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ABB взе участие в среща на върха за бъдещето на енергията
ABB взе участие в осмото издание на Световната среща на върха за

бъдещето на енергията (World Future Energy Summit - WFES), което се

проведе между 19 и 22 януари т. г. в Абу Даби. Компанията представи

своите технологии, свързани с устойчивото развитие на енергията, което

има все по-голяма роля в региона. Организаторите на WFES споделиха, че

четиридневното събитие е дало възможност на водещи фирми като ABB,

както и инженери, политици и други заинтересовани лица, да обсъдят

нарастващото място, което иновативните и устойчиви технологии ще

заемат в динамичния енергиен микс на бъдещето.

Главният изпълнителен директор на ABB Улрих Шписхофер посети сре-

щата на върха и представи ангажиментите на компанията в областта на

ВЕИ. „Екипът ни се справи невероятно успешно със задачата да ни поста-

ви на картата в областта на устойчивата енергия. Дали ще са микромре-

жи, слънчева енергия или вятърна – ние комбинираме възможностите си и

като една от водещите компании целим да запазим тази своя позиция и

за в бъдеще“, сподели Шписхофер. В момента ABB изгражда подстанция за

планираната 1000 MW соларна централа на Дубайското дружество за

електроенергия и вода. Компанията разработва и пилотна покривна фото-

волтаична централа в своята централа в Дубай, която ще служи като

модел за бъдещи покривни системи в региона.

Заводът на Шнайдер Електрик получи сертификат по ISO 50001
В края на 2014 г. заводът на Шнайдер Електрик в Пловдив получи сер-

тификат за енергиен мениджмънт по ISO 50001, съобщиха от компанията

и уточниха, че той е сравнително нов и затова броят на предприятията

в страната, които са сертифицирани по него, не е голям.

„В Шнайдер Електрик сме особено ангажирани с енергийния мениджмънт.

Неслучайно нашата централа в Париж - сградата The Hive (Кошер) - е

първата сграда в света, сертифицирана по ISO 50001“, каза Бойко Стефа-

нов, ръководител на проекта от страна на Шнайдер Електрик в България.

„Стандартът ISO 50001 дефинира изискванията за разработка, въвеж-

дане, поддръжка и подобряване на системите за енергиен мениджмънт.

Целта в завода ни е постигането на непрекъснато подобряване на енер-

гийните характеристики и активна енергийна ефективност, обвързана с

управление на потреблението. Освен оптимизация чрез автоматизация и

регулация, стандартът изисква внедряване на енергиен мониторингов план

и анализ на енергийната ефективност. В интегрирана платформа за обра-

ботка на данните са обвързани електроразпределението, климатичната и

вентилационна инсталация, осветлението, BMS, както и управлението на

производствените инсталации“, допълниха от компанията.

Viessmann придоби фотоволтаичния бизнес на Schueco
Viessmann Photovoltaik подписа споразумение с немския производител на

прозоречни и фасадни технологии Schueco International за придобиване на

фотоволтаичния бизнес на компанията, съобщиха от Viessmann. Целта на

придобиването е обогатяване на на продуктовото портфолио, увеличаване

на клиентската база и разширяване на бизнеса на Viessmann Photovoltaik на

ключови европейски пазари като Германия, Италия, Великобритания и Бе-

нелюкс.

„Ще продължим да разширяваме ноу-хау базата на Schueco в областта

на соларните модули и носещите конструкции за PV системи. Като дъщер-

но дружество на глобално активен производител, ще можем да се възпол-

зваме от допирните точки между соларния и ОВК бизнеса и цялостното

портфолио отоплителни, охлаждащи и контролни решения на Viessmann

Group“, поясняват от Viessmann Photovoltaik.

„Компанията сега ще може да предлага на клиентите си не само тер-

мопомпи и системи за съхранение на енергия, но и цялостни фотоволта-

ични решения – от модули и инвертори до носещи конструкции. Контроле-

рите за термопомпи Viessmann са проектирани така, че да оптимизират

използването на енергия, генерирана от PV системи, като по този начин

намаляват потребността от скъпо електричество от публичната мре-

жа“, допълват от Viessmann.
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WIFI BULGARIA организира обучение за Сертифициран европейски
енергиен мениджър На 23 април 2015 г. стартира сертифициращо обучение "Европейски енер-

гиен мениджър", организирано от WIFI BULGARIA. "Това е първата и един-

ствена международна сертифицираща програма в България в областта на

енергийната ефективност и мениджмънт, разработена по проект EUREM

(European Energy Manager) и съфинансирана по програма "Интелигентна енер-

гия Европа" на Европейския съюз (ЕС). Обучението за Европейски енергиен

мениджър, унифицирано по стандарт на програмата EUREM, се прилага ус-

пешно в 13 eвропейски страни и 29 държави в световен мащаб. Ключово

предимство на обучението за Европейски енергиен мениджър е сертифика-

цията, която дава възможност на всеки успешно завършил програмата уча-

стник да получи международен сертификат, който поради широкото разпро-

странение на програмата се признава в Европа, Южна Америка, Африка и

Азия", заявиха организаторите. "Обучението за сертифициран Европейски

енергиен мениджър е обучителна програма, която съчетава австрийски и

немски практики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност. Обуче-

нието обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни техно-

логии, оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт, и пови-

шаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.

Заявка за участие можете да направите с попълване на регистрационна

форма, която ще намерите на сайта на организаторите или на сайта на

програмата "Европейски енергиен мениджър" EUREM", допълват от WIFI

BULGARIA.

Siemens и Volvo разширяват сътрудничеството си в областта на
електрическата
мобилност

Siemens и Volvo Buses подписаха споразумение за доставката на цялос-

тни електрифицирани автобусни системи. Двете компании работят по

съвместни проекти в областта на електрическата мобилност от 2012 г.

В рамките на новото споразумение Volvo Buses ще доставя хибридни и

изцяло електрически автобуси, а Siemens ще достави и инсталира станции

за зареждане на електрически превозни средства с висока мощност (с

капацитет на зареждане до 300 kW). Една от целите на партньорството

е разработката на стандартизирана инфраструктура за зареждане, която

ще помогне на градовете да преминат към електрифициран автобусен

транспорт. Решението на Siemens включва зарядна станция, спомагателно

оборудване, окабеляване, строителни работи, монтаж, пускане в експлоа-

тация и поддръжка. Volvo Buses и Siemens вече въведоха в експлоатация

три хибридни електрически автобуса и четири станции за зареждане в

немския град Хамбург. През 2015 г. изцяло електрически автобуси, елект-

рически хибриди и инфраструктура за зареждане ще се появят в Гьотеборг

и Стокхолм, Швеция. Резултатите от реализирания проект в Гьотеборг

показват, че хибридният автобус на Volvo позволява намаляване на разхода

на гориво и емисиите въглероден диоксид с до 75% в сравнение с дизело-

вите автобуси Euro 6, а общото потребление на енергия намалява с 60%.

Хибридният електрически автобус Volvo 7900, който е безшумен и не отделя

вредни емисии, работи в електрически режим средно 70% от маршрута и

се зарежда в рамките на 6 минути.
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DTS предлага на пазара иновативен комутатор Socomec
Фирма DTS - Цифрови Преносни Системи, изключителен дистрибутор и

сервизен център на Socomec за България, предлага на пазара нов комутатор

за автоматично включване на резерва (АВР), съобщиха от офиса на компа-

нията за сп. Енерджи ревю. "Комутаторът е от вида "changeover" и функци-

онира в непостигнатия досега диапазон на комутираните токове от 4000

А до 6300 А. При комутацията този трипозиционнен превключвател преми-

нава от синусоидата на единия електрозахранващ източник през нулата към

синусоидата на другия електрозахранващ източник. При това консуматори-

те се предпазват от шоковите претоварвания, дължащи се на резонансни

процеси в резултат от наличието на реактивни товари в дистрибуцията.

Възможно е да комутира електрозахранването от един от два трафопоста

към товарите, от трафопост или дизелгенератор към товарите или от два

дизелгенератора (основен и резервен) към тях", разказаха от DTS.

"Само един от нашите конкуренти на пазара предлага трипозиционен АВР

от вида "changeover", който да не е изграден с контактори или автоматични

прекъсвачи. Той обаче достига до 3000 А, като обезпечава възможност за

комутиране на електрозахранващи източници с мощности максимум до 1250

kW, докато новият АВР на Socomec модел AtyS-dH е в състояние да резер-

вира електрозахранващи източници (трафопостове, генератори) с мощнос-

ти, достигащи до 2500 kW (2,5 MW)", допълниха от компанията.

ЧЕЗ и ТУ София разширяват сътрудничеството си
ЧЕЗ и Техническият университет в София планират да разширяват

сътрудничеството си и да участват като партньори в европейски проек-

ти и програми за интелигентен растеж. Това стана ясно след среща между

Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и академичното

ръководство на ТУ София. Целта на срещата беше да се обсъди съвмес-

тната дейност за популяризиране и подобряване на ефективността на

сектор енергетика. Ректорът проф. Георги Михов приветства ръковод-

ството на компанията за готовността да предостави кариерно развитие

на студентите. „За нас е важно да подадем ръка на младите и талантливи

хора, да им дадем възможност за професионално развитие в сферата на

енергетиката. Винаги сме се стремили към партньорски взаимоотношения

с институциите. Кооперираме своите усилия според ресурса и възможно-

стите си за съвместно участие в европейски програми и инициативи,

както и в научноизследователската дейност“, заяви Петър Докладал.

През последните 3 години 77 студенти на ТУ София са били на стаж в

различни звена и дирекции на ЧЕЗ, а 33 от тях са били назначени на посто-

янна работа след завършената практика. Около 100 служители на ЧЕЗ са

повишили квалификациите си в магистърските програми на университета.
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 ксперти на EVN България се срещ-

наха с клиенти на дружеството, за

да представят възможностите на

проекта за интелигентно управление

на енергия Intelligent URBAn eNergy tool

(iURBAN). По време на срещите бе

представена информация за целта на

проекта, която включва разработва-

не и внедряване на електронна плат-

форма за управление, мониторинг и

подобряване на енергийното потреб-

ление и разходи. iURBAN предоставя

възможност в имотите на потреби-

телите да се инсталират нови уре-

ди с дистанционен отчет - индиви-

дуален топломер, монтиран до входа

на жилището (без измервателни уре-

ди по радиаторите), водомери за топ-

ла вода и електромер. Данните ще

могат да се следят чрез новоизгра-

дена електронна платформа, достъ-

пна за клиента.

"Проектът iURBAN ще създаде и

EVN България представи проект за
интелигентно управление на енергия

валидира софтуерна платформа, ко-

ято ще интегрира информационни и

компютърни технологии в система

за енергиен мениджмънт. Ядрото нa

iURBAN е интелигентна система за

подкрепа при вземане на решения –

SmartDSS (SDSS), която е и плат-

форма за енергиен мениджмънт в

рамките на града. Тя ще позволи раз-

растване на системата и съчета-

ването й със софтуер за вземане на

решение на две нива: локална систе-

ма за вземане на решения (LDSS) и

централна система (CDSS), която

ще събира данни от локалните си-

стеми, ще ги предоставя в помощ

на вземащите решения и ще извеж-

да консумацията на ниво град спря-

мо няколко параметъра", заявиха ко-

ординаторите на проекта.

Проектът се осъществява с фи-

нансиране по Седма рамкова програ-

ма на Европейския съюз. Участници-

те в него са консорциум от девет

организации от различни страни

членки на ЕС, сред които енергийни

и IT компании, научен институт,

неправителствена организация и др.

В проекта са включени два пилот-

ни града – Пловдив и Риека (Хърват-

ска). От българска страна бенефи-

циенти са EVN България Топлофика-

ция и Енергийна агенция Пловдив.

Дейностите по iURBAN на терито-

рията на Пловдив включват инста-

лиране на измервателни уреди с ди-

станционен отчет в общо 30 топ-

лофицирани сгради в Пловдив.

EVN България представи проект за
интелигентно управление на енергия

Е
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Г-н Колев, кои са основните при-

оритети, за които работи Българ-

ската стопанска камара (БСК) в об-

ластта на енергетиката?

И през тази година БСК активно

ще работи за решаването на въпро-

са с крос-субсидирането на цените

на регулирания пазар на електрое-

нергия. Чрез него регулаторът пре-

хвърля тежестта от домакинства-

та към бизнеса. Поддържането на

изкуствено ниска цена ограничава

конкурентоспособността на бизне-

са, повишава себестойността на

продукцията, блокира създаването

на нови работни места. БСК ще

работи и по проблемите на свобод-

ния пазар на енергия, за който се

въведоха промени в таксите, стиму-

лиращи износа на ток за сметка на

по-високи цени за местните потре-

бители. През 2015 г. нашите иници-

ативи отново ще бъдат насочени

към подобряване на нормативната

база, към постигане на предвиди-

мост и стабилност в сектора.

