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Уважаеми читатели,

В новия брой на сп. Енерджи ревю отново акцентираме върху актуална тематика в област-

та на енергийната ефективност – намаляване на консумацията на електроенергия
при експлоатацията на помпи и помпени системи. В подготовката на материала се

включиха над 10 водещи фирми, които представиха своите решения за постигане на

енергийна ефективност на помпените системи.

Броят съдържа и ексклузивно интервю със ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател

на Агенцията за ядрено регулиране, който споделя настоящите цели в дейността на

агенцията и откроява удължаването на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на

АЕЦ "Козлодуй" като основен приоритет.

Рубриката за ВЕИ енергетика е посветена на хибридните фотоволтаично-дизелови
системи, които имат за цел да намалят експлоатационните разходи и консумацията на

гориво на дизеловите генератори - основен източник на захранване в отдалечени от

електропреносната мрежа райони.

Във връзка с присъединяването към преносната и разпределителните електрически мрежи

публикуваме и някои акценти от новата Наредба №6, която определя условията и

редa за присъединяване към мрежата на обекти на клиенти и обекти на производите-

ли на електрическа енергия.

В рубриката за електроенергетика може да намерите втора част на статията за съвре-

менни стопяеми предпазители, която представя особеностите на предпазителите с

корпус от фибър и винипласт, изискванията към бързодействащите и свръхбързодейства-

щите предпазители, както и характеристиките на най-новите видове стопяеми предпази-

тели на пазара.

Статията Пренос на природен газ по вода ще ви запознае със спецификите на процеси-

те втечняване, съхранение и регазификация на природен газ, видовете плавателни съдове за

пренос на газ, подводните газопроводи.

Приятно четене!

12 46 52 55
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АЕЦ „Козлодуй“ отбеляза 40-годишен юбилей
На 4 септември т.г. с празнична церемония в Дома на енергетика в Коз-

лодуй бяха отбелязани 40 години от официалното откриване на първата

атомна централа в България и Югоизточна Европа. На събитието присъстваха

министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов, председателят

на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров, председате-

лят на Агенцията за ядрено регулиране д-р Лъчезар Костов, Петър Данаилов,

министър на енергетиката по време на пуска на първи блок, Овед Таджер,

ръководител на строежа на атомната централа, и др.

В приветствието си към присъстващите изпълнителният директор Иван

Генов постави акцент на постоянно продължаващия процес на модерниза-

ция и технологично обновяване, което поставя съоръжението сред най-

добрите в света, по мнение на ръководители на международни мисии,

посетили АЕЦ „Козлодуй“.

Шестнадесет бивши специалисти с дългогодишен опит получиха почет-

ни грамоти и отличия. Грамоти и пластики бяха връчени и на бившите

ръководители на централата, които поздравиха колегите си и споделиха

спомените си за историята и вижданията си за бъдещето на българската

ядрена енергетика. Иван Й. Иванов и Кирил Николов бяха удостоени със

званието „Заслужил енергетик“ от Българската браншова камара на енер-

гетиците. Като знак на признателност за партньорството и колегиална-

та подкрепа в изграждането, развитието и успехите на АЕЦ „Козлодуй“

специални плакети получиха 24 български и чуждестранни научни, инжене-

рингови и неправителствени организации.

Yaskawa придобива Solectria Renewables
Yaskawa Electric Corporation и Solectria Renewables обявиха, че са постиг-

нали окончателно споразумение, по силата на което Yaskawa Electric ще

придобие Solectria чрез своето дъщерно дружество в САЩ. Solectria

Renewables е специализирана в сегмента на високопроизводителните фо-

товолтаични инвертори за жилищни, търговски и ютилити електроенер-

гийни системи. В компанията работят над 160 души на територията на

Съединените щати.

"От новото споразумение ще се възползват както клиентите на Yaskawa,

така и на Solectria. Yaskawa ще осигури мащабни, глобални продажби и про-

изводствени съоръжения, както и диверсификацията на Solectria. По същия

начин Solectria ще допринесе с над 20 години опит в силовата електроника,

от които десет са посветени на PV индустрията, както и с по-задълбочени

познания за фотоволтаичните продукти средно и високо напрежение. С тази

стъпка значително ще разширим нашата технологична експертиза и експан-

зията на Yaskawa на пазара на възобновяема енергия", коментираха от Yaskawa.

ДКЕВР с ново ръководство
На 3 септември т.г. Министерски съвет назначи Светла Тодорова за

председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и

Евгения Харитонова и Костадинка Тодорова за членове на Комисията. От

длъжност бяха освободени досегашният председател Боян Боев и членове-

те Лиляна Младенова и Еленко Божков.

Светла Тодорова е магистър по икономика от УНСС. Има 35-годишен

професионален опит в енергийния сектор и повече от 15 години в облас-

тта на регулирането. Управленския си опит придобива през възходящата

си кариера на началник отдел, директор и член на регулаторна комисия. От

2001 до 2006 г. е била член на ДКЕВР. Евгения Харитонова е била предсе-

дател и член на ДКЕВР. В периода 2012-2013 г. е била заместник-министър

на икономиката, енергетиката и туризма. Заемала е различни позиции - от

експерт до началник отдел в Националната електрическа компания.

Костадинка Тодорова е магистър електроинженер от Техническия уни-

верситет в София. От 2002 до 2010 г. в МИЕ е заемала длъжността

директор на дирекциите "Енергийна стратегия, икономически анализи и

прогнози" и "Енергийна ефективност и опазване на околната среда".
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АББ и Volvo стартират глобално сътрудничество
АББ ще си партнира с автобуси Volvo с цел съвместно разработване и

предлагане на пазара на електрически и хибридни автобуси с DC системи

за бързо зареждане, базирани на отворени стандарти, съобщиха от АББ.

„Сътрудничеството създава общоградска стандартизирана система за

зареждане за електрически и електрически хибридни автобуси, която може

да зарежда автобусите бързо с помощта на автоматична система за

свързване, разположена на покрива на автобусните спирки или чрез кабелни

зарядни системи през нощта. Този подход, основаващ се на международно

приети стандарти, позволява максимална повторна употреба на съществу-

ващите технологии за електрическа мобилност, като по този начин осигу-

рява бързо внедряване на градската електрическа мобилност. Първият съвме-

стен проект за обществената транспортна система на Люксембург е

планиран за 2015 г.“, допълниха от компанията.

Енергиен борд ще стабилизира енергетиката у нас
В края на месец август т. г. МС одобри създаването на Енергиен борд

като постоянно действащ консултативен орган, който ще съдейства за

решаване на важни въпроси в областта на енергетиката. „Целта на кон-

султативния орган е да бъдат повишени прозрачността, диалогът и пазар-

ната ефективност с оглед преодоляване на затрудненията в българската

енергетика“, коментират експертите.

Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектора и ще

определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система.

Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление

на сектора. В правомощията на борда е и възможността да привлича за

участие в заседанията представители и на други държавни органи, инсти-

туции, международни организации и търговски дружества от сектор Енер-

гетика, както и експерти в тази област.

Разработват система за добив на сероводород от Черно море
Учени от България, Румъния и Грузия разработват система за добив на

чист водород или електроенергия чрез извличане на сероводорода от мор-

ската вода. „Сероводородът в черноморските води може да бъде сериозен

енергиен източник. В рамките на експерименталното изследване взехме

проби от 500 и 1000 м дълбочина на 90 км навътре в морето, а енергията,

отделена при окислението на сероводорода в специални горивни клетки,

успешно бе трансформирана в ток“, заявиха учените.

До края на годината те планират разработването на инсталация за

преработка на сероводород с промишлени параметри. Според специалисти-

те на теория от сероводорода в Черно море може да се произведе около

9 млрд. MW електроенергия. По техни думи при използване на сероводорода

преработените води ще се връщат обратно на същата дълбочина, така

че няма опасност за по-горните морски слоеве.
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Fronius получи наградата Smart Grids Pioneer 2014
Fronius International бе отличена с награда за иновации в областта на

електроенергийните мрежи за участието си в научноизследователския

проект morePV2grid, съобщиха от компанията. „Целта на проекта е да

засили непрекъснатото развитие на електроенергийните инфраструктури

и да насърчи връзките с международните разработки. Концепцията е из-

готвена в сътрудничество с научния партньор AIT (Austrian Institute of

Technology) и мрежовия оператор Netz Oberoesterreich. С помощта на инвер-

торите Fronius участниците в проекта изпълниха успешни тестове, свърза-

ни с управлението на интелигентни мрежи“, заявиха от компанията.

„Проектът показва как функциите за локално управление в инверторите

могат ефективно да подобрят цялостната работа на PV системите. Кон-

цепцията се основава на предпоставката, че интелигентните инвертори

могат активно да допринасят за стабилността на напрежението в елект-

рическата мрежа. Това се осъществява чрез оптимизирано локално управле-

ние на ефективната и реактивната мощност, но без използването на кому-

никационни технологии на по-високо ниво“, коментира Кристоф Винтер,

системен инженер, който участва в проекта от страна на Fronius International.

Служителите на Merck ще се обучават по програмата Energy University
Програмата Energy University, разработена от Schneider Electric, е избра-

на от фармацевтичната компания Merck за повишаване на квалификацията

на служителите й в цял свят в областта на енергийната ефективност,

съобщиха от Schneider Electric.

„Energy University е безплатна онлайн образователна програма, с включе-

ни повече от 350 курса, които осигуряват информация и насоки за подобря-

ване на енергийната ефективност в рамките на една организация, без да

обвързват обучаващите се с продукти на конкретна компания. Merck първи

ще използват Energy University като вътрешен инструмент за обучение на

своите екипи от Глобална енергийна мрежа за подобряване на захранване-

то и потреблението (GENIUS). Целта е обучените да взимат правилни

решения в областта на енергийната ефективност. Онлайн курсовете могат

да помогнат на 70 000 работници и служители на Merck да реализират над

30% икономии на енергия в рамките на техните сгради и съоръжения.

„Energy University осигурява необходимите инструменти, за да подкрепи

компаниите от всяка индустрия в усилията им ефективно да увеличат

знанията и уменията на служителите си по отношение на устойчивото

развитие. Това не само ще бъде от полза за околната среда, но е ключово

и за успеха на бизнеса“, заяви Дейвид Рийд, директор Energy Services, Buildings

Business в Schneider Electric.

Предстои седмото издание на RENEXPO South-East Europe
От 19 до 21 ноември т. г. в изложбената зала Палатулуй в Букурещ,

Румъния ще се проведе седмото издание на международното изложение за

възобновяема енергия и енергийна ефективност RENEXPO South-East Europe.

Разнообразната програма на изложението ще включва търговски панаир с

над 50 компании изложители от областта на соларната енергетика, те-

матични конференция и форум, церемония по връчване на наградите Renergy

Award и други паралелни мероприятия. Събитието ще предостави мащабна

комуникационна платформа на производители и доставчици на соларни

системи и компоненти, инсталатори, крайни потребители и други ангажи-

рани в сектора специалисти.

„Във фокуса на шестата международна конференция Соларна енергети-

ка в Румъния, която ще се проведе в рамките на RENEXPO South-East Europe

2014, ще бъдат новостите в соларните технологии и съвременните фото-

волтаични решения за жилищни и индустриални приложения. Енергийната

ефективност и сигурността на PV инсталациите пък ще бъдат акценти

в паралелния Форум на румънските електротехници“, информират органи-

заторите.
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Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчи-
ци на горивни системи за биогенни горива в дървопре-
работвателната индустрия и е известна в проектира-
нето и доставката "до ключ" на такива системи и ин-
сталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

Компанията предлага горивни системи с мощност в
диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност
на изхода на котлите). В зависимост от типа на гори-
вото и неговото влагосъдържание се предлагат различни
горивни системи (долно подаване, решетъчно изгаряне,
както и системи за хидравлично подаване на горивото)
и различен топлоносител - междинно подгрята вода, го-
реща вода, пара или синтетично термично масло.

Системите се прилагат както за отопление, така и
за производство на електроенергия (с парна турбина или
ORC модул). Диапазонът на предлаганите системи за
производство на електроенергия е от 200 kWel до 20 000
kWel (на изходната шина).

Към момента в света се експлоатират над 2500 енер-
гийни системи, произведени от Polytechnik. Оборудването
на Polytechnik намира приложение в дърводобивната и дър-
вопреработвателната индустрия, с добра репутация за
качество се ползват също произвежданите от компа-
нията филтри, системи за впръск в горивните камери,
шредери, охладителни системи.

Прилагат се и в други сектори на индустрията, в пуб-
личния и комунален сектор - инсталации за отопление,
както и за комбинирано производство на топлинна и елек-
трическа енергия, локални и централизирани топлоснаб-
дителни системи, за които компанията осигурява въз-
можно най-бързо и най-добро качество на обслужване,
благодарение на мрежата си от офиси в целия свят.

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
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Уважаеми инж. Симеонов, фирма

Стимар е добре позната на българ-

ския пазар. В кои области развива-

те приоритетно дейността си в

последните години? От какво е

обусловен този избор?

Една от основните дейности на
фирма Стимар е в областта на ком-
пенсацията на реактивна енергия и
изграждането на комплектни конден-
заторни уредби (ККУ), както и
външната и вътрешната мълниеза-
щита. Също така наскоро се появи
много голяма нужда от инсталация на
реактори за компенсация на реактив-
на капацитивна енергия. Проблемът
с капацитивната енергия се среща
най-вече при фотоволтаични елект-
роцентрали, както и при консумато-
ри с много дълги захранващи кабели.

В последно време голям интерес
представляват и измервателните
уреди за параметрите на ел. мрежи,
които предлагаме на пазара, както
и изграждането на системи за енер-
гиен мениджмънт.

За фирмите е от съществено
значение да имат възможност да
следят параметрите на електричес-
ката си мрежа, както и събития.
Особено за тези, които излизат на
пазара на енергия, за да могат да
правят статистики и анализи е
важно да знаят как се изменя консу-
мацията им на електроенергия във
времето.

Предлагате разнообразни решения

за компенсация на реактивната

мощност. Какви са най-често сре-

щаните проблеми в областта и

какъв е Вашият отговор за тях?

Един от основните проблеми в
областта на компенсацията на ре-
активната енергия е появата на
хармоници, което е породено от
нарасналата употреба на устрой-

ВЕИ централите се
нуждаят от надеждна
мълниезащита

инж. Атанас Симеонов, ръководител
инженерингова дейност в Стимар,

пред сп. Енерджи ревю

ства, които генерират нелинейни
токове. Поради тяхното наличие се
наблюдават следните ефекти: из-
ключване на прекъсвачи и предпази-
тели; претоварване на трансформа-
торите; претоварване на конденза-
торните батерии; неизправности на
електронния контрол и компютрите;
грешки на измерване в измервател-
ните системи. Това може да се из-
бегне чрез последователно свързва-
не на кондензаторите със специал-
ни филтърни реактори, които фир-
ма Стимар предлага на пазара.

Както споменахме по-горе, наско-
ро се появи много голяма нужда от
инсталация на реактори за компенса-
ция на капацитивна енергия. Про-
блемът възникна най-вече след пус-
кането на големите (над 100 kWp)
фотоволтаични електроцентрали
(ФЕЦ) и вятърни генератори поради
наличието на много дълги захранва-
щи кабели. Освен това при някои от
инверторите на ФЕЦ вечер, след
изключване на централата остават
под напрежение голям брой конденза-
тори. Тогава тези централи връщат
в мрежата капацитивна енергия.
Когато тези централи са в режим на
консумация, те заплащат солидни
глоби (надбавки) за върнатата капа-
цитивна енергия. Необходимата мощ-
ност за компенсация за всяка цент-
рала е различна, защото зависи от
много параметри – схема на свързва-
не, тип инвертори и т.н. За тази цел
ние осъществяваме измерване с енер-
гиен анализатор и на база на резул-
татите от тези измервания, предла-
гаме конкретно решение.

Компанията е партньор на българс-

кия пазар на световноизвестния про-

изводител на продукти за защита и

безопасност Dehn+Soehne. Кои са най-

търсените техни решения у нас?

Сред най-търсените продукти на
фирма Dehn+Soehne, Германия са
специално разработените модулни
арестери тип DEHNguard M YPV SCI
... (FM), специално за защита оборуд-
ването на фотоволтаични центра-
ли. Иновативното тристъпално d.c.
превключващо устройство прави
тези арестери особено безопасни,
така че те отговарят на изисквани-
ята на съвременните фотоволтаич-
ни системи. Характеристиките на
модулния арестер от продуктовата
гама Red/Line са също толкова уни-
кални, колкото и на тристъпалното
d.c. превключващо устройство.

Какви са очертаващите се пазарни

тенденции в областта на мълние-

защитата и в каква посока вижда-

те технологичното бъдеще на този

тип продукти?

Както може да видим, в област-
та на електроенергетиката съще-
ствуват някои типични иновации в
производството на възобновяемата
енергия с фотоволтаици, биогаз и
вятърни генератори. Тези техноло-
гии имат нужда от инсталацията на
надеждна външна мълниезащита.
Затова се нуждаят от изолирана
конвенционална мълниезащита като
най-сигурно решение за защита, как-
вито са и продуктите на
Dehn+Soehne. Тяхната продуктова
гама е изцяло ориентирана в този
сегмент.

ВЕИ централите се
нуждаят от надеждна
мълниезащита
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Какво представлява рамковата

програма за наука и иновации Хо-

ризонт 2020?

На 20 декември 2013 г. бе финали-

зиран процесът на преговори по при-

емането на Рамковата програма на

Европейския съюз за научни изслед-

вания и иновации за следващия про-

грамен период 2014-2020 г. - Хори-

зонт 2020. Това е първата програ-

ма, в която участваме от самото

начало на преговорите при нейното

разработване, и имахме възможност

да защитим и нашите интереси - на

малките страни и на новите държа-

ви членки.

Образованието, научните изслед-

вания и иновациите са единствено-

то решение за устойчиво обновява-

не и повишаването на конкурентос-

пособността на Европа. От особе-

но значение обаче е резултатите от

научната и развойна дейност да

бъдат използвани от икономиката и

обществото и да имат директно

въздействие върху живота на хора-

та.

