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ЕС инвестира 647 млн. евро в енергийната инфраструктура
Споразумение за отпускане на 647 млн. евро за ключови инфраструктур-

ни проекти постигнаха държавите членки на ЕС, съобщиха от Европейс-

ката комисия. Основната част от средствата се предоставят за проекти

в газовия сектор в региона на Балтийско море, както и в Централна и

Югоизточна Европа. „Финансираните проекти ще увеличат енергийната

сигурност на Европа и ще спомогнат за прекратяване на откъснатостта

на някои държави членки от енергийните мрежи на ЕС“, коментират екс-

перти от ЕК.

Освен изграждането на нови газопроводи се подпомага строежът на

терминали за товарене на втечнен природен газ (LNG). Ще бъде оказана

финансова помощ и на проекти за иновационни технологии в електроенер-

гийния сектор. Те включват проучване на възможността за създаването

на подводен кабел с дължина 700 км за постоянен ток с високо напрежение

между Норвегия и Обединеното кралство, както и на проект за интелиген-

тни мрежи по границата на Ирландия и Обединеното кралство (Северна

Ирландия). Средства за реализиране получават общо 34 проекта, 16 в

сектора на природния газ и 18 - в електроенергийния сектор. Предстои до

края на годината ЕК да приеме официално списъка на предложенията, ко-

ито ще получат финансово подпомагане в рамките на Механизма за свързва-

не на Европа - Енергетика.

Schneider Electric предлага курс за качествено електрозахранване
Schneider Electric предлага онлайн курс „Системи за качествено елект-

розахранване за индустрията и инфраструктурата“ в рамките на своята

обучителна програма Energy University, съобщиха от компанията. Курсът е

предназначен за инженери, подизпълнители по механичната част, както и

за всеки участник в поддръжката на критични инфраструктури. Той оси-

гурява базови познания в областта на приложенията и предизвикателства-

та пред качественото електрозахранване. „Неподходящото оборудване и

неправилният монтаж могат да доведат до прекъсване в захранването,

което намалява производителността, увеличава разходите и вреди на

професионалната репутация. При критичните приложения проблемите в

захранването могат да застрашат и човешкия живот. Разбирането на

предизвикателствата в конкретната ситуация и идентифицирането на

начините за справяне с тях са от решаващо значение“, споделят от ком-

панията. Програмата Energy University на Schneider предлага над 200 без-

платни обучения, свързани с центрове за обработка на данни и енергийна

ефективност.

ДП РАО изгражда цех за преработка на радиоактивни отпадъци
ДП РАО започна строителство на цех за преработка на материалите

от изведените от експлоатация ядрени мощности, съобщиха от предпри-

ятието. Изграждането е стартирано след влизането в сила на разреше-

нието за строеж в края на месец октомври т.г.

Цехът за раздробяване и деактивация се реализира в рамките на проект,

подготвен от групата за управление на проектите „Извеждане от експ-

лоатация – Национално хранилище“ в ДП РАО. Дейностите по реализира-

нето на проекта включват изграждане, доставка, монтаж, изпитания и

пускане на машини за раздробяване на повърхностно радиоактивно-замър-

сени материали, както и на оборудване за суха, водна, химична и електро-

химична деактивация на материалите от демонтираното оборудване на

блокове 1 – 4 на АЕЦ Козлодуй. След преминаването на материалите през

цеха те ще се опаковат в палети и ще се насочват към съоръжението за

измерване и освобождаване от регулаторен контрол.

„Целта е да бъде изградено съоръжение за безопасно, технологически

ефективно управление на материалите, получени в процеса на извеждане

от експлоатация“, коментират от предприятието. Предвижда се съоръже-

нието да бъде завършено пред месец март 2017 г.
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ЦЕРБ въведе технология за онлайн мониторинг на вибрациите в ТЕЦ Скопие
Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) въведе нов метод за намаляване

на разходите за техническа поддръжка в енергетиката в ТЕЦ Скопие,

съобщиха от компанията. Технологията предлага възможност за редуцира-

не до 50% на отделяните средства. Според специалисти на ЦЕРБ посред-

ством нея авариите могат да бъдат намалени наполовина, ако се въведе

дистанционен контрол на съоръженията във водно- и топлоелектрически-

те централи.

„Системата за онлайн мониторинг на вибрациите на двигателите и ге-

нераторите извършва непрекъснат дистанционен контрол и отчита непос-

редствено влошаване на състоянието на съоръженията. Основен показател

за това е промяна във вибрациите. Проследяването на измененията се из-

вършва със специални технически приспособления от специалисти, които

успяват да забележат зараждащите се повреди в много ранна фаза и из-

вършват необходимите превантивни действия“, коментираха от ЦЕРБ.

Съоръженията на ТЕЦ Скопие, където ще бъде въведена системата, се

поддържат изцяло от българската компания.

Завърши плановият ремонт на VI блок в АЕЦ Козлодуй
Плановият ремонт на VI енергоблок в АЕЦ Козлодуй приключи успешно на

20 октомври т.г., съобщиха от дружеството. Блокът беше включен в паралел

с електроенергийната система на страната след извършена проверка и

получено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.

В рамките на ремонта са извършени всички първоначални дейности по

рехабилитация, профилактика на оборудването и на системите на блока,

които са в съответствие с проектите за продължаване на срока на ек-

сплоатация, мерки от Националния план за действие след проведените

стрес тестове и за повишаване на топлинната мощност до 104%, както

и значими допълнителни дейности, вследствие на установени след спира-

нето дефекти по оборудването.

European Utility Week 2014 представи иновации в енергетиката
От 4 до 6 ноември т.г. в Амстердам се проведе специализираното из-

ложение и конференция European Utility Week 2014. Събитието събра на едно

място специалисти в областта на изграждането и сигурността на енер-

гийните мрежи, производството на енергия от възобновяеми енергийни

източници, изграждането на интелигентни домове и градове и др. Конфе-

рентната програма включваше над 300 водещи лектори, които обхванаха

всички основни направления и актуални въпроси за сектора.

„Иновациите извеждат на преден план в глобалния дневен ред въпросите

в областта на енергията и са от ключово значение за намеренията на

Европа да създаде конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна иконо-

мика“, заявиха организаторите на форума.
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Проведе се първото издание на изложението World Nuclear Exhibition
На 14 октомври т.г. в Париж официално беше открито първото издание

на международното специализирано изложение за ядрена енергия World

Nuclear Exhibition - WNE. В рамките на трите дни на форума компании и

експерти от цял свят обсъдиха съвременните тенденции и предстоящите

стъпки, които са необходими за развитието на сектора. Форумът се

организира от Френската асоциация на износителите на ядрена енергия и

обедини разнообразни конференции, работни срещи и кръгли маси.

"Световната платформа World Nuclear Exhibition е посветена на всички

направления в областта на ядрената енергия и целта й е да предостави

възможности за обмен на информация и потенциални бизнес партньорства

в световен мащаб. По време на събитието компании от страни по целия

свят показваха ноу-хау и умения във всички сфери на индустрията за ядрена

енергетика", коментираха организаторите.

ABB ще извърши присъединяване на соларни мощности от 100 MW парк
ABB спечели поръчка на стойност 55 млн. щатски долара от основната

енергийна компания в Обединените арабски емирства DEWA (Dubai Electricity

& Water Authority) за изграждането на подстанция, която интегрира произ-

вежданата енергия от соларния парк Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Съоръ-

жението ще повиши капацитета за пренос и надеждността на мрежата.

Втората фаза на изграждане на 100 MW соларна централа, която е разпо-

ложена на 50 км от Дубай, ще започне през 2017 г. „Паркът е един от най-

големите проекти в областта на възобновяемите източници в Средния Изток

и Северна Африка. Очаква се да покрие повече от 40 кв. км и да произвежда

1000 MW чиста енергия, когато е напълно завършена през 2030 г.“, уточня-

ват от ABB. „Подстанцията ще подпомогне повишаването на преносния

капацитет и ще доставя зелена енергия, за да задоволи нарастващите

нужди в региона“, коментира Клаудио Фачин, завеждащ дивизия Енергийни

системи в ABB.  Компанията ще отговаря за проектирането, инсталаци-

ята и пускането в експлоатация на съоръжението.

Европейска газова конференция във Виена през януари 2015г.
Предстоящото издание на Европейската газова конференция ще се

проведе от 27 до 29 януари 2015 г. във Виена, Австрия. Събитието ще

разгледа всички критични въпроси, сред които ролята на втечнения при-

роден газ и дела на природен газ в европейския енергиен микс, както и

необходимостта от увеличаване на пазарната интеграция и др.

Форумът ще даде среща на повече от 300 специалисти от 80 водещи

компании, лидери в областта на производството и добива на природен газ,

както и представители на различни държавни институции, ангажирани в

енергийния сектор. Лектори в конферентните дни ще бъдат мениджъри от

водещи компании като Shell, E.ON Global Commodities, Газпром, ACER и др.

ContourGlobal придоби 201 MW ВЕИ мощности в Централна и Източна Европа
ContourGlobal обяви, че е придобила ВЕИ централи с обща мощност около

201 MW в Австрия, Словакия и Чехия от австрийската банкова група

Raiffeisen. Сделката включва осем вятърни парка в Австрия с обща мощ-

ност 161 MW и соларни централи в Чехия и Словакия с обща мощност 40

MW. ContourGlobal подписа и споразумение с RENERGIE (филиал на Raiffeisen-

Holding NO-Wien) за придобиване на други 103 MW мощности, както и за 98

MW с REE (филиал на Raiffeisen-Leasing). Така компанията ще разполага с

1,4 GW ВЕИ мощности в Южна Америка, Европа и Африка. В Източна Ев-

ропа ContourGlobal притежава електроцентрали в България, Украйна, Румъ-

ния, Словакия, Чехия и Полша. „Тази важна сделка разширява нашето пор-

тфолио от възобновяеми мощности и продължава почти десетгодишната

ни инвестиционна дейност в Централна и Източна Европа. Виена е много

добър център за нашата разрастваща се дейност в региона. Вече близо

десет години австрийските банки и фирми за бизнес услуги оказват под-

крепа на дейността ни в Източна Европа“, коментира Джоузеф Бранд,

президент и главен изпълнителен директор на ContourGlobal.
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GE, Интер РАО и Ростех откриха завод за газови турбини
„Руски газови турбини“, съвместно дружество на GE, Интер РАО и Рос-

тех, откри в края на октомври т. г. завод за производство и поддръжка на

газови турбини 6FA (6F.03) в руския град Рибинск, съобщиха от General Electric.

"Максималната производствена мощност на предприятието достига до 20

газотурбинни инсталации годишно, което позволява да се отговори на

търсенето на високоефективни енергоблокове за проекти за комбинирано

производство на топло- и електроенергия", коментираха от компанията.

Според специалистите турбината 6FA е високотехнологично решение с

коефициент на полезно действие до 55% при комбиниран цикъл на производ-

ство. Тя се отличава с надеждност, компактност, възможност за работа

с различни видове горива дори при неблагоприятни атмосферни условия. В

проекта "Руски газови турбини" GE притежава дял от 50%, а останалите две

компании - по 25%. Стойността на инвестициите, които са вложени в

създаването и развитието на производството възлиза на 5 млрд. рубли.

В София се проведе Пета регионална енергийна конференция
На 28 и 29 октомври т.г. в София се проведе Регионална енергийна кон-

ференция, организирана от Български енергиен и минен форум. Темата на

конференцията бе „Регионално енергийно развитие и енергийна сигурност„.

Петото издание на форума бе открито от вицепремиера по икономическата

политика и министър на регионалното развитие и инвестиционното проек-

тиране Екатерина Захариева. Тя подчерта четири основни приоритета, които

са важни за енергийната сигурност на страната. Според министър Захари-

ева на първо място е доброто управление в сектора, което се изразява в

добро управление в държавните дружества, но и в стратегическа визия за

дългосрочната политика, която е липсвала през последните години.

Във форума участваха над 120 международни експерти от 11 европейски

държави, които дискутираха различни аспекти на енергийния сектор, сред

които диверсификацията и доставките на природен газ, добива на въглища

и алтернативни горива като стратегически национален ресурс и др.

Създават Зелен енергиен клъстер "Констанца-Добрич"
Стартира създаването на Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“,

част от съвместен проект на Бизнес агенция Варна - клон Добрич и Морски

университет - Констанца по програма за трансгранично сътрудничество

Румъния - България. Проектът е насочен към обединение на широка група

заинтересовани страни и организации от двете страни на границата,

които са свързани с дългосрочното развитие на възобновяемите енергийни

източници. Една от целите на проекта е планирането на експлоатация

чрез създаването на обща стратегическа пътна карта.

„Общата цел на проекта е да гарантира устойчиви благоприятни усло-

вия в трансграничния регион както за растежа на индустрията с еколо-

гично чиста енергия, така и за увеличаването на енергийния потенциал на

местните индустрии“, обясняват партньорите в новия клъстер.

Изложение за хидроенергетика в рамките на Renexpo South-East Europe 2014
В рамките на Renexpo South-East Europe 2014 между 19 и 21 ноември т.

г. в Букурещ ще се проведат търговско изложение и специализирана кон-

ференция за хидроенергетика. По време на Renexpo Hydropower експерти,

разработчици и потребители ще дискутират възможностите на сектора

в Румъния и в Югоизточна Европа. Свои решения ще представят около 30

изложители, сред които Dive Turbine, Global Hydro Energy, WWS Wasserkraft,

Mazlum, Voith Hydro, Hydro CINK и Gajek Engineering. На 20 ноември органи-

заторите от REECO ще проведат и седмо издание на международната

конференция „Малки ВЕЦ в Румъния“. В рамките на форума ще бъдат разис-

квани теми, свързани с екологични стандарти, околната среда, възможно-

стите за финансиране, действащото законодателство, както и практи-

чески примери с действащи малки водноелектрически централи.



8 брой 5/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

       социацията на българските

енергийни агенции (AБEA) предста-

ви победителите в тазгодишната

ВЕИ Шампионска лига – фирми и

организации, отличени за реализира-

не на иновативни инсталации за

производство на енергия чрез опол-

зотворяване на биомаса и слънчева

енергия. Състезанието се проведе в

две категории – лига "Биомаса" и лига

"Слънчева енергия", а отличените

получиха специално изработени

"олимпийски" медали. Официалната

церемония по награждаването се

състоя на 2 октомври т.г. в Конгрес-

ния център на Международния пана-

ир в Пловдив.

Златен медалист във ВЕИ Шампи-

онска лига „Слънчева енергия“ е об-

ластната администрация на Габро-

во с фотоволтаична централа, ин-

сталирана на фасадата на сградата.

Второ място с фотоволтаична елек-

троцентрала, монтирана на покри-

ва, спечели жилищен блок в София. PV

централата не само покрива нужди-

те на обитателите, но и продава

електрическа енергия на ЧЕЗ. Енер-

гонезависима мандра за биогаз и две

инсталации за производство на

топлинна и електрическа енергия от

селскостопански отпадъци са побе-

дителите в лига "Биомаса". Те са

изградени от три фирми.

Отличените в лига
"Биомаса"

В лига "Биомаса" бяха отличени

фирмите Бонитрекс, Атанасов груп

ВЕИ Шампионска
лига 2014
ВЕИ Шампионска
лига 2014
АБЕА представи финалистите в Лига "Биомаса" и Лига
"Слънчева енергия"

и Атаро Клима за принос

в популяризирането на

биомасата и изградени

инсталации. Златният

медал и купата бяха

присъдени на фирма Бо-

нитрекс за първата в

България енергонезависи-

ма мандра на биогаз с

иновативна пречиства-

телна станция за отпад-

ни води с анаеробно

стъпало. Инсталацията

осигурява пречистване

на отпадъчната произ-

водствена суровина - сур-

ватка (цвик), както и на

измивните води. Добити-

ят биогаз се използва в

котелното на мандрата

за технологични нужди, а

пречистената отпадна

вода се зауства директ-

но в околната среда. Произведеният

биогаз е 900 м3/ден. Мандрата рабо-

ти автономно, оползотворявайки

100% от енергията на произведения

биогаз.

Със сребърен медал бе отличена

фирма Атанасов Груп за реализиран

проект по оползотворяване на рас-

тителни и животински отпадъци за

комбинирано производство на елек-

трическа и топлинна енергия. Коге-

нерационната инсталация е с номи-

нална мощност 800 кВт. Тя оползот-

ворява 40 тона растителна маса от

близо 4000 дка обработваема площ.

Другият необходим компонент –

оборският тор, се предоставя от

фермери от областта, а в замяна те

получават "биотор", който се изпол-

зва за отглеждане на фураж. 50% от

топлинната енергия се оползотво-

рява за собствени нужди, другата

част – за модулни сушилни за селс-

костопанска продукция. Общата

стойност на инвестицията е 6 700

000 лева, като за финансирането й

са използвани няколко източника:

10% собствени средства, 10% - от

донорска програма на Европейската

банка за развитие и 80% - кредити-

ране. Когенерационната инсталация

е изградена в сътрудничество с ав-

стрийската фирма Biogest. Главен

изпълнител на строителните дей-

ности е фирма Свети Никола - Доб-

рич. Ако системата бъде надграде-

А
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на с допълнителни съоръжения за

обогатяване на биогаза, получени-

ят продукт ще се включи директно

в газопреносната мрежа.

Бронзов медал получи Атаро Кли-

ма за биогаз инсталацията "Биона"

край село Цалапица, Пловдивска об-

ласт. Инсталацията служи за опол-

зотворяване на животински отпадъ-

ци - тор от кравеферма, както и

селскостопански отпадъци от 5000

дка, ябълков пулп и други. От полу-

чения биогаз се произвежда елект-

рическа и топлинна енергия с мощ-

ност 1,56 МВт. Инвестицията е на

стойност 6 000 000 евро (още за

проекта четете на стр. 10).

Лига "Слънчева енергия"
излъчи трима
финалисти

В Лига „Слънчева енергия„ за при-

нос в популяризиране и иновации на

инсталации на слънчева енергия бяха

отличени: областна администрация

Габрово, етажната собственост на

бл. 63, ж.к. "Христо Смирненски" в

София, УМБАЛ "Царица Йоанна –

ИСУЛ".

Първо място, със златен медал и

купа, зае областна администрация

Габрово - за изграждане на фотовол-

таична инсталация за производство

на електрическа енергия на фасада-

та на административна сграда на ул.

"Брянска" 30, гр. Габрово. Изградена-

та инсталация е с номинална мощ-

ност 35,19 kWp и се състои от 416

фотоволтаични панела с обща площ

595 м2, монтирани на южната, източ-

ната и западната фасади на сграда-

та. Произведената енергия се изпол-

зва за собствени нужди, като за

гарантиране на автономност инвер-

торите са свързани с акумулаторен

масив. При наличие на достатъчно

произведена енергия от фотоволта-

ичните модули се захранват резер-

вираните потребители, а излишъкът

се използва за зареждане на акуму-

латорите. Липсата на достатъчно

енергия от фотоволтаичните пане-

ли се компенсира от енергията,

съхранена в акумулаторния масив,

като след изчерпване на тази енер-

гия до определено ниво инвертори-

те преминават в режим на зарежда-

не и възстановяват енергията в

акумулаторите чрез електропренос-

ната мрежа.

Инвестицията в инсталацията е

на стойност 250 000 лв. с ДДС. Из-

пълнител е фирма Топлик. Финанси-

рането на инсталацията и цялост-

ното обновяване на сградата е оси-

гурено от Националния доверителен

екофонд (85%) и държавния бюджет

(15%).

Второто място е за етажната

собственост на бл. 63, ж.к. "Христо

Смирненски", гр. София. Отличеният

проект е фотоволтаична инстала-

ция за производство на електричес-

ка енергия, изградена на покрива на

блока. Инсталирани са 120 поликри-

стални фотоволтаични панела с

обща номинална мощност 28,2 kWp.