Кои са най-сериозните предизвика-

телства пред индустрията по

отношение на регулацията и енер-

гийното потребление?

При редица отрасли, които форми-

рат голяма част от износа на стра-

ната – производство на цветни ме-

тали (катодна мед, цинк), стъкларс-

ка промишленост и др., независимо от

технологията, е необходима много

енергия. Те са най-потърпевши от

високите добавки за зелена, кафява

енергия и прочие, в микса на свобод-

ния пазар. Предприятията в тежки-

те базови индустрии поемат прибли-

зително половината от стойността

на такса „задължения към общество-

то“, която влиза в цената на елект-

роенергията, а това ограничава

Енергийният пазар у нас се
нуждае от либерализация
и условия за конкуренция

Камен Колев, заместник-председател
на Българската стопанска камара,

пред сп. Енерджи ревю

възможностите им за развитие.

Смятаме, че цената, която плащат

големите консуматори, трябва да се

ограничи значително за сметка на до-

макинствата, за да не се натоварва

и блокира индустриалното производ-

ство.

Кои възможности в областта на

енергийната ефективност са все

още недобре усвоени в България?

През годините наблегнахме почти

изцяло на зелената енергия и на

възобновяемите източници, като

подценихме енергийната ефектив-

ност. Отчитаме като неправилно и

преждевременното изпълнение на

целите за ВЕИ до 2020 г., както и

многократното им надвишаване.

Решение за това е да емитираме

зелени сертификати, които да бъдат

закупени от страни, изоставащи в

изпълнението на своите цели. По-

средством приходите от търговия

с такива сертификати може да бъде

стопен наполовина дефицитът в

НЕК, получен вследствие на изку-

ственото задържане на цените.

Наскоро бе въведено изискване всич-

ки големи предприятия да се подла-

гат на енергийно обследване поне

веднъж на всеки четири години.

Какво ще бъде значението на тази

мярка за бизнеса и индустрията?

Провеждането на енергийни оди-

ти през четири години може да се

окаже доста скъпо за предприятия-

та. Необходима е по-голяма либера-

лизация по отношение на експерти-

те, които могат да извършват тази

дейност. Право на участие трябва

да имат представители на самите

дружества, много от които разпо-

лагат със собствени енергийни от-

дели или енергийни специалисти. Ак-

центът трябва да е върху вътреш-

ните кадри, които могат да бъдат

обучени сами да извършват обслед-

ванията, за да се спестят средства

и предприятията да се възползват

от този опит в бъдеще.

Как ще отговорят фирмите в бран-

ша на новите изисквания за енер-

гийна ефективност на промишле-

ното оборудване, които влизат в

сила от тази година?

За да има ефективна политика в

областта на енергийната ефектив-

ност, трябва да има реална цена на

електроенергията. В противен слу-

чай обричаме другите източници на

енергия, например газификацията,

на застой. Оперативните програми

ще бъдат основен източник на фи-

нансиране и през новия програмен

период 2014-2020 г. Схемите за за-

купуване на енергоспестяващо обо-

рудване ще продължат да функцио-

нират, заедно със схемите за финан-

сиране на иновации. Фирмите тряб-

ва активно да акумулират средства,

да имат по-улеснен достъп до кре-

дитиране. Важно е да има баланси-

рано развитие по веригата. На-

всякъде, където са налични възмож-

ности в сектора - от мините, през

производителите, преноса и разпре-

делението до консуматорите - па-

зарът трябва да се отваря, да се

търси либерализация и да се създа-

ват условия за конкуренция.

Енергийният пазар у нас се
нуждае от либерализация
и условия за конкуренция
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Уважаеми г-н Щанг, защо избрахте

Салида България за застрахователен

брокер на българския пазар? Каква

сигурност Ви дава този избор?

Салида България ни бе препоръча-

на от наш доставчик. Компанията ни

предоставя всички застраховател-

ни продукти, необходими за нашия

бизнес. Това включва специализира-

ни застраховки при прекъсване на

бизнеса, както и пакети, покриващи

възможните рискове, свързани с

дейността на ReneSola като опера-

тор на PV проекти.

С какво застрахователните продук-

ти на Салида превъзхождат конку-

рентните услуги на пазара? Каква

е стратегията ви за съвместно

развитие в бъдеще?

Условията в застрахователните

полици на Салида са специално раз-

работени за ВЕИ пазара и са на много

конкурентни цени. Тези застрахов-

ки са от изключителна помощ при

стартирането и развитието на

фотоволтаични проекти. Най-важно-

то е, че Салида осигурява всички

щети по застрахованите обекти

бързо да се покриват от съответ-

Карстен Щанг, директор по проектно финансиране за Европа в ReneSola Deutschland,
и Делян Илиев, управляващ директор на Салида България, пред сп. Енерджи ревю

Планираме в бъдеще да
разширим партньорството си
и на други пазари освен България

ните застрахователи. Плани-

раме да използваме услугите

на компанията в бъдеще и да

разширим партньорството си

и на други пазари освен Бълга-

рия.

Уважаеми г-н Илиев, как се

промени пазарът на застра-

хователни услуги за ВЕИ

проекти откакто старти-

рахте този бизнес?

Пазарът за нас започна

доста бурно - точно във втората

половина на 2011 г., когато беше

пикът на продажби на фотоволта-

ични проекти в България. В начало-

то на 2012 г. за първи път имахме

досег с проектите на ReneSola у

нас. След края на месец юни съща-

та година разбираемо се насочихме

към съседна Румъния. Там пазарът

беше обещаващ както за нас, така

и за наши клиенти, включително и

ReneSola. Докато в съседката ни се

строяха соларни проекти, тук в

България вниманието ни се насоч-

ваше към застраховането на по-

кривни фотоволтаични проекти. В

края на 2013 г. се замислихме и за

предоставянето на специализиран

продукт за биогаз и биомаса цент-

рали.

Кои са най-актуалните ви предло-

жения в областта на възобновяе-

мата енергия? Какво е значението

на партньорството с ReneSola за

пазарните ви позиции?

Освен специализирания ни продукт

за соларни паркове, предлагаме и

застрахователен продукт за биогаз,

биомаса и хидроинсталации.

Изключително сме благодарни за

партньорството с ReneSola. То

отваря врати към много нови за нас

пазари – Великобритания, Румъния и

други държави извън Европа.

Карстен Щанг Делян Илиев

Планираме в бъдеще да
разширим партньорството си
и на други пазари освен България
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Уважаеми г-н Андонов, бихте ли се

представили пред аудиторията на

списанието?

През 1980 г. завърших ВМЕИ - Вар-
на, специалност "Електроенергети-
ка". През годините съм повишавал
квалификацията си и съм придобивал
нови умения в Стопанска академия
"Д. А. Ценов" - Свищов, Минно-геолож-
ки университет "Св. Иван Рилски",
Технически университет - София и
Института за стимулиране на Авст-
рийската стопанска камара. В дру-
жеството започнах работа веднага
след като завърших висшето си
образование като ел. лаборант. През
последните 30 години бях ръководи-
тел отдел на "Електроснабдителен
район Марица Изток". През 2013 г. бях
избран за народен представител от
област Стара Загора. В качество-
то си на такъв и въз основа на про-
фесионалните ми опит и компетен-
ция бях член на комисията по Енер-
гетика и подкомисията за наблюде-
ние дейността на ДКЕВР.

От 5 години съм член на УС на
Научно-техническите съюзи на енер-
гетиците - София, а от 2013 г. - клю-
чов експерт по технологии и стан-
дарти за електронно обучение към
Технически университет – София.

С какви трудности и отговорнос-

ти е свързан постът изпълнителен

директор на "Мини Марица-изток"

ЕАД. Кои от придобитите в рамки-

те на професионалния Ви опит уме-

ния и качества считате за най-клю-

чови за новата длъжност?

В "Мини Марица-изток" ЕАД рабо-
тят повече от 7000 човека. Разра-
ботваме територия от над 240 кв.
км, от която добиваме и подаваме
основната суровина за производство
на над 40% от електроенергията на
България - източномаришките лиг-
нитни въглища. Имах смелостта да
поема управлението в един от най-
тежките моменти от 60-годишното
развитие на дружеството. Решени-
ето ми се основаваше най-вече на

"Мини Марица-изток" са
гарант за стабилността
на енергийната система

инж. Андон Андонов, изпълнителен директор на
"Мини Марица-изток" ЕАД, пред сп. Енерджи ревю

дългогодишната ми професионална
реализация, свързана изцяло с "Мини
Марица-изток". Бил съм част от раз-
работването на комплекса, участвал
съм активно в екипите по изгражда-
не на тежкото минно оборудване, по
въвеждането на най-новите техно-
логични системи и по автоматизи-
ране на редица дейности за плани-
ране, производство и контрол и се
гордея с това. Познавам процесите
и хората, които работят тук.

Кои са най-сериозните предизвика-

телства пред дружеството към

момента? На каква стратегия ще

заложите за преодоляването им?

Най-голямото предизвикател-
ство е липсата на постъпления. За
да работи една компания за открит
въгледобив, са необходими инвести-
ции за няколко години напред. Тех-
нологичното развитие на откривни-
те работи е свързано с отчуждава-
нето на имоти, със състоянието на
наличната минна механизация и
нейните параметри, с необходими-
те резервни заходки, с параметри-
те на откривните стъпала, с по-
стигането на максималните коефи-
циенти на устойчивост и надежд-
ната работа на гуменолентовите
транспортьори. Към днешна дата
вземанията на дружеството над-
хвърлят 270 млн. лева, което няма
как да не се отрази на производ-
ствения процес.

Каква е концепцията Ви за управле-

ние на предприятието в дългосро-

чен план?

Неведнъж сме доказвали, че "Мини
Марица-изток" е основен гарант за
стабилността на енергийната сис-
тема в страната. За съжаление се
оказва, че сме първи в производстве-
ната верига и последни по веригата
на разплащане. Много важно е кол-
кото е възможно по-скоро да бъде
преразгледана методиката за цено-
образуване на добиваните от нас
въглища. Цената, заложена в догово-
рите между "Мини Марица-изток" и

централите, на които подаваме су-
ровината, се определяше по специ-
фична методика, която отразяваше
редица икономически фактори. Тази
методика не функционира от 2008 г.
Важно е пазарните механизми да
заработят и при нас.

В каква посока виждате бъдещото

развитие на минната индустрия в

България?

Минната индустрия в световен
мащаб е изправена пред сериозни
затруднения. При нас проблемите не
са по-различни. Въглищата, добива-
ни от Източномаришкото находи-
ще, са крайно необходимо гориво, за
да има поносим за гражданите и биз-
неса енергиен микс. За устойчиво-
то развитие на минната индустрия
и особено за "Мини Марица-изток" са
нужни значителни инвестиции. Не-
обходимо е обновяване на тежкото
минно оборудване, на спомагателна-
та механизация, на съпътстващия
основната дейност автомобилен и
машинен парк. Нужно е и по-всеоб-
хватно автоматизиране на проце-
сите на управление и контрол с цел
по-качествено планиране, оптими-
зиране и преструктуриране на раз-
ходите. Не по-маловажни са инвес-
тициите в човешкия ресурс за оси-
гуряване на безопасна среда на ра-
бота и въвеждане на утвърдени ев-
ропейски и световни практики в
областта.

"Мини Марица-изток" са
гарант за стабилността
на енергийната система
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Филтър ООД гарантира висока
прецизност и качество на
извършените услуги

Филтър ООД гарантира висока
прецизност и качество на
извършените услуги

Като част от международна гру-

па инженерингови и производствени

фирми Филтър ООД работи в сфера-

та на промишлената топлоенерге-

тика и водoподготовка. Основната

й цел е реализацията на качестве-

ни, енергоефективни, екологосъоб-

разни и устойчиви решения за про-

изводство на енергия и за водопод-

готовка. Голям дял от предлаганите

от фирмата услуги заема следпро-

дажбеният сервиз, който Филтър

ООД предлага на своите клиенти.

Компанията извършва непрекъснати

инвестиции и нововъведения в отде-

ла, с което гарантира високо качес-

тво, ефективност и надеждност на

доставените продукти.

Сервизният и логистичен център

на Филтър ООД е ситуиран в Тър-

говски център Европа на бул. Искър-

ско шосе 7, София. Екипът от сер-

визни специалисти наброява 10 ква-

лифицирани мобилни инженери и тех-

ници, които покриват територията

на страната. Филтър ООД притежа-

ва складова база, където поддържа

голям брой резервни части и консу-

мативи, с което гарантира на сво-

ите клиенти бърза реакция при нуж-

да и доставки в цялата страна за 24-

часов срок от подаване на заявка.