Какви са основните й функции, цели

и приоритетни области?

Програмата има за цел също така

да привлече нови групи участници. В

Хоризонт 2020 ще участват не само

учени, иноватори и предприятия, а и

регионални структури, неправител-

ствени организации, градове, болни-

ци, граждани и т.н.

Специално внимание е отделено на

осигуряването на широк подход към

иновациите, който не се огранича-

Енергетиката
е приоритетна
област по програма
Хоризонт 2020
Геновева Жечева, началник отдел в дирекция Наука в Министерство
на образованието и науката, пред сп. Енерджи ревю

ва само до разработването на нови

продукти и услуги въз основа на на-

учни и технологични пробиви, а

включва също аспекти като: мултип-

лициране на приложението на тра-

диционни технологии за нови прило-

жения; устойчиво усъвършенстване

и подкрепа за технологични и соци-

ални иновации; възможност на най-

добрите изследователи, предприема-

чи и предприятия в Европа да пред-

лагат революционни и иновативни

решения.

Хоризонт 2020 е най-голямата

програма за научни изследвания и

иновации на ЕС съществувала няко-

га с бюджет от 78,6 млрд. евро за

период от 7 години (2014-2020), като

се очаква тези средства да привле-

кат допълнително и частните инве-

стиции за научни изследвания и за

разработване на стратегически

технологични решения в полза на

предприятията.

Финансирането от ЕС за научни

изследвания и иновации ще се фоку-

сира върху три ключови стълба -

високи постижения в научната об-

ласт, конкурентноспособни произ-

водства и по-добро общество. Ос-

новната цел на Хоризонт 2020 е да

се укрепи позицията на ЕС като

световен лидер в областта на наука-

та, да подпомогне превръщането на

Европа в по-привлекателно място за

инвестиции в научни изследвания и

иновации и да предложи отличните

резултати от изследванията на па-

зара. Резултатите от програмата

ще имат пряко отражение върху

ежедневния живот на гражданите

като осигуряване на достъпни здрав-

ни грижи, защита срещу престъпле-

нията в кибернетичното простран-

ство, и преход към ресурсно ефек-

тивна нисковъглеродна икономика.

Бюджетът на Хоризонт 2020

включва и финансиране на допълни-

телни дейности като: съвместния

изследователски център - научната

служба на Европейската комисия в

подкрепа на секторните политики;

програмата Евратом, Европейската

програма за научни изследвания и

технологии – КОСТ; съвместни на-

учни програми за публично-публично

партньорство и съвместни предпри-

ятия на принципа на публично-част-

но партньорство.

Разкажете повече за възможности-

те, които Хоризонт 2020 предлага

за България. Кои са потенциални-

те бенефициенти по програмата и

основните приоритети за програм-

ния период 2014-2015 г.?

Програмата Хоризонт 2020 се

основава на принципа на  много ши-

роки партньорства между различни

видове публични и частни структу-

ри от няколко държави членки на ЕС

и извън него, и има за цел да осигури

критична маса от научен капаци-

тет, научна инфраструктура и раз-

лични национални, регионални и ев-

ропейски финансови източници.

За първи път се лансират двуго-

дишни работни програми, които ни

дават възможности и време за из-

Енергетиката
е приоритетна
област по програма
Хоризонт 2020
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граждане на дългосрочни партньор-

ства. Те ще съдържат описание на

конкурсите, бюджет за всеки кон-

курс, примерни графици за обявява-

не на конкурсите, както и многого-

дишен подход и стратегически насо-

ки за основните критерии за оценка

и максималният процент на съфинан-

сиране.

Индикативният бюджет за пери-

ода 2014-2015 г. е 15 млрд. евро.

Работната програма включва 12

области, а конкурсите само от бюд-

жета за 2014 г. са на стойност око-

ло 7,8 млрд. евро, като финансиране-

то е насочено към трите основни

стълба на Хоризонт 2020:
n Високи постижения в научната об-

ласт: Около 3 млрд. евро, включи-

телно 1,7 млрд. евро за безвъзмез-

дна помощ от Европейския съвет

по научни изследвания за водещи

учени и 800 млн. евро за стипен-

дии за изследователи "Мария Скло-

довска-Кюри"
n Водещи позиции в промишленост-

та: 1,8 млрд. евро в области като

ИКТ, нанотехнологии, усъвършен-

ствани производствени техноло-

гии, роботика, биотехнологии и

космос

n Обществени предизвикателства:

2,8 млрд. евро за новаторски про-

екти в отговор на седемте обще-

ствени предизвикателства в Хо-

ризонт 2020 - най-общо това са:

здравеопазване; селско стопан-

ство, морско дело и биоикономи-

ка; енергетика; транспорт; дей-

ности в областта климата, окол-

ната среда, ресурсната ефектив-

ност и суровините; мислещи об-

щества; сигурност.

Бюджетът за 2014-2015 г. включ-

ва и 500 млн. евро за иновативни

малки и средни предприятия (МСП),

предоставени чрез изцяло нов инст-

румент за МСП. С въвеждането на

"свободен достъп" публикуваните ре-

зултати от проекти ще станат

достъпни за всички.

Какви проекти у нас могат да по-

лучат финансиране по "Хоризонт

2020"? Каква е процедурата по кан-

дидатстване?

За България като пълноправен

член на Европейския съюз няма огра-

ничения за участие във всички кон-

курси по програмата. В зависимост

от вида конкурс могат да участват

колективи от учени и организации

или индивидуални участници.

Хоризонт 2020 работи на принци-

па на конкурентен подбор за най-доб-

рите и перспективни идеи и разра-

ботки. Базирана е на принципа на

партньорство и акумулиране на ре-

сурси и критична маса от учени и

инфраструктура и изграждане на

мрежи за широко европейско и меж-

дународно сътрудничество. За

съвместните проекти обикновено се

създават консорциуми от 3 до 15-16

участника от най-малко 3 държави

членки или асоциирани към програма-

та държави.

Първа крачка е регистрирането на

организацията в системата на Ев-

ропейската комисия ECAS, и разби-

ра се, намирането и съвместното

разработване на проект с партньо-

ри. Проектите се подават от коор-

динатора по електронен път на пор-

тала на участниците. Порталът

съдържа цялата първична информа-

ция за необходимите документи и

процедурите за кандидатстване и

изпълнение на проектите. Оценката

е независима и се организира и про-

вежда централизирано от европей-

ската комисия или от съответните

агенции, които управляват конкрет-

ни части от програмата.
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  реди няколко месеца влезе в сила

Наредба №6 за присъединяване на

производители и клиенти на елект-

рическа енергия към преносната или

към разпределителните електричес-

ки мрежи. С нормативния документ,

издаден от Държавната комисия за

енергийно и водно регулиране, се

определят условията и редът за

присъединяване на обекти на клиен-

ти на електрическа енергия и обек-

ти на производители към преносна-

та или към разпределителните мре-

жи, както и промените в присъеди-

няването на съществуващи присъе-

динени към електрическите мрежи

обекти и електрически централи.

Наредбата определя и условията за

присъединяване на обекти на мрежо-

ви оператори към електрически

мрежи на други оператори и сключ-

ването на договорите за присъеди-

няване или, съответно, преустано-

вяване на присъединяването на обек-

ти на клиенти и на електрически

централи. Също така, с наредбата

се определят и границите на соб-

ственост между електрическите

съоръжения на клиентите/произво-

дителите и електрическите съоръ-

жения, елементи на преносната/раз-

пределителната мрежа.

Присъединяване на
обекти на клиенти към
електрическите мрежи

Съгласно наредбата първоначално

клиентите е необходимо да подадат

искане за проучване на условията за

Нова наредба
за присъединяване
към преносната и
разпределителните
електрически мрежи

присъединяване на обект за производ-

ство или потребление на електричес-

ка енергия към съответния мрежови

оператор, на чиято лицензионна те-

ритория ще бъде обектът. В искане-

то трябва да се посочат: предназна-

чението на обекта; броят на бъдещи-

те клиенти; предоставената мощ-

ност; броят на фазите и на незави-

симите източници за електрозахран-

ване; срокът за въвеждане на обек-

та в експлоатация и на етапите, ако

се въвежда поетапно и др. Срокът за

изпълнение на услугата и подготов-

ката на предварителен договор или

становище за присъединяване е до 30

календарни дни от постъпване на

искането. Възможно е клиентът да

получи мотивиран отказ за цялост-

но или частично присъединяване на

обекта към електрическата мрежа

при техническа невъзможност

присъединяването да се извърши в

заявения от него срок за въвеждане

на обекта в експлоатация или кога-

то присъединяването води до влоша-

ване на условията за снабдяване на

други потребители поради липса на

необходимата мощност. Ако отго-

ворът на мрежовия оператор е поло-

жителен, се сключва предварителен

договор и клиентът подава за съгла-

суване работен проект част архи-

тектурна и част електрически уред-

би и инсталации до границата на соб-

ственост.

Договор за присъединяване
Сключването на договор за

присъединяване се извършва след

като клиентът е получил предвари-

телен договор или становище с ус-

ловията за присъединяване, извършил

е проектиране и съгласуване на про-

ектите с всички заинтересовани

инстанции и е получил разрешение за

строеж по реда на Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ). Дого-

ворът се съобразява с интересите

на страните и с реалните техничес-

ки възможности на електрическата

мрежа в района на обекта към дата-

та на сключването му. След това,

съответният мрежови оператор

изготвя и съгласува работните про-

екти за изграждане на съоръжения-

та за присъединяване на обекта, за

които е отговорен и започва изграж-

дането на съоръженията за присъе-

диняване.

Въвеждане в
експлоатация

Електрическите съоръжения за

присъединяване на обект към елек-

трическата мрежа се поставят под

напрежение, когато са изпълнени

изискванията за въвеждането им в

експлоатация на присъединявания

обект. Това се удостоверява с доку-

мент за въвеждане в експлоатация

на съоръженията за присъединяване,

издаден при условията и по реда на

ЗУТ; документ за въвеждане в експ-

лоатация на обекта, издаден при

условията и по реда на ЗУТ; деклара-

ция от клиента за съответствие на

неговите електрически инсталации

с изискванията за безопасност и

техническите норми. Също така,

Нова наредба
за присъединяване
към преносната и
разпределителните
електрически мрежи
П
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клиентът е длъжен да предостави на

мрежовия оператор еднолинейните

схеми на електрическите уредби;

паспортните данни на производите-

ля за първичните съоръжения; описа-

ние и данни за автоматични систе-

ми за регулиране (по напрежение, по

реактивна мощност и др.) и други,

както и да декларира наличието на

обучен експлоатационен персонал

или сключен договор за обслужване.

Клиентът поставя под напрежение

инсталациите си след границата на

собственост при спазване на тех-

ническите изисквания за сигурност,

качество на електрическата енер-

гия и безопасност.

Електрически мощности
Предоставената мощност се за-

явява от клиента в искането за

проучване на условията за присъеди-

няване на база на необходимите за

ползване в обекта приемници на

електрическа енергия при предпола-

гаем режим на едновременната им

работа с максимален товар в

продължение на 15 минути. Предос-

тавената мощност, нивото на на-

прежение на приемниците на клиен-

та и броят на фазите определят

техническите параметри, по които

съответният мрежови оператор

извършва избор на средствата за

търговско измерване в съответ-

ствие с действащата нормативна

уредба, както и избор на комутаци-

онната и защитна техника.

При договорена предоставена

мощност на високо или средно напре-

жение и в случаите, когато тя е по-

голяма от 100 kW, електрическите

мощности се контролират чрез ре-

гистриране на стойностите им от

средствата за търговско измерва-

не. За максимална потребена актив-

на мощност за даден месец се счи-

та максималната средна стойност

за интервал от 15 минути, измере-

на в рамките на един месец (в слу-

чаите по ал. 1). Средствата за за-

щита на съоръженията се оразмеря-

ват в зависимост от големината на

предоставената мощност при фак-

тор на мощността 0,9 (в случаите

по ал. 1).

Когато средствата за търговс-

ко измерване не позволяват регист-

риране на активна мощност, предо-

ставената мощност се контролира

чрез ограничаване на ползваната

електрическа енергия по ток, при

фактор на мощността 0,9, с монти-

ране непосредствено след електро-

мерите за търговско измерване на

подбрани по големината на номинал-

ния им ток автоматични прекъсва-

чи или токоограничаващи устрой-

ства.

Присъединяване на
обекти на производи-
тели на електрическа
енергия към
електрическите мрежи

Първоначално е необходимо произ-

водителят да подаде писмено иска-

не за проучване на условията и на-

чина на присъединяване на електри-

ческа централа към оператора на

преносната мрежа, когато общата

инсталирана електрическа генера-

торна мощност е над 5 МW или към

оператора на разпределителната

мрежа по местонахождението на

електрическата централа, когато

общата инсталирана електрическа

генераторна мощност е равна на или

по-малка от 5 MW. Мрежовият опе-

ратор извършва проучване, изготвя

и предоставя писмено становище за

условията за присъединяване на ли-

цето, подало искане за присъединя-

ване, в срок до 30 дни за оператора

на разпределителната мрежа и до 60

дни за оператора на преносната

мрежа от датата на постъпване на

искането. Лицето, получило стано-

вище за присъединяване, подава до

мрежовия оператор искане за изгот-

вяне на предварителен договор за

присъединяване на електрическата

централа.

Присъединяване към
електрическата мрежа

Присъединяването на новоизгра-

дена електрическа централа към

електрическата мрежа се осъще-

ствява на 3 етапа:

n първи етап - електрическите

съоръжения за присъединяване на

централата към електрическата

мрежа се поставят под напреже-

ние за извършване на единични,

комплексни и 72-часови изпитва-

ния и получаване на документ за

въвеждането им в експлоатация

при условията и по реда на ЗУТ;

n втори етап - електрическата

уредба на производителя, необхо-

дима в процеса на строителство-

то за извършване на единични,

комплексни и 72-часови изпитва-

ния на отделни съоръжения и по-

добекти на електрическата цен-

трала, се поставя под напрежение

след получаване на документ за

въвеждането й в експлоатация

при условията и по реда на ЗУТ и

се оформя като самостоятелен

подобект;

n трети етап - включване на елек-

трически генератор в паралел към

електрическата мрежа.

Производителят носи отговор-

ност за щети, причинени на мрежо-

вия оператор от неизправност или

необезопасяване на собствените му

електрически уредби, мрежи и ин-

сталации или от неправилни или не-

правомерни действия на оператив-

ния му персонал до въвеждането в

експлоатация на централата по

реда на ЗУТ.
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      много отдалечени региони

без изградена електропреносна мре-

жа потребителите често осигуря-

ват необходимото захранване по-

средством дизелови генератори. Це-

ните на дизела обаче продължават

да нарастват и към тях се добавят

и разходите за транспорт на гори-

вото. В същото време разходите за

експлоация на фотоволтаични сис-

теми спаднаха с повече от 50% през

последните няколко години. Така

слънчевата енергия се оказа най-ико-

номичният алтернативен енергиен

ресурс за отдалечените региони по

света. Постепенно и логично възник-

на идеята да се комбинират фото-

волтаични и дизелови системи, за да

може слънчевата радиация да бъде

използвана като допълнителен енер-

гиен източник.

Компоненти на
хибридната система

Хибридната енергийна система

обикновено включва фотоволтаични

модули, инвертор, един или два ди-

зелови генератора, батерии за

съхранение на енергията и контро-

лер за автоматичен мониторинг и

управление на системата. Основни-

ят принцип при експлоатацията на

хибридната система е, че соларна-

та енергия трябва да бъде първият

избор за захранване, а излишната

произведена енергия се складира в

системата за съхранение. Дизелови-

ят генератор е вторичният източ-

ник на захранване. По този начин се

намаляват експлоатационните раз-

ходи и разходите за поддръжка и

Хибридни
фотоволтаично-
дизелови системи

логистика чрез свеждане до минимум

на работния цикъл на дизеловия ге-

нератор и консумацията му на гори-

во. Интелигентното управление на

различните системни компоненти

може да осигури оптимална икономия

на гориво и да минимизира емисии-

те от въглероден диоксид.

Дизелови генератори
В зависимост от необходимото

ниво на надеждност в хибридната

система могат да бъдат инсталира-

ни един или повече генератори, за да

се осигури непрекъсната работа дори

по време на поддръжка. За системи с

капацитет 50 kW или повече решение

е инсталирането на няколко комплек-

та генератори с различни размери, за

да се оптимизират факторите им на

натоварване. Комплектите генера-

тори, особено тези с капацитет под

250 kVA (200 kW), обикновено търпят

значителни загуби по отношение на

ефективността, които се изразяват

в увеличена консумация на гориво за

единица генерирана енергия, когато

се експлоатират с ниски фактори на

натоварване (<40%). При продължи-

телна експлоатация с ниски факто-

ри на натоварване всички генерато-

ри сериозно се амортизират. Ето

защо е необходимо проектантите да

подсигурят чрез дизайна факта, че ди-

зеловите генератори ще работят

максимално дълго с фактор на нато-

варване по-висок от 40%.

Батерии за съхранение
на енергия

Според специалистите най-подхо-

дящата технология за съхранение на

енергия от хибридни системи за

електрификация на отдалечени рай-

они са оловно-киселинните батерии

с тръбни плочи. Двата най-разпрос-

транени типа такива батерии са

VLA (батерии с вентил с течен елек-

тролит, който регулярно се допъл-

ва) и VRLA (клапанно-регулирани

оловно-киселинни необслужваеми

батерии). Избраната батерия тряб-

ва да е специфично разработена за

соларни приложения.

Капацитетът на батерията

трябва да бъде проектиран така, че

тя да е в състояние да съхрани ця-

лата енергия, необходима за захран-

ване в периодите, когато генера-

торът не работи и няма интензив-

но слънцегреене (обикновено в нощ-

ните и сутрешните часове, ако сут-

решното натоварване е слабо). Цик-

лите на батерията трябва да бъдат

проектирани да осигурят на батери-

ята възможност да съхранява излиш-

ната фотоволтаична енергия и да

функционира при дълбочина на разряд,

която позволява достатъчно работ-

ни цикли за жизнен цикъл от поне 6

години (което се равнява на 2200

цикъла при 50%-60% дълбочина на

разряд при един цикъл на ден) или в

идеалния случай – от 8 до 10 години.