Фотоволтаичната инсталация оси-

гурява достатъчно енергия за живе-

ещите във входа. Сключен е договор

за изкупуване на енергията с ЧЕЗ-

България за 20 години на преферен-

циална цена 0.285 лв./кВтч. При тази

цена инсталацията се изкупува за 12

години. Допълнителна полза е засен-

чването и запазването за по-дълго

време на хидро- и топлоизолацията

на покрива. Стойността на инста-

лацията е 145 000 лева с ДДС. Очак-

ваният ефект е приход за етажна-

та собственост от продажбата на

електроенергия на стойност около

11 000 лв. годишно.

Трето място и бронзов медал бяха

присъдени на УМБАЛ "Царица Йоан-

на – ИСУЛ" за фотоволтаична инста-

лация за производство на електри-

ческа енергия. Инсталирани са 105

фотоволтаични панела, всеки с но-

минална мощност 240 Wp или обща

мощност на инсталацията - 25,2

kWp. Инсталацията e от т. нар.

островен тип и осигурява непрекъ-

снато захранване на отделението по

хемодиализа към болницата. Не-

прекъснатостта на захранването се

осигурява чрез съвременно управле-

ние на Schneider Electric, като бате-

рии на фирма HOPPECKE с гелов

електролит и капацитет 548 ампер-

часа при необходимост се зареждат

с енергия от панелите или от ЧЕЗ и

съответно покриват необходимия

товар на отделението. Стойност-

та на инсталацията е около 137 000

лева с ДДС. Очакваният ефект е

постигането на годишни икономии

от 49 000 kВтч електроенергия на

стойност 10 186 лв. с ДДС по цени

на електроенергията от април т. г.

Спестените емисии въглероден ди-

оксид се оценяват на 33,47 тона/

годишно.



10 брой 5/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Инж. Айгътов, Еллон е компания,

предлагаща решения в сферата на

ОВК и соларните инсталации. Пред-

ставете накратко дейността си,

както и приоритетните проекти,

по които работите.

Фирма Еллон е дъщерна фирма на

Атаро Клима ЕООД, чиято дейност

е в областта на вентилацията и кли-

матизацията. Началото й бе поста-

вено през 2010 година в Пловдив с цел

производство, разработка, проекти-

ране на системи в областта на ОВК-

инсталациите и монтажни конст-

рукции за фотоволтаични инстала-

ции. От две години Еллон работи в

сферата на биогаз инсталациите.

Със сигурност и други партньори

от фотоволтаичния сектор ще спо-

делят мнението, че бъдещето на

ВЕИ сектора са биогаз и биомаса

централите. В тази връзка ние

бързаме да отговорим на търсене-

то на пазара и за целта поддържа-

ме непрекъснат контакт с българс-

ките фермери. По Нитратната ди-

ректива фермерите могат да изгра-

Бъдещето на ВЕИ
сектора са биогаз и
биомаса централите

Инж. Чавдар Айгътов, управител
на фирма Еллон, пред сп. Енерджи ревю

дят такива централи, като от една

страна ще оползотворят добития

животински тор, а от друга - ще

получават средства от енергораз-

пределителните дружества. Био-

газът е нещо различно, чисто зако-

нодателно е уредено самостоятел-

но. Добитата топлина освен за про-

изводство на електричество може

да се използва за сушилни и оранже-

рии, намалявайки чувствително раз-

ходите за отопление.

Наскоро бе открита електроцент-

рала на биогаз в Цалапица, реализи-

рана от Вас. Разкажете повече за

проекта на читателите на сп.

Енерджи ревю.

Проектът Биона Газ е биогаз ин-

сталация с общ капацитет 1.5 MW.

Основното зареждане на ферменто-

ра е от смес на говежди тор с допъ-

лнителни продукти като царевичен

силаж и слама. Инсталацията е ло-

кализирана в землището на с. Цала-

пица. Състои се от силажоподаващо

устройство, система за зареждане

от помпа и режещо устройство, два

основни ферментора в комбинация с

един краен ферментор, пресов сепа-

ратор, лагуни, абонатна станция и

когенераторно помещение със стая

за мониторинг и управление.

Високата ефективност се реали-

зира чрез двустепенна ферментация

с краен ферментор в комбинация с

подобрена технология на смесване.

Процесите са изцяло автоматизира-

ни. Количествата, които дневно се

влагат във ферменторите, са 55

тона тор и 70 тона силаж. Силажът

се запазва от реколта до реколта в

огромни ръкави направо на полето.

Изходящият материал - биологи-

чен тор, отива за торене на земи-

те, на които се произвеждат царе-

вичните силажи, а сухото вещество

може да се пакетира за нуждите на

цветопроизводството. С електро-

централата на биогаз се изпълнява

едно съществено изискване на ЕС, а

то е, че всички кравеферми трябва

да имат свои лагуни, в които да

събират тора от животните.

Вашата компания планира поредно

участие на международното изло-

жение EE & ВЕ, организирано от Виа

Експо през м. март 2015 г. – какъв

ще е акцентът в представянето Ви

и с какви клиенти очаквате да се

срещнете по време на събитието?

Профилът на нашите бъдещи кли-

енти е на хора, занимаващи се с

животновъдство, защото именно те

се сблъскват с торовия проблем.

Необходимо е да се отглеждат над

200 броя едър рогат добитък или

необходимия брой прасета, както и да

се сключи договор за изкупуване на

силаж или да има наличие на собстве-

на земя за производството му. Към

настоящия момент по-дребните сто-

панства и малките производители

имат проблеми с финансирането,

защото изграждането на биогаз цен-

трала изисква много средства. Чудес-

на възможност е, че през новия Про-

грамен период има опция за финанси-

ране на подобен тип инсталации, тъй

като по този начин се решава про-

блемът с отпадъчните продукти.

Това ще бъде за тяхно улеснение и в

тяхна полза. Законът за инсталаци-

ите на биогаз дава голям приоритет

на животновъдите от тази гледна

точка. Еллон е единствената българ-

ска компания, която едновременно

проектира и изгражда биогаз инста-

лации в България. Затова ще се рад-

ваме, ако с българските фермери си

подадем ръка.

Бъдещето на ВЕИ
сектора са биогаз и
биомаса централите
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интервю

Каква е новата организационна

структура на Socomec? Какви са

целите и значението на структур-

ните промени?

Основната цел на нашата нова
организация е да бъдем по-ориенти-
рани към клиента. Това означава да
следваме нашите клиенти по-отбли-
зо, предлагайки им по-добра под-
дръжка и по-персонализиран контакт,
както и по-цялостни решения, които
включват подход от решения и услу-
ги, който да допълва продажбите на
продукти. Сред другите цели са раз-
витие на нашето лидерство и специ-
ализация в четири области: критич-
но електрозахранване, контрол и
безопасност на захранването, реше-
ния за енергийна ефективност, солар-
на енергия. Възнамеряваме да укрепим
позицията си на енергиен специалист
и да подобрим процесите, свързани с
продажбите, като: осигурим повече
средства за тези дейности, подобрим
консултациите и отчитаме по-доб-
ре нуждите на клиента.

Как новата организационна струк-

тура ще се отрази на дейността

ви в България? Какви предимства

ще осигури и как ще повлияе на

вашата маркетингова стратегия

в региона?

Стремим се да
наложим Socomec като
надежден партньор

Алеш Йенко, регионален мениджър на Socomec за
Централна и Източна Европа, пред сп. Енерджи ревю

Основната цел на новата органи-
зация е да даде възможност за по-
ефективни продажби и възможност
за предоставяне на експертни реше-
ния за мрежи НН. Ще имаме само един
(ексклузивен) дистрибутор на
българския пазар с по-добро пазарно
покритие. Ако следваме пазарното
търсене чрез ексклузивен дистрибу-
тор, тогава ще имаме цялостна
маркетингова политика. Тя включва
провеждане на семинари за пълната
продуктова гама на Socomec, онлайн
дейности и реклама на всички про-
дукти и оптимизация за местните
интернет търсачки.

Какво е значението на сътрудни-

чеството ви с фирма DTS за успе-

ха на дейността на Socomec?

Сътрудничеството ни започна
през 1995 г. с дистрибуция единстве-
но на UPS продукти. Фирма DTS вече
е експерт в областта, има отличен
екип за гаранционно обслужване и
изключителни технически познания.
Логичното решение беше да се
съсредоточи и върху други продукти
на Socomec. Тъй като е системен
специалист (резервно захранване,
прекъсвачи), DTS може да предлага
продуктите на Socomec чрез по-
широки канали за продажба.

Какви бяха акцентите на предста-

вянето на Socomec по време на

традиционния семинар на DTS

Technical Days в София? Какви са

впечатленията ви от събитието?

Това е едно от най-посещавани-
те събития в региона. През последни-
те 4 години мнозина български спе-
циалисти присъстват и ние наисти-
на вярваме, че тези семинари имат
влияние в страната. Не бих казал, че
ние сме най-известните, но споде-
ляме техническите си познания с
гостите на семинара, което никой
друг не е правил преди. Мога да кажа,
че се опитваме да популяризираме
Socomec като надежден партньор,
който познава технологията, изис-
кванията на пазара и е способен да
предложи пълна поддръжка.

В каква посока планирате по-на-

татъшното развитие на фирмата

на българския пазар? Какво да очак-

ваме от Socomec и DTS в бъдеще?

Индустриалната група Socomec е
основана през 1922 г. и в момента
разполага с 3100 служители. Наша-
та основна дейност е свързана с
надеждност, контрол и безопасност
на електрически мрежи НН с повишен
акцент върху качеството на елект-
розахранването. Независимостта на
Socomec Group позволява компания-
та да контролира процеса на взема-
не на решения, като зачита ценнос-
тите, защитавани от собствените
си семейни акционери и споделяни от
нейните служители.

Въз основа на свое неотдавнаш-
но проучване на пазара на непрекъс-
ваеми токозахранващи устройства
(UPS) Frost & Sullivan отличи Socomec
с европейската награда за продукто-
ва диференциация за 2013 г. Компа-
нията вече е установена на пазара
като доставчик на висококачестве-
ни продукти и решения, ориентира-
ни към изискванията на клиентите.
В този смисъл нивото на продукто-
ва диференциация на Socomec е една
от основните причини за непрекъс-
нато разширяване на пазарния об-
хват и привличане на нови клиенти.
20 години след като навлезе в паза-
ра на електрически измервания със
системата DIRIS - първото решение
за мултифункционални измервания,
Socomec отново е начело с последни-
те си технологични иновации: DIRIS
Digiware, напълно модулна и гъвкава
система за измерване и мониторинг
на електроенергия. Това е основна-
та посока, в която Socomec планира
да развива в бъдеще на българския
пазар. В този смисъл може да очак-
вате от Socomec и DTS силна инва-
зия на пазара на електрически измер-
вания - с Digiware, както и в област-
та на системите за автономно зах-
ранване - със зелената гама на
Socomec (Green Power Range), която
е на върха на UPS технологиите.

Стремим се да
наложим Socomec като
надежден партньор
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   ървият предпазител се е появил

преди 100 години и досега не е създа-

ден по-надежден и широко използван

електрически апарат. Този феномен

може да се обясни с факта, че сто-

пяемият елемент съвместява функ-

циите на релейна защита и надеж-

ден механизъм за изключване. При

изгаряне на един предпазител се

появява непълнофазен режим на ра-

бота. Този режим обикновено се

предотвратява, като се изключи

съответният товар от ниската

страна на силовия трансформатор.

Съвместната работа на предпази-

тел и разединител прави възможно

създаване на евтин апарат с голе-

ми възможности. Водещи страни в

енергетиката масово използват

такива апарати в схемите основно

за защита на силови трансформато-

ри, напреженови трансформатори и

кондензаторни батерии за напреже-

ние 6-36 kV. Също така се използват

често за захранване на секционира-

ни схеми на разпределителни устрой-

ства. Масово се прилагат и за елек-

трозахранване на селскостопански

обекти, малки промишлени предпри-

ятия, търговски центрове, училища,

болници. В началото естествено те

са имали малка надеждност и ниска

защитна характеристика, неотгова-

ряща по условие за селективност,

конструктивни недостатъци и не-

правилен подход на понятието "заме-

няем елемент". При късо съединение

са заменяли само стопяемия еле-

мент, не целия тоководещ елемент.

Първоначално мощностните разеди-

нители са се изпълнявали от две

прости устройства: обикновен разе-

динител за включване под товар и

празен ход, и изключващ само рабо-

тен ток, и високоволтови предпази-

тели, служещи за защита от прето-

Мощностни
разединители –
част 1

Мощностни
разединители –
част 1

варване и късо съединение. Неудач-

на се оказала идеята за отказ от

мощностен разединител и монтира-

не на обикновен разединител с опро-

стени гасителни устройства. Тога-

ва това наложило създаването на

нов електрически апарат, наречен

товаров прекъсвач (мощностен ра-

зединител). Мощностният разедини-

тел е надежден, прост, евтин, спо-

собен да изключва достатъчно голя-

ма реактивна мощност, работещи

на работен и празен ход електроп-

роводи, даже при високи напрежения.

Мощностен разединител
Мощностният разединител е ра-

зединител с монтирани специални

дъгогасящи камери и предпазители.

Предпазителите при изгарянето си

изхвърлят специален бутон, с което

предизвикват изключване на мощно-

стния разединител (товаровия разе-

динител). Това е конструктивно

съчетаване на разединител с опро-

стени дъгогасителни камери. Обик-

новено са конструирани да изключ-

ват малки токове в нормален режим

(предимно работни). Включвателна-

та им способност е голяма и те

могат да включват няколко пъти по-

голям ток от работния. При късо

съединение изгаря специален предпа-

зител за високо напрежение с бутон.

Този специален бутон действа на

изключващия механизъм и разедини-

телят изключва. Енергията за из-

ключването идва от предварително

натегната пружина. Конструкцията

им е такава, че е възможно да се

включат еднократно и да издържат

без повреда ток на късо съединение.

При някои разединители за средно

напрежение в изключено положение

между работните контакти се

създава видимо разкъсване на вери-

гата, поради което те могат да

изпълняват функциите както на

прекъсвач, така и на разединител.

Поради ниската им цена и висока

надеждност напоследък се произвеж-

дат все повече мощностни разеди-

нители за средно напрежение. В дъго-

гасителните им устройства се при-

лагат всички известни принципи на

гасене на дъгата. Много са удобни

за използване в трансформаторни

крайни подстанции, за комутация на

кондензаторни батерии за средно

напрежение и мощност до 400 kVAr,

генераторни прекъсвачи, АВР и др.

Успешно се справят със замяна на

скъпоструващи и заемащи голямо

място прекъсвачи и заради техничес-

ките им възможности. Част от

техническите им параметри са близ-

ки с тези на прекъсвачите и успеш-

но могат да се използват в мрежи с

малки токове на късо съединение. Ако

работният ток е в границите до 600

А при напрежение до 10 kV, вместо

скъпите прекъсвачи в комплект с

разединители е целесъобразно да се

използват мощностни разедините-

ли в комплект с предпазители. При

маломощни мрежи мощностните

разединители (товарови прекъсвачи)

могат и да не са комплектовани с

предпазители. Товаровите прекъсва-

чи имат сравнително малък ток на

изключване. Най-често това е номи-

налният ток на веригата, в която

работят. С мощностни разедините-

ли не е препоръчително да се изключ-

ват вериги при к. с., а само ненато-

варени или под товар вериги според

възможностите на дадения тип мощ-

ностен разединител. За загасяне на

дъгата между контактите се изпол-

зват всички възможни начини на

гасене - автогазов, електромагни-

тен, елегазов, вакуумен, с бърза ко-

мутация във въздух, бърза комутация

в сгъстен въздух, продухване в

П
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сгъстен въздух или азот, комутация

в масло, многостепенно изключване.

Принципно, мощностните разедини-

тели не са предназначени за изключ-

ване токове на късо съединение -

това се прави от предпазителите,

с които се комплектоват. С цел сни-

жаване на цената на разпределител-

ното устройство вместо прекъсва-

чи за малка и средна мощност се

избират за монтиране мощностни

разединители. Такъв тип разедини-

тел е много надежден и е малко по-

скъп от комбинацията предпазител-

разединител, защото конструктори-

те отчитат спецификата на мрежа-

та, в която ще работи, и също така

са изходили от конструкцията на

обикновен прекъсвач, който би тряб-

вало да е на това място.

Конструкция
Основният елемент на товаровия

прекъсвач са контактите. Те тряб-

ва надеждно да работят както в

номинален режим, така и когато са

претоварвани или при късо съедине-

ние. Товаровите прекъсвачи рабо-

тят с голям контактен натиск и при

големи токове, и имат до 8 паралел-

ни пластини с разнообразни сечения.

В товаровия прекъсвач най-често се

комплектоват гнезда за предпазите-

ли. Както споменахме, предпазите-

лите са специални с изхвърлящ бутон

(стрелящи предпазители). При изга-

рянето на предпазителя се освобож-

дава предварително натегната пру-

жина, изскача бутонът и предизвик-

ва изключване. Изключилият товаров

прекъсвач създава видимо разкъсана

връзка. Заменяемите патрони-пред-

пазители се изработват с две харак-

теристики "бързи" и "забавени" и

всички имат сигнализация за изгаря-

нето си. Така става възможно бързо

и лесно да се замени съответният

предпазител. На товаровия прекъс-

вач контактната му система прак-

тически не се износва благодарение

отсъствието на триене, електри-

ческа дъга и много добрата антико-

розионна защита. Щангите, с които

те се комплектоват, допускат смя-

на на предпазителите при дъжд и

скорост на вятър от 15 m/s. Специ-

алната конструкция на скобата на

патрона позволява да се оперира с

щангата даже при наличие на реак-

тивни токове до 4 А и работни

токове да 10 А в електропровода.

Смяната на предпазителите е

невъзможна без тази специална

щанга, допускаща работа и в под-

станция. На всички товарови

прекъсвачи е предвиден специален

болт за поставяне на преносимо

заземление при снети предпазители.

Голяма част от товаровите прекъс-

вачи са снабдени със специални за-

земителни ножове, блокирани от

неправилно включване. Същите мо-

гат да се включат само при свалени

предпазители. При включване отна-

чало се включват дъгогасителните,

след това работните контакти. При

изключването първо се изключват

работните, а след това дъгогаси-

телните контакти. Това се пости-

га конструктивно и е важно да се

спазва, защото така се увеличава

включвателната и изключвателна

възможност на мощностния разеди-

нител. Освен това при изключване

трябва има и видима въздушна меж-

дина с оглед на безопасното обслуж-

ване. Включва се и електромаг-

нитът, ако има електромагнитно

издухване на дъгата. Ако мощност-

ният разединител участва в схеми

с АВР (автоматично включване на

резервата), трябва да се предвиди

резервно захранване и на оператив-
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ните вериги. Конструктивните раз-

лики между отделните типове се

състоят най-вече в характера на

придвижване на подвижния контакт.

Товаровите прекъсвачи, работещи в

комплект със заземители, имат не-

зависими задвижвания. Задвижващи-

ят механизъм може да е с оператив-

на щанга, лостово, рулеви, електрод-

вигателен, пневматичен, хидравли-

чен. При операциите „включване„ или

„изключване„ механизмът преди края

на операцията минава през мъртва

точка, възпрепятстваща самопроиз-

волно включване или изключване при

късо съединение, или външни въздей-

ствия (силен вятър, земетресение и

др.). Заземяващите контакти са към

подвижната част. Тяхната контак-

тна повърхност е от мед или бронз.

Това обезпечава добро приплъзване

без допълнително смазване и гаран-

тира устойчивост на корозия. Ша-

сито е изготвено от стомана, по-

крита с цинк по метода на горещо

поцинковане. Контактите, изготве-

ни от мед, са покрити със сребро или

калай. Пружините в конструкцията

също имат защита от корозия.