Сервизните екипи извършват широк

обхват от услуги в сферата на ко-

генерацията, водоподготовката, уп-

равлението на горивни процеси, во-

доохладителните кули и др. Всички

инженери и техници са преминали не-

обходимите тренировъчни курсове и

притежават сертификати от наши-

те партньори, както и пълен набор

от специализирани инструменти за

профилирана работа с инсталирано-

то оборудване. В следпродажбения

сервиз и поддръжка Филтър ООД

предлага отдалечен мониторинг,

техническа поддръжка и гореща те-

лефонна линия. Сервизните специа-

листи са на разположение за съдейс-

твие 24/7 в годината, като време-

то за реакция при възникнали аварии

е 4 часа.

Към момента фирмата осигурява

безаварийна работа, както и бърза

Филтър ООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; е-mail: office@filter.bg

реакция в случай на аварийни ситу-

ации, като осигурява гаранция за из-

вършените дейности и вложени ма-

териали. Филтър ООД се отличава

с коректност, бързина, висока пре-

цизност и качество на извършените

услуги. Благодарение на тези си ка-

чества фирма Филтър ООД е пред-

почитан надежден партньор.

По-големи клиенти на фирмата са:

Далкия Варна ЕАД, Топлофикация Со-

фия ЕАД, Топлофикация Разград ЕАД,

Топлофикация Враца ЕАД, Софийска

Вода АД, Загорка АД, Дуропак Тракия

АД, Оранжериен Комплекс на АЛТ КО

АД, Фабрика за ГФП Кнауф и др.
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    иогазът се получава при мно-

гостепенна ферментацията на био-

логични продукти в анаеробна среда.

Прилаганите анаеробни технологии

за производство на биогаз могат да

се разделят в зависимост от

съдържанието на сухо вещество в

преработваните субстрати на два

основни типа: мокра ферментация и

суха ферментация. Сухата фермен-

тация като правило се определя като

технология с прекъснат цикъл, при

който биогенните субстрати - зе-

меделски култури и домашни биоло-

гични отпадъци, се натрупват един

върху друг и ферментират в продъл-

жение на 28-30 дни при 40 °C. Смес-

ването на пресен материал с вече

ферментирал субстрат е в съотно-

шение 40:60 и спомага за т. нар.

заразяване на биомасата. Може да се

смесва и използва до 20% богата на

структура и лигнин биомаса. Задъл-

жително се осигурява достатъчно

овлажняване на материала.

Мократа ферментация е най-чес-

то използваната технология за про-

изводство на биогаз в областта на

селското стопанство. Благодарение

на високия процент течности се

Технологии за
производство на
биогаз

осигуряват оптимални условия за

добър обмен на хранителните веще-

ства и енергията между бактерии-

те и субстрата. Технологията мок-

ра ферментация се прилага да

твърди и течни субстрати, които

могат да бъдат смесвани до опре-

делено съотношение. Образувалият

се газ се отделя безпрепятствено

от течността. Кръглите ферменто-

ри с бъркалки като референтен мо-

дул могат да бъдат използвани за

реализиране на оптимални условия в

биогазовите инсталации. Възможно-

стта за размесване на съдържание-

то във ферментора и свързаното с

това по-малко натоварване на обе-

ма на ферментора позволяват да се

постигнат по-високи добиви на био-

газ в сравнение с максималните

такива при прилагането на техноло-

гията суха ферментация.

Основни фази на процеса
на производство на
биогаз

Процесът на анаеробно разгражда-

не до получаването на метан проти-

ча в три основни фази: хидролиза;

образуване на киселини (ацидогенеза);

образуване на метан (метаногенеза).

Въпреки че процесът на анаеробно

разграждане включва три отделни

фази, всички биохимични реакции

възникват едновременно и са взаимо-

зависими. Хидролизата е биохимична

реакция, при която сложните органич-

ни молекули се разграждат до разтво-

рими мономери. Тази реакция се ката-

лизира от ензим, който се отделя от

хидролитични и ферментационни бак-

терии (целулаза, протеаза и липаза).

Крайните продукти от тази реакция

са разтворими захари, аминокисели-

ни, глицерол и дълговерижни карбоно-

ви киселини.

Процесът на образуване на кисе-

лини (ацидогенеза) се улеснява от

микроорганизми, известни като фор-

миращи киселини, които трансфор-

мират продуктите от хидролизата

в прости органични киселини като

оцетна, пропионова и маслена кисе-

лина, както и етанол, въглероден

диоксид и водород.

По време на фазата на образува-

не на киселини протичат две химич-

ни реакции: ферментация и реакция

на образуване на киселини. При фер-

ментацията разтворимите органич-

ни продукти от процеса на хидроли-

за се трансформират в прости орга-

нични съединения, предимно летливи

(късоверижни) мастни киселини като

Технологии за
производство на
биогаз
Б
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пропионова, мравчена, маслена, вале-

рианова киселини и т.н., кетони и ал-

кохоли.

Процесът на образуване на кисе-

лини завършва с ферментация на

въглехидратите, като в резултат се

получават ацетатни съединения,

въглероден диоксид (СО2) и водород

(Н2), които могат да бъдат използва-

ни от бактериите, образуващи ме-

тан. Присъствието на водород е от

критично значение при образуването

на съединения като пропионова и

маслена киселина. Тези реакции могат

да се осъществят само ако концен-

трацията на Н2 е много ниска.

Важни реакции по време на етапа

на образуване на киселини са пре-

връщането на глюкозата до ацетат,

както и превръщането на етанол и

бикарбонат до ацетат.

Процесът на образуване на метан

(метаногенеза) е реакция, при която

разтворимите вещества се пре-

връщат в метан с помощта на мик-

роорганизми. Две трети от общото

количество метан се получава чрез

трансформиране на оцетна кисели-

на или чрез ферментация на алкохо-

ли (например метанол) във втората

фаза на процеса. Другата една тре-

та от произведения метан се полу-

чава в резултат от намаляването на

въглеродния диоксид в сместа по-

средством водород.

Температурен профил на
процеса

По отношение на температурата,

при която се извършва процеса на

анаеробно разграждане, се иденти-

фицират следните видове процеси:
n психрофилни процеси (средна тем-

пература 20 °C);
n мезофилни процеси (средна тем-

пература 38 °C);
n термофилни процеси (средна тем-

пература 55 °C).

Мезофилните и термофилните

процеси са най-разпространените в

индустриален мащаб. Мезофилната

технология изисква строго дефини-

рана температура от порядъка на 38

°С, която е характерна температу-

ра за мезофилните метаногенни

бактерии, и добивите на биогаз са

големи. Времето за ферментация

обикновено е 5 седмици. Трябва да се

има предвид, че температурата във

вертикалните ферментатори на

повърхността е около 41 °С, докато

в ниската му част, която в някои

конструкции е подземна, е 35 °С.

Термофилната технология пред-

вижда строго дефинирана темпера-

тура от порядъка на 55 °С, която е

характерна температура за термо-

филните метаногенни бактерии, при

които добивите на биогаз са по-го-

леми. Времето за ферментация е по-

късо и степента на деградация на

торовата маса е по-голяма. Допъл-

нително предимство на тази техно-

логия е, че не е нужно да се подгря-

ват пастьоризатори за хигиенизация

на остатъчната торова маса. Фер-

ментаторите и другите елементи

по тази технология са по-скъпи, за-

щото изискват по-добра топлоизо-

лация и имат по-голям разход на

енергия, въпреки че в тях престоят

на торовата маса е по-малък. Таки-

ва системи изискват също по-преци-

зен контрол защото рискът от от-

деляне на високо количество амоняк

е по-голям, което може да доведе до

унищожаване на бактериите и до

забавяне на ферментацията.

Концентрацията на водородни

йони или рН показателя оказва вли-

яние върху жизнената дейност на

микроорганизмите. Най-добре про-

тичат жизнените процеси при рН =

7.2 – 7.4. В началото на фермента-

цията образуващите бактерии са

доминиращи и са с високо рН. След

около 15 дни метаногенните бакте-

рии се развиват и се получава бавно

спадане на киселинността, защото

киселините се превръщат в метан.

Тогава рН на средата се намира

между 7 и 8 (средно и леко алкална).

Ако за средата рН е 9, то развити-

ето на метаногенните бактерии се

увеличава, но за сметка на това

развитието на ацидогенните бакте-

рии намалява. Поддържането на оп-

тимално рН на средата се постига

чрез строго спазване на технологич-

ния процес. Ако рН падне под 6,2,

средата ще има токсичен ефект

върху бактериите.

Възможна е корекция чрез внася-

не на алкално действащи вещества

по време на ферментационния про-

цес, но не е желателно. Бактериал-

ната храна има основни съставки

органичен въглерод С (въглерод) и

органичен азот N (Азот). Затова

входящите суровини, торовата сус-

пензия например следва да имат

подходящо съотношение на азота

под формата на протеини и на въгле-

рода под формата главно на въгле-

хидрати. Въглехидратите определят

енергията, която получават бакте-

риите, а на протеините се дължи

растежът им. Съотношението на

въглерода и азота в суспензията се

смята за оптимално, ако е C/N = 30.

Най-доброто съотношение е 14:19,

което съответства на суспензия,

съставена почти изцяло от живо-

тинска тор, съпътстващи отпадъ-

ци от животни и вода. При това

отношение ферментаторите рабо-

тят много стабилно. Тяхната рабо-

та се влошава в два случая: когато

C/N < 10 и е когато C/N > 60.

Ако азотът е сравнително много

(случай 1), то въглеродът бързо ще

бъде изконсумиран, а азотът ще

остане неоползотворен напълно,

което води до отделяне на миризли-

ви и негорими амонячни газове. Ако

В България функционират 12 инсталации за биогаз
В момента в страната функционират 12 инсталации за производство на биогаз по данни на

Фондацията за околна среда и земеделие, изнесени по време на пресконференция в началото на

годината. Според експертите биогаз инсталациите се изплащат за 10 години. „Освен устойчи-

вост, производството на биогаз у нас може да доведе до спиране на обезлюдяването на мал-

ките населени места и създаване на нови работни места“, заявиха от фондацията, която заедно

с 8 европейски организации е партньор по международния проект „Устойчив газ“. Проектът

стартира през 2012 г. и ще приключи през март т. г. Целта му е да се повиши информирано-

стта на биопроизводителите за предимствата от изграждане на подобни инсталации.

„Инвестицията за производство на 1 kWh енергия e между 1500 и 2000 евро, докато цената

му е само 10 евроцента. Вложените средства в подобна инсталация могат да се възвърнат за

около 10 години, докато например капиталовложенията за изграждането на една атомна цент-

рала се връщат в рамките на 40-50 години“, коментира Борислав Сандов, координатор по про-

екта „Устойчив газ“.

„Фермерите могат да се сдружават, за да създават по-лесно инсталации за биогаз. Вече има

подобни примери на кооперативи - край град Лом и в село Зимница. Един от най-големите про-

изводители на оранжерийни краставици в Пазарджишко също изгражда подобна инсталация. У

нас към момента обаче липсва експертна оценка за това какъв е капацитетът на производ-

ството на биогаз“, обясни Албена Симеонова, председател на Фондацията за околна среда и

земеделие и съпредседател на асоциация Биопродукти.
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въглеродът е относително много, то

азотът бързо ще бъде изконсумиран,

а въглеродът ще остане неоползот-

ворен напълно, което ще доведе до

забавянето на отделянето на метан.

Отношението C/N на торовата

маса може да се увеличи чрез доба-

вяне на въглеродосъдържаща биома-

са, но при условие че то се запази по-

малко или равно на 30. Ролята на

добавките е не само за интензифи-

кация на газоотделянето, но и до

пряко нарастване на енергийния до-

бив, тъй като към потенциала на

животинския тор се прибавя и по-

тенциалът на добавките.

Присъствието на тежки метали,

антибиотици, миещи препарати и

други елементи, използвани в селс-

кото стопанство, може да има за-

бавящ ефект върху ферментационния

процес. Този ефект настъпва при

концентрации на мед Cu (10 - 250 mg/

l); калий Ka (8000 mg/l); натрий Na

(8000 mg/l); магнезий Mg (3000 mg/l);

никел Ni (100-1000 mg/l); цинк Zn (350-

100 mg/l) и други.

Процесът на получаване на биогаз

е сложен многостепенен последова-

телен разпад на различните биопо-

лимери в анаеробни условия (от-

съствие на въздух). Бактериологич-

ната среда на процеса все още не е

достатъчно изучена, което затруд-

нява в известна степен управлени-

ето на процеса. Особено важни са

температурните условия. За благо-

приятна температура за протичане

на процеса се смята температура

между 35 и 70 °С. Особено важна е

херметичността, за да не прониква

въздух в активната зона.