Тъй като температурата оказва

огромно влияние върху жизнения

цикъл и работата на батерията

(повишение на температурата само

с 5 °C намалява експлоатационния

период с 15%-20%), при проектиране-

то на камерата, в която ще бъдат

разположени батериите, трябва да

се осигури най-ниската възможна

температура за съхранението им.

Животът на батерията (измерен

в брой цикли) зависи от дълбочина-

Хибридни
фотоволтаично-
дизелови системи

В
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та на разряд, достигана при всеки

цикъл. Колкото по-дълбоко се разреж-

да батерията при всеки цикъл, тол-

кова по-къс е животът й. Тотални-

ят капацитет на една батерия (или

общото количество ток, което може

да подаде, умножено по продължител-

ността на захранване) се намалява,

когато батерията се разрежда с

голям ток. Това означава, че ако

захранването, което батерията

трябва да осигури, нараства с вся-

ка година, само след няколко години

батерията не само ще бъде изчерп-

вана по-бързо (тъй като по-висока

мощност означава по-къс период за

захранване на фиксиран обем склади-

рана енергия), но и тоталният й

капацитет ще намалее заради по-

големия ток на разряд. Това трябва

да бъде взето предвид, когато се

проектират системи за области с

висок потенциал за нарастване на

потреблението във времето. Усло-

вията на експлоатация и тяхната

еволюция оказват сериозно влияние

върху живота на батерията. Проек-

тантите на системи за съхранение

на енергия трябва да осигурят нали-

чието на т.нар. безопасен резерв при

оразмеряването на батерията.

Мултифункционални
инвертори

Изборът на инвертор за хибрид-

ната система се свежда до решение,

което е в състояние да контролира

работата на различните източници

на захранване в системата. Срив в

един от компонентите й би затруд-

нил значително функционирането на

цялата система. Неправилното за-

даване на различните прагове на

потребление, чрез които се контро-

лира смяната на източниците, също

може да повлияе негативно живота

на батерията и ефективността на

използването на соларна енергия.

Ето защо е необходимо системните

дизайнери внимателно да проекти-

рат мултифункционалния инвертор

и да настроят работния му режим с

фокус върху качеството на работа,

неговата здравина и издръжливост

и лесната му експлоатация. Сезон-

ните отклонения в потреблението

и годишното му нарастване трябва

да бъдат взети предвид, когато се

определя номиналният капацитет на

инвертора.

Дизайн на системата
Дизайнът на системата обикно-

вено се определя от стратегията за

експлоатация. Оптимизацията на

работния режим е добре да бъде на-

сочена към осигуряване на оптимал-

на ефективност на дизеловия гене-

ратор и системата за съхранение на

енергия, както и към удължаване на

експлоатационния им период. За тази

цел оптимизирането на фактора на

натоварване на дизеловия генератор

и цикличното опериране на батери-

ите са от изключителна важност и

оказват сериозно влияние върху раз-

ходите през целия жизнен цикъл на

системата.

Концепция за дневна
експлоатация

Соларната енергия е първият и

единствен източник на захранване,

когато генераторът не работи.

Инверторът преобразува постоян-

ния ток от фотоволтаичната ин-

сталация в променлив ток за захран-
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ване на товарите. Допълнителната

произведена енергия се съхранява в

акумулаторната система.

Концепция за нощна
експлоатация

Системата за съхранение на енер-

гия е единственият източник на

захранване, когато и генераторът,

и PV системата са изключени. Инвер-

торът преобразува постоянния ток

от батериите в променлив ток за

захранване на товарите. Батерията

осигурява захранване до максимално-

то си ниво на разряд.

Експлоатация при
дефицит на енергия

Недостигът на енергия обикнове-

но настъпва през нощта. По време

на такъв дефицит батерията дости-

га максималното си ниво на разряд

и генераторът се включва. В таки-

ва моменти генераторът едновре-

менно обслужва захранването и за-

режда батерията. Скоростта на

зареждане на батерията е пригоде-

на така, че да поддържа генератора

на пълен капацитет. Операциите,

които активират или дезактивират

дизеловия генератор и зареждането

или разреждането на батерията, се

управляват от контролен модул,

базиран на микропроцесор. Контро-

лерът осъществява мониторинг и

управление на подаваната и потре-

бяваната енергия.

Система за мониторинг
и контрол

Предвид сложността на една хиб-

ридна система и факта, че такива

системи обикновено се инсталират

в отдалечени райони, наличието на

автоматизирана система за мони-

торинг и контрол е от първостепен-

но значение. Контролната система

трябва да позволява на оператора

ефективно да предвижда как ще фун-

кционира системата за даден пери-

од и да предприема адекватни кори-

гиращи мерки предварително и дис-

танционно. Така в краткосрочен план

операторът ще може да се свърже

със системата и да инициира корек-

тивни команди с цел да предотвра-

ти или отстрани вече настъпили

сривове/аварии (например промяна в

работния статус на инверторите).

В дългосрочен план една ефективна

контролна система би трябвало да

е в състояние адекватно да осъще-

ствява мониторинг и да анализира

работните параметри на система-

та (например статуса на батерия-

та) с цел автоматично да регулира

и оптимизира енергийния ме-

ниджмънт на системата.

Предимства на
хибридните системи

Хибридните системи осигуряват

по-висока надеждност на захранване-

то и минимизиране на времето без

подаване на енергия чрез лесна смя-

на на източниците на енергия. Смя-

ната на източниците на захранване

в хибридната система на регулярни

интервали би могла да удължи живо-

та на цялата система благодарение

на непостоянното използване на ди-

зеловите генератори. Освен това,

нивото на разряд на батериите ос-

тава оптимално и съдейства за удъ-

лжаване на живота им. Не на послед-

но място, хибридните системи имат

по-малко вредни емисии и шум.
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Най-мощната подземна
кабелна система за пренос
на енергия в света

Най-мощната подземна
кабелна система за пренос
на енергия в света

AББ, лидерът в енергетичните и автоматизаци-

онни технологии, обяви нов пробив в кабелните тех-

нологии. Компанията успешно разработи и тества

525-киловолтова (kV) екструдирана кабелна посто-

яннотокова система за високо напрежение (HVDC),

за да направи инсталациите за възобновяема енер-

гия по-ефективни и рентабилни. 525-киловолтовата

екструдирана HVDC кабелна система бе представе-

на за първи път по време на технологичния симпози-

ум на Cigre в Париж от 25 до 29 август т. г.

Тази последна иновация ще увеличи над два пъти енер-

гийния капацитет от 1000 MW до около 2600 MW, а съ-

що така ще разшири обхвата на кабелите до дистан-

ции от 1500 км - значително увеличение в сравнение с

досегашните под 1000 километра, като същевременно

ще запази загубите в преноса под 5%.

Новият кабел предлага 64% увеличение над 320 kV

- най-високото напрежение, използвано понастоящем

за този тип технология.

525-киловолтовата система
може да се използва за подводни и подземни приложения,

което я прави идеална за доставка на енергия през гъс-

тонаселени или екологично чувствителни зони, за крайб-

режни приложения и такива в открито море.

"Този колосален пробив в технологиите ще проме-

ни осъществимостта на проектите за възобновяе-

ма енергия и ще играе основна роля в използването

на подземни и подводни кабели високо напрежение за

интегриране на възобновяемите енергийни източници

при по-дългите разстояния," сподели Улрих Шписхо-

фер, генерален директор на AББ.

Осигурявайки

пренос на повече енергия на по-големи
разстояния при намалени загуби
новата 525-киловолтова кабелна технология на ABB пред-

лага решения за държави и електроразпределителни дру-

жества, стремящи се да дадат възможност на систе-

мите си за пренос на електроенергия да интегрират в

себе си повече възобновяема енергия, генерирана от от-

далечени инсталации за слънчева и вятърна енергия. Нап-

ример една единствена двойка 525-киловолтови екст-

рудирани HVDC кабели може да пренесе достатъчно енер-

гия от гигантски офшорни вятърни ферми за захранва-

нето на 2 млн. домакинства.

Новата технология предлага
спестявания
в капиталовите и оперативни разходи. Тя също та-

ка ще подпомага развитието на постояннотокови-

те мрежи, където AББ отстрани ключов техноло-

гичен проблем с разработването на хибридния HVDC

прекъсвач.

Иновативната кабелна система се състои от кабе-

ли, използващи нов, напречно свързан полиетиленов изо-

лационен материал за постоянен ток (XLPE), разрабо-

тен от Borealis - лидер в таз индустрия, както и прекъс-

вачи и присъединявания, произведени от AББ.

Кабелните връзки за HVDC системи
са съществени компоненти на бъдещите устойчиви

енергийни системи, които ще трябва да прехвърлят

огромни количества електроенергия през големи раз-

стояния, често през териториите на или между от-

делни държави. AББ е световен лидер в кабелните сис-

теми за високо напрежение, с база от инсталирани

мощности в световен мащаб във всякакви приложе-

ния, включително за захранване на централни градс-

ки части, на петролни и нефтени платформи, подвод-

ни взаимовръзки и интегрирането на източници на въ-

зобновяема енергия. AББ е пуснала в експлоатация над

25 кабелни връзки за постоянен ток и почти 100 ка-

белни връзки за променлив ток в цял свят.
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Соларити БГ взе участие като изложител на между-

народното изложение CeBIT Bilisim в Istanbul Expo Center

от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от

ИАНМСП със средства от Проект № BG161РО003 - 4.2.01-

0001 "Насърчаване на интернационализацията на българ-

ските предприятия" по Оперативна програма "Развитие

на конкурентоспособността на българската икономика

2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.

На изложението фирмата представи нов продукт, из-

цяло разработен от компанията. "Система за динами-

чен контрол на мощността и цялостен мониторинг и

анализ на мрежата" Solarity APC е нещо ново и уникално

в сферата на фотоволтаичните централи. Основната

насоченост е към цялостен анализ и мониторинг на мре-

жата, към която е прикачена фотоволтаичната цент-

рала. Системата представя много подробна информа-

ция за електрическите процеси. Посредством алгорит-

ми и автоматизация, сама регулира подаваната пара-

лелно мощност от централата спрямо текущата кон-

сумация на електроенергия. Гарантира, че няма да бъде

върната енергия в мрежата. Изключително атрактив-

на е за промишлени предприятия, тъй като в разрабо-

тения от Соларити мониторинг, в реално време се сле-

дят всички показатели - графично и таблично, което спо-

мага за анализ и навременна корекция при възникнали

проблеми и смущения от машини и оборудване. Систе-

мата може да бъде надграждана при възникването на

Соларити БГ представи
нова система за контрол
на PV централи на CeBIT

нужда от управление на автоматизация, свързана с

ел.мрежата.

Фирмата предлага все по-гъвкави инженерни решения

за захранване на обекти и изграждане на системи за соб-

ствени нужди - със или без съхраняване на енергията. Тези

инсталации представляват мрежови фотоволтаични цен-

трали, чиято енергия не се продава на ЕРП, а се използва

за покриване на собствената сградна консумация. Такъв

тип инсталации са енергийно-ефективен вариант за на-

маляване на разходите за електроенергия в дългосрочен

план. Автономното производство на енергия води до не-

зависимост от страна на инвеститорите към покачване-

то на цената на тока и в зависимост от предприятието

се стига до 40% намаляване на общите разходи.

Соларити БГ представи
нова система за контрол
на PV централи на CeBIT
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   продължение на статията от

бр. 3/2014 на сп. Енерджи ревю в на-

стоящото издание ви представяме

особеностите на предпазителите с

корпус от фибър и винипласт, изис-

кванията към бързодействащите и

свръхбързодействащите предпази-

тели, както и характеристиките на

най-новите видове стопяеми предпа-

зители на пазара.

Предпазители с корпус
от фибър, винипласт и
други

Този тип предпазители принципно

не се различават много от другите

видове, но имат някои особености

например – под действие на висока-

та температура на дъгата фиброва-

та стена на патрона отделя газ, в

резултат на което се повишава на-

лягането в патрона и за къс период

стига до 4-8 МPа. Поради увеличено-

то налягане се повдига волтамперна-

та характеристика на дъгата, кое-

то пък спомага тя по-бързо да изгас-

не. Към този вид предпазители има

по-строги изисквания от общопро-

мишлените. При избора също трябва

да се отчита нормалният режим и

режимът на късо съединение. Токът

през полупроводника (Isem) трябва да

бъде равен или по-малък от номинал-

ния ток на вложката (Inv). При пулси-

ращ ток е добре да се направи кон-

султация с производителя на бързо-

действащи предпазители (Isem ≤ Inv).

Работното напрежение на полупро-

водника (Usem) трябва да бъде по-нис-

ко или равно на това на вложката (Unv)

Usem < Unv. Джауловият интеграл I2t

(максималната енергия) на избрания

предпазител трябва да е по-ниска от

тази на полупроводника I2topv < I2tsem.

Сигурна защита на изправителни-

те диоди се реализира чрез бързодей-

стващи стопяеми предпазители,

предвидени на входа на изправител-

ния мост. При използването на пред-

пазители е необходимо пълният Джа-

улов интеграл на изключване да бъде

по-малък от допустимия топлинен ек-

вивалент на защитавания прибор.

Съвременни стопяеми
предпазители - част 2

За защита на силови изправител-

ни диоди, на преобразуватели със

средна и голяма мощност при

външни и вътрешни къси съединения

широко се използват свръхбързодей-

стващи стопяеми предпазители. Те

са най-евтиното средство за защи-

та. Тези предпазители се включват

във всяко рамо на моста от стра-

ната на променливия ток. При късо

съединение на някой от силовите из-

правителни диоди изгаря съответ-

ният предпазител, но другите раме-

на на моста остават в работа. При

реверсивните преобразуватели с

разделно управление се слага и един

предпазител да защитава посока

"Напред" и един в групата "Назад".

При паралелно съединение на изпра-

вителни диоди се слага последова-

телно на всеки диод и един на всич-

ки изправителни диоди в рамото на

моста.

Съвременните бързодействащи

стопяеми предпазители имат като

правило, по-голям топлинен еквива-

лент от силовите изправителни ди-

оди при едни и същи стойности на

номиналния ток. За да се обезпечи

ефективна защита е необходимо да

не се натоварват до предел полупро-

водниковите компоненти, също така

е целесъобразно да се свързват в па-

ралел по няколко компонента. Така се

обяснява, как аварийният ток в пред-

пазителя, който е във веригата на

повредения диод се увеличава пропор-

ционално на паралелно свързаните

диоди. Затова топлинното въздей-

ствие на останалите в работа ди-

оди ще бъде по-малко от това на

предпазителя, който е във веригата

на повредения диод.

При избор на предпазители за IGBT

преобразуватели трябва да се ръко-

водим от следните правила:
n Времето за стапяне на вложката

в авариен режим трябва да бъде

не повече от 1/6 от периода на

честотата на преобразувателя.
n Работното напрежение на пред-

пазителя трябва да е съобразено

с пълното напрежение, възниква-

що при изключване на входния кон-

дензатор в момента предше-

стващ аварията;
n Защитният му показател (при мак-

симално напрежение) трябва да е

по-малък от величината, предиз-

викваща взривната енергия в IGBT

модула;
n Комутационното напрежение при

горене на дъгата в предпазителя

трябва да е по-малка от напреже-

нието на електрическия пробив на

защитавания IGBT в запушено

състояние;
n Собствената индуктивност на

предпазителя трябва да е по

възможност минимална. На това

трябва да се обръща особено вни-

мание. Поради голямата скорост

на нарастване на тока в силови-

те IGBT преобразуватели, реак-

тивните елементи (включително

паразитните капацитети и индук-

тивности) оказват голямо влияние

на параметрите на преобразува-

теля – икономичност, надеждност

и на процеса на развитие на ава-

рията. Това е така, защото пре-

образувателите принципно рабо-

тят със много стръмни фронтове

при квантуване.

Влиянието на температурата на

околната среда на стойността на

номиналния ток обикновено се обозна-

чава с А1 и се изчислява по формула-

та A1= √((a-tок)÷(a-30)), където tок –

температура на околната среда, °C;

a - максимално допустима темпера-

тура на корпуса на предпазителя, °C.

Ако има принудително охлаждане на

предпазителя, е възможно да се уве-

личи номиналния ток с коефициент.

Обозначава се с B1: B1=1+0,05 > VL,

където VL е скорост на охлаждащия

въздух m/s. Номиналният ток на пред-

пазителя при зададените условия

може да се изчисли така IF= IL ÷ (A1>

B1), където IF е номиналният ток на

предпазителя, А; IL - максималният

работен ток във веригата, А. Този

вид предпазители трябва да отгова-

рят на DIN EN 60269-4, VDE 0636 част

40. Очевидно е, че колкото е по-голя-

ма претоварващата способност на

използваните полупроводникови еле-

В
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менти, толкова по-лесно ще се съгла-

суват характеристиките им с тези

на предпазителите.

Работата на
бързодействащите
предпазители при
променливо натоварване

В много случаи средноквадратич-

ният ток (IRMS) във веригата, защи-

тавана от предпазител е непостоя-

нен и съществено се променя във

времето. За изчисляване на предпа-

зител за такъв вид работа при раз-

лични видове натоварване се изпол-

зват обобщени времетокови диагра-

ми за съответния тип предпазител

и справочни материали, предоставе-

ни от производителя. Оттам се оп-

ределят два коефициента A2 и B2. A2

служи за изчисляване на тока на пред-

пазителя, изхождайки от средноквад-

ратичния IRMS ток (средноквадра-

тичния ток за периода на цикъла) при

циклично натоварване. Определя се,

като се интегрира периодът на цикъ-

ла (или приближено изчисление по

прогнозируеми диаграми на тока във

веригата). B2 в случай на повтарящо

се претоварване. Разбира се, възмож-

но е естеството на промяната на

тока в диаграмите на натоварване

да даде и обвивната крива на циклич-

ните и ациклични токове. Затова не

се опитвайте да защитите полупро-

водникови устройства с предпазител

за общопромишлена употреба. Всич-

ко трябва да е прецизно изчислено.