Предимства и
недостатъци

Сред основните предимства на

мощностните разединители могат

да се посочат:
n Надеждност, заради стабилност-

та на времетоковите характери-

стики.
n Изключена е възможност от не-

правилно сработване.
n Бързо обслужване (бърза и лесна

смяна на предпазителя).
n Бързо откриване на изгорелия

предпазител.
n Проста конструкция.
n Многократно използване на пат-

роните на предпазителите и ед-

нократно използване на заменяе-

мите елементи.
n Замяната на предпазителите

става на място, а не в работил-

ница.
n В много случаи не е необходимо

използване на разединител.
n Допуска се замяна на предпазите-

ля по време на дъжд със специал-

на щанга.
n Допускат продължителни токове

приблизително в 1,5 пъти по-голе-

ми от номиналния.
n Голям ток на включване (около 7

пъти номиналния).

Други технически предимства:

подобрена контактна система; кон-

такти от кована мед със сребърно

покритие - намалено преходно

съпротивление за избягване на гре-

ене; повишена контактна

повърхност - лесно включване, из-

бягване на необходимост от допъ-

лнителни манипулации; увеличена

контактна сила чрез усъвършен-

ствана пружинна система; самона-

гаждащи се контакти; подобрена

кинематика - нов тип задвижваща

рейка; надеждност на включването

и изключването; комбиниран разеди-

нител с основи за високоволтови

предпазители; намалени габарити

на системата – разединител с ос-

нови за предпазители и надежден

контакт с високоволтовия предпа-

зител - липса на греене.

Недостатъците са малко: малък

ток на изключване (обикновено 1,5

номиналния); необходимо е монтира-

не на защита от токове на късо

съединение (в повечето конструкции

има монтирани предпазители, из-

пълняващи тази задача).

Видове разединители
Разединителите са най-употре-

бяваните електрически апарати.

Поне две трети от тях са свърза-

ни към събирателни или изходни

шини. Разединителите са предназ-

начени за видимо прекъсване на

електрическите вериги в електро-

разпределителните уредби за висо-

ко напрежение. Чрез тях се отделят

части от уредбата или цели учас-

тъци от електрическата система.

Изключването само с прекъсвач не

е достатъчно, тъй като неговите

контакти са затворени в камера и

не може бързо и сигурно да се уста-

нови дали веригата е прекъсната.

Контактите на разединителите

нямат специални дъгогасителни

устройства, поради което, ако с

разединители се изключат електри-

чески вериги под товар, между кон-

тактите им възниква електричес-

ка дъга. Тя може не само да повреди

контактите му, но и да предизвика

къси съединения в уредбата. В някои

случаи това може да стане причи-

на и за възникване на пожар или

злополука с обслужващия персонал.

Затова с разединителите се из-

ключват само вериги, които преди

това са изключени с прекъсвач или

са шунтирани с прекъсвач или разе-

динител. В зависимост от място на

монтажа разединителите биват

два вида: за монтаж на закрито и

за монтаж на открито. Разедините-

ли за монтаж на закрито обикнове-

но се произвеждат за напрежения

10, 20 и 35 kV на обща рама като

трифазни или отделно като едно-

фазни. В зависимост от предназна-

чението им в електрическата вери-

га биват без или със заземителни

ножове, които служат за заземява-

не на електрическата верига след

прекъсването й с работните ножо-

ве на разединителя. Срещу едновре-

менно включване на работните и

заземителните ножове е предвиде-

на механична блокировка. Разедини-

телите за монтаж на открито са

поставени да работят в много по-

тежки атмосферни условия. Зато-

ва изолацията на подпорните им

изолатори е усилена, а контактна-

та система е твърде различна за

отделните типове. Те биват с но-

жове, движещи се в хоризонтална

или вертикална равнина; едноколон-

кови, двуколонкови и триколонкови.

Задвижванията на разединителите

биват ръчни, пневматични и елект-

родвигателни (моторни). Отличи-

телна черта на разединителите,

късосъединителите, отделителите

и заземителите, за разлика от мощ-

ностните разединители, е от-

съствието на дъгогасителни уст-

ройства.

Късосъединителите се различа-

ват от разединителите по това, че

нямат дъгогасителни устройства и

пружинен механизъм за изключване.

Включването им е ръчно или с меха-

низъм със сгъстен въздух. Късосъе-

динителите са комутационни апара-

ти, предназначени да създадат изку-

ствено (преднамерено) к. с. в елек-

трическата верига. Те се произвеж-

дат за напрежения до 220 kV и по

конструктивната си схема пред-

ставляват разединители с верти-

кално въртящ се нож. Снабдени са с

пружинено задвижване, а контактна-

та им система се оразмерява да

включва и да издържа тока на к. с. в

дадената верига. С включването им

се цели да се увеличи токът на късо

съединение във веригата и така се

предизвика надеждно заработване на

релейната защита в началото на

захранващата линия при повреда на

трансформатора, който е монтиран

на отклонение, или в края на линия-

та.

Статията продължава в следващ брой.
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Ri4Power - гъвкава
композиция за разпределяне
на електрическата енергия

Ri4Power - гъвкава
композиция за разпределяне
на електрическата енергия

Вятърната енергия е най-обещаващата възобно-

вяема технология и добива все по-голяма популяр-

ност в България.

Всеки един вятърен парк се нуждае от изграждане

на електроразпределителна система за управление

и присъединяване на генерираното електричество от

честотните конвертори. Системата Ri4Power на све-

товния производител Rittal предлага една гъвкава ком-

позиция за разпределяне на електрическата енергия

произведена от честотните конвертори. Система-

та се е доказала в приложенията за моторен конт-

рол, чрез възможността за индивидуално проектира-

не на всеки модул с цел постигане на оптимално удобно

и надеждно решение. Ri4Power е АСТА типово тест-

вана както като форма 1, така и в по-високите фор-

ми 2/4 и позволява разпределението на електроенер-

гия за товари до 5500 А. Напълно сертифицирана в съ-

ответствие с IEC 60439 част 1, Ri4Power гарантира

най-висока степен за безопасност за електроразпре-

деление. В основата на архитектурата стои шест-

найсетократно сгънат TS 8 профил проектиран ка-

то модулна универсална платформа, приложима еднак-

во добре както за индустрията, така и за ИТ сфера-

та. По този начин потребителите могат винаги да

се базират на една единна платформа и на един бо-

гат набор от аксесоари. Така се получава търсена-

та ефективност - висока степен на гъвкавост, бър-

за инсталация, висока надеждност и качество.

Частичните врати могат да бъдат от 150 мили-

метра до 2000 мм. Отделенията притежават вътре-

шен интериор, позволяващ пространството да е оп-

тимално адаптирано към специфичните изисквания за

функционалността на  комутационната апаратура.

Тази нова концепция за инсталацията, позволява да

се инсталира оборудването само с няколко операции.

Ri4Power системата се отличава с лесно пла-

ниране, опростена работата, бърз монтаж и ви-

сока степен на модулност.  По този начин осигу-

рява икономичен подход към нисковолтажното

електроразпределение.

Пазарът на електроенергия, произведена от вя-

търни и фотоволтаични централи е гарантиран,

тъй като е най-бързо развиващия се отрасъл в

световната енергетика през последните години.

Това се дължи на безплатната вятърна енергия,

екологичните й предимства и намаляващите це-

ни на вятърните електроцентрали, приведени за

единица инсталирана мощност (kW). Сега и в бъ-

деще, себестойността и инвестициите за елек-

тричество от вятъра се очаква да бъдат най-нис-

ки, в сравнение с всички други електропроизвод-

ства от екологичните и напълно възобновяеми

енергоизточници.

Ритал ЕООД

София, П.К. 1592

бул."Искърско шосе" №7, ж.к. Дружба 1,

Търговски комплекс Европа,

Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056

Факс: +359 (2) 4390659

е-mail: office@rittal.bg

Web: www.rittal.bg
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Енергийноефективни
компресори
Енергийноефективни
компресори

Енерджи ревю - списанието на българската енергетика, представя технологичен преглед на пазара

на компресори с енергийноефективни характеристики. Прегледът е реализиран със съдействието на

водещи производители и доставчици на решения в областта, които представят най-актуалните си

продукти и технологии за повишаване на ефективността на компресорите и конкретните ползи от

внедряването на подобни решения.

Технологичното развитие на
компресорите е свързано с
повишаване на ефективността и
намаляване на експлоатационните
разходи

Като водещ световен производител на компресорно

оборудване Atlas Copco предлага на своите клиенти ком-

плексни решения за постигане на устойчива производи-

телност и повишаване на енергийната им ефективност.

Всички компресори, изсушители, системи за управление

и принадлежности към системата за захранване с ком-

пресиран въздух са конструирани и произведени така, че

да консумират възможно най-малко количество енергия.

Най-актуалните технологии за повишаване на енергий-

ната ефективност в нашите предложения са винтовите

компресори с променлив капацитет и системите за ре-

куперация на топлината отделена в процеса на компре-

сиране. Atlas Copco въведе задвижването с честотно

управление на винтови компресори през 1994г. и днес

предлага последно поколение винтови компресори от този

вид, задвижвани от патентован електромотор с посто-

янни магнити, маслено охлаждане и клас на ефективност

IE4 съгласно IEC60034-3:ed02. Използването на тези ком-

пресори допринася за намаляване на консумацията на

електроенергия с до 50% в сравнение с консумацията на

електроенергия от компресор със същата инсталирана

мощност и стандартно управление.

Системите за рекуперация на отделената топлина

в процеса на компресиране, осигуряват оползотворява-

не на над 75% от консумираната от компресора енер-

гия, която иначе се губи безвъзвратно. Оползотворена-

та топлинна енергия се използва за получаване на топ-

ла вода за битови нужди и различни технологични про-

цеси, за климатизиране на помещения и др. Внедряване-

то на такива енергоспестяващи решения освен дирек-

тните финансови ползи, допринася за намаляване на

въглеродния отпечатък на човешката дейност и опаз-

ването на околната среда. Технологичното развитие в

областта на компресорната техника е свързано с кон-

струиране на компресорни елементи с минимален спе-

цифичен разход на енергия, спомагателни компоненти с

минимални хидравлични и механични загуби, използване-

то на електромотори с подобрена ефективност и елек-

тронни контролери и системи за управление на компре-

сорното оборудване с алгоритми, осигуряващи минима-

лен разход на енергия.

Инж. Данчо Данов, Atlas Copco Bulgaria

С честотно задвижване на
компресорните мотори се постига
висока енергийна ефективност

Според статистиката глобалното използване на

електроенергия в света е 15.660 TWh/y на годишна база,

от които количеството енергия за електрически мотори

за задвижвания е 7.108 TWh/y, т.е. 45% от цялото по-

требление. Значително количество от консумираната

енергия (32%) се пада на компресорите. България като

член на Европейския съюз трябва да спазва директиви-

те на европейското законодателство. Освен това сме

страна, подписала и протокола от Киото. Така се задъ-

лжаваме да сведем с 20% парниковите газове, да увели-

чим енергийната ефективност с 20% и да консумираме

20% електроенергия от зелени енергоизточници. Срокът

за изпълнение е до 2020г.

Директивата, която се отнася за електрозадвижва-

ния е ErP (Енергийно свързани продукти) Директива(2009/

125/EG). Тя дава насоки за енергийно ефективно проек-

тиране на продукти и системи с висока консумация на
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енергия, но също така и за спестяване на енергия от

потенциални консуматори.

Ефективността на електрическите двигатели се оп-

ределя като съотношение на изходната мощност на вала

и консумираната за това електрическа мощност. Съглас-

но стандарт IEC 60034-30 ефективността IE1 се отнася

за стандартен мотор, IE2 за високо ефективни, а IE3 за

супер ефективни мотори. Споменава се също за бъдеще-

то равнище, по-високо от IE3, което ще се нарича IE4 супер

премийна ефективност (super premium efficiency).

От 16 юни 2011 г. само електромотори, отговаря-

щи или надвишаващи IE2 ниво, са разрешени за про-

дажба и монтаж в ЕС. От януари 2015 г. всички дви-

гатели ще трябва да достигнат IE3 (IE2 двигатели

ще могат да се използват само ако са с честотни ин-

вертори). Прогнозира се, че около 30 милиона от съще-

ствуващите промишлени двигатели в Европа посте-

пенно трябва да се заменят. В резултат на икономи-

ите от 5,5 млрд. киловатчаса електроенергия всяка

година съответно ще се намалят емисиите на въгле-

роден двуокис с 3,4 милиона тона.

Компресорните стан-

ции за сгъстен въздух се

състоят от един или

няколко компресора, по-

даващи въздух в общ ко-

лектор. При създаване на

нова инсталация, произ-

водителността на ма-

шините се оразмерява

така, че да покрие макси-

малната потребност на предприятието, а в повечето

от случаите се прави и презапасяване от порядъка на

20-25%. Така на практика компресорите с постоянна ско-

рост на мотора работят едва на около 60 - 75 % от ка-

пацитета си. Освен това най-често максималният обем

на сгъстения въздух, който те компресират се ползва

само в пикови моменти. Това се дължи от една страна

на необходимостта за добавяне на нови консуматори, а

от друга - за осигуряване на необходимата пикова на-

товареност на текущите. Изводът, който може да се

направи, е че неравномерният товаров график на елек-

тродвигателите монтирани на компресори води до ниска

ефективност и повишени експлоатационни разходи.

При малки предприятия най-често се използва един

компресор. Ето защо от съществено значение е систе-

мата му за управление. Почти винаги се налага изпол-

зването на регулираща система, която да намали про-

изводителността на компресора, когато няма голяма

консумация. Следи се системното налягане и регулира-

щата система намалява производителността, когато

то достигне предварително зададена максимална стой-

ност. Производителността се увеличава отново, кога-

то налягането спадне до друга, по-ниска зададена стой-

ност. Разликата между тези две стойности на наляга-

нето представлява обхвата на регулиране. На практи-

ка обхватът на регулиране се среща в доста широки

граници - от 0.1 до 1.5 bar. При по-старите компресори

управлението е в режим старт-стоп и въздухът се

нагнетява в ресивер и оттам с регулатор (дросел) се

сваля налягането му до необходимото. Тези системи са

бавни, недостатъчно прецизни и водят до големи флук-

туации на налягането. За да се избегне това, подходът

е обикновено задаване на по-голямо налягане от необхо-

димото, за да се избегне пропадане.

При големите предприятия най-често имаме инста-

лация с няколко работещи в паралел компресори. В този

случай правилното решение е използване на т.н. балан-

сиращ компресор, който поема колебанията в натовар-

ването на системата и поддържа постоянно налягане.

Така основните машини работят на постоянни оборо-

ти, а балансиращия компресор осигурява регулирането

на системата. В този случай за работата на баланси-

ращия компресор има завишени изисквания за бързодей-

ствие и точност.

От направените икономически разчети основните
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разходи при станциите за сгъстен въздух са за електро-

енергия. При непрекъснатото нарастване на цената и

посочените по-горе факти се оказва, че около 40% от

консумираната енергия на практика се явява като загу-

ба. Ето защо като енергийно ефективно решение с голям

икономически ефект може да се ползва честотно задвиж-

ване на компресорните мотори. При компресорите без

честотно управление на двигателя от значение е и го-

лемината на ресивера. По принцип ако консумацията

попада в диапазона на регулиране на компресора не е нужен

акумулиращ обем (ресивер). Но добавянето в повечето

случаи е наложително, когато консумацията ще пада и

под минималната производителност на машината. В

подобни случаи компресорът преминава в режим на регу-

лиране посредством включване/изключване или натовар-

ване/разтоварване. Конструктивно има заложени изиск-

вания за времето на включване и изключване, които ог-

раничават работата на компресора и влошават регули-

рането на въздуха. Така е възможно да се получат флук-

туации при работата му. Всеки един производител дава

препоръки за обемите на ресиверите от порядъка на 2 до

4 l/(m3/h). Може да се даде и по-точна препоръка: обемът

на ресивера при разлика в наляганията за включване и

изключване 0.5 - 0.8 bar е необходимо да бъде между 10 и

20 l/(m3/h) от производителността на компресора при

долната граница на честотното регулиране. При голе-

мите компресорни системи тези ресивери са с много

голям обем, заемат място и често изискват изграждане

на отделни помещения, защото са много шумни.

Вече 22 години ГЕМАМЕКС реализира висококачестве-

ни задвижвания на OMRON и впоследствие на OMRON-

YASKAWA. Базирайки се на инженеринговия ни опит от

десетки внедрявания на екструдери, високомощни пом-

пи и вентилатори, компресори, навиващи, развиващи и

изтеглящи съоръжения, производствени линии, машини,

конвейери и др. Използването на специализираните

честотни регулатори e отлично решение, което позво-

лява да се регулират директно оборотите на мотора

във функция от обратната връзка по дебит или наляга-

не, което води до значително намаляване на консумира-

ната мощност. Използването на бързодействащ ПИД

закон води до премахване на недостатъците на пропор-

ционалното регулиране. Лесно се поддържа налягането

в оптимални граници. Честотно регулираните компре-

сори поддържат крайното налягане при сгъстяване на

+/- 0.1 bar постоянно ниво в диапазона на налягането,

дори при променящи се изисквания за количеството

сгъстен въздух. Това спомага за по-ниско крайно наля-

гане при сгъстяване и пести енергия.

Честотните регулатори от YASKAWA са лесни за кон-

фигурация. Чрез софтуерът DriveWisard Plus те лесно се

параметризират. Чрез специализиран софтуер DriveWorksEZ

позволяват директно програмиране чрез логически блоко-

ве в самия инвертор. Софтуерът е съвместим със сери-

ите V1000, A1000 и E1000. Благодарение на функционално-

стта му може да се спести апаратура, като таймери,

броячи и др. Така отново се пестят време и средства.

При използването на честотен инвертор, благодаре-

ние на заложените алгоритми в него се осигурява кон-

стантен момент дори и в честотите под 1Hz. При А1000

YASKAWA гарантират 200% момент при 0Hz. Това е

уникално за честотен инвертор. Много полезна е фун-

кцията, която привежда в т.н. „Sleep" режим честот-

ния регулатор. Благодарение на нея се избягва работа-

та при ниски обороти или на празен ход. В същото вре-

ме честотния регулатор очаква сигнал за спадане на

налягането, за да се активира отново.

Екипът на Гемамекс е реализирал няколко проекта за

управление на мощни компресори с помощта на честотни

задвижвания А1000 в промишлени предприятия. Базирайки

се на нашия опит в тази сфера можем да посочим следни-

те предимствата при ползване на честотно регулиране

на компресори: позволява се качествено и лесно парамет-

ризиране, както и логическо управление; осигурява се по-

криване на европейските директиви за енергийна ефектив-

ност; управлението на компресора е в зависимост от

неговото натоварване чрез следене на налягането му.

Освен това, честотното регулиране спестява енергия и

следователно и пари; предпазва мотора от претоварва-

не, прегряване и осигурява по-дълъг жизнен цикъл без ава-

рия. Честотното регулиране позволява премахването или

използване на разширителни съдове с по-малък обем.

От няколко месеца Гемамекс предлага на пазара най-

новото и иновативно решение за икономия на електрое-

нергия и средства. Продуктът е YASKAWA SPRiPM

(Supreme) - Super premium efficiency motor drive package.

Пакетът от инвертор и мотор е идеалното решение за

приложения като вентилатори, помпи, конвейери, комп-

ресори като осигурява висока ефективност на разумни

цени. SPRiM моторите са много по-леки и по-малки от

стандартните асинхронни двигатели, като осигуряват

висока ефективност в много компактен размер. SPRiM

двигателят е с ротор. Стандартен асинхронен двигател

може лесно да се замени със SPRiM мотор. Закрепването

е стандартно, а настройката за пускане отнема не повече

от 3 минути. Най-важното предимство е високият им клас
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на енергийна ефективност. Те отго-

варят на стандарта IE4+. Предлагат

се в комплект с инвертори v1000 за

малките мощности до 18кв. За по-

големите се използва серията А1000.

Самата комбинация инвертор със

SPRiPM двигател позволява да се

постигне до 48% икономия на елект-

роенергия спрямо конвенционалния

двигател. Направената инвестиция в

подмяна на двигателя може да се

изплати за по-малко от две години

експлоатация на компресора.