Съоръжения за
производство на биогаз

Сред най-често използваните

съоръжения за производство на био-

газ са херметичните реактори-ре-

зервоари, наричани обикновено био-

реактори или метан-танкове. Биоре-

акторите представляват цилинд-

рични стоманобетонни резервоари с

конични дъна и куполни покривни

конструкции. Техни основни елемен-

ти са стоманобетонният корпус,

помпената станция, системи за

разбъркване, както и системи за

отвеждане на остатъчните продук-

ти и система за отвеждане на газа

метан. В повечето случаи управле-

нието на целия комплекс е автома-

тизирано. За събирането на отдели-

лия се газ обикновено метан-танко-

вете имат предвидена цилиндрична

камера с похлупак. Обемът на каме-

рата и площта на похлупака се оп-

ределят в зависимост от очаквано-

то количество на отделящия се газ

от метан-танка.

Технологиите за производство на

биогаз са най-често използваните

технологии за стабилизиране на

първични и вторични утайки от пре-

чиствателните станции за отпадни

води, при обработка на отпадни води

от различни производствени проце-

си от хранително-вкусовата, пиво-

варната и други промишлености, при

третиране на органичните фракции

от твърдите битови отпадъци.

Съответно, в зависимост от

съдържанието на сухо вещество в

субстрата биогазовите инсталации

се подразделят на биогазови инста-

лации, работещи с течни субстрати,

съдържанието на сухо вещество в

които е под 30%, и инсталации, рабо-

тещи с твърди битови отпадъци,

където съдържанието на сухо веще-

ство в отпадните субстрати е над

35%. Инсталациите за производство

на биогаз в зависимост от режима на

зареждане на реактора могат да

бъдат разделени на инсталации с

периодично зареждане и инсталации

с непрекъснато зареждане и перио-

дично извличане на биошлама.

При инсталациите с периодично

производство реакторът се зареж-

да напълно и след точно определено

време, обикновено времето, за кое-

то се извършва пълно ферментира-

не на биомасата, той се изпразва.

Всяка инсталация за производство

на биогаз, както и всякакъв тип су-

ровина, се приемат за подходящи за

инсталациите с периодично произ-

водство. Условието е инсталацията

да включва газхолдери с голям обем

или няколко реактора, за да може да

се осигури непрекъснатост по от-

ношение на доставянето на биогаз.

Днес тази схема на работа на инста-

лацията не намира широко приложе-

ние, тъй като се приема за недо-

статъчно ефективна и подходяща

предимно за малки биогазови стопан-

ства.

Инсталациите с непрекъснат

цикъл на работа се зареждат не-

прекъснато, а биошламът се извли-

ча периодично. В този случай също

няма специфични изисквания към

инсталацията по отношение на про-

ектирането, но използваната суро-

вина е добре да бъде еднородна и в

течно състояние. Производството

на биогаз е постоянно, а количества-

та произведен газ са по-големи в

сравнение с инсталациите с перио-

дично зареждане. Това са по-често

изгражданите инсталации днес, тъй

като се характеризират със сравни-

телно висока ефективност и равно-

мерно подаване на биогаз. Възмож-

на е и комбинирана работа на инста-

лацията. Ако се използват например

едновременно слама и течни живо-

тински отпадъци, бавно изгниваща-

та слама се използва като периоди-

чен товар, с който реакторът се

зарежда два пъти в годината, дока-

то течните отпадъци се подават и

отвеждат постоянно.

Последното технологично но-

вовъведение при процеса на анаероб-

но разграждане е свързано с изпол-

зването на серия от биореактори. В

действителност, в резултат на

верижната реакция, която води до

производството на метан от комп-

лексни органични вещества, се по-

лучават междинни метаболити, ко-

ито могат да имат отрицателно

влияние върху другите етапи на про-

цеса. По-специално в първите ета-

пи на хидролиза се образуват голе-

ми количества летливи мастни ки-

селини, които забавят образуването

на метан от бактериите. В тази

връзка физическото сепариране на

входящите материали (биоотпадъ-

ците) на различни етапи от проце-

са може да подобри общото функци-

ониране/протичане на процеса. Този

процес се извършва чрез многоетап-

ни технологии с две или повече се-

рии биореактори по концептуално

различен начин от едноетапните

технологии, където целият процес

се осъществява в един-единствен

биореактор (или няколко такива,

включени паралелно). При многоетап-

ните технологии може да бъде по-

стигнато 10-20% увеличение на про-

изводството на биогаз в сравнение

с едноетапните заедно с осъще-

ствяване на по-лесен контрол на

биологичния процес. Освен това, в

случай на поява на грешки в един от

реакторите е възможно временно да

се пропусне изпълнението на един от

етапите на процеса, без да се пра-

ви компромис с цялото производ-

ство. От друга страна, предимства-

та на едноетапните технологии са

в това, че са по-евтини и изискват

по-малко пространство от много-

етапните.
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Екологична енергия
от биомаса
Екологична енергия
от биомаса

В POLYTECHNIK - груп, със седалище в Файсенбах, Австрия, ра-

ботят 230 лица и фирмата разполага с 4 производствени звена, как-

то и с 15 филиала в цяла Европа за инженеринг, пласмент, сервизни

услуги и освен това има 4 производствени бази в други континенти.

Експортът на фирмени изделия възлиза на 99% и в целия свят

са монтирани над 2.500 съоръжения.

POLYTECHNIK е една от водещите фирми производители, пред-

лагащи горивни инсталации, захранвани с биомаса и е известна

с проектирането и доставката на инсталации до ключ. Фирмата

предлага тези горивни инсталации с диапазон на мощностите от

300 kW - 30.000 kW (един котел).

В зависимост от вида и влаго-съдържанието на горивото се

прилагат различни системи на изгаряне (скарно поддаване, под-

даване отдолу и поддаване отдолу с доизгаряне на скара)

Като топлоносители се употребяват  топла вода, гореща вода,

пара или термично масло. Съоръженията могат бъдат използва-

ни за производството на електричество и топлоенергия (пара и

ОРЦ-процес). Диапазонът на мощностите е в този случай от 200

kW - 20.000 kW (една турбина).

Освен това съществуващите продукти се доразвиват в рам-

ките на обхватна научно-изследователска дейност както и на сът-

рудничеството с техническите университети във Виена, Мюн-

хен и Грац, в това число и с Австрийския изследователски инсти-

тут за екологична техника във Виена.

Като резултат от това сътрудничество е постигната една

технология, която снижава доустимите според закона гранични

емисионни стойности и повишава ефективността, като по този

начин се постига почти неограниченото прилагане на техноло-

гиите при изгаряне на биомаса.

В главния офис във Вайсенбах се намира централното управ-

ление на проектите и там се прилагат интензивни ноу-хау мерки

за създаване на добавена стойност (привличане на клиенти, ин-

женеринг, управление на производството, мениджмънт на качес-

твото, пускане в експлоатация). От централата се контроли-

рат и обслужват дистанционно по електронен път монтираните

по света инсталации.

Основните технически разработки в производството се из-

вършват и доразвиват във Вайсенбах.

Производството на инсталациите се извършва в четири произ-

водствени звена в рамките на ЕС. Тези фирми са сертифицирани по

ISO 9001 и подлежат на задълбочен мениджмънт на качеството.

Вследствие на непрекъснатото развитие и изследователска-

та дейност в седалището на фирмата във Вайсенбах се намира

едно от най-модерните ескпериментални съоръжения за биогори-

ва. В тази инсталация се подават и изгарят най-различни видове

биомаса, след което емисиите се измерват и биват тествани.

В края на 2014 година фирмата бе удостоена с особена чест.

Австрийското министерство на икономиката връчи на фирмата

държавния герб на Република Австрия за извънредни постижения

и заслуги към австрийската икономика. Това отличие получават

само малък брой фирми, които са водещи в съответния бранш и

се ползват с добро име.

Фирма POLYTECHNIK не само е в крак с времето чрез с про-

изводството на екологични продукти, но и се ангажира за устой-

чиво развитие като прилага най-модерна техника в разрастващи

се пазари и с това допринася значително за неутралното произ-

водство на енергия спрямо въглеродния диоксид.

При това фирмата се съобразява с изискванията на клиен-

тите си и най-главната цел е постигането на тяхното задо-

волство. За успешното постигане на тази цел в миналото го-

ворят дългия списък от препоръки и повишеното търсене на

продуктите на POLYTECHNIK.
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Фотоволтаични системи
за собствена консумация
Фотоволтаични системи
за собствена консумация

Енергия от Слънцето
Слънцето е безплатен и неизчер-

паем енергоизточник. С напредъка

на технологиите за преобразуване

на слънчевата радиация в електри-

ческа енергия, фотоволтаичните

инсталации се превръщат във все

по-предпочитана алтернатива на

конвенционалните източници на

енергия. Цените на енергията, про-

изведена от ВЕИ, са единствените,

които ще намаляват в дългосрочна

перспектива, докато цените на

традиционните енергоизточници

ще се повишават заради изчерпва-

нето на изкопаемите ресурси.

Собствено потребление
С термина "собствено потреб-

ление" се означава делът на про-

изведената от фотоволтаичната

система електроенергия, която се

консумира директно на мястото на

производство и носи редица пре-

димства:

Ефективност: Загубите от

пренос и преобразуване са мини-

мални, защото електроенергията

се консумира на мястото на про-

изводство.

Независимост: Инвестицията във

фотоволтаична система за соб-

ствено потребление ни прави по-мал-

ко зависими от постоянно покачва-

щите се цени на електроенергията.

Ако към фотоволтаичната система

добавим възможност за съхранение

на електроенергия в акумулаторни

батерии, можем да си осигурим ав-

тономно захранване - дори и при ава-

рия в мрежата на електроразпреде-

лителното дружество. Автономни-

те фотоволтаични системи са не-

заменим източник на захранване на

места, до които няма изградена елек-

троразпределителна мрежа или ко-

гато присъединяването към нея е фи-

нансово нерентабилно.

Как работят?
При системите за собствено

потребление произведената енер-

гия се използва приоритетно за

покриване на консумацията на

включените във вътрешната мре-

жа консуматори. При наличието на

излишна енергия тя се връща към

мрежата на електроразпредели-

телното дружество, което я изку-

пува по определена от ДКЕВР пре-

ференциална тарифа. И обратно -

ако произведената електроенер-

гия не е достатъчна за покриване

на текущата консумация, разлика-

та се допълва от мрежата на елек-

троразпределителното дружест-

во. Законово е регламентиран 20-

годишен срок за изкупуване на про-

изведената енергия.

Защо ФИЛКАБ Солар?
ФИЛКАБ Солар е новосъздадена,

изцяло българска компания вслед-

ствие на разрастването на дей-

ността на отдел "ВЕИ" към ФИЛ-

КАБ АД и в този смисъл е с богат

опит в областта на възобновяеми-

те енергийни източници.

Използваме оборудване на най-

реномираните европейски произ-

водители, което е гаранция за ви-

соки добиви на енергия, дълъг ек-

сплоатационен живот на инста-

лацията и отлична гаранционна и

ФИЛКАБ Солар ООД

Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92;

тел. 032/279 750; E-mail: office@filkab.solar

www.filkab.solar

извънгаранционна поддръжка. Ние

сме официални дистрибутори на

Hanwha Q Cells GmbH - най-голе-

мия европейски производител на

соларни клетки и модули, и на SMA

Solar Technology AG - световния

лидер в производството на солар-

ни инвертори.

Имаме богат опит в изгражда-

нето на всякакви видове фотовол-

таични инсталации - от многоме-

гаватови наземни електроцентра-

ли до малки off-grid и хибридни сис-

теми за автономно захранване.

Разполагаме със значителни скла-

дови наличности от всички компо-

ненти, нужни за изграждането на

една PV система - модули, инвер-

тори, зарядни контролери, кабели,

акумулатори и др. Имаме изграде-

ни обекти на територията на Бъл-

гария, Румъния, Гърция, Македония

и Кипър, а общата им мощност

надхвърля 30MW.
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What are the benefits of biomass
combustion? What solutions are
offered by Weiss A/S?

Companies can improve their fuel economy

considerably when biomass is transformed into

process steam. By using biofuels, our customers gain

the economic and environmental benefits at once.

Based on years of experience and know-

how regard ing combust ion and bo i ler

technologies for solid fuels (biomass), Weiss

is offering a cost effective and environment-

friendly energy production which is suitable

and economically feasible on a large scale.

There are Weiss plants operating in several

countr ies around the world. Weiss A/S

manufactures and sells large combustion

boiler plants for district heating, process

steam and other applications with output

ranges from 1,0 MW to 30 MW per boiler line.

How many projects have been
completed on Bulgarian market
so far?

Weiss already has 4 pc boiler installations in

service at 3 different locations. Our Bulgarian

customers can easily see the benefit of replacing

gas by burning straw or wood chips. All existing

in Bulgaria installations are steam boilers, which

produce saturated or superheated steam for

production processes within food or alcohol

production. Weiss also holds 2 new orders for

installation of another 3 pc steam boiler lines in

2015. The capacities of the steam boiler

installations are from 7 MWt to 16 MWt, producing

10-21,5 ton steam per hour.

