор: Solarpraxis
Описание: Семинар, който цели да насърчи развитието на
стандарти за индустрията.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Smart Energy Expo

8 - 10 октомври
Място на провеждане: Italy, Verona
Организатор: Ente Autonomo Fiere di Verona
Описание: Международно изложение за енергийна ефективност.

ВЕИ EНЕРГЕТИКА

RENEXPO

9 - 12 октомври
Място на провеждане: Germany, Augsburg
Организатор: REECO
Описание: Международен панаир за възобновяема енергия, енер-
гийна ефективност и иновации в енергийния сектор

EНЕРГЕТИКА

Energetika

13 - 16 октомври
Място на провеждане: Serbia, Belgrade
Организатор: BEOGRADSKI SAJAM
Описание: Панаир за електроенергетика, въглища, газ, нефт,
възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

World Nuclear Exhibition

14 - 16 октомври
Място на провеждане: France, Paris

Организатор: AIFEN
Описание: Водещо глобално събитие в областта на ядрена-
та енергетика

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

CEB Clean Energy Building

15 - 16 октомври
Място на провеждане: Hungary, Budapest
Организатор: REECO
Описание: Международен търговски панаир за възобновяема
енергия и енергийно ефективни сгради. CEB осъществява
интеграция на всички релевантни теми в областта на
възобновяемите енергийни източници и пасивните къщи.
Посетителите ще станат свидетели на цялостен техно-
логичен преглед, който ще им позволи да сравняват и оце-
няват различните технологии и решения.

EНЕРГЕТИКА

ExpoEnergiE

15 - 18 октомври
Място на провеждане: Romania, Bucharest
Организатор: ROMEXPO
Описание: Международен търговски панаир за възобновяема
и конвенционална енергия, оборудване и технологии за доби-
ва на нефт и природен газ.

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solarpeq

21 - 24 октомври
Място на провеждане: Germany, Duesseldorf
Организатор: Messe Duesseldorf
Описание: Търговският панаир за соларно оборудване се про-
вежда паралелно с водещия световен панаир glasstec и оси-
гурява международно поле за среща на заинтересованите да
купуват или продават машини за производството на сили-
ций, соларни пластини, клетки и модули.

ВЕИ EНЕРГЕТИКА

Future Energy

29 - 30 октомври
Място на провеждане: Austria, Vienna
Организатор: Reed Exhibitions
Описание: Платформа за бизнеса и заинтересованите страни
за проекти в областта на възобновяемата енергия.
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