При използване на SPRiPM двига-

телите получаваме следните поло-

жителни ефекти: премахване на ен-

кодера като обратна връзка благода-

рение на т.н. безсензорно векторно

управление; компактен дизайн на

машината (SPRiPM двигателите са

с по-малки габарити от конвенцио-

налните); висока надеждност; висо-

ка енергийна ефективност; висок

начален момент; висока скорост на

управление до 150Hz.

Изискванията към съвременната

техника непрекъснато нарастват.

Ето защо ние с удоволствие пома-

гаме на нашите клиенти да решат

първи своите задачи с високотехно-

логична японска техника.

Инж. Георги Генчев, президент

на фирма Гемамекс

Решенията на
Евромаркет Компресорс
осигуряват ниски
разходи за
електроенергия

В повечето индустриални пред-

приятия, използващи големи количе-

ства сгъстен въздух, необходимос-

тта от енергийно ефективни комп-

ресори произтича от променливата

консумация на компресиран въздух

при постоянно налягане поради зна-

чителните колебания в товарната

диаграма. Евромаркет Компресорс

АД предлага енергоефективни реше-

ния и внедряването на технологии,

които осигуряват до 35% по-ниски

разходи за електроенергия. Факт е,

че през последните години честот-

но управляемите компресори с про-

менлив дебит се утвърдиха като

основен избор при поръчка на ново

или при подмяна на старо компресор-

но оборудване. За тях е характерно,

че оборотите на въртене на елект-

родвигателя и винтовата двойка се

променят според конкретната мо-

ментна необходимост от въздух,

като потребяемата енергия по вре-

ме на работа на празен ход на прак-

тика е 0 т.е. не се губи енергия за

излишно прекомпресиране. Пускови-

ят ток при винтовите компресори

с честотно управление на Gardner

Denver е не по-голям от тока при

100% натоварване. Винтовите ком-

пресори Gardner Denver са с възмож-

но най-нисък специфичен разход на

електроенергия (kW/m3); най-голям

диапазон на регулиране на дебита 15

÷100%; температурен диапазон 0 ÷

45°С и обхват на налягането 5 ÷ 13

bar (g). Всичко това гарантира ви-

сока производителност с възможно

най-ниски разходи на електроенергия

- от 25 до 35% по-малка консумация

на енергия, в сравнение с употребя-

емата електроенергия от винтови-

те компресори със стандартно уп-

равление. Евромаркет Компресорс

АД също така предоставя на свои-

те клиенти сравнителен анализ на

реализираните икономии на електро-

енергия при употребата на винтов

компресор с честотно управление,

изготвен от интелигентен заводс-

ки калкулатор за изчисляване на ико-

номиите от енергийните разходи.

Друга актуална възможност за

икономия на електроенергия е изпол-

зването на винтов компресор, оком-

плектован с вградена система за

оползотворяване на обработената

топлинна енергия. Тази система

позволява използването на 94% от

излъчената топлинна енергия основ-

но от двигателя и охладителите във

вид на топла вода. По този начин

клиентите спестяват пари, енергия

и намаляват емисиите на въглероден

диоксид. Евромаркет Компресорс АД

притежава софтуер симулатор, кой-

то може да пресметне с изключител-

на точност оползотворяването на

отработената от компресора топ-

лина във вид на топла вода.

Друга тенденция за повишаване на

енергийната ефективност на даде-

на компресорна инсталация е интег-

рирането на микропроцесорна систе-

ма за управление на компресорни

стопанства - GD Connect 12, с

възможност за управление на до 12

компресора. Тя намалява разходите за

електроенергия при компресиране на

въздуха от 30 до 35%, осигурява енер-

гиен контрол и оптимизация на рабо-

тата на цялата компресорна инста-

лация. Системата избира във всеки

един момент за работа най-ефектив-

ните компресори, независимо от

типа управление (с постоянни или

променливи обороти), мощност или

марка. Тази микропроцесорна систе-

ма за управление осигурява производ-

ството на необходимия компресиран

въздух при минимален разход на елек-

троенергия. В реално време можете

да наблюдавате параметрите на

работа на компресорното оборудва-

не (основни аларми, налягане, темпе-

ратура, работно състояние на лаге-

рите, интервали за смяна на консу-

мативите и др.). Също така систе-

мата дава възможност за монито-

ринг на работата на допълнително

инсталирано компресорно оборудва-

не - изсушители, филтри и др.

Допълнително предимство, което

прави компресорите на Gardner

Denver предпочитана инвестиция за

българската индустрия е тяхната 5

годишна заводска гаранция. По-

твърждение на това са повече от

2000 надеждно работещи винтови

компресори в България, доставени

от Евромаркет Компресорс АД.

Инж. Татяна Бечева,

изпълнителен директор

на Евромаркет Компресорс АД

Компресорите Chicago
Pneumatic са произведени
съгласно най-високите
изисквания за
ефективност

Винтовите компресори на Chicago

Pneumatic Compressors (част от група-

та на Atlas Copco) са създадени да удов-
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летворят всички изисквания на клиен-

тите. Произведените в Белгия компре-

сори са тихи, изключително надеждни,

високо енергийноефективни, изискват

минимална поддръжка и доставят

сгъстен въздух с най-високо качество.

Всички тези предимства са полу-

чени чрез иновации в управлението

и дизайна на компресора, елементи-

те на работната система, охлажда-

не и вентилиране, обезшумяване и

методи за поддръжка. Като

резултат, компресорите Chicago

Pneumatic VSD с честотен преобра-

зувател са внимателно проектира-

ни и надеждни продукти, произведе-

ни съгласно най-високите изисквания

и отговарящи на най-новите стан-

дарти за качество.

Гаврил Стоилов, управител на

фирма Иридиа

Ефективността на
компресорите CompАir
се дължи на редица
иновативни решения

Компресираният въздух е едно от

най-скъпите приложения в индустри-

ята. Около осем конски сили са не-

обходими за генерирането на една

конска сила сгъстен въздух. Пред-

ставената гама компресори от Кам-

мартон България ЕООД на германс-

кия производител CompАir доставя

надеждни и енергоефективни индус-

триални решения. Технологията е с

повече от 200 години инженерен

опит и предоставя не само надежд-

ност, дълъг живот, ефективност,

компактност, но и инженерни инова-

ции в областта на енергоспестява-

нето и управлението.

Ефективността на компресорите

CompАir се дължи на прецизните

решения в няколко направления. На

първо място поставяме производ-

ството на високоефективни винто-

ви елементи - надеждни с доказано

качество на материала и обработ-

ката. Всяка винтова двойка е купли-

рана с точния задвижващ механизъм

(електродвигател или двигател с

вътрешно горене), осигуряващ мак-

симална ефективност и оптимизи-

ран разход на енергия или консума-

тив. Управлението на компресорите

е следващото направление, което е

и собствена разработка на инжене-

рите от CompАir. Иноватив-

ното микропроцесорно управление

DELCOS предоставя не само прециз-

но захранване с въздух и надежден

контрол на процесите, но и възмож-

ността да се сформират режими на

работа съгласно производствения

план на всяко едно производство.

Хардуерът на управлението предос-

тавя и възможността за свързване

към системи за интелигентен сгра-

ден мениджмънт (BMS) чрез два

протокола ModBus и ProfiBus. В допъ-

лнение инженерите на CompАir раз-

работват и предоставят система

SMART Air Master за управление и

контрол на до 12 компресора (вклю-

чително и от различни производите-

ли) с множество функции. Индустри-

алният дизайн на интерфейса на

софтуера е MMI (Man Machine

Interface) интуитивен и максимално

онагледен.

Най-важното енергоефективно на-

правление е внедряването на честот-

но инверторно управление в компре-

сорите. Инженерите от Симерн са се

доверили на продуктовата гама Allen-

Bradley® на Rockwell Automation. Инвер-

торният модул управлява последно

поколение енергоспестяващи електри-

чески мотори IE3 class. Регулирането

на оборотите позволява прецизно

доставяне на сгъстен въздух в съот-

ветствие с търсения моментен де-

бит. При този метод се следи наляга-

нето в системата (целево налягане),

няма диапазон на налягането (горна

долна граница) . Ползите от регулира-

нето на оборотите е липса на празен

ход , липса на диференциално наляга-

не, пусковият ток е значително по-

малък от номиналния, без ненуж-

на загуба на енергия при over

compressing. Спестената електрое-

нергия е до 40% при използването на

индустриален инвертор Allen-Bradley®

в управлението на компресорите

CompАir.
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В процеса на работа компресори-

те генерират значително количе-

ство топлина, която също може да

бъде оползотворена. Системата

Heat Recovery, предоставена от

CompAir, позволява чрез пластинчат

топлообменник (флуид/флуид) да се

оползотвори голяма част от генери-

раната топлина. Така усвоената

топлина (приблизително 72%) може

да бъде използвана за затопляне на

битова вода или на помещение, съот-

ветно чрез серпентина или радиа-

тор. Също така въздухът за охлаж-

дане на компресора се загрява с

температура до 27 °С над темпера-

турата на засмукване и също се

оползотворява.

Изложените инженерни решения

не са единствените, които са при-

ложили инженерите от CompАir в

компресорите. Целта е да се постиг-

не максимална ефективност с мини-

мални разходи - в посока загриже-

ност за околната среда и намалява-

не на CO2 емисиите. И всичко това

е подкрепено с гаранция CompAir

"assure", осигуряваща гаранционни и

сервизни програми до 44 000 часа/6

години спокойствие, която е и една

от най-щедрите гаранции на разпо-

ложение в индустрията.

Каммартон България ЕООД

ЛД предлага компресори
на водещи
производители, които
акцентират на
енергийната
ефективност

Основни фактори, определящи

инвестицията за компресор са: из-

бор на подходящата машина, разхо-

дите за поддръжка по време на екс-

плоатацията й - консумативи, резер-

вни части, живот на основните

възли, енергийните разходи - за елек-

трическа енергия и загубите на енер-

гия от отделената топлина при

производството на сгъстен въздух.

На последното, въпреки повишение-

то на цените на енергийните носи-

тели, за съжаление у нас все още не

се обръща достатъчно внимание. За

целия живот на един компресор, енер-

гийните разходи представляват най-

голямата част от всички разходи и

достигат до 80%.

Фирма ЛД ООД предлага винтови

и пластинчати компресори на воде-

щите производители BOGE

Kompressoren - Германия и Ing. Enea

Mattei S.p.A - Италия, които отделят

изключително внимание на фактора

енергийна ефективност. Влагат се

енергоспестяващи компоненти, че-

стотни управления, които позволя-

ват плавно регулиране на производи-

телността на компресора, предла-

гат се опции с вграден топлообмен-

ник масло-вода. Компресорите от

серията MAXIMA на фирма Mattei

консумират 5.4кВ за производство на

1 м3 въздух, който е най-ниският в

бранша.

Компресорите отговарят на всич-

ки изисквания, залегнали в оператив-

на програма "Програма за енергийна

ефективност и зелена икономика" на

ЕС. ЛД разполага с необходимата

измервателна техника (сонда, а не

ампер клещи) и квалифицирани спе-

циалисти и може да съдейства на

своите клиенти за оптимален избор

на компресорна инсталация - анализ

на потребностите, намаляване на

разходите и загубите от утечки.

Изборът на компресор е от изключи-

телна важност за ефективната

работа на едно предприятие - раз-

ходът на електроенергия за произ-

водство на сгъстен въздух е около

10% от общия разход, а в някои слу-

чаи реалната консумация е с 5 до 25

% по- висока от посочената, като

разходът за работа на празен ход

може да достигне до 1/3.

Поради тази причина клиентът

трябва да избере компресор, които

отговаря на реалните му потребно-

сти, а не на бъдещите му планове за

след 3-4 години. Компресорът тряб-

ва да е с производителност, която

да покрива пиковата консумация, но

не и по голям. По-големият компре-

сор означава повече работа на пра-

зен ход и по-високи разходи за под-

дръжка - по-скъпи части, по-голямо

количество масло.

Все пак ако клиентът се ориенти-

ра към избор на по-голям компресор

честотното управление позволява

плавно регулиране на произведения

сгъстен въздух и поддържа констан-

тно налягане в системата, но при

необходимост от увеличаване на

налягането разходът се увеличава с

6 до 8 % за всеки бар. Въпреки това

разходите на енергия за празен ход

са много по-ниски спрямо тези при

конвенционалните управления. Недо-

статък на това решение е, че мини-

малната производителност е 20-30%

от максималната, а за единица

въздух разходът е по-висок.

За оптималната работа на два

или повече компресори с различна

производителност ЛД предлага общо

управление, което свързва отделни-

те управления и подбира комбинация

от машини, които да работят във

всеки един момент, така че да се

минимизира работата на празен ход.

Общите управления са с вграден WEB

сървър, което дава възможност

всички основни параметри да се

следят през Интернет.

Съоръженията и технологиите за

вторично използване на отделената

при компресирането на въздуха топли-

на, възвръщат между 70 и 80% от енер-

гията вложена за работа на компресо-
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ра и тя да бъде използвана за отопле-

ние, подгряване на вода и за други цели.

Инвестицията се изплаща за един

отоплителен сезон. Ако температура-

та в компресорното отделение се

повиши от 20 на 45 градуса производи-

телността на машините ще се пони-

жи с 15 % при същата консумация.

Богдан Станков, ръководител

продажби, фирма ЛД

Специализираната серия
СР2000 е с вградени
специални функции за
управление на помпи и
компресори

Съвременното честотно-регули-

руемо задвижване се състои от асин-

хронен двигател и преобразувател на

честота. Електрическият двигател

преобразува електрическата енер-

гия в механична и задвижва винто-

вата двойка в компресора. Преобра-

зувателят на честота управлява

електрическия двигател и преобра-

зува променливия ток с една често-

та в променлив ток с друга често-

та. По този начин регулирането на

скоростта на въртене на двигате-

ля се осъществява посредством

изменението на честотата на на-

прежението, захранващо двигателя

от преобразувателя на честота.

Предимствата от използването

на честотни регулатори в компре-

сорното оборудване са няколко: на-

пример при пуска на обикновения

асинхронен електродвигател пуско-

вите токове превишават номинал-

ните четири и повече пъти. Това

води до претоварвания по електри-

ческата мрежа и ограничаване на

допустимите включвания на компре-

сора за единица време, по-бързото

износване на двигателя и нуждата

от чести ремонти. Когато компре-

сорът е с регулируема производител-

ност, се пуска да работи плавно,

съответно, и броят на пусковете са

по-малко. С използване на датчици за

следене "инверторът" поддържа по-

стоянно работно налягане в систе-

мата с точност до 0,1 бар и момен-

тално реагира на изменението на

налягането в системата. Защото

всеки излишен нагнетен „бар" наля-

гане увеличава консумацията на

енергия с 6-8%. Най-значителният

момент за икономия на енергия -

това е точното съответствие на

производителността на инвертора

на реалните потребности от

сгъстен въздух. В резултат скъпос-

труващите периоди на празен ход

(когато асинхронният двигател на

обикновения винтов компресор из-

ползва около 25% от номиналната си

мощност) са сведени до минимум.

И накрая, това, което Делта Елек-

троникс предлага, е специализирана-

та серия СР2000 с вградени специ-

ални функции за управление на пом-

пи и компресори. А също така функ-

цията за вярното включване на до 4

компресора или помпи с един преоб-

разувател, което намалява разходът

за покупка на допълнителни регула-

тори до 4 пъти.

Ако обобщим, ползите са следни-

те: по-точното поддържане на ни-

вото на налягането; висока ефек-

тивност при работа на компресо-

ра в режим на частично натовар-

ване; съответствие на използвана-

та мощност на фактическия раз-

ход на сгъстения въздух; изключва-

не на фазите на празен ход; изключ-

ване на превишаване на налягане-

то и загуби на въздух при разтовар-

ване на системата; намаление на

пусковите токове и изключване на

колебанията в електрическата

мрежа по време на пусковете;

възможност за използване на един

честотен преобразувател с някол-

ко компресора с номиналната мощ-

ност на регулатора.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс,

официален представител на

Делта Електроникс за България
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 Старият миньор с 40 години професионален опит се

смее и казва: "Мнозина от вас вече са опитвали да реали-

зират автоматично придвижване на рудничните машини,

но всички се проваляха и хора като мен ще бъдат необхо-

дими още 40 години!"

Знаейки добре тези обстоятелства, Актемиум БЕА за-

едно с едно минно предприятие от Централна Германия прие

това предизвикателство. Водени от желанието не само да

участваме в техническото развитие и иновации, но и да доп-

ринасяме за тяхното ускоряване, от години ние работим в

различни области върху компонентите за автоматизация

на рудничните процеси. Дори и в проекта за частична ав-

томатизация на насипообразувател с транспортьор, по кой-

то работим в момента, следваме тактиката на малките

стъпки по пътя към успеха.

Като обща структура този вид насипообразувател се със-

Актемиум БЕА учи рудничните машини

да се движат самостоятелно

тои от две части - основна машина и междинен транс-

портьор. Основната машина със своя мощен гъсеничен хо-

дов механизъм и въртящата си изхвърляща стрела на 30

м височина разпределя добития материал върху насипи-

щето. Междинният транспортьор, който също е разпо-

ложен на гъсеничен ходов механизъм, е свързан с изхвър-

лящата лента на основната машина и с лентовия прето-

варач, който приема добития материал от лентовия тран-

спортьор.

Като първа стъпка, на всички точки, където се проме-

нят ъгли, път на преместване и местоположение, ще бъ-

дат поставени датчици, които без прекъсване да регис-

трират всяко движение и да изпращат съобщения към уп-

равлението. Досега това правеше операторът на маши-

ната със своя опитен поглед. Голямото предизвикателст-

во тук е, че действията, които предприема операторът,

за да следва движенията на основната машина, трябва

да се генерират от системата за управление така, че да

се осигури безопасно и надеждно придвижване на цялата

композиция. Необходимите за целта алгоритми ще бъдат

разработени на етапи, ще се тестват в симулатор, а след

това с помощта на оператора стъпка по стъпка ще бъ-

дат пуснати в експлоатация. За да не "завързваме" опе-

ратора към обичайното му работно място, ще бъде изг-

радена стабилна радиовръзка за дистанционно управле-

ние, която да осигурява най-важните команди за управле-

ние и да дава възможност за аварийно спиране. Ако всич-

ки функции са реализирани и е доказана сигурността при

експлоатация, в автоматичен режим междинният тран-

спортьор ще следва основната машина без човешка на-

меса. Тогава отново ще имаме време да пофилософства-

ме  със стария миньор за това, кога и основната машина

може да  проходи сама.

Актемиум БЕА учи рудничните машини

да се движат самостоятелно
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     равнително наскоро в сфера-

та на резервното електрозахранва-

не се появиха нови системи, базира-

ни на горивни клетки. Тези системи

предлагат функционалните характе-

ристики на класическите системи за

аварийно електрозахранване, но с

нови, подобрени работни параметри

и нулеви въглеродни емисии при пре-

образуването на енергията, с което

технологията спомага за опазване-

то на околната среда. Единствени-

ят остатъчен продукт на водород-

ната горивна клетка е водната пара,

към която само в някои видове се

прибавят малки количества въглеро-

ден двуокис. Поради голямата си

ефективност и беземисионна рабо-

та горивните клетки са подходяща

технология за редица приложения.

Така например в областта на IT и

телекомуникациите горивните

клетки могат да заместят батери-

ите за резервно електрозахранване,

както и да се използват в мобилни

телекомуникационни и дейта цент-

рове. Системите с горивни клетки

биха могли да намерят приложение

като аварийно захранване и в енер-

гийни или транспортни инфраструк-

тури с цел поддържане на баланси-

ращи мощности или резервно захран-

ващо напрежение в контролните

центрове. Екстремните условия в

мините и при строителството на

тунели също изискват надеждни

технически решения за резервно

захранване. В тези случаи те могат

Стационарни
системи с горивни
клетки
Алтернативно захранване на критични инфраструктури

да се използват за поддържане на

системите за контрол, наблюдение

и осветление в критични инсталации

по време на авария. В горивните

клетки няма движещи се части, ко-

ето е сериозна предпоставка за

тяхната практически безшумна ра-

бота. Това би могло да се окаже

решаващо предимство при избора на

резервно захранване в болници, адми-

нистративни сгради, учебни заведе-

ния и на много други места.