Are modern combustion
technologies the right way to
produce energy and reduce waste?

By installing the Weiss boilers we are replacing

expensive and constant increasing gas with unused

biomass already present in huge quantities in

Bulgaria. Weiss' installations are based on more

than 30 year experience producing reliable energy

out of biomass with a high availability in the

installations. Weiss is also focusing on the market

of decentralized energy solutions for producing

combined heat and electrical power by burning

household and industrial waste (RDF) in smaller

scale energy plant from 4 MWt to 15 MWt. We see

an increasing interest for burning the waste in

smaller units instead of transporting huge quantities

of waste on the roads.

Weiss are your experts in
combustion and boiler technologies
Weiss are your experts in
combustion and boiler technologies
Bo Johansen, Export Sales Manager of Weiss A/S, for Energy Review Magazine

Bo Johansen
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Ветроенергийният сектор у нас

е изправен пред значителен брой

предизвикателства
Кристина Койчева,

изпълнителен директор на

Българската ветроенергийна

асоциация (БГВЕА)

2014 г. беше една много вет-

ровита година, както за вет-

роенергийния сектор като

цяло, така и за БГВЕА. От кон-

ституирането на асоциация-

та като заинтересована стра-

на по конституционното дело срещу таксата от 20%

върху приходите на производители на електроенергия

от вятър и слънце, през координирането на заинтере-

совани страни по искове срещу окончателната цена

достъп до мрежата и по колективен иск срещу Прави-

лата за търговия на електрическа енергия (ПТЕЕ), първа-

та половина на 2014 г. ни се стори като една безкрайна

съдебна вихрушка. Приехме като положителен сигнал от

компетентните власти решението в края на месец юли,

с което Конституционният съд обяви таксата от 20%

за противоконституционна. Този успех беше постигнат,

благодарение на неуморната работа на екипа ни и неве-

роятната подкрепа, която получихме от страна на

нашите отдадени членове и Президента на Република

България. Радостта ни беше кратка, тъй като на 1 юни

2014 г. Електроенергийният системен оператор вече

беше обявил началото на балансиращия пазар за елект-

рическа енергия, а на производителите на електроенер-

гия от вятър се възложи пълна отговорност за балан-

сиране. Въведе се пазар "ден напред", без възможност

за корекция на производствения график в рамките на

Актуално
състояние на ВЕИ
сектора у нас

деня. Прогнозите за производство на вятърните елек-

трически централи (ВтЕЦ) са сравнително точни, ко-

гато се отнасят за кратки периоди от време. С увели-

чаване на времевия отрязък обаче, значително се уве-

личава и възможността за неточност на прогнозата.

Настоящият период на организация на пазара изиск-

ва почасова прогноза за ден напред, която няма устой-

чив характер поради типа на източника. Това означава,

че прогнозите на ВтЕЦ ще бъдат неточни и ще предиз-

викват завишен небаланс и разходи за балансираща

енергия в системата.

Така зададените условия на пазара не
отчитат спецификите на различните
технологии
и не съответстват на възможностите на ВтЕЦ. В

допълнение, още от самото стартиране на балансира-

щия пазар, общественият доставчик "Национална елек-

трическа компания" ЕАД извършва корекции на прогноз-

ните графици за производство на електрическа енер-

гия от възобновяеми източници. Данните показват, че

тези действия водят до увеличение на количествата не-

баланс и съответно разходът за производителите се

увеличава неправомерно. По-конкретно, разходите за

балансиране за последните шест месеца на ВтЕЦ дос-

тигат до приблизително 30% от изкупната цена на

произвежданата електроенергия.

БГВЕА се стреми да насочи вниманието на различни-

те компетентни институции към проблемите във фун-

кционирането на балансиращия пазар, още от момента

на възникването им. Такъв беше и подходът ни при ра-

ботата на специалната балансираща група на произво-

дителите на електрическа енергия от възобновяеми

източници с координатор НЕК ЕАД.

Като признание за професионалния подход при рабо-

тата ни възприехме поканата БГВЕА да бъде член на

Енергийния борд към Министерски съвет. Екипът ни

остана с отлични впечатления от работата на борда,

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю ви представяме позициите на Българска фотоволтаична

асоциация, Българска ветроенергийна асоциация и Българска асоциация за биомаса относно акту-

алното състояние и основните предизвикателства пред ВЕИ сектора у нас. Материалът обобща-

ва постигнатите от асоциациите резултати през изминалата 2014 г. и планираните от тях дей-

ности в помощ на бранша за настоящата година.

Актуално
състояние на ВЕИ
сектора у нас
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създаден в изпълнение на приоритетите по реформите

в енергийния сектор. С нетърпение очакваме да продължи

работата му с оглед повишаване на прозрачността, ди-

алогът и пазарната ефективност в сектора, с оглед

преодоляването на затрудненията в българската енер-

гетика. Този форум е от изключителна важност за

развитието на БГВЕА като организация, която обеди-

нява мнозинството от фирмите, активни в сектора за

вятърна енергия в България, както и големите произво-

дители в бранша. Надяваме се, че и в бъдеще ще

продължим да си сътрудничим с държавните институ-

ции за намиране на оптималните решения за

развитието и подобряването на среда-
та за вятърна енергия в България

Ветроенергийният сектор у нас е изправен пред зна-

чителен брой предизвикателства – едновременно в

европейския контекст и на национално ниво. Въпреки че

организациите в сектора в Европа, включително и БГВЕА,

апелираха към европейските лидери да подкрепят по-

амбициозна цел на ЕС за дял на възобновяемата енер-

гия, която да е не по-малко от 30%, и която да е разпре-

делена на задължителни национални цели, такова реше-

ние не бе взето на срещата на Европейския съвет през

октомври 2014 г. относно рамката за енергийната и

климатичната политика на ЕС. Това създава сериозни

трудности пред нас, тъй като особено в България през

2015 г. не се очаква предприемането на значителни

стъпки към стимулиране на зеления икономически рас-

теж, откриването на устойчиви работни места, както

и индустриалния и технологичен напредък в сферата на

вятърната енергетика. В допълнение, в контекста на

процеса на либерализация на енергийния пазар в Бълга-

рия основополагащ документ за пълното транспонира-

не на изискванията на европейското законодателство

в регулаторната рамка са Правилата за търговия с

електрическа енергия (ПТЕЕ). БГВЕА счита, че

ПТЕЕ трябва да поставят основата за
функциониране на балансиращ пазар
при ясни, обосновани и справедливи условия. Въпреки

това, считаме че последната версия на ПТЕЕ, приета

през май 2014, създава условия за неефективен пазарен

достъп на ВЕИ производителите. Драстично влошена-

та регулаторна рамка, в частност Закона за енергия-

та от възобновяеми източници, и въвеждането на огра-

ничение на количеството електроенергия, която се из-

купува по преференциални цени до средногодишната

продължителност на работа на съответния производи-

тел - това са само част от проблемите, които БГВЕА

ще адресира през предстоящата година.

Работим усилено за осъществяване на работен кон-

такт с институциите като не просто ги информираме

за нуждите и проблемите пред членовете на Асоциаци-

ята, а участваме в практически дискусии и обмен на

професионални мнения. Предлагаме решения, които сме

обмислили с оглед интереса на електроенергийния сек-

тор и положителния ефект за пазара като цяло. Счита-

ме, че в такива трудни за индустрията моменти, в които

голяма част от участниците са изправени пред фалит,

ключов фактор е обединяването на усилията и намира-

нето на устойчиви решения, които адресират пробле-

мите на комплексния енергиен сектор в неговата цялост.

Надяваме се 2015 г. да донесе

повече възможности за развитие

на фотоволтаичната индустрия
Меглена Русенова,

председател на Управителния

съвет на Българска

фотоволтаична асоциация

Усилията ни през 2014 г. бяха

насочени към запазване на час-

тните инвестиции във фотовол-

таичната индустрия. Голяма

част от инвеститорите бяхме

изправени пред опасност от

фалит вследствие на въведените ретроактивни мерки.

С изненадващото приемане на промените в Закона за енер-

гетиката от началото на 2014 г. под формата на такса

на производителите на слънчева енергия бяха отнети 20%

от техните приходи. Прилагането на приетите в закона

ретроактивни мерки продължи повече от 7 месеца - от

1 януари 2014 г. до 10 август същата година. Със свое

решение от 31.07.2014 г. Конституционният съд отмени

20-процентната такса, наложена в противоречие с

българското и европейското законодателство.

През цялата година работихме с легитимните част-

ни инвеститори в енергетиката в рамките на инициа-

тивата "Да спасим енергетиката" с цел стабилизация

на енергийния сектор и защита на законно направени-

те инвестиции в него. Благодарни сме за подкрепата

на всички наши международни партньори, проевропейс-

ките ни български приятели, както и за силната пози-

тивна позиция, които получихме от Брюксел.

Експертизата на БФА беше взета под внимание при

редица обществени обсъждания на български и между-

народни институции, както и в заседанията на сформи-

рания Енергиен борд. Всички заедно в БФА вярваме сил-

но във върховенството на закона и си пожелаваме 2015

година да ни донесе успехи в защитата на законните ни

права като добросъвестни инвеститори в България, как-

то и повече възможности за развитие на фотоволта-

ичната индустрия.

Преди всичко, през 2015 г. очакваме прилагането на

препоръките на доклада на Европейската комисия от май

2013 г. и изпълнение на европейския пакет политики в

областта на климата и енергетиката.

Надяваме се, че през тази година България ще излезе

от аутсайдерското си място на енергийната карта на

Европа, в което сама се постави през 2014 г., прилагай-

ки в пълнота политиките, заложени в плана "Юнкер". Ще

продължим да подкрепяме бъдещето развитие на ВЕИ
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сектора с експертиза и ще се борим за отмяна на мо-

раториума върху присъединяването на нови ВЕИ цент-

рали, наложен от ДКЕВР през последните 3 години. И

през тази година ще подкрепяме всички легитимни ини-

циативи за стабилизирането и модернизирането на

българската енергетика по европейските правила.

Работим усилено за идентифици-

рането и прилагането на най-

добрите европейски практики в

България
Андрей Бъчваров,

председател на Управител-

ния съвет на Българска

асоциация за биомаса

След приемането ни за

пълноправен член на Европейс-

ката биомаса асоциация, Бъл-

гарската асоциация за биомаса (БАБ) успя да разшири зна-

чително своята дейност на европейско ниво. Чрез под-

държането на активна комуникация с представители на

Европейската комисия, Генерална дирекция Енергетика

и други европейски асоциации и организации в областта

на възобновяемата и устойчива енергия, БАБ работи уси-

лено за идентифицирането и прилагането на най-добри-

те европейски практики в България.

Посредством диалог с местните власти и активно-

то си участие при формирането на политиките на ме-

стно ниво, Българската асоциация за биомаса спомогна

за повишаването на преференциалните цени за биома-

са електроцентрали с около 1% през юли 2014 година.

Едно от основните предизвикателства пред сектор

Енергетика в България е липсата на енергийна страте-

гия, която ясно да очертава целите и приоритетите на

страната. Българската асоциация за биомаса е готова

да съдейства на държавните институции в подготов-

ката на такава стратегия.

Основна цел на БАБ през текущата година ще бъде

запазването на преференциалните цени за съществу-

ващите биомаса централи, както и за проектите, кои-

то все още са в процес на реализация. Задълбоченото

познание на едва прохождащия биомаса сектор в Бълга-

рия ни убеждава, че всяко намаляване на цените би на-

правило инвестициите в сектора нерентабилни и би

спряло неговото развитие в зародиш. Това би лишило

България от значителните социални, икономически и еко-

логични ползи, които носят биомаса централите.

През 2015 г. Българската асоциация за биомаса плани-

ра да се присъедини към АУРА - нова неправителствена

организация, която ще обедини усилията на асоциации в

секторите ВЕИ и енергийна ефективност и ще работи

за подобряване на енергийната политика на България.
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      одстанциите са сложен елек-

трически комплекс, част от прено-

са и разпределението на електричес-

ка енергия, предназначен за приема-

не, преобразуване и разпределение на

електрическа енергия. Различават се

два основни вида: разпределителни

и трансформаторни. Сложната им

структура предполага наличие на

много основни и допълнителни еле-

менти. Главните от тях са силов

трансформатор или автотрансфор-

матор, електрически въводи, кабел-

ни и въздушни електропроводи, кому-

тационни апарати за ниско и високо

напрежение, шинни системи и др.

Друг важен елемент е системата за

захранване на собствените нужди на

подстанцията, която включва

трансформатори, табла за промен-

лив и постоянен ток, акумулаторни

батерии. Към основните устройства

се отнасят още системите за защи-

та и контрол, автоматиката и си-

стемата за заземяване, мълниезащи-

та, приборите за отчитане на елек-

троенергията и системата за ком-

пенсиране на реактивната мощност.