Изисквания към бързо- и
свръхбързодействащите
предпазители
n пълно съгласуване на характери-

стиките на предпазителя с харак-

теристиката на защитаемия по-

лупроводников компонент;
n висока изключвателна възмож-

ност;
n минимални загуби при номинален

ток;
n отсъствие на изменение на харак-

теристиките във времето и при

продължително протичане на но-

минален ток;
n ефективно токоограничение;
n да се отделя минимална енергия по

време на аварийни режими;
n минимално напрежение на възник-

ващата при изгаряне на предпази-

теля електрическа дъга, като

това да не води да пробив в не-

повредените електронни прибори;
n малко отношение на интеграла на

изключване и стапяне;

n малки габаритни размери на пред-

пазителя;
n удобна компановка с полупровод-

никовия прибор.

Съвременни стопяеми
предпазители

Предизвикателство за конструкто-

рите е създаването на нов стопяем

елемент, позволяващ значително да се

подобрят параметрите и технологич-

ността на предпазителите. Оптимал-

ните показатели на загуба на мощ-

ност да става заради съвременна кон-

струкция, технология на изготвяне и

използване на съвременни материали.

Това позволява да се икономисва елек-

троенергия при тяхната експлоата-

ция. Решението на конструкторите е

стопяем елемент, изпълнен от специ-

ален профилен проводник с повтарящи

се еднакви участъци от две сплете-

ни една в друга части. Сечението на

първата плавно се увеличава в осево

направление от минимум до максимум

с последващо повтаряне, а отношени-

ето на периметъра на стопяемия еле-

мент към сечението му по оста плав-

но да се изменя от минимална стой-

ност към максимална. Сечението във

втората част е минимално, при това

отношение максималната стойност
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на сечението към минималната е 1,3 – 1,5, а отношението

на дължината на целия участък към дължината с намалено

сечение е 5 - 10 в зависимост от дължината на стопяемия

елемент. При изключване на ток на претоварване стапя-

нето става там, където температурата е най-висока, а

именно където е преходът от минималното сечение към

максимално. Плътността на тока плавно се изменя от мак-

симална в минималното сечение до минимална в максимал-

ното. Възникващата дъга се развива от страната на

минималното сечение, а максималното се явява като един

вид радиатор. Напрежението там бързо нараства, пре-

веждайки към бързо изгасяне на дъгата. При тази форма

по правило максималното сечение остава нестопено. При

изключване на токове с голяма кратност по отношение

на номиналния (до късо съединение) за надеждното зага-

сяне на дъгата е достатъчно интегралът на изключва-

нето и интегралът на стапянето да са в съотношение

2 до 3. При това оптималното отношение на максимал-

ното сечение към номиналното е в предела 1,25 – 1,70, а

цитираните по-горе отношения 1,3 – 1,5 са получени

експериментално за проводници с диаметър 0,15 – 0,6.

Изборът на отношението на дължината на целия участък

към дължината на частите с минимално сечение се обус-

лавя от технологията на изтегляне и валовете с опре-

делена конфигурация. Снижаването на загубната мощност

в предпазителя става, като се посребрят всички контак-

тни места.

Самовъзстановяващи се предпазители
Това са нови предпазители, предназначени за защи-

та предимно на електронни устройства от претовар-

ване по ток или от прегряване. Стопяемите предпази-

тели трябва да се сменят, след като изгорят, и поради

тази причина е добре да се поставят в леснодостъпни

места. Използването на самовъзстановяващи предпа-

зители позволява да се снижи времето за възстановя-

ване и да се облекчи разработката и обслужването на

устройствата. В този тип предпазители се използват

за вложка полимери с положителен температурен кое-

фициент. При възникване на авария полимерът, имащ

кристална решетка с токопроводящи вериги, се нагря-

ва, става аморфен и рязко увеличава електрическото си

съпротивление. Това ограничава тока на късо съедине-

ние до близък до номиналния ток. Полимерът остава в

това състояние дотогава, докато съществуват факто-

ри, довели до сработването му. След изстиване на по-

лимера той се възстановява и отново е готов за рабо-

та. Засега такива предпазители се изработват само

за ниски напрежения. Както и стопяемите предпазите-

ли, нямат точно дефинирана област на работа.

Термопредпазителите също представляват вид

невъзстановяем предпазител. Вложката е изработена

от топче от стопяем материал и пружина. При дости-

гане на съответната критична температура на тер-

мопредпазителя топчето се стопява, пружината се

свива, а електрическата верига се прекъсва. Когато

избираме предпазител, винаги трябва да отдаваме пред-

почитание на предпазител с пълнеж.

Материали за съвременни вложки за
предпазители

Най-често използвани са мед, цинк, олово, калай, среб-

ро. Цинкът има ниска температура на топене - 419 °C,

и е предпочитан и често използван при направа на бързи

и свръхбързодействащи предпазители. Печалбата от

използването му е и значително снижаване изискване-

то към термоустойчивост на другите елементи по

конструкцията. Топлофизическите му свойства обезпе-

чават ниска стойност на интеграла на стапяне. Тези

му свойства заставят производителите да свалят ра-

ботната температура на предпазителите до не пове-

че от 200 °С. Това довежда до увеличаване на сечение-

то на вложката, като резултат се получава неустой-

чив към късо съединение предпазител в сравнение с

предпазител с медна вложка и калаен разтворител в

тесните сечения. Вложката от цинк е значително по-

устойчива на корозия. Електрическото съпротивление

на цинка е 3,4 пъти по-високо от това на медта и за да

се съхрани същата температура на вложката, трябва

да се увеличи и сечението. Тя става масивна, но с на-

малена комутационна способност, което е благоприят-

но при употреба за защита на полупроводници.

Най-близка до среброто по електрофизически свойства

е медта. За това тя широко се използва в производство-

то на предпазители. Медта обаче интензивно се окисля-

ва, а окисът й е стабилен до температурата на топене.

Благодарение на стабилността си тя може да е защит-

на, ако не е подложена на механични увреждания. Това става

при изменение на температурата на предпазителя и

възпрепятстване на адхезията на филма към чистия ме-

тал. Вследствие на това се появяват цепнатини във филма

от окис и лавинообразно развитие на корозионен процес.

Голямо разпространение напоследък получи и алуми-

ният, който се топи при 660 °С. Електрическото съпро-

тивление на стопяемите алуминиеви елементи е ста-
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билно при продължително протича-

не на ток през тях. Това се обуславя

от наличието на тънък окосен слой,

който защитава метала от окисля-

ване и не се разрушава до точката

на топене на алуминия. Наличието на

този филмов окис затруднява проце-

са на запояване и заваряване на алу-

миниевите стопяеми елементи.

Калаят се топи при температу-

ра 232 °С, която е значително по-

ниска от температурата на топе-

не на медта, и при тази температу-

ра разтваря мястото на съприкос-

новение с нея. Появилата се дъга

стопява цялата вложка и угасва.

Среброто е най-предпочитаният

метал за направа на вложки, особе-

но за високоволтови предпазители.

Ремонт на стопяеми
предпазители

Въпреки ниската си цена, в много

случаи ремонтът на предпазители-

те е оправдан. Предпазителите

могат да се използват само с калиб-

рована вложка. Замяната става само

при изключено напрежение. Резбови-

те предпазители могат да се сме-

нят под напрежение, но при изключен

товар. Обикновено високоволтови

стопяеми предпазители се ремонти-

рат едновременно с останалото

оборудване на подстанцията и при

откриване на съществени дефекти,

изискващи незабавно отстраняване.

Плановите ремонти на предпазите-

лите започват с очистването им от

прах и мръсотия по контактите и

повърхността на патрона. После

трябва да се провери целостта на

керамичното тяло - наличие на пук-

натини по порцелана, оглед на месин-

говите капачки за повреди. Пукнати-

те изолатори се отстраняват, а

арматурата се възстановява. Про-

веряват се пружините и качество-

то на контактите. Ако медните

контакти са изменили цвета си от

прегряване, те трябва да се сменят.

Проверява се качеството на контак-

та на предпазителя с ошиновката,

както и съответствието на номи-

налния ток и номиналното напреже-

ние с това на защитавания обект.

Конструкция на
стопяеми бързодейства-
щи предпазители за
полупроводници

За напълване на тялото на пред-

пазителя се използва кварцов пясък

със съдържание на SiO2 не по-малко

от 98%, и зърна с размер 0,2 - 0,6 mm.

Пясъкът трябва да е обработен с

двупроцентен разтвор на солна ки-

селина, промит и подсушен при тем-

пература 150 - 180 °С. Не е за пре-

поръчване ползването на пясък с по-

малки от 0,2 или по големи от 0,6 mm

зърна, защото под въздействие на

високата температура от дъгата

малките зърна ще се спекат, а по-

големите ще влошат условията за

гасене на дъгата заради наличието

на по-голямо количество въздух меж-

ду тях. При късо съединение вложка-

та гори в канал, образуван от квар-

цовите зърна. Кварцовият пясък има

висока топлопроводност и развита

охлаждаща повърхност. При горене-

то градиентът на напрежението

достига до 104 V/m. Това обезпеча-

ва бързо - за няколко милисекунди,

загасяне на дъгата. С цел по-голямо

намаляване на това време в някои

стопяеми предпазители закрепват

вложката със специална натегната

пружина. При изгаряне на вложката

тази пружина по-бързо отдалечава

краищата и по-бързо предотвратя-

ва образуването на дъга. Тази кон-

струкция реагира по-бързо от конст-

рукцията без пружина.

Благоприятно влияние оказва ох-

лаждането на полупроводника с теч-

ност, когато е инсталиран непос-

редствено на полупроводниковото

устройство. Това позволява да се

увеличи максималният ток през

предпазителя. Собствената индук-

тивност на предпазителя е важен

показател. Например обикновен

стопяем предпазител има индуктив-

ност от порядъка на 150 – 200 nH,

а предпазител за полупроводникови

компоненти - не повече от 10-15 nH.

Това е по-малко от тоководещите

шини на самия преобразувател. Ос-

вен това усилено се работи по оп-

тимизация на изводите и контакти-

те на предпазителите, така че да

се снижи нагряването им при ток,

близък до номиналния. Този вид пред-

пазители работят много добре как-

то с променлив, така и с постоянен

ток. Работи се усилено и да се све-

де до минимум влиянието на външна-

та температура върху защитните

им характеристики. Външната тем-

пература изменя термодинамични-

те свойства на стопяемата влож-

ка.

Както вече бе споменато, за ма-

териал на вложката се използват

олово, сплави на оловото, цинк, алу-

миний, калай, сребро. Ползват се

също и нискотемпературни сплави -

д’Арсе - 79 °С, Розе - 97,3 °С, Ууд -

60,5 °С. При късо съединение целият

процес на нагряване на вложката

практически става мигновено, до

температурата на стапяне. За по-

голямо ускорение на този процес

вложката има няколко стеснени уча-

стъци по дължината си и перфора-

ция. По този начин напълно се про-

меня процесът на топлоразпределе-

ние вътре във вложката. Съпротив-

лението в тесните места е значи-

телно по-голямо от широките и

отделената топлинна мощност в

участъците с повишеното съпро-

тивление е повече. Следването на

няколко участъка с намалено сечение

способства за намаляване растежа

на тока след разтапяне на вложка-

та, а също и за намаляване растежа

на напрежението на дъгата в пред-

пазителя. По-нататък възниква ла-

винообразен процес – стесненият

участък още повече увеличава съпро-

тивлението си при нагряване, а това

води до още по-силно нагряване. За

снижение на температурата на

стапяне на вложката по дължината

й напречно се нанася леснотопим

калаен припой на ленти или топче-

та (металургичен ефект). При голя-

мо нагряване атомите на калая про-

никват в медта, образувайки сплав,

а сплавите имат по-ниска темпера-

тура на топене от елемента с най-

ниска температура на топене в

състава им. Точно там става топе-

нето на вложката при късо съедине-

ние. Това завършва с разтапяне на

вложката - сработва предпазите-

лят, прекъсва се токът през верига-

та и се възпрепятства аварията.

Самият корпус на предпазителя

е изработен от негорим материал

и има много висока механична здра-

вина. При късо съединение вътре в

него става процес напомнящ взрив

– отделя се голямо количество топ-

линна енергия за кратък период от

време, с което корпусът трябва да

се справи. На някои предпазители

корпусът е изработен от фибър.

Обикновено формата му е цилинд-

рична и вътре е поместена вложка-

та. При изгаряне на вложката кор-

пусът отделя голямо количество

газ, вътре налягането се увелича-

ва и дъгата се дейонизира. Наляга-

нето вътре е пропорционално на

квадрата на тока през него, а при

късо съединение може да стигне

огромни стойности. Затова кор-

пусът от фибър трябва да има го-

ляма механична здравина.
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Преглед на фирмени продукти, технологии и решения

Съвременни решения
за повишаване
на енергийната
ефективност
в помпени системи

Съвременни решения
за повишаване
на енергийната
ефективност
в помпени системи

Blueflux ≥≥≥≥≥ IE4 значително изпреварва
изискванията към помпите и
двигателите

Адара Инженеринг, като един от основните вносители

и дистрибутори на продуктите на световния лидер в

производството на помпи и помпени системи – Grundfos,

предлага тяхната пълна гама иновативни продукти,

технологии и системни решения.

Помпите консумират около 10% от глобалната елек-

троенергия. Затова повишаването на енергийната

ефективност е изключително важно. Решението на

Grundfos – технологията Grundfos им в световен мащаб.

Blueflux ≥ IE4, значително изпреварва изискванията към

помпите и двигателите.

Технологията Grundfos Blueflux ≥ IE4 комбинира ком-

петентността на Grundfos в три важни области: мо-

тори, регулиране на оборотите и дизайн на помпите. В

резултат се получава значително намаляване на загу-

бите, редуциране на количеството отделена топлина,

подобрени условия за работа на лагерите. Правилното

конфигуриране на вградените или външни честотни ре-

гулатори дава възможност за прецизен контрол на ре-

дица параметри на системата като: постоянно наляга-

не, постоянно диференциално налягане, пропорционално

налягане, постоянен напор, постоянна температура.

Grundfos Blueflux ≥ IE4 осигуряват на клиентите по-

В популярната си рубрика Енергийна ефективност Енерджи ревю – списанието на българския

енергиен сектор, представя продукти и решения за повишаване ефективността на работа на

помпени системи. За целта дадохме думата на някои водещи производители и доставчици, които

да разкажат за най-актуалните си оферти в областта.
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ниски експлоатационни разходи: консумацията на елек-

троенергия съставлява до 85% от експлоатационните

разходи. Технологията Grundfos Blueflux ≥ IE4 намалява

консумацията на електроенергия до 60%, което снижа-

ва експлоатационните разходи с до 50%. Времето за от-

купуване на помпа с 11 kW мотор, използваща техноло-

гията Grundfos Blueflux ≥ IE4 е около 5 месеца.

Изключителната надеждност на Grundfos Blueflux ≥

IE4 намалява ежедневните разходи за поддръжка дори в

най-тежки експлоатационни условия.

Технологията гарантира подобрено управление на

системата. Прецизният подбор на мотор и честотен

инвертор позволяват с помощта на сензор високо ниво

на точност и надежност на управлението.

Grundfos Blueflux ≥ IE4 не само спестява разходи – тя

ги спестява за по-дълго време. Високото качество на

всички компоненти позволява на помпите по-бавно из-

носване в продължение на дълги години в експлоатация.

И не на последно място, Grundfos Blueflux ≥ IE4 не само

намалява емисиите на замърсители посредством ефи-

касната работа. Grundfos се старае да оптимизира

максимално производствения процес, като използва

компоненти с висока степен на рециклируемост.

Технологията Grundfos Blueflux ≥ IE4 е приложима при

пълната гама помпи със стандартни мотори, с вграде-

ни или външни честотни регулатори.

Ярък пример за ефективността на технологията е

циркулационната помпа за битови отоплителни инста-

лации ALPHA 2, призната за най-добра в класа си за 2013

година след сравнение между 7 производители.

Някои от факторите, довели до това признание, са: по-

добри работни показатели с водеща за пазара ефектив-

ност (EEI≤0.15) в една по-компактна конструкция; инди-

кация на дебита за отстраняване на неизправности и

балансиране; AUTOADAPT избира най-добрата работна

крива за ефективност и удобство; иновативна ел.клема,

улесняваща достъпа и опростяваща свързването на пом-

пата; окомплектована с изолационни кожуси; подходяща

както за отопление, така и за охлаждане и климатизация

Адара Инженеринг

Решенията на Lowara отговарят на
всички изисквания за енергийна
ефективност

Като официален дистрибутор и оторизиран сервиз на

световно признатия производител на помпи LOWARA –

Италия (част от Xylem), фирма Аквастарт предлага раз-

нообразни решения, които са в съответствие с най-

високите изисквания за енергийна ефективност.

Многостъпалната хоризонтална помпа е-HM е бази-

рана на същия иновативен хидравличен дизайн, както

популярната вече многостъпална вертикална серия e-

SV. Новият модел има превъзходни хидравлични харак-

теристики и КПД, които значително намаляват разхо-

дите за поддръжка по време на жизнения цикъл на пом-

пата и значително увеличават спестяванията от ел.

енергия. В комбинация с честотното управление Xylem

Hydrovar помпата e-HM предлага допълнително до 30%

спестяване на ел. енергия в сравнение с други аналогич-

ни модели.

Серията е-HM има дебит до 29 м3/ч и може да работи

при максимално работно налягане до 16 bar. Помпата се

предлага в множество конфигурации, което означава, че

новата серия e-HM може да отговори на различни спе-

цифични изисквания в области от водоснабдяване и по-

вишаване на налягането до приложения в областта на

отопление, вентилация, климатизация, миещи инстала-

ции и водоподготовка. Освен всичко това новата e-HM
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предлага на крайния потребител подобрена концепция

по отношение разходите за поддръжка, като в нормал-

ни условия помпата може да работи.