Системи с акумулаторни
батерии или с горивни
клетки

Акумулаторните батерии и горив-

ните клетки произвеждат електри-

чество на базата на електрохимич-

на реакция, като основната им раз-

лика е в принципа на действие. При

горивните клетки анодните и катод-

ните активни вещества (водород

или заместващият го газ и кислород)

не се намират в самите тях, а се

подават на съответните електро-

ди отвън и то само тогава, когато

е необходимо захранването на даден

консуматор. Произвеждането на

електрическа енергия чрез подаване

на гориво е непрекъснато и може да

бъде постоянно, докато капаци-

тетът на една обикновена батерия

е ограничен от количество на реак-

тантите в нея. Електродите в една

батерия реагират химически и се

променят при зареждане и разреж-

дане на батерията, докато електро-

дите на горивната клетка са ката-

лизаторни и са относително стабил-

ни. Те не се изтощават окончател-

но и не се изисква повторното им

зареждане чрез подаване на напре-

жение от външен източник. Горивни-

те клетки не могат да складират

енергията като акумулаторните

батерии, но в някои приложения, като

системите за оползотворяване на

възобновяеми източници на енергия,

те се комбинират с електролизато-

ри и се получават системи за съхра-

нение на енергия. Работната ефек-

тивност на подобни електростан-

ции (трансформиращи електрическа

енергия във водород и обратно) е

около 40%, но теоретично може да

достигне над 60%.

За реализацията на
системите се използват
няколко вида горивни
клетки

Горивните клетки с твърд окси-

ден електролит (Solid oxide fuel cell,

SOFC) са най-ефективните и най-

перспективните за момента. Подхо-

дящи са за широка гама от стацио-

нарни генератори, които могат да

осигуряват електроенергия за про-

мишлени и комунални нужди. Този тип

горивни клетки работят при много

високи температури (1000 °C), кое-

то позволява употребата на различ-

ни въглеводороди като гориво и ра-

бота в режим на когенерация. Като

електролит в тези клетки се изпол-

зва керамичният материал итриев

цирконат (YSZ). Анодът на SOFC е

смес от Ni, Y2O3 и ZrO2 с дебелина

около 0,15 mm, докато катодът е

Стационарни
системи с горивни
клетки

С
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сплав от манган и лантан с дебели-

на около 2 мм. В катода (отрицател-

ния полюс) се впръсква кислород и се

образуват отрицателни йони, които

преминават през електролита и

достигайки анода влизат в химична

реакция с впръскания там водород.

В резултат на нея се получават

електрони, които напускат анода и

образуват тока във външната вери-

га, а остатъчният продукт отново

е вода.

Важна специфична особеност на

SOFC е възможността им освен с

водород да работят и с някои хидро-

карбонати. Нещо повече, електро-

литът може самостоятелно да

превърне метан, пропан и бутан във

водород, докато използването на по-

тежки хидрокарбонати (бензин и

дизел) изисква допълнителна външна

инсталация за получаване на водо-

род.

Типичната стойност на к. п. д. е

около 60%, а на плътността на тока

- между 50 и 400 mA/cm2.  Практичес-

ки използваните батерии от SOFC

са с мощност от 1 kW до 2 MW.

Основните предимства на SOFC

са твърдият електролит, възможно-

стта за използване на различни

материали при производството им,

възможността за работа с други

„горива“ освен водород, добрият к.

п. д. и реализацията с тях на смесе-

ни електроцентрали (със SOFC и

някое от класическите горива). Не-

достатъците са свързани с работа-

та при висока температура – по-

голямата опасност от корозия и

повреди, както и сравнително бав-

ното навлизане в нормален работен

режим след включването. Приложе-

нията са за електроцентрали от

класически тип, в такива с малка

мощност за местно производство на

електроенергия и за аварийно захран-

ване.

Друг вид
високотемпературни
горивни клетки

са тези със стопен карбонат

(Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC).

Електролитът е твърд литиево-

калиев карбонат, но при работната

температура от 650 °С се разто-

пява, което позволява движението

на йоните през него. При впръсква-

не на кислород в катода се получа-

ват отрицателни йони, които, до-

стигайки до анода, реагират с

впръсквания там водород и създа-

ват електрони във външната вери-

га и вода като остатъчен продукт.

Важна подробност е, че в анода се

отделя и въглероден двуокис, който

чрез допълнителна тръба се пода-

ва в катода за осъществяване на

описаната реакция. Анодът е от

никел-хромова или никел-алуминиева

сплав, а катодът е никелов окис.

Разстоянието между двата елект-

рода е 0,5-1 мм и не е необходимо да

имат покритие от благородни ме-

тали.

Основните предимства са

възможността вместо водород да се

използва природен газ или такъв,

добит чрез преработка на въглища,

липсата на благородни метали в

структурата на MCFC, допустими-

те неголеми замърсявания в използ-

ваните газове и възможността за

съвместна работа с класически елек-

трогенериращи мощности. Недо-

статъците са както на SOFC.
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Високотемпературните горивни

клетки (MCFC и SOFC) не съдържат

платина, която е една от най-скъпи-

те съставни части на ниско- и сред-

нотемпературните горивни елемен-

ти. Друго основно предимство е

възможността за работа с по-голя-

ма гама от горива, включително

природен газ. На трето място, те

могат да работят в режим на коге-

нерация - получената при работата

им прегрята пара може да се изпол-

зва за задвижване на електрически

микротурбини, където се генерира

допълнително количество електро-

енергия. От друга страна, висока-

та работна температура усложня-

ва поддръжката и намалява прило-

жението на тези горивни клетки. Те

могат да се използват почти само

за стационарна електрогенерация.

Горивни клетки с
протонно-обменна
мембрана

Друг вида са горивните клетки с

протонно-обменна мембрана (Poly-

mer electrolyte membrane fuel cell,

PEMFC). Протонно-обменната мем-

брана от двете страни е импрегни-

рана с метални частици, най-често

платинени. Тази мембрана разделя

анодната и катодната страна и

пропуска само протоните да мина-

ват през нея, за да достигнат ка-

тода. Електроните са принудени да

преминат по външната електричес-

ка верига, доставяйки енергия. На

катализатора на катода молекули-

те кислород реагират с електрони-

те (които са пропътували по

външната верига) и протоните (ди-

фундиралите през мембраната), за

да образуват вода, при което се

отделя топлина. В този пример

единственият отпадъчен продукт е

водна пара. Използваният електро-

лит е твърд ограничен полимер.

Това намалява корозията и пробле-

мите при производството им.

Съществените практически осо-

бености на тези клетки са три.

Първата е необходимостта от

съдържащите платина анод и ка-

тод, благодарение на които химич-

ните реакции могат да се осъще-

ствят при сравнително ниска тем-

пература (най-добрата й стойност

е 80 °С). Втората особеност е, че

за поддържането на температура-

та е необходимо охлаждане. И на

трето място, по принцип не е

възможно целият впръскан водород

да бъде използван - неголяма част

от него излиза от горивната клет-

ка в околното пространство.

Типичното напрежение на празен

ход на горивната клетка при нейна

температура 80 °С и налягане на

впръскваните газове 1 atm е 1,16 V,

но реалните му стойности са 0,7 -

0,9 V. Както при всеки източник на

електрическа енергия, напрежение-

то намалява с увеличаване на консу-

мирания ток. Допустимите граници

на работната температура на раз-

глежданите горивни клетки са от 50

до 100 °С.

Основните предимства на PEMFC

са работата при сравнително нис-

ка температура, бързото подаване

на енергия при включване на товар,

лесната поддръжка и малката опас-

ност от кородиране (последните две

са заради твърдия електролит).

Като недостатъци могат да се спо-

менат необходимостта от голяма

чистота на водорода и повишената

цена главно заради използването на

платина. При приложения в стацио-

нарни електроцентрали типичният

к. п. д. е 35%.

Горивни клетки с
директно използване на
метанол

Конструктивно тези горивни

клетки (DMFC - Direct-methanol fuel

cells) са аналогични на PEMFC пора-

ди използването на протонно-об-

менна мембрана като електролит.

Характерното тук е, че самият ано-

ден катализатор извлича водородът

от течния метанол и така отпада

необходимостта от преобразува-

тел. Някои от основните предим-

ства на тези горивни клетки са по-

лесното съхраняване на метанола.

Не се налага използването на съд за

високо налягане, както е при водо-

родните клетки. Освен това, мета-

нолът притежава по-висока енерго-

носимост за единица обем в срав-

нение с водорода и не е необходимо

използването на скъпи и сложни

електроди, изпълняващи ролята и на

катализатор както при водород-

кислородните клетки. DMFC са ог-

раничени в мощността, която мо-

гат да отдават, но могат да съхра-

няват високо енергийно съдържание

в малко пространство. Това означа-

ва, че те могат да произвеждат

малко количество енергия в

продължение на дълъг период от

време. Очакваната ефективност на

този вид горивни елементи е 40%,

като работната температура е в

границата 50 – 100 °С.

Фосфорно-киселинни
горивни клетки

Фосфорно-киселинните горивни

клетки (Phosphoric Acid Fuel Cell,

PAFC) са най-масово използваните

на практика, като с тях са постро-

ени множество действащи елект-

роцентрали и блокове за аварийно

производство на електроенергия.

Структурата на PAFC е подобна на

тази на PEMFC, но електролитът

отново е течен от чиста фосфор-

на киселина (Н3РО4) с работна тем-

пература около 200 °С и типично на-

лягане между 5 и 8 atm. С киселина-

та е напоена носещата субстанция

от тефлон, покрит със силициев

карбид. Анодът и катодът пред-

ставляват порьозни ленти от

въглерод с нанесен тънък слой на

смес от много дребни частици

тефлон, въглерод и платина с нама-

лено процентно съдържание на пос-

ледната (0,1 mg/cm2 в анода и 0,5

mg/cm2 в катода) благодарение на

използването на въглерод. Така за

производството на PAFC батерии

се необходими около 50 mg платина

за всеки kW мощност. Водородът

отново се впръсква в анода, кисло-

родът - в катода, а остатъчният

продукт е вода. Предимство е, че в

газовете е допустимо да има замъ-

рсяване с въглероден окис до около

1,5%, което улеснява и поевтинява

приложенията.

Типичното напрежение на клет-

ка е 0,7 V, а плътността на тока е

в границите 430-650 mА/cm2. Допу-

стимо е електролитът да е с наля-

гане 1 atm, но това води до намаля-

ване на плътността на тока в гра-

ниците 200-300 mА/cm2. В зависи-

мост от конструкцията и остана-

лите параметри (най-вече при PAFC

батерии) к. п. д. е в границите от

40% до 80%. Основен недостатък е
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сравнително бавното навлизане на

PAFC в нормален работен режим, т.

е. времето от започване на подава-

не на газовете до получаването на

номиналните електрически пара-

метри е по-дълго в сравнение с

останалите видове FC. Това обаче

практически е без значение за реа-

лизацията на стационарни постоян-

но действащи електрогенериращи

мощности.

Тенденции
в развитието

Като недостатък на горивните

клетки често се посочва използва-

нето на платина за катализатор,

която освен че е скъпа, и деградира

с течение на времето. Намирането

на по-евтин и масово разпространен

неин заместител е цел на редица

научни организации и корпорации.

Наскоро учени представиха вариант

на евтин, неплатинов катализатор

с по-дълъг живот, за производство-

то на който е използван графен.

Графеновият лист е покрит с нано-

частици от кобалт и кобалтов окис,

който катализира редукцията на

кислорода по същия начин като пла-

тината, но в същото време може да

се използва много по-дълго време.

Лабораторните тестове показват,

че новият катализатор е малко по-

бавен при стартиране на процеса на

редукция на кислорода, но след като

вече реакцията е започнала, новият

материал е по-бърз от платината.

Друга посока в развитието на

горивните клетки е създаването на

нискоенергоемка и надеждна техно-

логия за производство на водород

от вода, използвайки като източник

ВЕИ енергия. Така наречените реге-

неративни горивни клетки

(Regenerative Fuel Cell) са все още в

експериментален стадий на разви-

тие, но са атрактивни с това, че

представляват затворена система

за генериране на енергия. Водата се

разделя на водород и кислород с

помощта на захранван от ВЕИ енер-

гия електролизатор. Водородът и

кислородът се подават в горивния

елемент, който, от своя страна,

генерира електричество, топлина и

вода. Получената вода се връща

обратно в електролизьора и про-

цесът започва отново. Концепция-

та не е нова, но учените продължа-

ват да се стремят към постигане

на по-високи нива на ефективност.

За момента най-високата демонст-

рирана ефективност при производ-

ството на водород по този метод

е 60%. Екипът учени, разработил

алтернативната технология, изпол-

зва нанофотокатод, който пред-

ставлява електрод от злато, по-

крит с наноклъстери от индиев

фосфид. Нанофотокатодът поглъща

фотоните от слънчевата светли-

на, които освобождават електрони

и ги предават на желязно-серен ком-

плекс. Последният играе ролята на

"фабрика за синтез", като използва

освободените електрони и водород-

ните йони в обграждащата елект-

рода вода, за да произведе молекула

чист водороден газ. Екипът работи

и по посока на постигане на същите

резултати с по-евтини материали

вместо първоначално използваните

благородни метали.
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Модерни технологии правят градовете
и енергетиката по-устойчиви

Изложенията и форумът "Енергийна

ефективност и възобновяема енергия"

(EE и ВЕ) и "Интелигентни градове" са

адекватен отговор на нарастващото

търсене на екологични технологии с ог-

лед на екологичните и икономическите

предизвикателства. Събитията се ор-

ганизират ежегодно от Виа Експо и са

място за бизнес, нови продуктови пре-

зентации и директен дебат по въпроси,

свързани с устойчивото развитие на

енергетиката и градовете, и търсене

на реални решения на проблемите.

ИЗЛОЖЕНИЯТА
Биоенергията през последните годи-

ни набира популярност у нас и голям брой

изложители, работещи в сектора, ще

вземат участие в "EE и ВЕ" 2015.

Съоръжения за оползотворяване на би-

омаса ще видим от К.А. Технолоджи, из-

ключителен представител на фирмите

от групата Каал, Шмелцер и Каблиц. На

традиционния Австрийски павилион учас-

тие ще вземе Polytechnik - водещ достав-

чик на вентилационни и отоплителни ин-

сталации до ключ. Широка гама от тех-

нологии и съоръжения за оползотворява-

не на биомаса ще представи Екоефект

България: котли на пелети и биомаса, ли-

нии за производство на пелети, дробил-

на техника и др.

Испанската компания EBIOSS Energy

също се присъедини към изложението.

Най-новият проект в България е свър-

зан с изграждане на ТЕЦ за комбинира-

но производство на топлинна и елект-

рическа енергия въз основа на газифи-

кацията на отпадъци. България е прив-

лекателен пазар за EBIOSS Energy, чрез

който цели да засили своите позиции в

Югоизточна Европа.

ЕLLON работи в сферата на ОВК. Тя

наскоро откри модерна електроцентра-

ла на биогаз в Цалапица с общ капаци-

тет 1.5 MWe. Г-н Айгътов, управител на

фирмата, споделя, че бъдещето на ВЕИ

сектора са централите на биогаз и би-

омаса и ELLON ще популяризира тази

своя дейност по време на изложението.

Белфри ООД ще направи дебют по

време на събитието заедно със своите

партньори: Tecon textile constructions

GmbH - Австрия; ennox biogas technology

GmbH - Австрия; Hexa-Cover A/S - Дания.

Фирмата акцентира върху оборудване за

промишлени и селскостопански инстала-

ции за добив и утилизация на биогаз, сме-

тищен газ и други горими газове.

Пауловния е едно от най-бързорастя-

щите дървета на планетата и ценните

качества на дървесината го прави пред-

почитан източник на биомаса. Г-н Бечев

от Силва 999, изложител в "ЕЕ и ВЕ",

анонсира, че до края на 2015 г. предстои

засаждане на 1141 декара плантации за

добив на биомаса, което се равнява на

над 1 141 000 броя фиданки.

Термопомпени системи на OCHSNER

ще представи Омния Контракторс, фир-

ма която предлага реализация и на кон-

цепцията "Умна къща".

Традиционен участник в "ЕЕ и ВЕ" е

фирма Cink Hydro, специализирана в про-

изводство на технологии за малки и сред-

ни водноелектрически централи - тур-

бини Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с

капацитет до 3,5 MW единична мощност.

Балканика Енерджи работи активно в

осъществяването на проекти за опол-

зотворяване на слънчева, вятърна, био-

и геотермална енергия, както и за пови-

шаване на енергийната ефективност и

независимост на сградите.

За първи път в изложението ще учас-

тва IEK Group, която ще демонстрира но-

ви светодиодни осветителни компонен-

ти и изделия. Тя е най-големият руски про-

изводител на повече от 5000 електричес-

ки продукти под известната марка IEK.

Потенциалът в областта на енергий-

ната ефективност е голям - налице са

технологии и практики за оптимизация на

консумацията на електроенергия. "ИКО-

ЕЛ-Константин Стоянов" ще покаже мо-

дулите ULTRA - новост за българския па-

зар. По света намират широко приложе-

ние - в жилищни и административни сгра-

ди, хотели, училища, банки, хипермарке-

ти, телекомуникационни обекти, промиш-

лени обекти, бензиностанции и др., като

има данни и за икономии в размер на 40%.

Политиката за градско развитие е ос-

новният фокус на ОП "Региони в растеж"

2014-2020 г. През следващите години ще

се финансират и реализират проекти в ре-

дица градове с цел тяхното превръщане

в по-устойчиви единици и насърчаване на

социалната ангажираност и сближаване.

Изложението "Smart Cities" обхваща

различни направления в областта на ин-

телигентните градове: автоматизация

на сградни инсталации (BAS) за освет-

ление, отопление, климатизация и вен-

тилация, видеонаблюдение и пожароиз-

вестяване, системи за управление и кон-

трол (BMS), информационно моделиране

на сградите (BIM), транспорт и др.

АТИКС ще е представи продуктите

на американската фирма ICONICS, воде-

ща в производството на индустриален

софтуер за визуализация. Интегриране-

то на електрoнните системи, обслуж-

ващи ежедневието, повишава сигурност-

та и понижава разходите. Високотехнол-

oгични решения за автоматизация от

световния производител Cardin ще бъ-

дат показани от ММГ ЕООД.

Регионалният Е-Клъстер провежда

редица дейности за развитие на елект-

ромобилите в градска среда.

ФОРУМЪТ
Лектори от авторитетни асоциации

от Австрия, Белгия, Великобритания,

Германия, Франция, Норвегия и др. ще се

включат в програмата. Сесията на

Euroheat & Power "Бъдещето на топло-

фикациите в Европа" ще разгледа съвре-

менните тенденции и ролята на общи-

ните за подобряване на ефективността

и използването на ВЕИ в областта на

отоплението и охлаждането. Другите

дискутирани теми ще са финансовите

инструменти за подобряване на енергий-

ната ефективност на сградите, съхра-

нението на енергия от ВЕИ в интелиген-

тните градове и др.

Паралелни събития:
"Save the Planet" (управление на отпа-

дъци) и "Save the Life" (контрол по време

на бедствия и аварии).