Към спомагателните устройства

могат да се отнесат осветителна-

та инсталация, вентилация, клима-

тизация и противопожарните систе-

ми.

Системни подстанции
Системните подстанции се зах-

ранват от преносни (магистрални)

електропроводи за високо и свръхви-

соко напрежение и служат за тран-

зитен пренос от внос и износ на

електрическа енергия на големи раз-

стояния, трансформиране на напре-

жението и преобразуване на големи

мощности. Изграждат се за две или

Електрически
подстанции
Технологии и оборудване

три напрежения. Първичните са 1250

kV, 750 kV или 400 kV, а вторичните

са 400 kV или 220 kV. Почти винаги

имат синхронен компенсатор 50 –

100 MVA или повече, за компенсация

на реактивната мощност. Систем-

ните подстанции се строят на го-

леми площадки и имат непрекъсна-

то дежурен персонал с висока ква-

лификация. Също така силно разви-

та е системата за дистанционна и

телеметрична информация.

Състоят се от две или три ОРУ

(открито разпределително устрой-

ство) за високо и свръхвисоко напре-

жение. Високите нива на напрежение

в тях изискват използването на

мощни, високоволтови апарати за

превключване на електрическите им

вериги. За да се намалят габарити-

те на уредбата, се използват кому-

тационни апарати, извършващи пре-

включванията в изолационна среда с

много добри топлопроводни каче-

ства - масло, елегаз. Много често се

използва електрическа схема "триъ-

гълник" или схема с 3/2 прекъсвача.

Тази схеми позволяват всяко от

присъединенията да се изключва

едновременно, без да се нарушава

електроснабдяването на другите

линии. Това придава изключителна-

та сигурност на уредбата.

Районни подстанции
Захранват се от електрически

централи или системните подстан-

ции чрез въздушни или кабелни елек-

тропроводи и доставят електри-

ческа енергия в райони с голям брой

потребители. Първичното им напре-

жение е 220 kV или 110 kV, а вто-

ричното е 6 kV, 10 kV или 20 kV.

Първичното им високо напрежение

позволява изграждането им като

открити, а в селищни и силно замъ-

рсени райони - като закрити разпре-

делителни устройства. За средно

напрежение уредбите се изграждат

като закрити разпределителни ус-

тройства, като електрическата

енергия се изнася от въздушни или

кабелни електропроводи. Схемата

им е такава, че се захранват от три

въздушни извода 110 kV. Обикнове-

но напрежението се трансформира

чрез два двунамотъчни силови

трансформатора, а разпределител-

ното устройство 110 kV е изграде-

но с две събирателни шини. Броят

на събирателните шини в разпреде-

лителното устройство 20 kV се

определя от броя, характера и осо-

беностите на захранваните потре-

бители.

Функционално подстанциите се

разделят още на:

Транзитни - използват се не само

за захранване на потребителите, но

и за подаване на поток мощност в

смесени свои и съседни енергосисте-

ми;

Конверторни - подстанции, пред-

назначени за преобразуване на ток с

друга честота или изправяне на тока;

Тягови - за нуждите на електрот-

ранспорта (често това е подстан-

ция, трансформаторно-преобразува-

телна или конверторна, за захранва-

не на тяговата мрежа с постоянен

или променлив ток);

Комплектна трансформаторна

подстанция 10 (6)/0,4 kV (КТП) – по-

знати и като цехови подстанции за

промишлени и градски мрежи.

Иновативни технологии
"Умните" (смарт) мрежи се стре-

мят да оптимизират връзката меж-

ду различните, разпределителните и

възобновяемите източници, и консу-

маторите на електрическа енергия.

П

Електрически
подстанции
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Те имат две цели – оптимизация на

връзката им и създаване на необхо-

дими условия за интеграция на голя-

мо количество енергоизточници в

една мрежа. Умните мрежи използ-

ват голямо количество прекъсвачи в

сравнение с конвенционалните. По-

малкият им брой от необходимия

води до увеличаване на времето за

възстановяване на електроснабдява-

нето. За умните мрежи дистанцион-

ното управление е задължително. По

правило те са много компактни и

ефективни. Притежават интегрира-

но управление, а мониторингът обез-

печава много добра оптимизация.

Фидерите са напълно автоматизи-

рани, самовъзстановяеми, а дистан-

ционното управление съществено

съкращава времето за възстановя-

ване доставката на електроенергия

и оптимизиране на натоварването

на отделните фидери. Развитието

на смарт мрежите води до увелича-

ване на интелекта на оборудването.

Еволюцията на такъв тип мрежи

дава възможност за поява на нови

критерии за избор като гъвкавост,

стабилност, устойчивост към ме-

теорологичните условия, компакт-

ност, оптимизация на дистанцион-

ното управление и др.

SCADA системи
Нуждата от предоставяне на

бърза, точна и приоритетна инфор-

мация за енергийната система може

да погълне значителна част от ре-

сурсите, затова се използват раз-

лични системи. Сред тях е SCADA

системата, която служи за контрол

на положението на комутационните

апарати, прекъсвачи, разединители;

контрол големината на тока на

отделните фази; контрол напреже-

нието на шините; телеуправление.

Автоматизирана
система за мониторинг
и дистанционно събиране
на данни от електромери

Събирането на данни от електро-

мерите се осъществява с автома-

тизирана система за мониторинг и

дистанционно отчитане. Нейните

основни функции, освен споменати-

те, са: наблюдение на параметрите

и условията за измерване на енергия;

отчитане на момента на намаление

на ток с определен праг за опреде-

лен интервал; отчитане на момен-

та на намаление на напрежение до

определен праг; отчитане на съби-

тия, свързани с работоспособност-

та на системата - наличие на кому-

никация, нарушени електрически

връзки, отваряне на врати, както и

други събития по заявка от потре-

бителя, свързани с ток, напрежение,

енергия, външен сигнал и астрономи-

ческо време. Събирането на инфор-

мацията става автоматично по

индивидуален денонощен график или

по заявка на оператора.

Операторски станции
Операторската станция под-

държа информация, съхранява и визу-

ализира локалната база. С нейна

помощ се извършва телеуправление

и се дава възможност за: конфигури-

ране и задаване на настройки на

релейните защити, централната

сигнализация и други локални конт-

ролери; визуализация и анализ на

аварийните събития; визуализация на

алармен прозорец, в който се изпис-

ват данни за събитията, постъпва-

щи по съответните приоритети от

устройствата (задействане/отпа-

дане на защити, автоматики, преми-

наване на гранични стойности на

следените величини и други, предва-

рително конфигурирани по желание

на потребителя) и описание на всич-

ки основни действия на оператора.

Управляващи сигнали
Управляващите сигнали са функ-

ционално-технологична основа за

действие на системата за управле-

ние. Всеки подаван сигнал премина-

ва през следните три етапа: форми-

ране от източник, предаване чрез

електрическа верига и междинни

устройства и приемане от приемник.

n Източниците за формиране на

управляващи сигнали биват два

вида: ръчни (към тях спадат ко-

мандни ключове, бутони и др.) и ав-

томатични, обхващащи измерва-

телни трансформатори, релета-

та за защита и автоматика, сиг-

налните устройства на комута-

ционните апарати и др.

n Междинните устройства служат

за предаване на управляващи сиг-

нали според отделните функцио-

нално-технологически условия за

действие на подсистемите за уп-
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равление. Тук спадат различните

релета, магнитните пускатели и

др., които изпълняват следните

функции: усилване на управляващи-

те сигнали за мощни приемници,

размножаване на контактите на

източниците, когато един прием-

ник действа на няколко приемни-

ка и създаване на временни харак-

теристики чрез преобразуване на

управляващите сигнали.

n Приемниците се явяват електри-

ческите задвижвания на комута-

ционните и регулиращите съоръ-

жения, измервателните и сигнал-

ните апарати и др. Те заработват

от управляващите сигнали и из-

вършват определени действия:

операции с комутационните апа-

рати, показване на информацията

от измервателните апарати,

подаване на сигнали от сигнални-

те апарати и т. н.

Използване на нови
типове изолатори в
подстанциите

Епоксидна смола - има добри тем-

пературни характеристики и отлич-

на адхезия, но ако се приготви непра-

вилно, е способна да повреди високо-

волтовото оборудване заради напре-

жението в процеса на втвърдяване.

Също така температурното нато-

варване по време на работа на обо-

рудването е възможно да влоши ра-

ботата му заради неравномерното

температурно разширение. Епоксид-

ната смола има висока екзотермич-

ност и отделни компоненти могат да

се повредят от топлината при ней-

ното втвърдяване. Модулите, произ-

ведени от епоксидна смола, не под-

лежат на ремонт, защото при отказ

цялото оборудване подлежи на ути-

лизация.

Разглобяем силиконов изолатор

(изготвен от две части) - основни-

ят му недостатък е лошото сцепле-

ние. Този недостатък може лесно да

се преодолее, като предварително се

подготви повърхността му. На някои

видове силикони неблагоприятно

влияят определени материали и има

опасност да не получат необходима-

та твърдост.

Неразглобяем силиконов изолатор

- предлагат се в два варианта: са-

моразливен и тиксотропен (с про-

менлив вискозитет). Тиксотропните

материали не текат и съхраняват

формата си. Използването им засе-

га е ограничено. Някои от тях могат

да причинят корозия на стоманени-

те конструкции.

Флуорни течности - нямат цвят

и мирис, вискозитетът им е близък

с този на водата. Корпусът на апа-

рата трябва да е абсолютно херме-

тичен и е задължително да се пред-

види съд за компенсация на темпе-

ратурното разширение. Понякога

тези течности се изпаряват изклю-

чително бързо и процесът на изпа-

рение почти се вижда.

Нови подходи за
проектиране и
изграждане на
подстанции

Разполагане на електрическата

подстанция в електрическия

център. След появата на техноло-

гията КРУЕ (комплексно разпреде-

лително устройство) разполагане-

то на електрическата подстанция

в електрическия център е доста по-

лесна задача. Това е нова техноло-

гия, в която е разпределено цялото

оборудване и е поместено в херме-

тичен метален корпус запълнен с

елегаз или "зелен газ". Така с тази

технология стана възможно херме-
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тизиране на оборудване с напреже-

ния от 10 kV до 750 kV.

Използване на системи с висока

интеграция. Тази конструкция се

появи 2000 г. и в един корпус е поме-

стено цялото оборудване на една

подстанция. Металният й корпус е

запълнен с елегаз под налягане, а в

последно време със "зелен газ". Всич-

ко е много компактно и почти не се

нуждае от обслужване.

Технологията за гасене на дъга

във вакуум е много по-добра от из-

ползващите въздух, елегаз или мас-

ло. Вакуумните прекъсвачи са по-

безопасни и по-надеждни в ситуации,

когато има чести нормални изключ-

вания или чести изключвания на къси

съединения. Използват се за напре-

жения от 0,4 до 35 kV. При по-голямо

напрежение възникват рентгенови

лъчи. Тяхно предимство е, че не се

нуждаят от обслужване. Диелект-

рическата здравина на вакуума е

почти 8 пъти по-голяма от тази на

въздуха и 4 пъти по-голяма от тази

на елегаз с налягане от 1 bar. Благо-

дарение на това разстоянието на

отворените контакти може да бъде

доста малко - до 8 mm при напреже-

ние 35 kV. Освен това бързо се

възстановява електрическата здра-

вина след пълното загасяне на дъга-

та при преминаване на тока през

нулевата точка. Това позволява да

се използват масово за изключване

на кондензаторни батерии.

Използване на хибридни
прекъсвачи

Провеждат се изследвания за хиб-

ридни прекъсвачи за високо напре-

жение, като при тях е комбинирано

използването на вакуумни и елега-

зови гасящи камери. Дъговото

съпротивление е много по-голямо от

това на вакуума, затова във хибрид-

ните модели елегазовата гасяща

камера е основна, а за напълно из-

ключване на тока служи вакуумна-

та. При изключване на номинален

ток първо изключва елегазовата

част, а след няколко милисекунди -

вакуумната. Тъй като работят

съвместно, то токът може да бъде

прекъснат от всяко едно от тях.

При изключване на големи токове

първо изключва вакуумната част, а

след това елегазовата. Благодаре-

ние на това, напрежението и токът

на дъгата не пресичат едновремен-

но нулевата точка и напрежението

и в началото има противоположна

полярност. При изключване на мини-

мален ток едновременно изключват

и двете гасящи камери. Тези три

режима правят много ефективна

работата на хибридните прекъсва-

чи.

Конструкция на
хибридните прекъсвачи

Неотдавна бяха проведени опити

за разработка на операционен меха-

низъм на хибриден прекъсвач, който

има по-добро управление и ниска

степен на дисперсия. Отначало били

съединени чисто механически с ме-

тален прът и пружина, но изследва-

нията показали ниски параметри,

слаби възможности за управление и

ниска степен на дисперсия. В съвре-

менните хибридни прекъсвачи се

използват устройства за управление

и синхронизация с координатно дей-

ствие. Те синхронизират и коорди-

нират движенията на отделните

модули до части от милисекундата.