Част от предложенията е и серията хоризонтални

едностъпални центробежни помпи е-NSC, насочени към

сферата на промишлеността и сградното строител-

ство. е-NSC е проектирана да предложи на крайния

потребител възможно най-ефективното решение от

гледна точка на консумация на ел.енергия. Помпите имат

индекс на минимална енергийна ефективност (МEI),

доста надвишаващ изискваното от актуализираната за

2015 г. Директива ErP и използват двигатели с клас на

ефективност IE3, отличаващи се с много ниски експло-

атационни разходи. Всичко това гарантира дългосроч-

ни икономически ползи за крайния потребител. Едностъ-

палната хоризонтална помпа е-NSC на Lowara се пред-

лага в шест различни типоразме-

ри, вариращи от DN100 до DN300, и

с дебит до 1800 m3/ ч. С напора си

от до 120 m серията е-NSC може

да работи с максимално налягане

от 16 бара и да изпомпва вода с

температура от -20 °C до +140 °C.

Предлага се и високотемператур-

но изпълнение, което може да

транспортира вода от -40 °C до

+180 °C.

Помпите от серията е-NSC

имат редица иновативни опции,

включително различни видове механични уплътнения за

експлоатация без опасност от течове. Помпите се

предлагат в изпълнение от различни материали - от чугун

до неръждаема стомана Дуплекс, за нуждите на всяка

течност, която се налага да бъде изпомпвана. Подходя-

щи са за различни приложения като водоснабдяване,

отоплителни системи, чилърни системи, противопожар-

ни системи и мн. др.

Xylem разшири своята гама от циркулационни помпи

с висока ефективност с добавянето на Lowara Ecocirc

XL и Ecocirc XLplus, идеални за сградни приложения. Но-

вата циркулационна помпа е проектирана специално за

приложения в системи за отопление, охладителни сис-

теми, системи за гореща вода за битови нужди, слънче-

ви системи и геотермални системи.

Петя Русинова, управител на Аквастарт

Ефективността на помпите се
осигурява от високо ефективна
хидравлика, интелигентното управление
и съвременни двигатели

Сертифицираните помпи Flygt Experior на Xylem ви

дават свободата да съчетавате най-иновативните

технологични функции и компоненти, подходящи за ва-

шето съоръжение за отпадни води. Така на практика

имате възможност да изберете възможно най-добрата

помпа според приложението. Flygt Experior съчетава

иновативната N-технология и нейната адаптивна фун-

кционалност, свръхефективни задвижвания и интелиген-

тно управление.

Самопочистващата се N-технология осигурява ефектив-

но изпомпване независимо от предизвикателствата в

съоръжението за отпадни води и ви дава възможност да

спестите до 25% от сметките си за електроенергия. С N-

технологията може да избирате между стандартна чугу-

нена хидравлична част за типични приложения в област-

та на отпадните води, Hard-Iron хидравлична част за из-

ключително абразивни или корозивни приложения, както и

хидравлични части за смилане на дълги влакна или твърди

вещества в отпадните води. Възможно е дори да подме-

няте хидравличната част, за да отговаря на променените

условия на работа. Hard-Iron материалът, от който са

изработени работното колело и пръстенът, е сплав с

висока якост и съдържание на 25% хром. Това осигурява

изключителна устойчивост на износване за високо абра-

зивни и корозивни приложения за отпадни води. Hard-Iron е
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десет пъти по-траен в сравнение с конвенционалния чугун

и двойно по-траен от дуплексна неръждаема стомана.

Хидравличната част за смилане реже изключително

твърди частици без задръстване и без да влияе на

ефективността на помпата. Както работното колело,

така и пръстенът са направени от Hard-Iron материал.

Сред подходящите приложения са съоръжения за отпад-

ни води, селско стопанство, аквакултури, преработка

на хранителни продукти, на целулоза и хартия.

Опцията за повдигащото се работно колело на N-

технологията още повече подобрява самопочистващи-

те й характеристики до несравнима с другите техно-

логии степен. Това се постига с уникалното аксиално

преместване на работното колело.

Друго предимство на помпите е SmartRun управлени-

ето, което ви дава всички предимства от променлива-

та скорост на изпомпване и улеснява вашата работа -

от инсталацията до експлоатацията. SmartRun включ-

ва интуитивни, удобни функции, които го правят много

привлекателен. По-важното е, че тези функции са раз-

работени и оптимизирани за икономия на енергия и мак-

симално почистване при изпомпване на отпадни води.

При разработката на двигателите на помпите специ-

алистите и инженерите на Flygt са използвали иноватив-

ни изчислителни програми, оптимизирани за приложения

за изпомпване на отпадни води. Те са изпитвани в Канад-

ска асоциация по стандартите (CSA) - сертифицирана

лаборатория за изпитвания, и резултатът са високока-

чествени двигатели с възможно най-голяма ефективност

и надеждност. Висококачествените високоефективни

двигатели са проектирани така, че да концентрират

загубите около статора, за да загряват по-малко. Това

не само удължава живота на задвижването и на лагери-

те, но постига и ефективно охлаждане. Инженерният ни

опит осигурява двигатели, които са малки и леки, но

изключително здрави и издръжливи. Сертифицираните

помпи Flygt Experior ще се предлагат с мощност до 70 kW.

Алмекс БГ
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Помпите Verder Pure осигуряват
високо ниво на енергийна
ефективност

Гамата диафрагмени помпи Verder Pure бяха награ-

дени за съвършенство в продуктовата диференциа-

ция на 15 май 2012г. от Frost & Sullivan в Лондон. Frost

& Sullivan Best Practices Awards награждава фирми от

различни регионални и глобални пазари за доказване

на изключителни постижения и отлична производител-

ност.

Мембранните помпи Verder Pure бяха пуснати на па-

зара през юни 2012 г. по време техническия панаир

ACHEMA, Германия, след три години на развитие и усъ-

вършенстване на дизайна. Основната характеристика

на тези помпи е якост на конструкцията. Изработени

са от твърди блокове материали, за разлика от стан-

дартните двойно-диафрагмени помпи с въздушно задвиж-

ване, които изискват леене и имат по-тънки стени на

работната камера.

Благодарение на новия иноваторски дизайн помпата

осигурява с 30% по-висок дебит и дава възможност за

по-високи икономии на енергия от около 25%, в сравне-

ние със стандартните двойно мембранни помпи с въздуш-

но задвижване.

Групата Verder предоставя широка гама продукти и

услуги в помпения бранш още от 1959 г. Производство-

то на помпи и лабораторно оборудване изисква огромен

технически опит. Ориентираността към непрекъснати

иновации осигурява ефективни и рентабилни бизнес ре-

шения, които безпроблемно посрещат нуждите на кли-

ентите. Тези решения са предпоставка за търсене на

подходящи партньори и гарантиране на ненадмината

гъвкавост.

Целта на Вердер България е да доставя надеждни пом-

пи и да предоставя на клиентите практични, осъществи-

ми, разходоспестящи решения. Убедени сме, че нашите

специалисти ще Ви предоставят висококачествена

подкрепа, отговаряща на Вашите нужди.

Марин Мереуца,

Координатор вътрешни продажби за България и Румъния,

Вердер

ВиВ-Изоматик предлага
разнообразни решения за подобряване
на енергийната ефективност
в помпени системи

ВиВ-Изоматик предлага различни продукти и реше-

ния, които имат пряка насоченост към подобряване на

енергийната ефективност в помпените системи.

Широко приложение намират плавните пускатели и че-

стотни регулатори на General Electric и LSIS. Най-ви-

сока ефективност се постига при използване на чес-

тотни регулатори - 20% намаление на дебита води до

50% намаление на консумираната енергия. В допълне-

ние, новата серия честотни регулатори S100 на LSIS

има намалена собствена консумация и вградени специ-

ализирани функции, които удължават живота на пом-

пите.

ВиВ-Изоматик предлага и т. нар. мотор мениджър,

производство на Phoenix Contact, който има редица

функции за защита и мониторинг в реално време на

електрически и механични параметри на помпите с цел

удължаване живота им и оптимизация на тяхната

работа.

Phoenix Contact предлага цялостни решения за енер-

гиен мониторинг и управление на водоснабдяването във

ВиК дружествата. Системата включва както модули за

дистанционно предаване на данни, така и съвременна

SCADA система.

Не на последно място, предлагаме редица продукти

и решения за подобряване на експлоатационните харак-

теристики на системите - системи за подобряване на

фактора на мощността, активни и пасивни филтри за

хармоници, преносими и фиксирани мрежови анализато-

ри и измервателни и контролни прибори от фирма

Circutor.

Владимир Лазаров,

управител на ВиВ-Изоматик
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По-висока енергийна
ефективност с честотни
задвижвания на YASKAWA
при управление на помпи

Неравномерният товаров график

на електродвигателите, монтирани

на помпи, води до ниска ефективност

и повишени експлоатационни разхо-

ди. Използването на специализирани-

те честотни регулатори от

YASKAWA e отлично решение, което

позволява да се регулират директно

оборотите на мотора във функция от

обратната връзка по дебит или на-

лягане, което води до значително на-

маляване на консумираната мощност.

В допълнение с повишения фактор на

мощността отпада необходимостта

от компенсирането му с използване

на кондензаторни батерии. Тъй като

пускането и спирането на съоръже-

нието става плавно, експлоатацион-

ният им живот значително нараства.

Иновативното супер ново решение

от YASKAWA е SPRiPM (Supreme) - Su-

per premium efficiency motor drive

package. Пакетът от инвертор и

мотор е идеално решение за приложе-

ния като вентилатори, помпи, конвей-

ери, компресори, като осигурява ви-

сока ефективност на разумни цени.

SPRiM моторите са много по-леки

и по-малки от стандартните асин-

хронни двигатели, като осигуряват

висока ефективност в много компак-

тен размер. Стандартен асинхронен

двигател може лесно да се замени

със SPRiM мотор.

Ако сравним работата на 100 пом-

пи при илюстрирания дневен товаров

Модулната система
BluVac осигурява
икономия на енергия

Използването на честотно управ-

ление за напасване на работата на

дадена помпа към моментното нато-

варване стана широко използвана

практика. SPECK Pumps предприемат

следваща стъпка за подобряване на

енергийната ефективност, създавай-

ки системите BluVac, които са опти-

мизирани за конкретен процес. В слу-

чая става дума за калибриращите

маси при екструдирането на профи-

ли, които са традиционно свързани с

големи енергийни разходи. Системи-

те са оборудвани с датчици и управ-

ляващо устройство, коригиращи ра-

ботата на всички компоненти спря-

мо зададената от оператора работ-

на точка. Целта е избягване досегаш-

ната практика за постигане на ра-

ботната точка, а именно - отваряне

на клапан към атмосферата и пуска-

нето на повече въздух в системата.

Познаването на работата на цялата

машина позволява също така помпи-

те да са оразмерени спрямо реално-

то натоварване в работен режим на

оборудването, вместо по пиковото

натоварване в началото на процеса.

С цел намаляване на допълнителните

компоненти и отръбяване (както и

загубите, свързани с тях) системи-

те са изработени като завършен

възел, състоящ се от вакуумпомпа и

водна помпа, монтирани към общ

ресивер и сепаратор. BluVac са пред-

варително окомплектовани с необхо-

димите клапани и аксесоари и са го-

тови за свързване към инструментал-

ния блок, използвайки съществуващи-

те в машината връзки и място за мон-

таж.

инж. Светлин Вановски,

инженер-продажби, ЕВРОТЕХ

график, при V1000 + обикновен AM

ефективността е 83.1% (IE3), а го-

дишната консумация: ∼ 4 216 600 kWh.

При SPRiPM + V1000 ефективността

е 92% (IE4+), а годишната консумация:

∼ 3 808 700 kWh. Тоест, средно за го-

дина се икономисват 407 900 kWh.

Ефективността на електрически

двигатели се определя като съотно-

шение на изходната мощност на вала

и консумираната за това електри-

ческа мощност. Съгласно стандарт

IEC 60034-30, ефективността IE1 се

отнася за стандартен мотор, IE2 за

високоефективни, а IE3 за суперефек-

тивни. Споменава се също за бъде-

щето равнище, по-високо от IE3, да

се нарича IE4 супер премийна ефек-

тивност (super premium efficiency).

От 16 юни 2011 г. само електро-

мотори, отговарящи или надвишава-

щи IE2 ниво, е разрешено да се про-

дават и монтират в ЕС. От януари

2015 г. всички двигатели ще трябва

да достигнат IE3 (или IE2 двигате-

ли ще може да се използват само ако

са с честотни инвертори).

Прогнозира се, че около 30 мили-

она от съществуващите промишле-

ни двигатели в Европа постепенно

трябва да се заменят. В резултат

на икономиите на енергия от 5,5

млрд. киловатчаса електроенергия,

всяка година съответно ще се нама-

лят емисиите на въглероден двуокис

с 3,4 милиона тона.

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. старти-

ра през месец юни тази година спе-

циална програма за внедряване на че-

стотни задвижвания в помпения сек-

тор и предлага ефективни решения

за пестене на енергия на преферен-

циални цени.

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.
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Електра помп предлага
разнообразни енергийно
ефективни решения за
управление на помпи и
помпени системи

С цел постигане на по-високо к.п.д.

и предвид факта, че електрическа-

та енергия позволява екологично и

ефективно преобразуване, предлага-

ме на нашите клиенти проектиране,

монтаж и настройка на помпени ин-

сталации с честотни регулатори -

най-лесният начин един стандартен

трифазен мотор да се превърне в

задвижване с променливи обороти.

Така се намаляват рязко експлоа-

тационните разходи - факт, който

трябва да е водещ при избора на всеки

инвеститор на решение за помпена

инсталация – нова или подлежаща на

модернизиране и ремонт. Освен това

се удължава животът на използвано-

то оборудване като цяло - много пла-

вен старт/стоп и предотвратяване

на хидравлични удари или свеждане-

то им до минимални граници.

Постигането на постоянно наля-

гане при регулиране на оборотите

също води до съществена икономия

на ел. енергия, като се осигурява

необходимият за системите дебит.

Възможно е и управлението на някол-

ко помпи с един честотен регулатор

(multi pump) при инсталации със задъл-

жително резервиране на мощности.

Понякога се използва и управление по

постоянен или по изчислен дебит.

Приложените графики нагледно

показват ефективността на това

съвременно решение, което все по-

вече се налага на нашия пазар. При

регулиране на дебита чрез намалява-

не на оборотите се постига иконо-

мия на ел. енергия до около 70%, като

при над 30% от използваните задвиж-

вания в Европа вече се използват

честотни регулатори. Нашата анга-

жираност с целия процес на проек-

тиране, инсталация, прецизна на-

стройка и последващо обслужване е

предпоставка за едно модерно и

енергоефективно решение за добив

и транспорт на вода в различни

приложения. На този етап Електра

помп е реализирала такива инстала-

ции със сумарна мощност над 3 MW.

инж. Станислав Токмакчиев,

управител на Електра помп

Честотните инвертори
FR-F700 гарантират
максимална енергийна
ефективност

От години Mitsubishi Electric наред

с чисто функционалните характери-

стики на изделията си е фокусирана

върху проблематиката, свързана с

повишаване на ефективността и на-

маляването на загубите при управ-

ление на двигатели. Всяка продукто-

ва гама честотни инвертори е по-

твърждение на това с енергоефек-

тивните си режими на управление,

но основният акцент е продуктова-

та гама FR-F700, специално разрабо-

тена за управление на помпи и вен-

тилатори с патентовани алгорит-

ми за реализиране на максимален

ефект на пестене на енергия.

Разработената от Mitsubishi

Electric интелигентна функция на

управление на моторите редуцира

пусковите токове така, че отпада

необходимостта от презапасяване

при избор на задвижване с цел да се

осигури ресурс при стартиране. Това

обстоятелство допълнително нама-

лява разходите за електроенергия за

покриване на пикови натоварвания.

Регулирането на тока на възбуж-

дане намалява едновременно както

консумацията на енергия, така и

загубите в двигателите, особено

при режим на ниско натоварване.

Такъв режим на управление е осеза-

телно ефективен при високоинерци-

онни приложения с дълъг период на

ускорение и спиране, каквито имен-

но са помпите. В диапазона на нис-

ките скорости и при режими с ниско

натоварване е възможно да се реа-

лизира драстичен ефект на песте-

не на енергия, достигащ до 60%.

Допълнителен ефект на пестене

на енергия се постига и благодарение

на иновативната патентована тех-

нология на Mitsubishi Electric за опти-

мален контрол на възбуждането OEC

(Optimum Excitation Control). Това га-

рантира, че винаги към мотора се

прилага оптималният магнитен по-

ток. Резултатът е постигането на

максимална ефективност на мотори-

те и забележителна функционалност,

както и до 12% допълнително песте-

не на енергия.

Сред основните характеристики
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на серията FR-F740 са: функция за управление на до 4

мотора за изключителна гъвкавост - FR-F700 може да

интегрира управление на до 4 мотора в помпена систе-

ма, задавайки работно ниво, спрямо което помпите се

включват и изключат като допълнителни за осигуряване

на гъвкавост и бърза реакция при промяна на дебита и

поддържане на постоянен дебит при променящата се

консумация; Pre-charge function - отложен старт на регу-

лирането, което позволява да се елиминира ефектът на

ударна вълна при пускане или да се реализира режим на

стъпково и контролирано пълнене на тръбите; режим на

подгряване на двигателя - чрез използване на DC инжек-

ция се предотвратява възможност за овлажняване и

конденз по време на престой; възможност за 2-и PID и ди-

станционно превключване на режимите; лесна настрой-

ка, параметриране и диагностика с патентования от

Mitsubishi пулт за управление; параметриране посредством

макроси, зареждани направо от готови екрани на the

Mitsubishi GOT терминали или готови PLC функционални

блокове; възможност за защита на достъпа чрез парола;

вградена Mitsubishi A0J2H PLC; комуникационни възможно-

сти – вградени Modbus RTU, Mitsubishi Electric protocol и

BACnet MS/TP, както и опционно повечето индустриални

протоколи, включително Ethernet; 2 слота за опционални

карти; диагностика.