Организатор:

www.viaexpo.com

Модерни технологии правят градовете
и енергетиката по-устойчиви
Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София
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   хода на присъединителния про-

цес към Европейския съюз България

пое и изпълни ангажименти за пред-

срочно затваряне на 440-мегавато-

вите си ядрени мощности (1 и 2 блок

- в края на 2002 г., 3 и 4 блок - в края

на 2006 г.). Предвид финансовите по-

следствия от ранното затваряне,

както и отчитайки необходимостта

от конкурентоспособен енергиен

сектор, Европейската комисия пре-

достави на българския енергиен сек-

тор дългосрочен пакет за икономи-

ческо подпомагане, включително и в

сектор ядрена енергетика.

В тази връзка, през юни 2000 г., е

създаден Международен фонд за под-

помагане извеждането от експлоа-

тация (МФИЕК). В обхвата на Рам-

ковото споразумение между Р Бълга-

рия и Европейската банка за възста-

новяване и развитие относно дейно-

стите на МФИЕК попада и Проект

5b за изграждане на съоръжение за

третиране и кондициониране на

твърди радиоактивни отпадъци

(РАО) с голям коефициент на нама-

ляване на обема им – "Съоръжение за

плазмено изгаряне" (СПИ).

На 31 март т. г. проектът е пре-

хвърлен от АЕЦ "Козлодуй" към

Държавно предприятие "Радиоактив-

ни отпадъци" (ДП РАО).

Към момента Проектът за из-

граждане на съоръжението с висок

коефициент на редукция на обема на

отпадъците е достигнал етапа на

преглед от Агенцията за ядрено

регулиране (АЯР) на техническия

Изграждане на
съоръжение за
плазмено изгаряне на
радиоактивни
отпадъци в България

проект и Междинен отчет за анализ

на безопасността, с което приключ-

ва етапът на проектиране на съоръ-

жението. След издаване на заповед

за одобряване на техническия проект

ще се кандидатства за издаване на

разрешение за строително-монтаж-

ни работи.

Оборудването е произведено, пре-

минало е предвидения обем на завод-

ски изпитвания и е доставено на

площадката на АЕЦ "Козлодуй".

Същност на плазмената
технология

Плазмата е високоенергийна тех-

нология, която е в състояние да пре-

работи широк диапазон отпадъци.

При тази технология се създава ви-

сокотемпературна плазма чрез про-

веждане на електрически ток през

газов поток. Плазмените газове мо-

гат да достигнат от 5000 до 15

000°C. Много високата температура

може да бъде използвана за разлага-

не на отпадъците на атомните им

елементи чрез инжектирането им в

плазмата или чрез използване на плаз-

мената дъга като топлинен източ-

ник за изгаряне или пиролиза.

Основни характеристики
на инсталацията
n Капацитетът на инсталацията е

общо 250 t годишно или 6,25 t сед-

мично при 40 седмици годишно –

средно 65 kg твърди отпадъци на

час с калоричност18 MJ/kg или

4300kcal/kg, или 55 kg до 60 kg

твърди отпадъци на час и 5 до

10 kg течни отпадъци на час.
n Специфичната радиоактивност

на отпадъците е 3,23E5 Bq/kg (но-

минална) и 4E6 Bq/kg (проектна).

n Топлинна мощност, отнесена към

отпадъците: 1170 MJ/h или 325 kW
n Камера за първично третиране с

плазмена горелка с мощност 500

kW; DC 1400 V; 400 A

n Разход на изходящи газове: номи-

нален - 1200 Nm3/h; проектен - 2000

Nm3/h, като ефективните работ-

ни часове годишно са 4000 h.

Приемане на
радиоактивни отпадъци

СПИ ще бъде разположена в съще-

ствуващия Спецкорпус 2 (СК – 2) на

площадката на атомната централа.

Непреработените, пресованите и

суперпресованите РАО пристигат в

контейнерите за транспорт на

отпадъци. Опаковките с РАО се

разтоварват от контейнера с по-

мощта на захват, окачен на куките

на кран, и се складират в зоните за

временно съхранение. На следващ

етап РАО се поемат и придвижват

от транспортьорите. В СПИ е пред-

видена и опция за преработка на

течни РАО, които могат да бъдат

впръсквани през дюзи директно в

плазмената пещ.

Основни елементи на
инсталацията

Шредер и винтов транспор-

тьор. Посредством транспортьори

и подемно оборудване твърдите РАО

се прехвърлят автоматично към

Изграждане на
съоръжение за
плазмено изгаряне на
радиоактивни
отпадъци в България

В
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блока на шредера през въздушен

шлюз.

Шредерът и винтовият транспор-

тьор преработват непреработени-

те РАО в чували, пресованите и

суперпресованите 200-литрови варе-

ли в дребен и относително едноро-

ден материал. Шредерът е проекти-

ран с предварително програмируема

последователност за автоматично

реверсиране, която премахва по-го-

лямата част от задръстванията с

материали. Зъбите на шредера раз-

дробяват отпадъците и варелите на

малки парчета, които падат във

винтов транспортьор и оттам се

подават непрекъснато в камерата

за първично третиране.

Камера за първично третиране

(КПТ) с плазмена горелка. В КПТ,

оборудвана с плазмена горелка, дей-

стваща като източник на топлина,

органичните вещества се преобра-

зуват в летливи въглеводороди,

въглероден окис, и т.н., докато не-

органичните съставки се стопяват

и трансформират в стъкловидна

стопилка. Когато се събере дос-

татъчно стопилка, започва цикълът

на изливане на стопилката във фор-

мите.

Камера за събиране и охлажда-

не на стопилката. Стопилката се

събира в камерата за събиране и ох-

лаждане на стопилката, която тряб-

ва да се разглежда като бокс с вен-

тилация. Горещата стопилка се из-

лива в стоманена форма с дебелина

на стената 5 mm, която e поставе-

на в чугунена форма за охлаждане с

дебелина на стената около 100 mm

за поглъщане на топлината; форма-

та за охлаждане служи като самоек-

раниращо се устройство поради де-

белината й. След охлаждане форма-

та със стопилка се изважда от фор-

мата за охлаждане с помощта на зах-

ващаща система с дистанционно уп-

равление и се поставя в позициони-

рания 200-литров варел.

Новите форми се прехвърлят с

транспортьор през въздушен шлюз

в бокс, където с помощта на малък

кран се поставят във форма за ох-

лаждане. Охлаждащата форма се

придвижва към позицията за излива-

не на стопилката (върху устройство

за вътрешно придвижване). Когато

формата се напълни, тя се придвиж-

ва по-нататък за охлаждане, а на

позицията за изливане се поставя

нова форма.

След охлаждането формата за

охлаждане се придвижва до позици-

ята за изпразване, където вътреш-

ната форма се изважда с помощта

на малък кран и се прехвърля в 200-

литров варел.

Този 200-литров варел се позици-

онира до бокса, където капакът се

отваря автоматично и се затваря

отново, когато формата бъде по-

ставена в 200-литровия варел. На

практика външната страна на 200-

литровия варел е свободна от ради-

ационно замърсяване и той е готов

за окончателно кондициониране или

преместване. След това празната

форма за охлаждане се връща в по-

зицията за пълнене и приема нова

форма със стопилка. Охлаждането на

формите отнема около 48 часа, така

че 6 дебели чугунени форми за охлаж-

дане са достатъчни за осигуряване

на непрекъсната работа през седми-

цата.

Камера за вторично третиране

(КВТ). Неизгорели газове, въглеводо-

роди, частици сажди и CO, навлизай-

ки в КВТ, се смесват с допълните-

лен пресен въздух за завършване на

окисляването до първични окисни

компоненти, такива като CO2, H2O,

SO2. Допълнителният въздух се ре-

гулира от анализатор-контролер на

кислород на изхода на КВТ.

Камерата за вторично третира-

не е оразмерена да осигурява време

за престой минимум две секунди при

проектната скорост на подаване на

отпадъците и при минимална тем-

пература 850 °C. Горелката в КВТ

работи с дизелово гориво.

Система за очистване на изхо-

дящите газове. След КВТ димните

газове постъпват в системата за

третиране на изходящите газове.

Първоначално димните газове се

охлаждат до 190°C в бойлер с три

хода и лъчисто предаване на топли-

ната. Горещата вода циркулира в

затворен контур и отпадната топ-

лина се предава на контура за охлаж-

даща вода посредством междинни

топлообменници.

По-нататък димните газове по-

стъпват в ръкавните филтри, кои-

то се състоят от 2 отделения, вся-

ко с 50 филтърни ръкава. Частици-

те се улавят чрез повърхностно

филтриране от мембранните ръкав-

ни филтри, произведени от PTFE

(тефлон). Тези ръкавни филтри мо-

гат да издържат работна темпера-

тура от 250 °C. Филтриращата

материя се почиства с помощта на

импулсна струя от сгъстен въздух,

която се задейства от сигнализатор

на диференциално налягане. Събрани-

те частици се изтръскват от

повърхността на ръкавите.

Бункерът на дъното на камерата

за ръкавни филтри приема частици-

те, като изпразването се извършва

през ротационен изпускателен кла-

пан във вибрационен транспортьор.

След като преминат през филтърна-

та тъкан, газовете преминават във

високотемпературните HEPA филт-

ри, които се състоят от два успо-

редни клона, като единият е резер-

вен.

Блокът за мокро очистване на

газовете се състои от охладител-

на кула за охлаждане на газовете до

около 55 °C, противотокова очисти-

телна кула (скрубер) с разтвор на

сода каустик (NaOH) за отстранява-

не на HCl и SO2 и влагоуловител.

Два смукателни вентилатора

осигуряват изпускането на димните

газове в атмосферата. Единият

вентилатор е резервен. Разреждане-

то в цялата система се регулира от

двигатели с честотно управление.

След подгряването на димните

газове чрез рекупериране на топли-

ната от междинния контур на бой-

лера и допълнителен електрически

подгревател, концентрацията на

азотни окиси (NOx) се намалява с

помощта на катализатор в DENOX

- системата. Преди да постъпят в

комина димните газове се подлагат

на контрол от системата за не-

прекъснат контрол на емисиите за

установяване на съдържанието на

химични вещества като CO, SO2,

NOx, HCl, O2, H2O, NH3 и TOC (общ

органичен въглерод). Резултатите

се получават в реално време. Извеж-

дат се стойности на половин час и

усреднени дневни стойности, кори-

гирани за температура 273 K, наля-

гане101,3 kPa, 11% кислород и сух газ,
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така че да могат да се правят срав-

нения с допустимите емисионни гра-

ници.

Освен това е предвидена и систе-

ма за пробоотбор, която определя

радиационните параметри на изхо-

дящите газове на всеки 24 часа.

Прехвърляне на 200-
литров варел в
стоманобетонния
контейнер

Стопилката не се кондиционира

(вгражда или залива) допълнително,

така че се използва максималният

наличен обем на 200-литровия варел

и в резултат се получава най-добри-

ят коефициент на намаляване на

обема (КНО). В този случай 190-лит-

ровата форма, пълна до 90% със сто-

пилка, се поставя в 200-литровия

варел (вж. събирателна камера за

стопилка).

Мощността на контактната доза

на 200-литровите варели е по-мал-

ка от 2 mSv/h и радиационното замъ-

рсяване на повърхността им е по-

ниско от 0,4 Bq/cm2 за алфа и по-

малко от 4 Bq/cm2 за бета частици.

С помощта на захват, окачен на

куките на съществуващите крано-

ве, 200-литровите варели се поста-

вят във временно хранилище. Веднъж

седмично се осигурява транспортен

контейнер и варелите се транспор-

тират за по-нататъшно кондицио-

ниране и опаковане за дълготрайно

съхранение в стоманобетонни кон-

тейнери, които са с размери

1,95х1,95х1,95 m.

Временните хранилища са оборуд-

вани с подходяща биологична защи-

та за очакващите последващо

дълготрайно съхранение 200-литро-

ви варели.

Високото температурно поле в

плазмената пещ гарантира, че в

димните газове практически няма да

има продукти на непълно изгаряне,

което е пряка и надеждна защита в

опазването на околната среда в

процеса на обработка и минимизира-

не на РАО.

Материалът е подготвен от експерти на

Държавно предприятие „Радиоактивни от-

падъци“
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Инсталация за
намаляване на
енергийните разходи
в предприятие от
хранително-вкусовата
промишленост

платена публикация

Статията представя технико-

икономически анализ на инсталация

за намаляване на енергийните раз-

ходи за битова гореща вода (БГВ)

чрез монтиране на соларна система

и утилизиране на отпадна топлина

от производството в предприятие

от хранително-вкусовата промишле-

ност.

Настоящо положение на
изследваната
промишлената система

Анализът на настоящото положе-

ние на изследваното предприятие от

хранително-вкусовата промишле-

ност оценява съответните данни и

изчисления за анализирания тригоди-

шен период (2009-2011 г.) при допус-

кане, че инвестиционният проект не

би се осъществил. Към момента на

обследването нуждите от гореща

вода за битови и технологични нуж-

ди се задоволяват от абонатна

станция (АС), присъединена към

топлофикационната мрежа на мес-

тното топлоснабдително друже-

ство. Компанията се снабдява дирек-

тно с топлинна енергия от местно-

то топлофикационно дружество до

основната производствена база. На

точката на присъединяване (абонат-

на станция) е инсталиран топломер.

Между 2009 г. и 2011 г. общото по-

требление на топлинна енергия се е

увеличило с приблизително 15.3%. За

същия период разходите за топлин-

на енергия са се повишили с прибли-

зително 9%. Потреблението и раз-

ходите за топлинна енергия между

2009 г. и 2011 г. са обобщени в таб-

лица 1.

Предприятието от хранително-

вкусовата промишленост работи на

двусменен режим, шест дни седмич-

но (313 дни годишно). Едно от тех-

нологичните съоръжения в друже-

ството е автоклав за термична

обработка на хранителни продукти

с режим на работа два цикъла днев-

но.  Топлоенергията за автоклава се

произвежда от котелна инсталация,

работеща с природен газ. След все-

ки цикъл горещата вода от него се

отвежда в резервоар, като същев-

ременно се добавя студена вода за

охлаждане на обработената продук-

ция (на изход от автоклава и тази

вода се отвежда към резервоара).

При това след приключване на охлаж-

дането събраната вода в резервоа-

ра е със средна температура 65 оС

и количество 3 m3/цикъл. След изсти-

ването на тази вода същата се

изхвърля към канал. Температурата

на горещата вода на изхода от топ-

лообменника за БГВ в абонатната

станция е 55 оС (съгласно утвърде-

ните от ДКЕВР „Показатели за ка-

чество на топлоснабдяването“, т.

1 Норми за качеството на топлин-

ната енергия – Гарантирани пара-

метри на топлоносителя след або-

натната станция).

Соларна инсталация за
оползотворяване на
отпадната топлина от
производството

Необходима е реконструкция на

инсталацията за гореща вода чрез

Таблица 1

Инсталация за
намаляване на
енергийните разходи
в предприятие от
хранително-вкусовата
промишленост



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2014 37

топлоенергетика



38 брой 5/2014  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

изграждане на соларна система,

включваща инсталация за оползот-

воряване на отпадна топлина от

производството. Соларната инста-

лация (схема 1) се състои от 7 висо-

коселективни соларни панела (с

брутна площ на един колектор 2.51

m2, нетна абсорбираща площ 2.32 m2,

ефективност η≥74.3%, коефициент

на абсорбция α≥91.5%, коефициент

на емисия ε≤8% и обобщен коефици-

ент на топлинни загуби UL≤4.16 W/

m2K, температурен коефициент за

UL?0,0124 W/m2K) с обща ефективна

площ на полето 16.24 m2, загряващи

водата посредством едносерпенти-

нен бойлер с вместимост 1000 l.

(топлообменна повърхност на сер-

пентината 3.45 m2), соларна помпе-

на група с дебит 4-36 l/min, напор 5

m и консумирана мощност 46-93 W,

разширителен съд 35 l и контролер,

управляващ системата.

Система за
оползотворяване на
отпадна топлина от
автоклав

След бойлера на соларната систе-

ма последователно по хода на подгря-

вания флуид е свързана система за

оползотворяване на отпадна топли-

на от автоклава. Тази инсталация

включва два бойлера, свързани успо-

редно (по греещ и подгряван поток).

Всеки бойлер е с вместимост 2000 l

с две серпентини с топлообменни

повърхности съответно S1=4.5 m2 и

S2=2.7 m2 (горната и долната серпен-

тина на всеки бойлер ще се свържат

последователно, като при това гре-

ещият флуид ще се движи в противо-

ток на подгряваната вода). На изхо-

да на бойлерите по подгрявана вода

ще се монтират трипътни смесител-

ни вентили за ограничаване на мак-

сималната температура на гореща-

та вода до 55 оС. Горещата вода от

автоклава ще преминава през серпен-

тините на бойлерите (същата ще се

подава от два резервоара по 1500 l

всеки посредством помпа с честот-

но управление с дебит 1-2 m3/h, напор

3 m и консумирана мощност 27-62 W,

режим на работа 4382 h/a (часа/го-

дишно), при което годишно ще консу-

мира 0.1 MWh електроенергия) и ще

се охлажда от 65 оС до 30 оС (∆t=350
оС), и след това ще се изхвърля в

канал. Дебитът на греещия флуид ще

бъде 12 m3/ден (3 m3/цикъл, четири

цикъла дневно съгласно производ-

ствените планове на дружеството,

като същевременно не се предвижда

промяна в консумираната битова го-

реща вода) или 3756 m3/a. На изхода

от бойлерите подгряваната вода ще

се включи към топлообменника за БГВ

в АС за дозагряване при необходи-

мост.

Капитални разходи и
разходи за експлоатация
и поддръжка на
оборудването

Инвестиционните разходи съглас-

но направеното предварително про-

учване се оценяват на 40 000 лв.

Оперативните разходи не се пред-

вижда да се променят след монти-

ране на новите съоръжения. Анали-

зите на финансовите показатели на

проекта са направени със специали-

зирания софтуер "ENSI финансови

изчисления". Номиналният лихвен про-

цент е равен на 5.0% и съответства

на средния лихвен процент по депо-

зитите. Оценката на годишния темп

на инфлация за 2011 г. е 2,8 % по данни

на НСИ (Национален статистичес-

ки институт) и относително запаз-

ване на това ниво за бъдещ период

съгласно макрорамката, заложена

от МФ в проектобюджета на държа-

вата. Максималният период на

възвръщаемост на инвестицията е

приет до 5 години. Фиксираните

критерии за рентабилност на про-

екта са: лихвен процент 5%; процент

на инфлация 2.8%; продължителност

на използване на инвестицията 10

години.

Финансовият анализ трябва да

сравни от финансова гледна точка

изходното ниво (настоящото поло-

жение) със ситуацията след изпълне-

нието на проекта. Трябва да се из-

числят следните показатели (инди-

катори): вътрешна норма на

възвръщаемост (IRR) на проекта;

нетна настояща стойност (NPV) на

проекта; срок на откупуване.

Въз основа на направения техни-

ко-икономически анализ на инстала-

цията за намаляване на енергийни-

те разходи за БГВ чрез монтиране на

соларна система и утилизиране на

отпадна топлина от производство-

то в предприятие от хранително-

вкусовата промишленост става

ясно, че проектът е рентабилен и ще

бъдат направени инвестиции в раз-

мер на 40 000 лв. Спестяванията

възлизат на 10 591 лв. Нетната

стойност на проекта е 54 441 лв. Пе-

риодът на възвръщаемост на инве-

стициите е 3.8 години.

Проектът е реализиран успешно

и към момента (2014 г.) системата

функционира безаварийно и икономи-

ите от намаляване на енергийните

разходи за БГВ са значителни. Еко-

логичният ефект от намаляването

на емисиите CO2 в резултат на из-

пълнението на проекта е според

очакванията.

доц. д-р инж. Пенка Златева,
инж. Методи Никифоров,

инж. Владимир Тунев

Схема 1
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AББ се присъединява към
мрежата на ООН, за да насърчава
енергийната ефективност

AББ обяви на посветената на климата среща на вър-

ха на ООН, състояла се през септември т. г. в Ню Йорк,

че се присъединява към глобалните действия по Прог-

рамата за околната среда на Обединените нации за по-

добряване на ефективността на всякакви уреди и обо-

рудване. Компанията ще предоставя експертни знания

и опит в енергийно ефективните двигатели и транс-

форматори, за да подпомага правителствата в изгот-

вянето на политики, насочени към ускорено спестяване

на енергия.