По правило горната шина на

прекъсвача е на вакуумната част и

се съединява с входа на прекъсвача,

а долната - на елегазовата и от там

– с изхода. Работната задвижваща

предавка на елегазовата част и

устройството за синхронизация се

намират под нисък потенциал. Уст-

ройството за синхронизация получа-

ва управляващ сигнал от система-

та и изпълнява операцията по синх-

ронизация за съвместната работа

на вакуумната и елегазовата каме-

ра.

Съвременни решения в
подстанциите в
областта на високи
напрежения

Въпреки че по-често се използва

променлив ток при пренасяне на елек-

троенергия, в редица случаи се оказ-

ва изгодно използване на постоянен

ток. В това отношение още не е

решен окончателно спорът "промен-

лив или постоянен". Примерите за

използване на постоянен ток са

много:

n Подводни кабели за високо напре-

жение, където променливият ток

създава допълнителни капацитив-

ни загуби.

n Подаване на електроенергия в

крайни точки на голямо разстоя-

ние без използване на междинно

оборудване. Доставка на енергия

в отдалечени райони.

n Увеличение на мощността на

съществуващите електропрово-

ди в ситуации, когато уплътнени-

ето е невъзможно или пък тряб-

ват много средства.

n Пренасяне на електроенергия

между несинхронизирани мрежи за

променлив ток.

n Намаляване сечението на провод-

ниците и височината на стълбо-

вете при зададена мощност на

електропровода. Високоволтови-

те електропроводи за постоянен

ток могат да предадат повече

енергия при зададено сечение на

проводниците.

n Включване на отделна електро-

централа към разпределителната

мрежа.

n Стабилизация на мрежата, изпол-

зваща приоритетно променлив

ток, без опасност от късо съеди-

нение.

n Снижаване на загубите, свързани

с коронните разряди в електроп-

роводите за високо напрежение в

сравнение с променливотоковите.

n По-малка стойност на електро-

провода, защото са необходими

по-малко проводници.

При проектиране на
подстанция с вакуумни
или елегазови прекъсвачи
трябва да се има предвид, че ваку-

умните прекъсвачи не нанасят вре-

да на обкръжаващата среда, упот-

ребяват по-малко енергия, комутаци-

ите които могат да осъществят са

100 000, могат да изключат до 100

къси съединения, не прекъсват

високочестотни преходни процеси и

имат "срез на тока" (скорост на

възстановяване на електрическата

якост е 20 kV/µs), което предизвик-

ва пренапрежения. Това се получава

от бързата дейонизация и прекъсва

всякакви токове с различна големи-

на и величина. Вакуумните прекъсва-

чи нямат разходи за обслужване, но

като цяло са по-скъпи от елегазови-

те.

Елегазовите прекъсвачи са нато-

варващи за околната среда, комута-

циите, които могат да направят, са

50 000, употребяват повече енергия,

могат да изключат 10 - 20 къси съе-

динения, прекъсват високочестотни

преходни процеси и не предизвикват

пренапрежения. Трудовите разходи за

обслужване при тях са по-високи.
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енергийна ефективност

      т 1 януари т. г. в Европа е в

сила нова регулация за ефективнос-

тта на електродвигателите. Съоб-

разно актуализираните изисквания

всички ел. двигатели с мощност от

7,5–375 kW трябва да отговарят на

стандарт IE3 или на IE2, но при усло-

вие че се използва честотно управ-

ление. Директивата е насочена към

цялостно подобряване на енергийна-

та ефективност на оборудването,

което се внедрява и експлоатира в

Европа, и е подкрепена от новия

стандарт EN 50598, касаещ рейтин-

гите за ефективност на електричес-

ки задвижващи механизми.

В настоящия материал ще ви

представим новостите в изисквани-

ята за енергийна ефективност на

промишлени електродвигатели и

коментарите по темата на водещи

компании на българския пазар, произ-

водители и доставчици на двигате-

ли и задвижващи системи.

Развитие на
законодателната рамка
по отношение
ефективността на
електродвигателите

През 2005 г. в Европейския съюз

влезе в сила Директива 2005/32/ЕО

Енергийна
ефективност на
промишлени
електродвигатели

на Европейския парламент и на

Съвета относно създаване на рам-

ка за определяне на изискванията

за еко-дизайн към енергоемките

продукти, включително електрод-

вигателите. Нормативният акт е

известен още като Директива EuP

(Energy using products) или Директи-

ва Екодизайн. През 2009 г. регула-

цията бе заменена от Директива

2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета за

създаване на рамка за определяне

на изискванията за екодизайн към

продукти, свързани с енергопот-

реблението, наричана накратко Ди-

ректива ErP (Energy-related pro-

ducts). Най-съществената разлика-

та в двата документа е разширя-

ването на обхвата на регулацията

от енергоемки продукти до всички

продукти, свързани с енергопот-

реблението.

Функции на регулацията
Основна функция на директивата

за екодизайн е цялостно намаляване

на енергийната консумация и вред-

ното влияние върху околната среда

в рамките на Общността. Заложе-

ните в нормативната рамка цели

гласят, че до 2020 г. трябва да бъде

постигнато намаляване на консума-

цията на електроенергия от всички

продукти, свързани с енергопотреб-

лението (включително електродви-

гатели), с 12% спрямо 2007 г. Това

на практика означава реализиране на

икономии в размер на 341 терават-

часа.

Статистическите данни на ЕС

показват, че повече от 80% от всич-

ки негативни въздействия върху

околната среда, свързани с енерго-

потребяващи продукти, както и най-

големите разходи по време на жиз-

Новости в изискванията към електродвигателите
От 1 януари 2015 г. всички електродвигатели в мощностния диапазон 7,5 – 375 kW трябва да

отговарят минимум на изискванията на клас IE3 за енергийна ефективност или на IE2, но при

условие, че са с честотен регулатор.

От 1 януари 2017 г. регулацията ще обхване и по-малките размери мотори, като мощностният

диапазон ще бъде разширен от 0,75 до 375 kW. Минималните изисквания отново ще са за клас

IE3 или IE2 с честотен регулатор.

Обхват: Новите изисквания обхващат електрически едноскоростни двигатели, трифазни дви-

гатели – 50 Hz или асинхронни двигатели с кафезен ротор - 50/60 Hz със следните характерис-

тики: напрежение до 1000 V; c мощност от 0,75 до 375 kW; 2, 4 или 6 полюса.

Изключения: електродвигатели, напълно потопени в течност при работа; изцяло интегрирани

в оборудване електродвигатели; спирачни мотори; други, непопадащи в горната класификация.

Енергийна
ефективност на
промишлени
електродвигатели

О
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нения цикъл, се определят във фаза-

та на проектиране. Директивата

Екодизайн задава рамката за опре-

деляне на хармонизирани минимални

стандарти за екологичните аспек-

ти на продуктите, както и за опре-

делени показатели за изпълнение, и

въвежда изисквания за информиране

на потребителите за продуктите на

единния европейски пазар. Доку-

ментът подпомага политиките за

опазване на околната среда, защита

на потребителите и свободно дви-

жение на стоки.

Стандартът MEPS
(European Minimum Energy
Performance Standard)

Стандартът MEPS (European

Minimum Energy Performance Standard)

e въведен от ЕС чрез Регламент (ЕО)

№ 640/2009 на Комисията за прила-

гане на Директива 2005/32/ЕО на

Европейския парламент и на Съвета

по отношение на изискванията за

екопроектиране на електродвигате-

ли.

Стандартът за минимална енер-

гийна ефективност е технически

базиран на два други стандарта на

IEC (Международна електротехни-

ческа комисия). MEPS измерва ефек-

тивността с помощта на методи-

те, определени в IEC / EN 60034-2-1:

2014 и използва класовете за ефек-

тивност, зададени от IEC / EN 60034-

30-1. През 2014 г. регламентът бе

актуализиран с Регулация EU 4/2014.

Стандартът EN50598-2
Европейският комитет по елект-

ротехническа стандартизация

CENELEC разработи новия стандарт

EN 50598-2, който задава изисквани-

ята за IE класовете за електродви-

гатели и задвижвания с напрежение

от 100 до 1000 V и мощност до 1000

kW. EN50598-2 разширява фокуса на

спецификациите от единичен компо-

нент до цялостна задвижваща сис-

тема. Новите класове за ефектив-

ност (IES) са структурирани така,

че да позволяват сравняване на за-

губите при цялостните системи за

задвижване. Средният диапазон е

IES1, а системите, които са под

минималните параметри за IES1, се

класифицират с IES0. Системите,

чиято ефективност е с 20% по-ви-

сока от IES1, попадат в клас IES2.

Новият стандарт ще помогне на

крайните потребители да прогнози-

рат по-точно и периодите за

възвръщаемост. Верифицираните

криви на ефективността в новата

класификация позволяват по-реалис-

тично изчисляване на срока за

възвръщаемост на инвестициите в

двигатели и задвижвания. По предва-

рителни изчисления до 2020 г. над 9

млрд. евро и около 5% от общата

консумация на електроенергия в

Европа ще бъдат спестени благода-

рение на новата директива.

Задвижвания на АББ

подобряват

енергийната

ефективност на

двигатели в

множество отрасли
Има няколко елемента от индус-

триалното оборудване, които са от

решаващо значение за ефективнос-

тта на промишлените процеси, като

един от най-важните сред тях е

електрическият двигател. По-голя-

мата част от двигателите се изпол-

зват за задвижване на вентилато-

ри, помпи и компресори. Малко изве-

стен факт обаче, е че тези съоръ-

жения работят с по-

стоянна скорост

през цялото време,

дори когато това не

е необходимо, като

се използват дросели

или вентили за конт-

ролиране потока на

течности или газове.

Това само по себе си

води до огромни раз-

ходи за електроенергия и генерира-

не на големи количества въглеродни

емисии, което е излишно и напълно

предотвратимо.

Задвижванията с честотни регу-

латори управляват скоростта на

въртене при електродвигателите,

като контролират дали тя съответ-

ства на извършваната дейност и

коригират движението. Предим-

ствата на технологията са спестя-

ване на електроенергия и подобрява-

не на техническите характеристи-

ки в промишлените предприятия.

За повишаване на енергийната

ефективност на промишлените елек-

тродвигатели са предназначени зад-

вижванията с честотни регулатори

на АББ. От края на 60-те години до

днес, АББ задвижванията с честот-

ни регулатори контролират основ-

ни показатели на двигателя и адап-

тират неговата скорост и въртящ

момент точно към изискванията на

съответното оборудване.

Задвижванията с променлива ско-

рост в промишления сектор са обо-

рудвани с революционната АББ тех-

нология DTC (Direct Torque Control –

директно управление на въртящия

момент). При нея чрез математичес-

ки анализ се определя състоянието

на двигателя при изключително ви-

сока скорост. Това дава възможност

задвижванията да управляват пре-

цизно двигателя и да реагират бързо

на внезапни промени в процеса и

натоварването. В резултат от това

настъпва рязко намаляване на консу-

мацията на електроенергия – обик-

новено с около 50 процента в прило-
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жения на помпа, вентилатор и ком-

пресор – и значително подобряване

в процеса на управление.

Задвижванията на АББ се използ-

ват за подобряване на енергийната

ефективност в множество отрасли

и услуги. От еднофазни жилищни и

търговски сгради до огромни, изця-

ло електрически задвижвани систе-

ми, които захранват цели инстала-

ции за втечняване на природен газ,

както и безредукторните задвижва-

ния на огромни мелници за смилане

на руда и минерали.

В действителност, задвижвания-

та са неразделна част и от много

по-мащабни АББ проекти за енерге-

тиката и автоматизацията, които

помагат на клиентите да използват

електроенергията по-ефективно и

да увеличават производителността

в енергоемките индустрии, като

производство на цимент, метали,

минно дело, нефт и газ, производство

на електроенергия, както и целуло-

за и хартия.

Друга технология за повишаване

на енергийната ефективност на

промишлени двигатели в портфоли-

ото на АББ са безредукторните

мелнични задвижвания (GMD). Те са

иновация, която съчетава огромен

капацитет и груба сила с енергий-

но-ефективна работа и надежд-

ност.