Продуктовата гама е до 630 kW. Освен стандартно

изпълнение по отношение степента на защита се пред-

лага и продуктовата гама FR-F 746 със степен на защи-

та IP54 до 55 kW. FR-F700 се предлага на изключително

добри цени, като за проекти, свързани с управление на

води, се предлагат преференциални условия. Поддържат

се складови наличности в София, Сливен, Русе и Бургас.

Илиана Айвазова, ръководител направление Cognex и

Mitsubishi Electric, Ехнатон

Инженерингови решения на Ехнатон в
автоматизацията на пречиствателни
станции

В последните години Ехнатон изпълни успешно два

знакови проекта в областта на модернизирането на

пречиствателни станция. В първия - Пречиствателната

станция за отпадъчни води в Кубратово, техническото

решение включва индустриална мрежа на базата на фиб-

рооптика с протокол TCP/IP, 8 паралелни Modbus мрежи,

обхващащи общо 125 изпълнителни механизма и измерва-

телни устройства. Използваното управление е PLC

Modicon M340 на Schneider Electric, като всяко PLC локал-

но е с операторски терминал. Процесната измервател-

на апаратура е от Hach Lange, а системите за измерва-

не на ниво и дебит - на Siemens. За автоматизираното

управление на процеса се  използват измерванията на мон-

тираните във всеки биобасейн измервателни уреди на

Hach Lange, свързани в мрежа SC1000, а критичните точки

са дублирани с кондуктометрични системи за измерване

на ниво. В помпената станция в Нови Искър сме реализи-

рали IPC с локална SCADA CITECT с цялостни възможно-

сти за независимо управление на системата. Комуника-

цията между помпената станция в Нови Искър и Кубра-

тово става чрез радиовръзка в обхват 5 GHz.

В решението ни за автоматизация на другия ключов

обект - Пречиствателната станция за отпадъчни води

в гр. Пазарджик, управлението е базирано на разпределе-

на система от шест програмируеми контролера на Schnei-

der Electric (TSX Premium - 2 бр., TSX Micro - 4 бр.) с общ

брой В/И сигнали 1125, включително 52 аналогови входа

и 24 аналогови изхода. Комуникацията между PLC се осъ-

ществява чрез Ethernet, по индустриална Wi-Fi мрежа в 5

GHz обхват. Целият технологичен процес е визуализиран

чрез мнемосхема с размери 3 x1,3 m в контролната зала.

Сведена до минимум е необходимостта от оператор-

ска намеса в управлението на технологичния процес, тъй

като управлението се базира на индустриалния софту-

ер Citect SCADA, като системата е изградена като йе-

рархична децентрализирана информационно-управлява-

ща система с две управленски нива: първо ниво - управ-

ление на технологичните процеси - 1500 точки, и второ

ниво – централен диспечерски пункт. Чрез софтуера опе-

раторите могат да генерират отчети, да контролират

и следят процесните параметри и да въздействат върху

работата на обекта, да съхраняват история на съби-

тията, като онлайн регистрират алармени събития и

предупреждения за предстоящи ремонти.

Проектът за автоматизация на ПСОВ Пазарджик е

изцяло с отворен код, така че при нужда от разширение

на системата, промените се осъществяват без допъл-

нителни инвестиции. Софтуерът Citect SCADA осигуря-

ва пълна резервираност на системата.

Анета Станчева, ръководител търговски отдел,

Ехнатон Ко
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Помпите ARO на Ingersoll Rand
са високоефективни и щадящи
природата

Ingersoll Rand, световен лидер в поддържането на

безопасна, комфортна и ефективна работна среда, пред-

ставя пневматични мембранни помпи ARO с електрон-

но управление. Новата продуктова линия разширява

съществуващата гама с добавянето на датчици и уп-

равление за по-добър контрол и повишена сигурност. Те

са подходящи за решения, където е важна точната

стойност на дебита и се изисква контролирана повто-

ряемост.

Помпите с електронен интерфейс предлагат реди-

ца опции, сред които: активиращ електромагнитен кла-

пан – помпата е оборудвана с вентил, който управлява

захранващия въздух за всеки един работен цикъл. Елек-

трически сигнал от контролер или пресостат може да

командва помпата, като дебитът може да се увелича-

ва или намалява дистанционно. Предлагат се бобини за

различно напрежение, а също и ATEX сертифицирано

изпълнение, за да е в съответствие с изискванията на

всяко конкретното приложение; индикация за край на

хода – системата осигурява механичен контакт за мо-

ниторинг на работата на помпата. Вграден пресостат

маркира промяна в захранването и подава електричес-

ки сигнал за индикация края на хода на работния цикъл.

Така чрез настройване на времето за края на хода може

да сме сигурни, че помпата изпълнява пълния цикъл;

брояч на цикли – осигурява наблюдение в реално време

чрез вграден магнитен датчик, което позволява отбро-

яване всеки ход на мембраните; сензор за утечки – оси-

гурява индикация при евентуален пробив на мембрани-

те, за да се предотврати проникване на работния флуид

в пневматичната система.

Цялата гама опции биха осигурили пълен контрол,

както и база данни за информация и превантивни ре-

монти. Предлаганият електронен интерфейс покрива

целия набор размери от 1/4" до 3" и предлагани мате-

риали: полипропилен, PVDF, алуминий и неръждаема сто-

мана. Помпите ARO са оборудвани със система от

вентили, осигуряващи незатихване и незамръзване на

пневмомотора.

Мартин Кичев,

продуктов мениджър, ЛД ООД

Подходящият инвертор може да осигури
огромни спестявания на енергия

За повишаване на ефективността при помпените

решения предлагаме инвертор на Delta Electronics от

серията VFD-CP2000. Инверторът има възможност за

управление както на една помпа или вентилатор, така

и на няколко едновременно. Преобразувателят на че-

стота (ПЧ) има вграден програмируем контролер с

всички необходими функции, позволяващи да се решат

задачите без допълнително оскъпяване. Той е дос-

татъчен за работа по каскадно-честотен принцип на

регулиране на помпените станции и количество на
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помпите от 1 до 4. В момента се предлагат инвертори с мощности от

0,75 до 400 kW.

Какви са ползите? Ако използваме датчик за налягане или дебит, който

ще подава сигнал на преобразувателя на честота, тогава с понижаване-

то съответно на едното или другото ще реализираме съществени ико-

номии. Например: при най-обикновеното водоснабдяване при максимална

работа на 50 Hz/400, нямаме икономия, но ако свалим изходната честота

само с 10 Hz ще получим икономически ефект. Ако си направим съответ-

ната сметка без да се впускаме в подробности, с намаляването с 20% на

оборотите на двигателя консумацията на енергия на помпата ще падне

до 2,56 пъти. Това означава, че при правилно настройване на инвертора

енергийната ефективност е огромна, с бърза възвръщаемост на инвес-

тицията. Но клиентите трябва да са много внимателни при избора на че-

стотен преобразувател, не толкова като производител, колкото да се

консултират със специалист за правилния подбор и начин на управление

за конкретното приложение.

Големи ползи могат да се получат и от уникалната функция, която CP2000

предлага, а именно каскадно управление на няколко помпи. В този режим

инверторът използва датчика за налягане или дебит, като когато основ-

ният двигател работи на максимална честота и сигналът от датчика

отчете понижаване на налягането/дебита, инвертора спира работа с него

и подава релеен сигнал на контактор, който включва първия двигател ди-

ректно към мрежата. След това преобразувателят пуска в работа вто-

рия двигател, за да компенсира недостатъчната мощност за нужната за-

дача-дебит или налягане. И така инверторът може да пусне и спре до 4

двигателя по същата схема, когато не достига производителност. Съот-

ветно икономията на електроенергия може да достигне до 50-70% благо-

дарение на оптималното използване на мощността на асинхронния дви-

гател.

Какво можем да предложим в бъдеще: като един от най-големите про-

изводители в света на честотни преобразуватели, Delta Electronics по-

стоянно прави нови разработки и внедрява в производство нови модели,

които подобряват общата енерго ефективност, но също така и пред-

лагат специфични решения в различните области. Последната новост е

точно инверторът, който сме описали по-горе. В момента се работи за

повишаване на диапазона от мощности и подобряване на ергономично-

стта.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс
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енергийна ефективност

Помпените системи на Dab Pumps Group
гарантират висока ефективност

Намаляването на потреблението на енергия и премах-

ването на загубите на енергия има все по-голямо зна-

чение не само за ЕС и РБ, но и в световен мащаб. Оп-

ределени са минимални стандарти за енергийна ефек-

тивност и правила за етикетиране и екопроектиране

на продукти, включително и използваните във помпени-

те системи.

Във връзка със съвременните изисквания за енергий-

на ефективност в интегрираните водни технологии Dab

Pumps Group – Water Technology, като голям европейски

производител на помпи и помпени решения, фокусира

своето внимание върху иновациите. Беше проектирана

и разработена нова енергоспестяваща технология с

висока ефективност, вследствие на която на пазара се

появиха ново поколение помпи за водоснабдяване и елек-

тронни циркулатори, с променливотоков синхронен дви-

гател и постоянен магнит, с високи енергоспестяващи

свойства, използвани в отоплителните водни системи.

Електронните устройства за управление на помпите за

водоснабдяване и циркулационните помпи следят нуж-

дите на водната система за дебит и автоматично

регулират работата им, осигурявайки най-високата

възможна ефективност на устройството, с възможно

най-ниска консумация на енергия през цялото време.

Освен това електронните циркулатори на Dab Pumps

Group са сертифицирани от комисията за енергийна

ефективност и иновации с клас А.

Новото поколение електронни помпи за водоснабдя-

ване и циркулатори с променливотоков синхронен дви-

гател с постоянен магнит, произведени от Dab Pumps,

гарантира високо ниво на енергийна ефективност с

минимална консумация на енергия, лесни са за настрой-

ка, използвайки единичен бутон на контролния панел,

който непрекъснато показва работните им параметри.

Продуктите на Dab Pumps Group, които Профил пред-

лага на българския пазар, са в пълно съответствие с

директивите, наредбите и изискванията за енергийна

ефективност и екодизайн, покриват напълно критери-

ите на Директива 2009/125/СЕ и EEИ (индекс на енер-

гийната ефективност). Новата гама циркулационни

помпи с мокър ротор включва ново поколение електрон-

на циркулационна помпа EVOPLUS с високоефективен

синхронен двигател, задвижван от вграден честотен

инвертор. Комбинацията от тези елементи с нова хид-

равлика позволява постигането на значително енергос-

пестяване в сравнение с обикновените трискоростни

циркулационни помпи (>70% намаление). Компанията

предлага и битови електронни циркулационни помпи

EVOTRON (енергиен клас А) и EVOSTA.

Сред най-иновативните решения на Dab Pumps в обла-

стта на хидрофорните системи за битови и индустри-

ални нужди e E.SYBOX, създадена съобразно идеята за ер-

гономична технология, характерна с изключително лес-

ното си обслужване, изразено в изключителна лекота на

инсталиране и работа, лесно и бързо разучаване на на-

стройките, удовлетворение от обслужването.

В отговор на все по-високите изисквания и критерии

за енергийна ефективност в Dab Pumps Group бяха раз-

работени и се произвеждат електронни инвертори (ед-

нофазни и трифазни), които контролират и управляват

работата на обикновените циркулационни и нагнетател-

ни помпи. Това са универсалният инвертор ADAC – за

електронно управление на нагнетателни помпи и универ-

салният инвертор МСЕ/Р или С – за електронно управле-

ние на нагнетателни и циркулационни помпи, съвмести-

ми с продуктите на всички световни производители.

инж. Атанас Николов Бекяров,

експерт продажби, Профил ООД – гр. Пловдив
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Siemens предлага богата
продуктова оферта и
цялостни решения за
водния сектор

Офертата на Siemens по отноше-

ние на продукти и решения за водния

сектор, включително за постигане

на енергийна ефективност при пом-

пени системи, е изключително бога-

та. Сред най-интересните и инова-

тивни продуктови серии, които вече

имат отличен прием сред потреби-

телите в българския воден сектор,

са:

- Индустриални комутационни уре-

ди за защита и контрол от гамата

SIRIUS за надеждна и икономична ек-

сплоатация в множество приложения

във водния сектор.

- Мултифункционално управление

на двигатели: SIMOCODE pro - гъвка-

ва модулна система за управление на

двигатели за ниско напрежение с по-

стоянна скорост. Използва се пре-

димно за защита и управление на

помпи, плъзгачи или клапани.

- Софтстартери – за плавен пуск

и стоп. Новият SIRIUS 3RW44 обе-

динява всички функции за модерно

управление на двигателя: от вгра-

дена система с мостови контакти

до електронно реле за защита на ус-

тройството от претоварване и

термисторна защита на двигате-

ля и е много подходящ за високите

изисквания във водния сектор. Ши-

рокият диапазон от функции на ком-

пактния универсален уред предлага

възможности за намиране на реше-

ние дори при трудни процедури за

плавно пускане и спиране, например

при високопроизводителни компре-

сори.

- Модулни и компактни електро-

разпределителни табла и  компонен-

ти за електроразпределителни си-

стеми НН. Близката връзка между

управлението на процесите и управ-

лението на енергията е особено

важна за предприятията във водния

сектор с техните широко разпреде-

лени и често дистанционно управ-

лявани обекти. Като част от интег-

рираните системи TIP (Totally

Integrated Power), ние предлагаме

разпределителни табла SIVACON  и

система от сборни шини  8PS, как-

то и продукти от фамилията

SENTRON за комутиране, защита и

мониторинг с комуникационни

възможности.

- С продуктовите фамилии

SINAMICS, MICROMASTER и ROBICON

Perfect Harmony, Siemens предлага из-

ключително подходящи за водния сек-

тор задвижващи системи – с мощ-

ност от няколко киловата до двуциф-

рен мегаватов диапазон.

- Енергоспестяващи двигатели -

мощни и икономични. Типични харак-

теристики на нашите двигатели са

здрава конструкция, дълъг експлоа-

тационен живот и надеждна експ-

лоатация. Всички тези характери-

стики допринасят за подобряване на

безотказната работа на съоръже-

нията. Освен това, компактната

конструкция и ниското тегло улес-

няват интеграцията на двигатели-

те. Високата ефективност подо-

брява енергийния баланс и така на-

малява експлоатационните разходи.

- Преобразуватели за регулиране

на оборотите - интелигентни и ино-

вативни.  Използването им носи ре-

дица предимства: консумацията на

енергия с използването им е значи-

телно по-ниска, отколкото при зад-

вижвания с постоянна скорост със

същата мощност – особено при ус-

тройства като помпи или компре-

сори; при пускане на задвижване с

честотен преобразувател също се

пести допълнителна енергия по вре-

ме на пуска – около 2 до 4% – тъй

като при тях няма токови пикове;

плавното пускане и спиране нато-

варва по-малко механичната систе-

ма и така удължава експлоатацион-

ния му живот. Други предимства в

резултат на използването на чес-

тотен преобразовател са отпада-

не на механичното управление, по-

добрен фактор на мощността и оп-

тимизиране на качеството на уп-

равление с оглед на механичните ха-

рактеристики. В сравнение с начи-

ните за механично регулиране, като

например дроселиране, е възможно

по-прецизно регулиране на потока с

помощта на задвижвания с промен-

лива скорост и с по-кратко време

за реагиране. Следователно, помпе-

ната система може да адаптира

доставяния обем към действител-

ните потребности по-бързо и по-

точно, когато настъпи промяна.

Полученото в резултат предимство

е повишена сигурност и качество на

подаване и третиране на водата.

Сред най-интересните референции

в България, които са реализирани с

продукти с марка Siemens, е Пречи-

ствателната станция за питейни

води „Бистрица“, София. Станцията

в Бистрица е оборудвана с модерна

техника за автоматизация от

Siemens, която гарантира висока

ефективност на технологичните

процеси. Информационно-управлява-

щата система е изградена като со-

фтуерна и хардуерна редундантна си-

стема (едната работна, а другата -

горещ резерв) с контролери SIMATIC

S7 400H и индустриални компютри

SIMATIC IPC847C и софтуер за опера-

торските станции WINCC.

Иван Рашков, инженер продажби

Воден сектор в Сименс
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газ, нефт, въглища

     реносът на природен газ до по-

требителите е доста трудна и

скъпа за изпълнение задача. Като се

вземе предвид, че повърхността на

Земята, покрита с вода, се равнява

на 71% от общата й площ, става

ясно какво е наложило разработва-

нето на идея за различен от конвен-

ционалния метод за пренос на газ

чрез тръбопроводи. Базирани на

физичните характеристики на при-

родния газ, се налагат съоръжения за

втечняване и поддържане на темпе-

ратурата на газа с цел по-лесното

му пренасяне по вода. Съхранението

на газа също се облагодетелства от

тази промяна в агрегатното състо-

яние, като се осигурява по-малък

обем на продукта, съответно по-

малки съдове, съхраняващи по-голе-

ми количества енергия.

Пренос
на природен газ
по вода

Пренос
на природен газ
по вода

Процес на втечняване на
газа

Природният газ, съдържащ 98%

метан, при втечняване заема 0,17 %

от обема на същото количество в

газообразно състояние. Това се рав-

нява на приблизително 1/600 от обе-

ма на газа. Намаляването на обема

600 пъти е голямо преимущество при

преноса и съхранението му. Втечне-

ният газ при пренос е неодориран,

нетоксичен, некорозивен и безцве-

тен. Процесът на втечняване включ-

ва пречистване чрез отделяне на

определени компоненти като напри-

мер прах, въглероден диоксид, серо-

водород, хелий, вода и тежки въгле-

водороди, които биха причинили зат-

руднения при превръщането на газа

в течност. Следващата стъпка е

кондензацията при близко до атмос-

ферното налягане. Температурата

на охлаждане е приблизително -162

°С. Енергийната плътност на втеч-

нения природен газ е 2,4 пъти по-

висока от тази на сгъстения и се

равнява на 60% от тази на дизело-

вото гориво.