"AББ се вълнува да бъде част от инициативата на

ООН и да допринесе за отделянето на икономическия рас-

теж от енергийното потребление и емисии," каза Улрих

Шписхофер, главен изпълнителен директор на AББ. "Мно-

жество рентабилни и енергийно ефективни технологии

са вече налице. Най-големият принос, който правител-

ствата и бизнесът могат да осигурят към борбата с

климатичните промени в краткосрочен план, е да сти-

мулират въвеждането на съществуващи, изпитани и чес-

то нискоразходни технологии за по-ефективно използ-

ване на енергията."

Електрическите двигатели съставляват около 28 про-

цента от глобалното енергийно потребление. Много дви-

гатели са по-големи, отколкото е необходимо да са, а

повечето работят на пълни обороти дори когато това

не е нужно. Спестяването на енергия бързо се натруп-

ва, когато се използват високоефективни двигатели в

комбинация със задвижвания, които адаптират скорост-

та си към конкретната задача - познати като задвиж-

вания с променлива скорост - тъй като енергията, из-

ползвана за работата на един двигател за целия му жиз-

нен цикъл, струва 100 пъти повече от самия двигател.

Инвестирането във високоефективен двигател обикно-

вено има вътрешна възвращаемост в размер на над 100

процента повече от един стандартен двигател.

Трансформаторите, от своя страна, съставляват

около 3 процента от глобалното енергийно потребле-

ние и се очаква броят им в развиващите се пазари поч-

ти да се утрои до 2030 г. Тъй като най-ефективните

трансформатори консумират 80 процента по-малко елек-

тричество от най-малко ефективните, възможности-

те за спестяване са огромни.

В първата фаза AББ ще споделя ноу-хау, свързано с

енергийната ефективност при двигатели и трансфор-

матори, включително опита си с текущи действащи по-

литики, разпоредби и стандарти, както и съвети по по-

тенциални приложения за най-добрите налични техно-

логии.

AББ е един от най-големите производители в света

на трансформатори, електрически двигатели и задвиж-

вания с променлива скорост. Инсталираната база от зад-

вижвания на AББ е спестила повече от 400 тераватча-

са (TWh) електричество през 2013 г., което се равнява

на годишното потребление на около 37 милиона дома-

кинства в САЩ.

Очакванията на Програмата на ООН за околната сре-

да са, че глобалният преход към по-ефективни уреди и

оборудване ще намали глобалното потребление на елек-

тричество с около 1500 TWh до 2030 г., което е екви-

валентно на 8 процента от днешното потребление на

електричество в цял свят.

AББ е лидер в производството на технологии за енер-

гетично и автоматизирано оборудване, които дават въз-

можност на битови и промишлени клиенти да подобрят

ефективността си, намалявайки вредното влияние върху

околната среда. Групата от компании AББ функционира

в около 100 държави и разполага с над 145 000 служители.

AББ се присъединява към
мрежата на ООН, за да насърчава
енергийната ефективност
Компанията ще предоставя експертни знания и опит в енергийно
ефективните двигатели и трансформатори
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газ, нефт, въглища

     риродният газ е навлязъл ши-

роко в бита и промишлеността и за-

ема водеща роля като енергиен из-

точник в световен мащаб. Състои

се предимно от фракции на метана

и замества успешно течните и

твърди горива,  осигурявайки по-лес-

но снабдяване с енергия на различни

труднодостъпни места чрез изграж-

дане на газопроводи, осигуряващи

надеждност при транспортиране.

Освен това, целта на по-глобално-

то използване на газа е опазването

на чистотата на атмосферния

въздух, което е един от основните

екологични приоритети в световен

мащаб и е постигнато чрез значи-

телно и ефективно намаляване на

предпоставките за киселинни дъждо-

ве, емисиите на вредни вещества и

парникови газове.

Охлаждането на природния газ до

температура от -162 °С при атмос-

ферно налягане води до втечняване-

то му чрез кондензация и продукта

е известен под названието Liquefied

Natural Gas (LNG) – втечнен природен

газ (ВПГ). Втечненият природен газ

е полезен от гледна точка на транс-

портирането си, тъй като заема 1/

600 част от обема в газообразно

състояние. Важна особеност при

това превръщане е достигането на

максимални стойности на чистота-

та на газа, дължащо се на отделя-

нето на фракции, останали след

първоначалното му пречистване,

като: прах, вода, хелий, тежки въгле-

водороди и други газове. Въпреки

относително скъпите в миналото

начини за производство на втечнен

газ, развитието на технологиите

намалява разходите за втечняване и

регазификация. Поради лесното

транспортиране втечняването

може да се използва в находища,

където е икономически неизгодно да

се изгражда газопровод.

Оценка на
рентабилността на
съоръженията за ВПГ

За да бъде едно съоръжение за ВПГ

икономически изгодно, е необходимо

да бъде налице достатъчно количе-

ство природен газ, което да осигу-

ри поне 20 години непрестанно снаб-

дяване. В противен случай цената на

инвестицията в съоръжението няма

да бъде рентабилна, тъй като се

налага извършването на ремонтна

дейност и поддръжка на работните

инсталации.

Според International Gas Union (IGU),

съоръженията за природен газ могат

да се класифицират в 2 категории:

Малогабаритни –  това са съоръ-

жения за втечняване, регазификация

и всички инсталации, работещи с

втечнен природен газ, разполагащи

с под 1 милион тона годишно в об-

ръщение. Те са изгодни поради мал-

ките си размери, които позволяват

изграждането им на стратегически

позиции в близост до населени мес-

та или промишлени зони. Съществе-

но икономическо влияние оказват и

намалените разходи за транспорт и

вредните емисии при транспортира-

не. При танкерите за транспорти-

ране малогабаритни са тези, които

разполагат с капацитет по-малък от

18 000 m3 полезен товар.

Едрогабаритни са всички съоръ-

жения с налични капацитети над

18 000 m3 полезен товар.

По икономически показатели ма-

логабаритните станции с по-гъвка-

вата си структура могат да се вклю-

чат в схеми за търговия на едро и

дребно.

Търговията на едро  представ-

лява умалено копие на конвенционал-

ната верига за втечнен газ, при

която продукцията се втечнява в

малки количества, пренася се в

малогабаритни съдове и се превръща

отново в газ в малки регазификаци-

онни централи.

Търговията на дребно е частта,

в която природният газ отива дирек-

тно към крайния потребител неза-

висимо дали става въпрос за бито-

вия или промишления сектор. Дей-

ствието се развива на регионално

ниво, като по този начин се стиму-

лира бизнесът в района на потреб-

ление и се развиват ефективни бран-

шове на производители и вносители

на втечнен газ. Развитието на

такъв тип мрежа поражда проблеми,

свързани с логистиката на ценния

товар. Съществен проблем е как да

се процедира с изпаряващия се газ по

време на транспортирането - това

Технико-икономически
аспекти при
използването на
втечнен природен газ

Технико-икономически
аспекти при
използването на
втечнен природен газ

П
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газ, нефт, въглища

означава инвестиции в съоръжения

за повторно втечняване и инжекти-

ране на течността в най-ниската

точка на съда. Допълнителните раз-

ходи утежняват поддръжката и ек-

сплоатацията на малогабаритните

съоръжения и са необходими, за да

бъде осигурена съвместимостта им

с останалите типове инсталации.

Необходимостта от тях е свързана

и със стриктното спазване на изис-

кванията по стандартите за безо-

пасност във всички звена на верига-

та за втечнен природен газ.

Икономически преглед на
пазарите за ВПГ

Нарастването на пазара на втеч-

нения природен газ в Европа е под-

тикнато главно от търсенето на

източник на енергия, свързан с на-

маляване на вредните емисии и уве-

личаване устойчивостта на транс-

портния сектор. Намиращият се в

Холандия терминал в гр. Ротердам

има капацитет да приема втечнен

газ от всички видови танкери. По

този начин течният товар се раз-

пределя с помощта на два кея, пред-

назначени за преноса му от големи-

те Q-max танкери към по-малки

транспортни кораби или директно

към сухопътни транспортни сред-

ства. След разпределението на хо-

ландска територия, по-голямата

част от газа се изпраща към скан-

динавските и балтийски държави,

където се продава като замести-

тел на конвенционалните горива с

цел намаляване на индустриалните

разходи и постигане на по-ниски

нива на парниковите газове. Транс-

портирането с камиони е също на-

биращ популярност метод през пос-

ледните години.

Най-развитият пазар на втечнен

природен газ в Европа се намира на

Иберийския полуостров. Португалия

и Испания също разполагат с множе-

ство терминали за суровината, като

транспортирането там се извършва

предимно с камиони. Терминалът в

Барселона разполага с 3500 камиона,

които пренасят около 140 000 m3

течно гориво на месец.

За първи път от 1990 г. насам

обаче вносът на втечнен природен

газ за Европа за последните две

поредни години (2012-2013) намаля-

ва. Въпреки увеличението на капаци-

тетите на терминалите за регази-

фикация, което играе важна роля в

намаляването на нетния внос на

горивото и допринася за преразпре-

делителните функции на Европейс-

кият пазар, вносът на евтини

твърди горива за сектора енергети-

ка конкурира пазара на газоснабди-

телните предприятия и е предпос-

тавка за запазване на тенденцията.

Благодарение на гъвкавостта на

целия сектор на световно ниво при

необходимост от големи количества

гориво в пикови моменти то може да

бъде осигурено. До края на 2013 г. 17

държави са били ангажирани в изно-

са на втечнен природен газ. През

същата година страни като Белгия,

Бразилия, Холандия, Португалия,

Южна Корея, Испания и Ангола са

експортирали първите си товари.

Търговията на горивото е съ-

пътствана с увеличение на износа

главно в регионите на Средния Из-

ток с най-високи стойности е Йемен

- 2,1 млн. тона, Малайзия -1,6 млн.

тона, а Катар остава на челна по-

зиция с колосалните 77,2 млн. тона

износ на световния пазар, явяващи се

около 33% от глобалните доставки.

Русия е на осма позиция в списъка на

страните, изнасящи втечнен газ, с

10,8 млн. тона за 2013 г., като е

изпреварена от Тринидад и Тобаго с

14,6 млн. тона, Австралия с 22,2 млн.

тона и др.

Исторически погледнато, най-

важният източник на втечнен при-

роден газ в световен мащаб е ази-

атското крайбрежие на Тихия оке-

ан. Въпреки това развитието на из-

носа от този район е запазило по-

стоянни нива и по този начин е по-

зволило на катарските износители

да придобият по-силни позиции на

пазара от 2006 г. насам. За този

период от време капацитетът на

катарските газопреработвателни

компании се е увеличил от 25,5 млн.

тона годишно до 77,2 млн. тона за

2013 г.

Вносът на течния заместител на

конвенционалните горива по данни

от миналата година се е извършвал

от 29 страни, като за общия внос

най-голям пазарен дял има Япония с

около 61%, следвана от Южна Корея

и Тайван. Европа е втората по важ-

ност дестинация,  приемаща 14% от

общите обеми на световния пазар.

Азиатският пазар разполага с 13%

от цялото количество втечнен газ.

Обобщено, тези три региона при-

емат 88% от общото количество на

износа на гориво.

Високото потребление на японс-

кия пазар е наложено от нараства-

нето на използването на газови елек-

трически централи, които да ком-

пенсират пада на мощност в елект-

рическата система на Япония след

бедствието във Фукушима-1. Гене-

рираните около 30% електрически
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мощности от ядрена енергетика за

страната през втората половина на

2012 г. намаляват до около 3%, тъй

като са спрени множество атомни

електроцентрали след инцидента. В

този период вносът на втечнен при-

роден газ отчита ръст - 24%.

В общата картина делът на

втечнения газ от цялото количе-

ство природен газ, използвано в све-

товен мащаб, нараства сравнител-

но бързо. През 1990 г. втечненият

газ заема 4% от общите продажби

на природен газ, докато данните

към настоящия момент сочат, че

делът му се е увеличил до 10% за

периода до 2013 г. Конвенционални-

те методи за снабдяване с приро-

ден газ - газопроводите за внос,

разполагат с 21% пазарен дял, а

местните количества добит приро-

ден газ - с оставащите 69% от

пазара. Това са обобщени данни,

като за отделните държави неща-

та стоят по различен начин. Напри-

мер може да се разгледат страни-

те, в които природният газ заема

над 40% от енергийните потребно-

сти, като Обединените Арабски

Емирства, Аржентина, Холандия и

Великобритания. Холандия произ-

вежда повече природен газ, откол-

кото може да консумира, но в пос-

ледните години изпълнява и функци-

ята на приемен терминал за втеч-

нен газ в рамките на Европа. Други

държави с дълготрайна необходи-

мост от газоснабдяване също се

обръщат към втечнения газ с цел

осигуряване на по-голяма сигурност

за крайния потребител.

За три от най-големите страни

потребителки на природен газ –

Япония, Южна Корея и Тайван, втеч-

неният газ е приблизително 100% от

количеството използван газ, тъй

като те имат малък или никакъв

добив и внос чрез газопроводи. Дру-

ги пазари, които разчитат на този

вид газоснабдяване за половината

и повече от техните нужди от газ,

са Испания и Португалия, въпреки че

при тях причините за внасянето на

течното гориво не са липса на га-

зопроводи и местни находища, а

други. В някои европейски пазари

като Франция, Белгия, Италия,

Гърция и Турция е без значение дали

имат или не находища на природен

газ, тъй като по-големият поток от

газ идва от газопроводи, а втечне-

ният газ играе ролята на

съпътстващ продукт с допълваща

функция.

Анализ на цените
на втечнения природен
газ

Регионалните цени на този про-

дукт се диктуват от динамични

фактори, някои от които пораждат

временни тенденции, а други -  посто-

янни. Тези промени могат да клонят

към повишаване или намаляване на

цената на горивото. Някои от фак-

торите включват:

n Нарастване на капацитета на

съоръжения за втечнен природен

газ от 2008 г. до 2011 г. с откри-

ването на нови инсталации в

Катар, Русия, Индонезия, Перу,

Йемен и Малайзия.

n Ниското потребление на газ в

Европа поради нарастването на

потреблението от възобновяеми

енергийни източници, спадът на

цените на въглеродните горива и

сравнително слабата индустриа-

лизация.

n Нарастването на добива на шис-

тов газ в САЩ, с който се нама-

ляват нуждите на страната от

внос на газ.

n Увеличаване на цените на нови

проекти за втечнен природен газ,

водещи до нуждата от подписва-

не на нови дългосрочни договори.

Изброените по-горе фактори во-

дят до големи разлики в ценообразу-

ването в различните краища на све-

та.

Голяма част от европейските

договори за снабдяване с втечнен газ

са индексирани със забавяне спрямо

цените на твърдите и течни гори-

ва, въпреки че за региона ценообра-

зуването се извършва по смесена

(хибридна) система, комбинираща

ценообразуването на петролните

продукти и индекса "Хъб" (Хенри Хъб

– разпределителна станция за при-

роден газ, намираща се в щата Лу-

изиана). Поради важността си и

връзките си с девет вътрешнощат-

ски и четири международни газопро-

води той има голямо значение като

ценообразуваща точка на нюйоркс-

ката товарно-стокова борса

(NYMEX) и на междуконтинентална-

та борса (ICE).

Голямата ценова разлика на при-

родния газ между американските и

другите пазари като Европа и Азия

се дължи на увеличението на добива

на шистов газ в страната, което, от

своя страна, ускорява усвояването

на много финансови средства от

държавата за изграждането на нови

съоръжения за природен газ. Тъй като

страната преминава през период на

промяна, от вносител на природен

газ се превръща в самостоятелно

задоволяваща нуждите си от газ

държава, въпросът с износът все

още не е разрешен. Очакванията са

при евентуално присъединяване на

Америка към пазара на износители-

те на природен газ да се смекчат

цените в глобален аспект.

В Азия цените на ВПГ са с отно-

сително постоянни стойности през

последните две години след рязко-

то увеличение, породено от криза-

та в атомната електроцентрала

във Фукушима и последвалото нато-

варване на пазара за природен газ.

Към настоящия момент Япония

продължава да плаща най-високи

цени за течното гориво, като през

2013 г. средният внос на Япония се

колебае между 14,5 $ до 16,1 $/

mmBTU. Корейските и индийските

компании увеличават интереса си

към ВПГ и са постигнали споразуме-

ния за цени, индексирани по Хенри

Хъб. Все пак в глобален мащаб

възможностите да се преговаря за

ценообразуване при условия, които

не са свързани пряко с цените на

петрола, са малко.

Европейските местни цени на ВПГ

през 2013 г. са останали относител-

но ниски, приблизително 10,6 $/

mmBTU. Спадът с около 2 $/mmBTU

от март до юни т. г. в National

Balancing Point (NBP) е предизвикан

от недостатъчни обеми за съхране-

ние на природен газ във Великобри-

тания. Най-ниските цени,  достигна-

ти през лятото на 2014 г.,  остават

с около 1 $/mmBTU по-високи от тези

през 2013 г. В същото време газът,

реекспортиран в Европа, се търгу-

ва на цени от 2-3 $/mmBTU над тези

на NBP.

доц. д-р инж. Пенка Златева,
инж. Ради Димитров
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      редимствата и реалните

ползи от изграждането на инстала-

ции за комбинирано производство на

електро- и топлоенергия са отдав-

на известен факт. С тях коефици-

ентът на полезно действие на топ-

лоелектрическите централи би

могъл да се увеличи до 75-80%. Ос-

вен значително повишаване на ефек-

тивността на производството и

намаляване на разходите за първич-

ни енергийни ресурси, се постигат

и по-ниски нива на вредни емисии,

изхвърляни в атмосферата. Така

наречената когенерационна техно-

логия се приема като една от най-

ефективните технологии за енергоп-

роизводство и именно поради тази

причина е водеща в световен мащаб.

Сред основните й предимства е

високата степен на оползотворява-

не на горивото, което, от своя стра-

на, означава по-висока екологичност

на технологията. За когенерацията

са характерни и всички предимства

на локалните електропроизводстве-

ни мощности, работещи паралелно

с централната електроенергийна

система. Първо място сред тях за-

ема независимостта по отношение

на електроснабдяването. Изгражда-

нето на когенерационна система за-

страхова потребителите от срив в

централното електроснабдяване на-

пример поради природно бедствие,

претоварване в системата и др. При

съвременните, във висока степен

автоматизирани производства, про-

тичането на които зависи напълно

от наличието на електрозахранва-

Тригенерационни
системи
Тригенерационни
системи

не, прекъсването му би могло да

доведе не само до значителни ико-

номически загуби, но и до аварии. От

друга страна, по-малкият дял на

единица вложена енергия в себестой-

ността на единица от реализирания

продукт позволява да се повиши не-

говата конкурентоспособност и да

се осигури относителна независи-

мост по отношение на непрекъсна-

то покачващите се цени на елект-

роенергията.

Едновременното производство на

топлина и електричество обаче е

целесъобразно предимно през студе-

ните месеци в годината. Съответ-

но, през лятото необходимостта от

производство на топлина значител-

но намалява, което води и до силно

ограничаване на възможностите за

когенерация. Именно значително по-

малките възможности за утилизация

на топлината в когенерационните

инсталации през лятото обяснява

изграждането на съоръжения с мно-

го ниска мощност. Съвсем логично,

през топлите месеци се появява

необходимост от производството

на студ. Възможността за комбини-

рано производство на топлина, елек-

троенергия и студ е позната като

тригенерация. От технологична

гледна точка това означава присъе-

диняване на абсорбционен охладител

към когенерационната инсталация.