Производството на втечнен газ

изисква топлообмен между газа и

хладилния агент достатъчно студен,

за да причини кондензация. Втечня-

ването му се осъществява в

повърхностни топлообменни апара-

ти в контакт с хладилния агент при

температура по-ниска от темпера-

турата на росата за газа. Хладил-

ните агенти се разделят на 2 кате-

гории. Смесени хладилни агенти  и

еднокомпонентни такива. За преиму-

щества на еднокомпонентните

може да се считат простотата на

системите работещи с тях и лесно-

то им управление. Спрямо законите

на термодинамиката обаче, най-

ефективната система за втечнява-

не е тази, чиято крива на охлаждане

съвпада най-точно с охлажданата

продукция. Тъй като многокомпонен-

тните фреони по-добре изпълняват

това условие, то получените с тях

процеси обикновено постигат по-

висока ефективност. Освен ефек-

тивност съществуват и редица

фактори,  играещи важна роля в край-

ното схемно решение и за малки

системи те са: крайното капиталов-

ложение, честотата на използване,

предвидената производителност и

изразходваната мощност.

Към момента има разработени 5

метода за втечняване на природен

газ:

n C3-MR –Този метод към момента

е най-често използван. Пропан и

смесени хладилни агенти (азот,

метан, етан, пропан) осигуряват

необходимото студопроизвод-

ство за втечняване на природния

газ.

n AP-X – Този метод е надграждане

на предния, като с увеличаване на

капацитетите на топлообменни-

ците се достига един пределен

лимит и се налага поставяне на

допълнителни охладители работе-

щи с азот.

n Каскаден метод – Разработка на

П
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Phillips, базирана на каскадни хла-

дилни машини работещи с пропан,

етилен и метан за хладилен агент.

n DMR – Разработка на Shell, изпол-

зваща два типа смесени хладилни

агенти. Първият смес от етан и

пропан, а втория смес от азот-ме-

тан, етан и пропан.

n SMR – Този метод е установен от

фирмата Black & Veatch и използ-

ва само един смесен хладилен

агент.

Една типична централа за сгъстя-

ване на сушата построена в наши

дни би трябвало да произвежда меж-

ду 3 и 8 млн. тона течен природен

газ годишно. За технически цели,

като захранването на двигателите

се използва изгарянето само на част

от газа. Продукцията на тези съоръ-

жения се осъществява на база на

дългосрочни договори за покупко-

продажба, което обуславя икономи-

ческата стабилност на сектора.

Плавателни съдове за
пренос на газ

Природният газ се транспортира

в специално проектирани за целта

плавателни съдове с двойни стени,

предпазващи товара от повреди или

течове, притежаващи добри изола-

ционни качества с цел поддържане

на температурата в нужния диапа-

зон. Обикновено танкерите разпола-

гат с четири до шест резервоара

разположени в близост до надлъжна-

та ос на кораба. Двойните стени

ограждащи резервоарите за газ

могат да бъдат използвани като

баластни резервоари или просто

кухини осигуряващи вече изброените

предимства. Във всеки резервоар

обикновено има разположени по три

потопени помпи. Двете големи пом-

пи се използват за товаро-разтовар-

ни операции, докато третата, наре-

чена впръскваща помпа, е предназна-

чена за изпомпване на втечнен газ с

цел употребата му за нуждите на

плавателния съд или за охлаждане и

рециркулация с цел поддържане на

температурата му. Всички съоръже-

ния като помпи, измервателни уре-

ди и друго оборудване в резервоари-

те е монтирано на помпената кула

– конструкция, прикрепена към сте-

ната на резервоара, простираща се

от дъното до върха му.

В резервоара е разположен също

резервен тръбопровод, с пружинен

клапан, който може да бъде отворен

от тежест или налягане. Това е

аварийното помпено съоръжение. В

случай на авария и отказ на двете

главни помпи, товарът може да бъде

разтоварен от аварийната помпа.

Всички главни помпи използват

един тръбопровод, който обикаля

палубата и има разклонения към две-

те страни на кораба. Този тръбоп-

ровод стига до колектори, служещи

за товарене и разтоварване на про-

дукцията. Също в горната част на

резервоарите където се съдържа

газова фаза преминава общ газопро-

вод паралелно на тръбопровода за

товарене/разтоварване.

Конвенционалните типове танке-

ри са: мембранните танкери и Мос

танкерите (носещи името на фир-

мата производител - Moss Maritime).

В противоположност неконвенцио-

налните са уголемените Q-Max и Q-

Flex, собственост на Nakilat - Qatar

Gas Transport Company. Те са специ-

ално разработени по поръчка на ком-

панията и към момента са най-голе-

мите танкери за втечнен природен

газ в света.

n мембранни призматични танкери

- CS1 – дизайн на Technigaz и

GazTransport. Състоят се от гоф-

рирани панели от неръждаема

стомана, играещи ролята на мем-

брана, поемаща термичните пре-

мествания. Първият слой на кон-

тейнера е направен от сплав,

наречена инвар, с дебелина от 0,7

мм. Този слой е в директен кон-

такт с течния товар. Вторият

слой е направен от материал,

наречен триплекс, и представля-

ва лист от алуминий, облицован

със слой от стъкловлакно и смо-

ла. Изолацията е разделена на два

слоя, изработени от подсилена по-

лиуретанова пяна с дебелина до

350 мм.

n Мос танкери - конструкцията им

е патентована от норвежката

компания Moss Maritime и пред-

ставлява сферични съдове обикно-

вено 4 до 5 броя на борда на тан-

кера. Външният слой се състои от

дебел пласт топлоизолационна

пяна, върху която има поставен

специален станиол, позволяващ

поддържането на изолацията суха

чрез подаване на азот в изолаци-

онния слой. Резервоарите се под-

държат от пръстен, обгръщащ

екватора на сферичния съд, по-

ставен върху специална конструк-

ция, компенсираща разширенията

и свиванията по време на експло-

атация. Резервоарът може да се

разшири или свие с до 60 см по

време на загряването и охлажда-

нето, породено от втечнения

природен газ, поради което

тръбопроводите разполагат с

меки връзки и са монтирани в гор-

ната част на сферичния съд.

n Q-Max и Q-Flex - тези типове тан-

кери по същество са мембранни,

като разликата е в това, че са по-

големи от останалите за превоз

на втечнен природен газ и разпо-

лагат със системи за повторно

втечняване на изпарилия се газ и

връщане в резервоарите. Тази

система намалява загубите на газ

и спомага за икономическите пол-

зи. Капацитетът на тези кораби

варира в рамките на 210 000 до 266

000 м3. За сравнение конвенционал-

ните танкери разполагат с капа-

цитети от 18 000 до 177 000 м3.

Q-сериите заемат 13% от общия

брой танкери за втечнен газ в све-

товен мащаб за 2013 година, спо-

ред статистика на IGU (Interna-

tional Gas Union).

В края на 2013 г. общият брой на

танкерите за втечнен природен газ

е 357. Доминиращи на пазара на

транспортирането са три фирми –

Nakilat, MISC и Bonny Gas Transport.

Според статистиката предпочита-

ните новопостроени кораби са от

мембранен тип, докато Мос танке-

рите намаляват своя пазарен дял от

31% за 2012 г. до 27% за 2013 г.

Съхранение на втечнения
газ

Течният природен газ се съхраня-

ва в цилиндрични резервоари при

температура 160 °C. Вътрешното

налягане в резервоарите се под-

държа от парите образувани при

самоволното изпарение на газа от

най-горния слой. Необходимо е да се

поддържа приблизително атмосфер-

но налягане, чрез контролирано из-

вличане на парите, след което пос-
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ледните биват компресирани и из-

пратени за втечняване в топлооб-

менници и върнати от помпите

отново в резервоарите. Това се

прави поради проблеми при дългот-

райното съхранение на газа. Уста-

новено е, че при продължително из-

паряване на част от втечнения газ

от повърхността се отделя по-лес-

но летливата компонента в съста-

ва на газа, което води до разслоява-

не на течността в съда и падане на

втечнен газ с по-голяма плътност на

дъното на резервоара. Това намаля-

ва качествените параметри на про-

дукцията и може да доведе до бра-

куване на големи количества метан.

При аварийни ситуации пораждащи

невъзможност за връщане на пари-

те в съда се използва факел и конт-

ролирано се изгаря газа.

Температурата на течния метан

се поддържа постоянна, чрез осъще-

ствяване на изпарение от повърхно-

стния слой на втечнения газ и след

това втечняването му в охладите-

ли. По този начин се компенсират

единствено топлинните приходи към

течността без да се налага цялос-

тно охлаждане на обема на контей-

нера за съхранение. За понижаване на

енергийните потребности на инста-

лациите за съхранение е задължи-

телно разполагането на добра изо-

лация на външния слой на резервоа-

рите. Обикновено се използват изо-

лации подобни на тези при транспор-

тирането на газа. Конструкцията на

съдовете за съхранение на течния

метан представлява цилиндрични

или сферични съдове, които се по-

ставят над или под земята, на при-

станища или във вътрешността на

сушата според нуждите на потреби-

теля. Най-големият надземен резер-

воар е от мембранен тип и е с капа-

цитет 200 млн. тона.

Регазификация на
втечнения природен газ

"Глобалният капацитет за регази-

фикация расте с нуждата от заме-

стител на конвенционалните гори-

ва. Установените и нови пазари пре-

димно в Азия разчитат главно на

втечнения газ за посрещането на

енергийните си потребности. За

сравнение оборудването на терми-

нали за регазификация в Европа и

Северна Америка не отбелязва ръст

поради слаби пазари на втечнения газ

или като резултат от конкуренция-

та със собствен добив на природен

газ или пренос на такъв чрез газо-

проводи", се казва в изявление на IGU.

Регазификацията е финалният

етап от пътя на втечнения приро-

ден газ. Тук е мястото, на което

течният продукт бива превърнат в

газообразно състояние, и се инжек-

тира в мрежата на наземните газо-

проводи. Процесът се извършва в 3

стъпки:

n Природният газ се доставя и раз-

товарва от танкера в резервоа-

рите в течно състояние. Там се

съхранява за неопределен период

от време според нуждите на по-

требителите.

n Регазификацията включва загря-

ване на течността до достигане

на температура над 0 °C. Този

процес бива извършен при високо

налягане от порядъка на 60 до 100

bar. Подгряването се осъществя-

ва в серия от топлообменници,

използващи температурата на
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морската вода за загряващ флуид.

Това се е наложило като най-енер-

гоефективната техника при нали-

чие на вода с необходимите каче-

ства. Проблем с този тип подгря-

ване остава трудната използва-

емост на морската вода, поради

многото примеси и нейната коро-

зивност. В моменти на авария в

топлообменниците газът се пре-

насочва към резервен изпарител,

използващ изгарянето на част от

горивото в резервоарите за про-

изводство на необходимата топ-

линна енергия.

n На изхода от терминала за рега-

зификация, вече превърнатият в

газ метан, поради нужда от съот-

ветствие със стандартите, бива

обработен. Обработката може да

включва изменение на калорично-

стта на продукта чрез добавяне

на примеси от азот, бутан или

чрез смесване с други газове.

Важно действие след регазифика-

цията е обработването на газа с

одорант с цел покриване на мер-

ките за безопасност на този тип

енергоносител.

Регазификацията може да бъде

извършена в наземни съоръжения,

както и на плаващи платформи. Пла-

ващите регазификационни шлепове

притежават преимуществото на

подвижността и по този начин мо-

гат да навлизат в райони без изгра-

дени наземни централи, установя-

вайки нови пазари за втечнения при-

роден газ.

Като допълнение към регазифика-

цията могат да се извлекат много

ползи от енергията отделена при из-

вършването на процеса. Студът

отделен при превръщането на мета-

на отново в газ може да бъде изпол-

зван за производство на кислород и

азот в течно състояние от въздуха.

Ползите могат да бъдат увеличени

също при конструирането на рега-

зификационната станция в близост

до стоманодобивни заводи или дру-

ги промишлени предприятия.

Пренос на газа чрез
подводни газопроводи

Подводните газопроводи по ста-

тистически данни доставят прибли-

зително 45% от необходимия газ за

Европа. За целта е необходимо каче-

ствено и прецизно изработване на

газопреносната мрежа. За начало е

необходимо правилно картографира-

не на дъното на водния басейн, по

който ще се строи газопровода с цел

избягване на препятствия от вся-

какъв род. Препятствията могат да

бъдат преместени или заобиколени.

Тръбите се поставят на морско-

то дъно от специални плавателни

съдове, които представляват огром-

ни плаващи платформи с място за

настаняване на стотиците хора

работещи по газопроводите. Рабо-

тата по една линия се извършва от

няколко различни по размер и пред-

назначение съда. Специални шлепо-

ве снабдяват непрестанно полага-

щата платформа с тръби като във

всеки момент трябва да са налице

тръбни заготовки за 12 часа рабо-

та.

Тръбите след разтоварването на

платформата постъпват за завар-

ка и след това в специален конвей-

ер. Всяка заварка е тествана с улт-

развук за дефекти. Нанася се анти-

корозионно покритие на всички

сглобки след заваряване. От вътреш-

ната страна газопроводите са об-

работени с антифрикционни мате-

риали с цел по-малки загуби на наля-

гане при транспортирането на газа.

Външната обвивка на тръбите е

обработена с антикорозионно покри-

тие и неплаваща бетонена облицов-

ка. Рампа разположена под точно

определен наклон на поставящата

платформа полага газопроводите на

морското дъно. По правило газопро-

водите се задържат на морското

дъно от собственото си тегло. Не

е нужно да бъдат фиксирани, тъй

като един участък тежи около някол-

ко тона след поставянето на бетон-

ната обвивка. Поставянето на про-

водите по дъното се извършва в

предварително подготвени изкопи,

като на места те биват засипвани

с цел подсигуряване на стабилност.

Процесът по поставянето на под-

водните газопроводи започва не от

брега, както би се предположило, а

от морето. Те се състоят от раз-

лични отсеци, построени по различ-

но време от различни съдове, свърза-

ни помежду си. Поради вариациите

в дълбочините на отделните отсе-

ци са необходими различни по дебе-

лина на стената тръби, осигурява-

щи необходимата якост при различ-

ни налягания.

След извършване на подводния

монтаж секцията под морското

равнище се свързва с наземната

секция. Правят се изследвания при

работното налягане на газопровода

и след преминаването им съоръже-

нието се пуска в експлоатация.

Икономически аспекти
при използването на
втечнен природен газ

Търговията с втечнен метан е

стабилна през 2013 г. е около 236

милиона тона годишно. Катар оста-

ва най-големия доставчик на енергия

от този тип, докато Япония прите-

жава доминираща роля във вноса и

потреблението на глобалните ресур-

си на втечнен природен газ – 37% от

световната продукция. През 2013 г.

42% от износа на природен газ се

оперират от държави от средния

изток.

Европейските доставки намаля-

ват през втората половина на 2013

г. с увеличаване на доставките към

по-платежоспособни пазари в Латин-

ска Америка и Тихоокеанските реги-

они, по данни на IGU. Предполага се,

че източните страни ще останат

най-големия потребител на втечнен

природен газ за 2014 г.

От 2008 г. насам 11 нови държави

са започнали да внасят втечнен газ

за собствени нужди, разширявайки

географския обсег и разнообразието

на различните пазари. В някои държа-

ви като Южна Корея и Япония втеч-

неният природен газ се използва за

покриване изцяло на газовите нужди,

докато други страни използват ко-

личеството внесен втечнен газ за

допълване на разликата между мес-

тното производство и нуждите при

пиково натоварване.

Въпреки стабилните пазари на

втечнения газ, все още не е устано-

вен "глобален" пазар с единна цена и

точно определена структура. По-

скоро се наблюдават силно развита

регионална търговия и създаване на

връзки между пазарите на отделни-

те зони.

доц. д-р инж. Пенка Златева,

инж. Ради Димитров
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Финландската компания MW Power специализирана в изграж-

дане под ключ на малки когенерационни централи е част от

енергийното поделение на финландската корпорация Valmet.

Търговско представителство за България на Metso Automation

и Valmet Power е фирма Герион ЕООД. MW Power предлага съвре-

менни решения за производство на електричество и отопле-

ние за малки и средни по мащаб приложения с фокус върху ус-

тойчивото генериране на енергия, гъвкавото оползотворява-

не на възобновяеми горива, иновативните технологии и висо-

кото качество на обслужване.

Модулни когенерационни системи на
биомаса

Ключови решения в широкото портфолио високоефективни

енергийни технологии на фирмата са двата модела модулни

когенерационни централи на биомаса - Biopower 5 и Biopower

8. Централите осигуряват комбинирано производство на елек-

трическа и топлинна енергия в широк мощностен диапазон.

Моделът Biopower 5 се предлага в пет различни варианта, с

капацитет за производство на електроенергия от 3,8 до 5,6

MW и от 1 до 14 MW топлинна енергия.

Biopower 5
Когенерационната инсталация Biopower 5 включва патен-

тованата скарна система BioGrate, която позволява изгаряне

с висока ефективност и ниски емисии на азотни и въглеродни

окиси на биомаса с влагосъдържание до 60%. Инсталацията

осигурява чиста и ефикасна работа и предлага практическо

решение на въпроса как да се използват пълноценно възобно-

вяемите енергийни източници с минимално негативно въздей-

ствие върху околната среда.

Горивна система BioGrate
Системата BioGrate е базирана на патентована техноло-

гия с въртяща се конусовидна скара, разделена на няколко са-

мостоятелно въртящи се зони (пръстени). Първично постъпва-

щият в системата въздух се разпределя равномерно между

отделните плочи на скарата за по-ефективно горене. Горив-

ната система е с тристепенно подаване на въздух, а гориво-

то се зарежда в долната част на инсталацията, която раз-

полага със специален контейнер за влажна пепел. Котелът в

системата е с капацитет 17,8 MW топлинна енергия.

Високоефективни модулни когенерационни

системи на биомаса от финландската

фирма Valmet

Инженеринг, доставка и
строителство на електроцентрали

Стандартизираното решение Biopower предлага предвари-

телно проектирани съоръжения и фабрично инсталирани мо-

дули. Това ще ускори разработката на проекта ви и времето

за финализирането му, като в същото време ще подобри ка-

чеството и ще намали рисковете при експолатацията. Пълни-

ят спектър от услуги по инженеринг, доставка и строител-

ство за електроцентрали гарантират тяхната техническа

изправност и икономическа конкурентоспособност. Използва-

нето на местни, възобновяеми енергийни източници от био-

маса осигурява надеждни и устойчиви доставки на електро-

енергия, а гъвкавият избор на горива намалява рисковете,

свързани с пазара на енергия.

Услугите, предлагани от Valmet , са насочени към вашите спе-

цифични приложения и необходими количества произвеждана елек-

троенергия. Обхватът на услугите варира от проектиране до

пълен инженеринг, доставка и строителство на съоръженията.

Договорът за пълно управление и поддръжка гарантира професи-

оналната и дългосрочна работа на съоръжението.

Предимствата на
стандартизираните решения са:
• Бързо и ценово ефективно проектиране;

• Ясен обхват и функционалност;

• Бързо изпълнение на проекта;

• Доказана технология с малко вредни емисии;

• Намален риск от закъснение;

• Предварително проектирани и фабрично тествани модули;

• Атрактивна цена;

• Възможност за доставка на няколко системи.

ГЕРИОН ЕООД
1407 София, кв. Лозенец, ул. "Орел" 2-4

тел: +359 2 868 4435

ivo.yonchev@geryon.biz, www.geryon.biz

Високоефективни модулни когенерационни

системи на биомаса от финландската

фирма Valmet
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Уважаеми д-р Костов, от лятото

на 2013 г. сте председател на Аген-

цията за ядрено регулиране (АЯР).

Представете накратко актуалната

ви дейност и приоритети в рабо-

тата.

Основният приоритет в моята
работа е развиването и утвърждава-
нето на АЯР като компетентен, ав-
торитетен и независим регулаторен
орган. В момента усилията са ни
насочени в няколко направления. В
хронологичен ред започвам с
привършване на работата по изпълне-
ние на Националния план за действие
за изпълнение на мерките от прове-
дените през 2011 г "стрес-тестове".
Работим също така по отразяване в
нашата регулаторна практика на
препоръките, направени от междуна-
родната партньорска проверка на
АЯР, извършена от експерти на Меж-
дународната агенция по атомна енер-
гия (МААЕ) през 2013 г. Продължава-
нето на срока на експлоатация и
повишаването на мощността на 5-и
и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е в цен-
търа на вниманието на нашите екс-
перти по ядрена безопасност. В об-
ластта на радиационната защита
новите моменти са свързани с при-
ложението на ускорителите на заре-
дени частици в медицината. В меж-
дународен план осъществяваме ак-
тивното членство на Република
България в две международни органи-
зации – МААЕ и Обединения институт
за ядрени изследвания в Дубна.

Каква е действащата нормативна

рамка в областта на ядрената енер-

гетика у нас и по-специално тази,

обуславяща процедурите по изграж-

дане на нова ядрена мощност?

Нормативната рамка се състои
от поредица актове, представлява-
щи първично законодателство - как-
то международни правни актове,
така и актове, свързани с вътреш-
ноправната уредба.

Удължаването на срока на
експлоатация на 5-и и 6-и
блок на АЕЦ "Козлодуй" е
наш основен приоритет

ядрена централа за страната или за
отделни региони; управлението на
радиоактивните отпадъци и отра-
ботеното ядрено гориво, които се
получават.

В ЗБИЯЕ е описан лицензионният
процес, съпътстващ изграждането
на ядрена централа или така наре-
чената техническа част. Тя включ-
ва разрешение за избор на площад-
ка, заповед за одобряване на избра-
ната площадка, разрешение за про-
ектиране, заповед за одобряване на
проекта, разрешение за строител-
ство, разрешение за въвеждане в
експлоатация и издаване на лицензия
за експлоатация. Решението по
същество на Министерския съвет
трябва да бъде взето преди издава-
не на разрешение за строителство.

Кога се очаква да приключат ета-

пите по лицензирането и да започ-

не фактическото изграждане на

новото ядрено съоръжение?

Това най-напред зависи от готов-
ността на заявителя. Ако визирате
7-и блок в района на АЕЦ "Козлодуй",
в момента сме на етап издадено
разрешение за избор на площадка.

Какви инициативи са предприети по

отношение удължаване срока на ек-

сплоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ

Козлодуй и каква е ролята на АЯР?

В последните 15 години основно
поради икономически съображения се
очертаха тенденции в световен ма-
щаб за удължаване срока на експлоа-

ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията
за ядрено регулиране, пред сп. Енерджи ревю

В областта на международните
правни актове със задължителна
сила - следва да бъдат отчетени
изискванията на конвенциите в яд-
рената област и на законодател-
ството на ЕС.

В областта на вътрешноправната
уредба основен се явява Законът за
безопасно използване на ядрената
енергия (ЗБИЯЕ), но също така и
Законът за енергетиката, Законът за
опазване на околната среда, Законът
за устройство на територията.

Правната уредба е детайлизира-
на в подзаконови нормативни акто-
ве, между които могат да бъдат
откроени 21 наредби, приети въз
основа на ЗБИЯЕ.

През какви етапи преминава лицен-

зирането на нова ядрена мощност

и на какъв етап са дейностите по

7-и блок на АЕЦ Козлодуй? Какво

предстои в краткосрочен план?

Процедурата по изграждане на
ядрена централа може условно да
бъде разделена на две части – поли-
тическа и техническа. Трябва да
отбележим, че те се съвместяват
във времето и се проявяват паралел-
но с оглед по-гъвкаво протичане на
лицензионния процес. Политическа-
та част обхваща решение по прин-
цип и решение по същество за из-
граждане на ядрена централа. И
двете решения се взимат от Мини-
стерския съвет. Въз основа на реше-
нието по принцип могат да започнат
предварителните проучвания във
връзка с определяне на площадката
и подготовката на доклад по ОВОС.

Решението по същество се взе-
ма от Министерския съвет по пред-
ложение на министъра на икономи-
ката и енергетиката въз основа на
оценка на: ядрената безопасност и
радиационната защита, въздействи-
ето върху околната среда и физичес-
ката защита; социално-икономичес-
кото значение от изграждането на

Удължаването на срока на
експлоатация на 5-и и 6-и
блок на АЕЦ "Козлодуй" е
наш основен приоритет
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тация на ядрените енергийни блоко-
ве и съкращаване на сроковете за
извършване на плановите годишни
ремонти.

За 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй"
проектните срокове изтичат съот-
ветно през 2017 г. и 2021 г. В лицен-
зиите за експлоатация на блокове-
те са определени условията за
продължаване на срока на експлоата-
ция: извършване на комплексно об-
следване на фактическото състоя-
ние на съоръженията на блоковете
и определяне на остатъчния експло-
атационен ресурс на тези съоръже-
ния. Програмите, с които блоковете
ще се подготвят за продължаване
срока на експлоатация, следва да
бъдат представени за съгласуване
в АЯР не по-късно от четири години
преди изтичане на срока на действие
на настоящите лицензии (съответ-

но, 2017 и 2019 г.).
Към настоящия момент е изпълне-

но комплексното обследване на фак-
тическото състояние на оборудва-
нето на блока в съответствие с
горепосочената методология и в
сроковете, определени в графика за
изпълнение на дейностите на осно-
вата на тези документи е изготвен
"Обобщен отчет за резултатите от
комплексното обследване на факти-
ческото състояние и оценка на ос-
татъчния ресурс на Конструкции,
системи и компоненти на 5-и блок"
и "Програма за подготовка на 5-и
блок на АЕЦ "Козлодуй" за продължа-
ване на срока на експлоатация".

В изпълнение на условията на ли-
цензията за експлоатация на 5-и блок,
целият комплект от горепосочени
документи е представен в АЯР в
периода декември 2013 г. - януари 2014

г., след извършения преглед и оценка
по същество на представените до-
кументи през м. май 2014 г. АЯР одоб-
ри програмата за подготовка на 5-и
блок на АЕЦ "Козлодуй" за продължа-
ване на срока му на експлоатация.
Доколкото АЯР предвижда извършва-
не на независима експертиза на част
от документацията, програмата е
одобрена като отворен документ с
възможност за допълване по резулта-
тите от тази експертиза.

В бизнес-плана на АЕЦ "Козлодуй"
за периода 2014-2016 г. са предвиде-
ни съответните средства и финан-
сови ресурси за осигуряване изпълне-
нието на втория етап на проекта.

Предвидена е независима между-
народна проверка под егидата на
МААЕ за потвърждаване готовнос-
тта за дългосрочна експлоатация на
5-и и 6-и блок.
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Учените са на път да отстранят
една от най-големите пречки пред
създаването на суперефективни и
дълготрайни соларни клетки - пре-
гряването. Екип изследователи от
университета Станфорд е открил
начин да накара фотоволтаичните
клетки сами да се охлаждат, като
изтласкват навън нежеланата топ-
линна радиация. Това става възмож-
но чрез добавянето на слой силикат-
но стъкло (силициев диоксид) със
специална текстура към повърхнос-
тта на обикновени соларни клетки.
При нормални условия фотоволтаич-
ните модули обикновено достигат
температури около 55 оC или пове-
че. Това бързо снижава ефективно-
стта им и може значително да съкра-
ти жизнения им цикъл.

Активното охлаждане на соларни-
те клетки (чрез вентилация или ох-
ладители) би било излишно скъпо и в
противоречие със стремежа да се
оптимизира излагането им на
слънце, за да се максимизират доби-
вите. Новоразработената техноло-
гия елиминира нуждата от такива
мерки и предлага по-елегантен паси-
вен подход към охлаждането.

Учените са открили, че с изработ-
ването на специфична текстура
върху силикатното стъкло, съставе-
на от микроскопични пирамиди и ко-
нуси, ненужната топлина може да
бъде пренасочвана под формата на
инфрачервена радиация от повърхно-
стта на фотоволтаичните батерии
към атмосферата.

„Разработката ни пасивно пони-
жава работната температура на
соларните клетки, като значително
подобрява ефективността при пре-
образуването на енергия и увелича-
ва очакваната продължителност на
жизнения им цикъл. Тези нови възмож-
ности вероятно ще стимулират по-
нататъшни разработки в областта
на фотоволтаиката и ще ускорят
масовото прилагане на соларните
технологии“, убедени са учените.

PV батериите преобразуват
слънчевите лъчи в електрическа
енергия. При преминаването на фо-
тони през полупроводниковите зони
на клетките те избиват електрони
от атомите, позволявайки на елек-
тричеството да протича свободно.
Най-успешните и широко разпрост-

ранени технологии, базирани на си-
лициеви полупроводници, преобразу-
ват в електричество максимум 30%
от енергията, която получават от
слънцето. Соларната енергия, която
не бъде преобразувана, генерира топ-
лина, която значително намалява
ефективността на фотоволтаични-
те модули. За всеки градус увеличе-
ние на температурата к.п.д. на клет-
ката спада с около половин процент.

"Този феномен е от особено зна-
чение за PV индустрията, която ин-
вестира огромни суми в оптимизи-
ране на ефективността. Нашата
технология е базирана на покритие,
което може да бъде добавено към
всяка соларна клетка. Именно това
превръща разработката в иновация
с глобална значимост", твърдят из-
следователите.

За да е ефикасно пасивното охлаж-
дане на соларните клетки, те тряб-
ва да могат да се освобождават от
излишната топлина без да губят
енергия. Това е възможно благодаре-
ние на свойствата на светлината
и образуването на специален инфра-
червен "прозорец" в земната атмос-
фера. Вълните с различни дължини в
светлинния спектър взаимодей-
стват със соларните клетки по
различни начини - видимата светли-
на е най-ефективна при производ-
ството на електричество, докато
инфрачервената най-ефикасно пре-
нася топлина. Различните дължини на
вълните предполагат и различно
пречупване в зависимост от типа и
формата на материала, през който
преминават. Учените се възползват

от тези базови принципи при създа-
ването на силикатния слой, през
който видимата светлина премина-
ва безпрепятствено, като същевре-
менно се увеличава количеството
топлинна енергия, която може да
бъде изведена от соларната клетка.

"Силициевият диоксид е прозрачен
за видимата светлина, като същев-
ременно пречупва по специфичен
начин лъчите с определени дължини
на вълната. Специално проектирани-
ят за целта силикатен слой улесня-
ва напускането на топлината от
соларните клетки, без да влияе не-
гативно на ефективността им",
обясняват изследователите.

За да тестват откритието си,
те сравняват два силикатни слоя с
различна текстура - единият гладък
и с дебелина 5 мм, а другият - по-
тънък и със специална шарка от
микроскопични конуси и пирамиди с
размери едва няколко микрона във
всяко направление. Чрез прецизно
контролиране на размера и позицио-
нирането им микроформите могат
да бъдат настроени така, че да
пречупват и пренасочват само неже-
ланата инфрачервена светлина.

"Целта беше да понижим работна-
та температура на фотоволтаични-
те модули, без да влошим свойства-
та им да абсорбират слънчевата
светлина. Ако гладкият силикатен
слой позволяваше известно самоох-
лаждане, но през него се губеше и
енергия, то грапавият слой осигури
извеждане само на инфрачервената
светлина и се доближи до идеалния
сценарий“, допълват учените.

Създадоха самоохлаждащи
се соларни клетки
Създадоха самоохлаждащи
се соларни клетки
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Учени от университета в Южна
Калифорния са разработили дългот-
райна презареждаема батерия, коя-
то е базирана на вода и евтини орга-
нични компоненти. Революционното
решение, което не съдържа метали
и токсични материали, е предназна-
чено за съхранение на енергия в елек-
троцентрали и големи ВЕИ инстала-
ции. Батерията може да направи
енергийната мрежа по-устойчива и
ефективна чрез създаване на маща-
бен резерв от енергия, който да бъде
използван по всяко време.

"Батериите обикновено имат око-
ло 15-години живот или приблизител-
но 5000 цикъла на презареждане",
обяснява Шри Нараян, професор по
химия в университета в Южна Кали-
форния. "Литиево-йонните батерии
деградират след около 1000 цикъла,
а производството им струва близо
10 пъти повече от това на конвен-
ционалните. Ето защо органичните
поточни батерии имат потенциала
да променят завинаги системите за

Нанотехнолози от изследовател-
ската лаборатория към университе-
та в Централна Флорида са разра-
ботили технология за едновременно
пренасяне и съхранение на енергия
чрез обикновен меден проводник.
Понастоящем конструкцията е ба-
зирана на меден проводник, но с усъ-
вършенстването на нанотехнологи-
ята вероятно ще бъдат разработе-
ни и тотално нов вид влакна с нано-
структура, които ще бъдат използ-
вани като проводници батерии, допъ-
лват учените.

Широко приложение технологията
би могла да намери в дизайна и раз-
работката на електрически превоз-
ни средства, космическо оборудване
и преносими електронни устрой-
ства. Възможността кабелите да се
превърнат в батерии обещава да
остави тежките и обемни акумула-
торни системи в миналото. В бъде-
ще производителите ще могат да
създават още по-миниатюрни, тънки
и леки електронни устройства или
да оползотворяват пространство-

Нанотехнология превръща
кабелите в батерии

то, отделяно досега за батерия, за
други цели и нови функции.

Екипът нанотехнолози започва
разработките си с единичен меден
проводник, като впоследствие доба-
вя отгоре слой ултратънки нановлак-
на, покрити със специална сплав,
които го превръщат в електрод. За
да е възможно съхранението на дос-
татъчно енергия, така че кабелът да
заработи като батерия, се оказва, че
са необходими два такива електро-
да. Ето защо учените добавят много
фин слой пластмаса върху получения
първи електрод, като още веднъж
повтарят процедурата с нановлакна-
та отгоре и завършват с метална
обвивка. Слоевете биват залепени
един към друг със специален гел. Тъй
като слоят нановлакна на практика
се явява изолация, проводникът в
сърцевината запазва способността
си да провежда ток, а пластовете
около него независимо съхраняват
големи количества енергия.

Така екипът успява да създаде
своеобразен суперкондензатор от

външната страна на медния провод-
ник. Суперкондензаторите по принцип
съхраняват големи количества енер-
гия като тези, необходими за стар-
тирането на превозно средство или
тежко механизирано оборудване.
Въпреки че технологията все още се
нуждае от редица подобрения, учени-
те са убедени, че тя е подходяща и
за други видове материали, например
текстилни нановлакна, способни да
съхраняват големи количества енер-
гия за мащабни приложения.

Нанотехнология превръща
кабелите в батерии

съхранение на енергия, като внесат
простота, надеждност и устойчи-
вост и сведат до минимум разходи-
те за производство", допълва той.

Новата поточна батерия е бази-
рана на конструкция, наподобяваща
горивна клетка, с два резервоара с
електроактивни материали, разтво-
рени във вода. Разтворът се изпом-
пва в клетка с мембрана между два-
та флуида и електроди от всяка
страна. Резервоарите могат да
бъдат с различна големина в зависи-
мост от нуждите, като така се
увеличава и общото количеството
енергия, което може да бъде съхра-
нено. Централната клетка пък може
да бъде модифицирана така, че да ос-
вобождава енергията по-бързо или
по-бавно – отново според потребно-
стите, като по този начин променя
мощността, която системата може
да генерира.

Изключителната важност на науч-
ното откритие се корени в електро-
активните материали. Вместо изпол-

званите в досегашните батерии
метали и токсични материали, Нара-
ян и екипът му търсят органично
съединение, което може да бъда раз-
творено във вода. Такава система би
била безвредна за околната среда и
много по-евтина, уверени са учените.
Чрез комбинация от специфичен мо-
лекулен дизайн и множество опити на
принципа „проба-грешка“, те стигат
до извода, че дадени окислени орга-
нични съединения, наречени хинони, са
подходящо решение. Хиноните могат
да бъдат открити в растенията,
гъбите и бактериите, както и при
някои животни, и участват в проце-
сите фотосинтеза и клетъчно диша-
не. "Именно тези молекули природа-
та използва за пренос на енергия",
подчертава професор Нараян. Понас-
тоящем хиноните, необходими за про-
изводството на органичните бате-
рии, се получават от естествени
въглеводороди. Учените вярват, че в
бъдеще ще могат да ги добиват и от
въглероден диоксид.

Евтина "зелена" батерия ще
съхранява ВЕИ енергия
Евтина "зелена" батерия ще
съхранява ВЕИ енергия
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