За задвижване на хладилната маши-

на се използва топла вода и пара,

регенерирани от когенерационния

агрегат. Възможността топлинна-

та енергия да се използва за произ-

водство на студ (с цел климатизи-

ране на помещения или за техноло-

гични нужди) обезпечава натоварва-

нето на инсталацията през цялата

година. Също така осигурява рента-

билно изгаряне на газовото гориво и

ускорява възвръщаемостта на инве-

стициите.

Тригенерационните
системи
се състоят от когенерационна ин-

сталация за комбинирано производ-

ство на топлинна и електроенергия,

към която се присъединяват един или

няколко хладилни агрегата. Топлин-

ната част представлява парогене-

ратор с рекуперация на топлина. За

захранването му се използват газо-

вете, изхвърляни от първичния дви-

гател, който обикновено е снабден

с газова турбина. Също така към

него е присъединен генератор на

променлив ток, обезпечаващ произ-

водството на електрическа енергия.

С оглед осигуряване безопасността

на работа в системата допълнител-

но се предвижда авариен контур, към

който при необходимост (в случай на

прегряване или преохлаждане) може

да се пренасочи парата. Примерна

схема на система за тригенерация

може да видите на фиг. 1.

За производство на студ се из-

ползват предимно абсорбционни хла-

дилни машини, които се захранват

с топла вода, пара или газ. В това

се изразява едно от основните пре-

димства на абсорбционното охлаж-

дане в сравнение с компресорното,

тъй като използваната топлинна

енергия е по-евтина в сравнение с

електроенергията. Сред предим-

ствата на абсорбционното охлаж-

П
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дане е и фактът, че нивото на

отделяния шум е много по-ниско от

характерното за компресорното.

Недостатъците му са свързани с

по-високите капитални вложения и

по-големите габарити и маса на

агрегата.

Функционирането на абсорбцион-

ните хладилни машини се основава

на прилагането на бинерна система.

За целта се използват две веще-

ства, намиращи се в термично рав-

новесие. Едното представлява ра-

ботно тяло, наричано още хладилен

агент, и абсорбент. Изискванията

към бинерния разтвор включват:

голяма разлика между температура-

та на кипене на чистия хладилен

агент и чистия абсорбент при едно

и също налягане; отсъствие на опас-

ност от разлагане на компоненти-

те; малка топлина на разтваряне и

възможност за неограничено смес-

ване на двете компоненти, без да се

образуват азеотропни разтвори.

Съответно, към елементите на би-

нерната система също се поставят

изисквания. Сред основните от тях

са: използваните хладилни агенти да

притежават висока топлина на из-

парение, а разликата между наляга-

нията на кондензация и изпарение да

бъде минимална. Основно изискване

към използваните абсорбенти е да

притежават способността при до-

статъчно висока скорост на абсор-

бция да абсорбират максимално хла-

дилния агент.

Сред най-широко използваните

бинерни разтвори в промишленост-

та са: амоняк - хладилен агент, вода

- абсорбент, както и вода като хла-

дилен агент и литиев бромид в ка-

чеството на абсорбент. За произ-

водството на студена вода с тем-

пература в диапазона от 6 до 12 °С

обикновено се използва вода (хлади-

лен агент) и литиев бромид (абсор-

бент). С цел производството на

нискотемпературен студ до -60 °С

се използва амоняк (хладилен агент)

и вода (абсорбент). Поставянето на

допълнителен топлообменник между

генератора и абсорбера също спома-

га за повишаване ефективността на

процеса.

Принцип на работа на
охладителните системи

Добре известно е, че при изпаре-

нието си една течност поглъща

топлина от всичко, което я заоби-

каля. Именно теорията за изпарени-

ето стои в основата на функциони-

рането, а следователно и на проек-

тирането на охладителните систе-

ми. Известно е, че в условия на нор-

мално налягане водата се изпарява

при 100 °С. При понижаване на абсо-

лютното налягане пада и темпера-

турата на кипене на водата. А в

условия на вакуум водата се изпаря-

ва при много ниски температури.

Действието на абсорбционната хла-

дилна машина се базира именно на

принципа, че при понижаване на аб-

солютното налягане намалява и

температурата на кипене на вода-

та.

Основни елементи на една абсор-

бционна хладилна машина са: генера-

тор, кондензатор, абсорбер и изпа-

рител, помпа и блок за управление. В

генератора се намира бинерният

разтвор. При подаване на топлинна

енергия към него се изпарява част от

хладилния агент. Полученият концен-

триран бромисто-литиев разтвор се

стича в абсорбера. От генератора

парите на хладилния агент по-

стъпват в кондензатор, където се

охлаждат. Резултатът е конденза-

цията им. Логично, процесът проти-

ча с отделяне на топлина. От кон-

дензатора течният хладилен агент

попада в изпарителя, където се из-

парява при ниско налягане и в усло-

вия на подвеждане на топлина от

охлажданата вода или друга работ-

на среда. Цикълът се затваря с аб-

сорбиране на парите на хладилния

агент от бинерния разтвор в абсор-

бера. Разреденият бромисто-лити-

ев разтвор се изпомпва отново в

генератора.

В абсорбера и изпарителя се под-

държат ниско налягане и темпера-

тура, докато в генератора и конден-

затора – съответно, високо наляга-

не и висока температура. За пови-

шаване ефективността на топлооб-

мена в изпарителя и абсорбера

тръбите се оросяват, съответно с

вода и концентриран разтвор на

бром-литий. Цикълът се осъществя-

ва непрекъснато през времето на

експлоатацията на машината. Също

така поставянето на допълнителен

топлообменник между генератора и

абсорбера повишава ефективността

на процеса.

Характерни за абсорбционното

охлаждане са три контура, между

които протича обмен на топлина.

Първият се явява контурът на ото-

плителната вода, която действа в

качеството на носител на вътреш-

ния топлообмен. Този контур е вклю-

чен към източника на топлина – ко-

генератора. Вторият контур – на

студената вода, е включен директ-

но в охладителния контур, по анало-

гичен начин на централното отопле-

ние. Вместо с гореща вода той е

пълен със студена, която е предназ-

начена за охлаждане на въздуха в

помещенията и за отвеждане на

топлината. Третият контур е на

Фиг. 1. Примерна схема на система за тригенерация
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охлаждащата вода. Логично, тя е

предназначена за охлаждане на топ-

лата вода. Често охлаждането се

осъществява чрез охладителна кула.

Обикновено температурата в

контура на водата, изпълняваща

функцията на топлоносител, е в

диапазона от 90 °С до 135 °С. Кон-

турът на студената вода е с тем-

пература, необходима за отвеждане

на топлината от помещението, и

обикновено се движи в границите от

7 до 15 °С. Контурът на охладител-

ната вода, отвеждаща топлината

от охладителя, работи при темпе-

ратура от 20 до 45 °С.

Предимства и
недостатъци
на системите

В сравнение с традиционните

системи тригенерационните пред-

лагат няколко предимства. На първо

място сред тях е повишеният ико-

номически и екологичен ефект от

оползотворяването на „излишната

топлинна енергия“. Произведената

електрическа енергия може да се

подава в общата електроенергийна

система или да се използва за соб-

ствени нужди. По време на отопли-

телния сезон топлината се използ-

ва за покриване на собствените

потребности от топлинна енергия.

Вместо вещество, разрушаващо

озоновия слой, в качеството на хла-

дилен агент се използва вода, което

е много благоприятно от екологич-

на гледна точка. Също така от-

съствието на подвижни детайли в

абсорбционната хладилна машина

означава, че се минимизират разхо-

дите за обслужване и абсорбционна-

та система работи почти безшум-

но.

Ниските експлоатационни разхо-

ди на системите, както и остана-

лите описани предимства, обясня-

ват растящата приложна област на

децентрализираните комбинирани

източници на електро- и топлоснаб-

дяване. Подобни енергийни инстала-

ции се характеризират с кратки

срокове на строителство, повише-

на надеждност на топлоснабдяване-

то на потребителите, намаляване

на инертността на топлинното

регулиране и загубите в топлоснаб-

дителната мрежа. Недостатъците

са свързани с трудности при реша-

ването на въпроса с предаване на

излишната електроенергия към об-

щата мрежа. Разбира се, тук е мя-

стото да се подчертае, че както

няма универсално и най-ефективно

техническо оборудване, и тригене-

рацията е оптимално решение, ко-

гато са изпълнени всички необходи-

ми условия и е направен предвари-

телен задълбочен анализ.

Области на
приложение на
тригенерацията

Студът, получен при тригенера-

цията, може да се използва в раз-

лични отрасли на промишлеността,

при които има целогодишна потреб-

ност от студена вода. Тригенера-

ционните системи са приложими и

за климатизация на жилищни сгра-

ди, търговски обекти и админист-

ративни сгради. В случаите, при

които се прилага за климатизация

на сгради с различно предназначе-

ние, обикновено се използва абсор-

бционен охладител (чилър), който

лесно се интегрира към когенераци-

онното оборудване. С него се задо-

воляват летните потребности от

климатизация, чрез което се пови-

шава икономическата целесъобраз-

ност от инвестицията в когенера-

ция. От друга страна, чилърът е по-

екологичен, тъй като работи с хла-

дилен агент вода.

Съществува възможност, чилъри-

те да се разполагат централизира-

но, заедно с когенерационните сис-

теми или отделно на територията

на конкретния потребител. Ограни-

чението в приложната им област е

свързано с прага на мощност на

абсорбционните чилъри, който по-

зволява ефективно да се използват

за помещения с обща площ, равна и

по-голяма от 300-400 м2.

Пилотен проект у нас
През изминалата година EVN

България Топлофикация реализира

пилотен проект за охлаждане чрез

централизираното топлоснабдява-

не на територията на гр. Пловдив.

За първи път в България топлинна-

та енергия, предлагана от новата

високоефективна когенерационна

централа на дружеството, се пре-

образува в енергия за охлаждане

през летните месеци. Първият кли-

ент на проекта е административ-

ната сграда на община Пловдив –

район Тракия. Проектът се реализи-

ра на няколко етапа, които включ-

ваха доставката на основни съоръ-

жения и монтаж на водоохлаждаща-

та кула и абсорбционната машина.

Посредством тези съоръжения до-

ставяната топлинна енергия по

мрежата на EVN България Топлофи-

кация се преобразува в енергия за

охлаждане през летните месеци.

Абсорбционната машина извършва

преобразуването на топлинната

енергия в енергия за охлаждане и

захранва съществуващата клима-

тичната инсталация на обекта със

студена енергия. Тя е с оперативно

тегло 6300 кг и е монтирана в або-

натната станция на сградата. Аб-

сорбционната машина е специално

изработена предвид спецификите

на проекта и монтажа, а като такъв

тип е изцяло нова за България. Тя е

доставена от водещ европейски

производител.

„Проектът за охлаждане посред-

ством централизираното топлос-

набдяване е приложим в сгради с

изградени централни вътрешни кли-

матични инсталации за охлаждане,

като най-подходящи за целта са

административни и бизнес сгради,

търговски центрове, молове, хоте-

ли, болници и др. В различни случаи е

възможно същата вътрешносградна

инсталация, която се използва през

зимата за централно отопление, да

се използва през лятото за централ-

но охлаждане. Предварителните кал-

кулации сочат, че този начин на

охлаждане се очаква да бъде между

20 и 30% по-евтин спрямо съществу-

ващите технологии за охлаждане.

Важен положителен ефект е и нама-

ляването на вредните емисии. Про-

ектът е в унисон със световните

тенденции за повишаване на каче-

ството и развитието на централи-

зираното снабдяване. По този начин

се прави стъпка към ефективно опол-

зотворяване на първичните енерго-

ресурси“, коментираха от друже-

ството.
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  еликобритания се сдоби с първа-

та плаваща фотоволтаична центра-

ла с мощност 200kW, която се нами-

ра в резервоар на Sheeplands Farm в

Бъркшир. Общата стойност на про-

  иезоелектричество и пиезотрон-

ният ефект са наблюдавани за първи

път в атомно тънкия материал мо-

либденов дисулфид. Този материал

може да се превърне в основата на

нови електрически генератори и ме-

ханочувствителни устройства, кои-

то са оптически прозрачни, леки и

гъвкави. Изследователски групи от

Колумбия Инженеринг и Технологичния

институт на Джорджия демонстри-

раха механичното производство на

електроенергия от материала двуиз-

мерен молибденов дисулфид (MoS2).

Наблюдението представя ново свой-

ство на двуизмерните материали,

което предоставя възможност за

нови видове механично контролирани

електронни устройства. Има два

начина за използване на молибденов

дисулфид за генериране на ток: с

помощта на нечетен брой на слоеве-

те и огъване в правилната посока.

Материалът е силно полярен и зато-

Изследователи представиха
най-тънкия електрически
генератор в света

ва четен брой слоеве неутрализира

пиезоелектрическия ефект. Кристал-

ната структура на материала също

е пиезоелектрична, но само при опре-

делена ориентация на кристалите.

Екипът е поставил тънки люспи

от MoS2 върху гъвкави пластмасови

основи и е определил ориентацията

на техните кристални решетки чрез

използване на оптични методи. След

това са следвали модела с метални

електроди върху люспите. По време

на изследването направено в Georgia

Tech, измервателни електроди са

били инсталирани върху проби осигу-

рени от групата в Колумбия, а след

това са били измерени текущите

потоци, тъй като пробите са били

механично деформирани. Екипът е

наблюдавал преобразуване на меха-

нична в електрическа енергия, как-

то и напрежение и ток на изходите.

Изследователите също така за-

белязали, че изходното напрежение

обръща полярността, когато се

променя посоката на приложената

деформация, и че тя изчезва в про-

бите с четен брой атомни слоеве,

което потвърждава теоретичните

прогнози. Наличието на пиезотрони-

чен ефект в нечетен слой MoS2 също

се наблюдава за първи път. Матери-

ал като MoS2, който не е пиезоелек-

тричен в насипно състояние, може

да стане пиезоелектричен, когато

се изтъни до един атомен слой.

Изследването може да отвори

вратата към развитието на нови

приложения на материала и неговите

уникални свойства, като цялостни

плътни наносистеми, които се зах-

ранват самостоятелно като събират

механична енергия от околната сре-

да. Това проучване разкрива за първи

път и пиезотроничния ефект при

двуизмерните материали, което зна-

чително разширява приложението на

слоести материали в области като

интерфейса човек-машина, роботика,

MEMS и гъвкава електроника.

П
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започна да функционира във
Великобритания

екта се оценява на малко над 250 000

британски лири. PV групата се

състои от 800 фотоволтаични пане-

ла, които се очаква да генерират

достатъчно енергия, така че инвес-

тицията да се изплати в рамките на

6 години. Собственикът на Sheeplands

Farm Марк Бенет планира да популя-

ризира технологията сред други соб-

ственици на резервоари и водни пло-

щи, така че след време идеята да се

реализира в цялата страна.

„ Такъв тип фотоволтаични цен-

трали имат редица забележителни

предимства пред конвенционалните

наземни паркове. За начало, охлажда-

щият ефект на водата върху пане-

лите повишава тяхната ефектив-

ност на преобразуване. Нещо пове-

че, панелите не заемат територия,

която иначе може да се използва за

земеделие, а използват повърхности-

те на водните обекти, които не

служат за нищо друго“, коментира

г-н Бенет.

В други части на света също се

подготвят проекти за плаващи фо-

товолтаични централи. Освен амби-

циозния проект NHPC в Индия, подоб-

ни ферми може да се очакват в Япо-

ния, където ще бъдат изградени и

експлоатирани от Kyocera.

В

Първата плаваща PV централа
започна да функционира във
Великобритания

Изследователи представиха
най-тънкия електрически
генератор в света
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Разработва се нов тип PV
паркове с денонощен режим
на работа

иновации

 зраелската компания Brenmiller

Energy е фокусирала разработките си

върху нов тип фотоволтаични цен-

трали, които ще бъдат в състояние

да генерират електричество не-

прекъснато през деня и през нощта.

Основателят на компанията Ави

Бренмилър обещава да произвежда

чиста енергия на цена, която най-

накрая може да се конкурира с изко-

паемите горива.

Компанията ще открие 1.5 MW

фотоволтаична електроцентрала в

пустинята Негав в началото на след-

ващата година, а скоро след това,

ще започне още няколко международ-

ни проекта. Но масивните центра-

ли не са единственият начин, по

който енергийният гигант планира

да се конкурира със съперниците си,

  орейската компания SK Innovation,

част от третия по големина конгло-

мерат в Корея - SK Group, представи

разработка на мобилна 1-мегаватова

батерия с капацитет от 0,5 мегават

часа. Батерията се състои от около

5000 литиево-йонни клетки, опакова-

ни в контейнер с размерите на вагон.

Мегабатерията бе тествана в инсти-

тута Фраунхофер в Германия. В под-

крепа на инициативата учените от

института рискуваха да изключат ця-

лостно сградата от електрическата

мрежа, оставяйки чувствителните си

експерименти в ръцете на мегабате-

рията. „Алтернативна енергия не

може замени тази получавана от из-

копаемите горива, без да се преодо-

леят върховете и спадовете, които

могат да настъпят, когато вятърът

отслабне или слънцето залезе. Зато-

ва сме толкова развълнувани по от-

ношение на напредъка при батерии-

те за електричество. В Германия,

където слънчевото електрозахранва-

Успешна демонстрация на
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не постави рекорди като посреща над

50% от общото потребление на елек-

троенергия, технологията не може да

бъде приложена твърде скоро. В край-

на сметка, ако получавате 5% от

електричеството от слънчева енер-

гия, и доставките спаднат с 50%,

лесно може да бъде направено прераз-

пределение по мрежата, за да се

преодолеят някои малки затруднения.

Но когато 50% от електроенергията

пада наполовина - това е мястото,

където визията и реалността се

срещат на бойното поле на прогре-

са“, заявиха от института.

Мегабатерията може да обслужва

една или няколко големи производ-

ствени мощности (еквивалентни на

100 домакинства), което би било

полезно при замяната на много само-

стоятелни генератори, които все

още служат за гарантиране на ста-

билността на производствените

мощности в развиващия се свят. По-

важното е, че мегабатерията може

да бъде интегрирана и в регионални-

те електроснабдителни мрежи. Оп-

тимизацията на управление на енер-

гията на регионално ниво остава във

фокуса на института Фраунхофер.

Мегабатерията се тества с Micro-

Smart-Grid, за да подпомогне разра-

ботването на софтуер и системи за

управление на мрежите на утрешния

ден. Официалното наименование на

мегабатерията е „Smart Grid Energy

System Storage“ (SGESS). Успешно

тестваната SGESS ще влезе в упот-

реба още през 2015 г., чрез базирана-

та в Хамбург компания Enerparc AG.

Разработва се нов тип PV
паркове с денонощен режим
на работа

работещи с изкопаеми горива.

Ави Бренмилър, както и неговите

служители, в момента разработват

технология, която ще позволи на всич-

ки техни фотоволтаични централи да

работят непрекъснато, независимо

от атмосферните условия или време-

то. Тяхната тайна се крие в метода

за производство на електроенергия.

За разлика от повечето производите-

ли на слънчеви електроцентрали,

които използват обикновени фото-

волтаични слънчеви панели, Брен-

милър е решил да използва слънчева-

та енергия за задвижване на турби-

ни, които след това генерират елек-

тричество. Слънчевата топлина,

генерирана чрез параболични огледа-

ла, които концентрират слънчевите

лъчи, само частично ще се превръща

в пара. Остатъкът ще се транспор-

тира чрез флуид към нов вид систе-

ма за съхранение на енергия, която се

намира под огледалата. Топлината се

запазва там, докато настъпи облачен

ден или падне нощта, когато се ос-

вобождава и се използва за задвиж-

ване на турбините през нощта. Брен-

милър твърди, че тази технология е

наистина революционна, и няма никое

от ограниченията, които са присъщи

на подобните системи налични в

момента на пазара. „Тя е много по-

евтина, и въпреки че все още е на

етап „доказване на концепцията“,

притежава огромен потенциал“,

твърди г-н Бренмилър.

К
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