Васил Такев,

Старши мениджър продажби на

продукти НН, АББ България

Акцент в гамата ни

енергоспестяващи

решения е пакетът

"всичко в едно" от

инвертор и мотор

SPRiPM на Yaskawa
Гемамекс Моушън Ко. е доставчик

на цялостни решения в областта на

промишлените електродвигатели и

задвижвания. Сред акцентите в пор-

тфолиото ни, свързани с повишава-

не на енергийната ефективност в

тези системи, е гамата енергоспе-

стяващи задвижващи решения на

Yaskawa. Пример за отлични показа-

тели и значителен потенциал за

реализиране на икономии на енергия

в задвижвани с електродвигатели

промишлени съоръжения е енергос-

пестяващата задвижваща система

за децентрализирано приложение

SPRiPM (Supreme) - Super premium

efficiency motor drive package. Па-

кетът от инвертор и мотор (с клас

на защита IP65) е предназначен за

директно интегриране в приложени-

ята и покрива разширените специ-

фикации на клас IE4 за ефективност

на електродвигатели (според класи-

фикацията по стандарта IEC/TS

60034-31).

IE4MD системата се състои от

електродвигател Super Premium IPM

и интегриран честотен инвертор

V1000. Пакетът е подходящ за мно-

жество приложения, сред които си-

стеми с изисквания за променлив

въртящ момент, например помпи и

вентилатори и оборудване с посто-

янен въртящ момент като компре-

сори.

SPRiPM покрива клас за енергий-

на ефективност IE4+, като предла-

га цялостно решение "всичко в едно"

за по-лесна инсталация. Пакетът

разполага с интегрирани полеви

шини и се предлага в мощностен

диапазон до 4 kW.

Системата SPRiPM е насочена

към проектантите и производите-

лите на машини и оборудване за

промишления сектор, които биха

искали да отговорят на актуалните

изисквания на директивата за еко-

дизайн на продукти, свързани с елек-

тропотреблението. Решението оси-

гурява както икономически, така и

екологични ползи. В допълнение към

намаляване на потреблението на

енергия, с интегрирането на пакета

от инвертор и мотор на Yaskawa

може да бъдат редуцирани общата

стойност на контролната система

и окабеляването, а също и времето

за инсталация.

Гемамекс Моушън Ко. предлага

ефективни решения за пестене на

енергия в промишлени системи, на-

сочени към различни индустриални

сектори. През месец юни миналата

година стартирахме специална про-

грама за внедряване на честотни

задвижвания в помпения сектор.

Георги Генчев,

управител на Гемамекс

Моушън Ко.

Стандартът

EN 50598 измества
фокуса към
комплексните

задвижващи системи
Енергоносителите се превръщат

във все по-оскъден и скъп ресурс.

Поради тази причина една от пет-

те приоритетни цели на стратеги-

ята Европа 2020 е да се намали по-

треблението на първична енергия с

20% до 2020 г. Тъй като електричес-

ките системи за задвижване осигу-

ряват 70% от потреблението на

енергия в промишлените предприя-

тия, Европейския съюз издаде Регла-

мент за електродвигатели 640/2009

през юли 2009 г. Настоящият регла-
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мент се основава на т.нар. ErP

(Energy-related Products) Директива

на ЕС, в която се определят мини-

малните изисквания за продукти,

свързани с енергопотреблението в

домакинствата, сферата на услуги-

те и индустриалните сектори.

Със стандарта EN 50598: „Изис-

квания за екодизайн към продукти,

свързани с енергопотребление“ фо-

кусът се измества от отделните

устройства към комплексните си-

стеми. Сега изискванията за енер-

гийна ефективност се простират

от единичните компоненти до ця-

лостните електрически задвижва-

ни съоръжения, например помпени

системи. В този контекст втора-

та част на стандарта EN 50598-2

е от особено значение. Част 2: „По-

казатели за енергийна ефективност

на системи за силово задвижване и

стартери за мотори“ определя коя

информация е необходима за оценка

на енергийната ефективност на

задвижващите системи и изяснява

как се изчисляват загубите. За улес-

нение стандартът определя общо

осем оперативни точки, за които

загубите трябва да бъдат опреде-

лени и документирани от произво-

дителя. По този начин в бъдеще опе-

раторите ще могат да изчисляват

необходимата мощност за задвиж-

ванията на техните производстве-

ни машини на базата на специфич-

ни товарови графици. Също така ще

бъде въведена система за класифи-

кация, с която компоненти и систе-

ми ще могат да бъдат нагледно

сравнени от гледна точка на тях-

ната енергийна ефективност. Това

означава, че честотните преобра-

зуватели ще трябва да се класифи-

цират в категории IE 0, IE 1 или IE

2 и задвижващите системи - съот-

ветно в категории IES 0, IES 1 или

IES 2. Както при съществуващите

моторни класове, по-високи стойно-

сти означават по-ниски загуби и по

този начин по-висока енергийна

ефективност. Новият стандарт

задължително трябва бъде въведен

за AC/AC честотни преобразувате-

ли без регенерация в мрежата, дви-

гатели с вградени инвертори и че-

стотни преобразуватели с диапазон

на мощност от 0,12 kW до 1000 kW

и захранващо напрежение от 100 V

до 1000 V. Опционално стандартът

може да се приложи за рекуператив-

ни AC/AC честотни преобразувате-

ли, AC/DC и DC/AC честотни преоб-

разуватели и комбинации от двига-

тели и инвертори. Посредством

концепцията Integrated Drive Systems

(IDS) Siemens предлага на своите

клиенти перфектно съгласуван на-

бор от задвижвания, свързващи

механизми, технологии и софтуер,

който предоставя възможността

да се постигне пълния потенциал за

енергийна ефективност на произ-

водствените им съоръжения. Те

могат да се възползват от предим-

ствата на нашето хармонизирано

портфолио от задвижващи систе-

ми, сред които възможностите за

комуникация на устройствата при

управление на процеси от по-висо-

ко ниво, както и от множеството

софтуерни приложения и услуги през

целия жизнен цикъл на индустриал-

ните съоръжения, отчитайки освен

това оперативните разходи и

въздействието върху околната сре-

да.

Инж. Ангел Костов,

Мениджър продажби LD,  Siemens
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топлоенергетика

      олагането на топлоизолаци-

онно покритие или топлоизолационен

слой върху дадено промишлено съоръ-

жение има за цел да постигне някол-

ко ефекта: топлинна защита с оглед

намаляване на топлинните загуби и

като следствие намаляване на енер-

гопотреблението; предотвратяване

появата на конденз; антикорозион-

на защита; звукоизолационна роля;

удължаване на срока на експлоата-

ция на промишления обект.

Неправилно подбраната или нека-

чествена топлоизолация може да

доведе до течове и сериозни повре-

ди на обекта. На задължителна топ-

лоизолация подлежат редица про-

мишлени обекти, сред които: пещи,

топлообменници, сушилни; хладилни-

ци и охладители; парокотелни систе-

ми – котли, бойлери, абонатни стан-

ции; топло- и паропреносни мрежи –

Промишлена
топлоизолация
на съдове, пещи,
тръбопроводи

тръбопроводи и кондензни гърнета;

въздухопреносни мрежи – въздухопро-

води; димоотводи и комини и др.

Изискванията към топлоизолаци-

онните материали и контрола по

тяхното полагане са описани в кон-

кретни наредби, изисквания и стан-

дарти в зависимост от вида на про-

мишленото съоръжение.

Критерии за избор на
топлоизолационен
материал

При избора на топлоизолационен

материал се отчитат различни фак-

тори:

n температура на обкръжаващата

среда;

n температура на вътрешната и

външната повърхност на съоръже-

нието;

n допустими натоварвания при на-

личие на механични въздействия;

n коефициент на топлопроводност;

n физични свойства - плътност,

паропропускливост, горимост и

др.

Според предназначението си топ-

лоизолационните материали се изра-

ботват за външна, вътрешно и под-

земно полагане (използване). Според

вида на изделието, под формата на

което се произвежда промишлената

топлоизолация, се различават – пло-

чи, листи, рула, фасонна изолация,

листи от влакна с различна ориен-

тация и др. С най-висока огнеустой-

чивост се счита топлоизолация на

минерална основа. Каучуковите про-

дукти се отнасят към най-гъвкави-

те, а изделията от стъклени влакна

– към нехигроскопичните.

При подбора на топлоизолациите

с промишлено предназначение е пре-

поръчително да се имат предвид

следните експлоатационни характе-

ристики:

n съпротивление на топлопренася-

П

Промишлена
топлоизолация
на съдове, пещи,
тръбопроводи
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не – колкото по-нисък е коефициентът на топлопро-

водност, толкова по ефективна топлоизолация ще

осигури материалът;

n устойчивост към агресивни фактори (температур-

ни амплитуди, химически вещества и др.);

n пожарна безопасност - клас по горимост;

n паропроницаемост;

n екологичност (отделяне на токсични вещества при

нагряване или горене);

n технологичност при монтаж.

По правило, пред промишлената топлоизолация има

две основни задачи - да осигури безопасност в случаи-

те, когато температурата на повърхността на съоръ-

жението може да достигне 1000 °С, както и да осигури

съхраняване на топлината в топлоносителя, ако тем-

пературата е до 150 °С.

В основата си топлоизолационните материали при-

тежават закрита клетъчна структура, формирана от

множество сферични пори, която позволява да се съхра-

нят високи топлоизолационни характеристики в целия

период на тяхната експлоатация. Добрите топлоизола-

ционни показатели се дължат на високия процент пори-

стост, който в повечето случаи е над 80%. Независимо

от вида на основния материал, от който се изработва

промишлената топлоизолация и производителя, основен

фактор за високи топлоизолационни характеристики се

явява пористостта.

В зависимост от конкретните експлоатационни ус-

ловия се предявяват различни изисквания към топлоизо-

лационните материали, които ще се използват:

n за изолация за пещи с работна температура над

1000 °С - използват се огнеупорни материали, които

се характеризират със структурна стабилност при

тези температури и това им гарантира постоянство

на свойствата в процеса на експлоатация.

n изолация за обекти с работна температура 400 -

900 °С – паропроводи, тръбопроводи за горещи теч-

ности, котли, топлообменници и др. В случая се из-

ползва изолация на основата на минерални вещества

- пеностъкло, каменна вата, плочи от базалтови влак-

на и др.

n изолация за обекти с ниска работна температура (под

0 °С) - хладилни съоръжения, криогенна техника, сту-

дени тръбопроводи и др. Основен проблем в този

случай е появата на конденз, замръзвания, корозия по

металната повърхност, което изисква много ниски

показатели на паропроницаемост на материалите.

Като правило в тези случаи се използва изолация на

основата на полиетилен или разпенен каучук.

n изолация на котли - освен температурното въздей-

ствие при избора на топлоизолационен материал е не-

обходимо да се отчита и допълнителното въздей-

ствие на вибрациите от подключеното оборудване.

Освен това слоят топлоизолация трябва да бъде

достатъчно гъвкав за запълване на междини и за

компенсиране на топлинните разширения в конструк-

цията. В такива случаи е препоръчително да се из-

ползват плочи и вати на минерална основа.

n изолация на резервоари и цистерни - съоръжения, ко-

ито се използват в промишлеността за съхраняване

на различни течности и газове, работещи при различни

температури, което изисква използването на мате-

риали с широк диапазон на работната температура.

n топлоизолация на димоотводи - особено внимание в

този случай се обръща на предотвратяването на об-

разуването на киселинен корозионен кондензат. При

това е особено важно температурата по вътрешна-

та повърхност на стоманените комини, намиращи се

вътре в димоотводната тръба да не пада под точ-

ката на кондензация на димните газове, което може

да формира активни корозионни отлагания.

Видове топлоизолационни материали
В зависимост от материала, от който е изработена

топлоизолацията, последните биват:

n неорганични – различни видове минерална вата и из-

делия на нейна основа, стъклени влакна и изделия на

тяхна основа, експандиран вермикулит и перлит,

клетъчни материали, диатомит, алуминиево фолио и

др.

n органични – дървесно-влакнести плочи, поропасти,

пенопласти;

n смесени – изолационни материали получени при смес-

ването на горните два вида.

Според съдържанието на свързващо вещество, топ-

лоизолационните материали се делят на: материали със

свързващо вещество - клетъчни бетони, фибролит и др.;

материали без свързващо вещество - стъклени и каменни

влакна.
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Според плътността си топлоизо-

лационните материали се делят на:

n с особено ниска плътност - <100

kg/m3;

n с ниска плътност - 100-200 kg/m3;

n със средна плътност - 200-400 kg/

m3;

n плътни – 400-600 kg/m3.

Плътността е един от основни-

те показатели за качествата на

топлоизолационните материали и

затова винаги присъства в обозна-

чението и спецификацията им.

Според степента на деформация

при натиск, материалите се подраз-

делят на:

n меки - >30%;

n полутвърди – 6-30%;

n твърди - <6%;

n материали с повишена твърдост

– до 10% при въздействие 40 N/cm2;

n особено твърди – до 10% при

въздействие 100 N/cm2.

Съвременните топлоизолационни

материали се делят според коефици-

ента на топлопроводност на таки-

ва:

n с ниска топлопроводност - <0,06

W/m.K;

n със средна топлопроводност -

0,06-0,115 W/m.K;

n с висока топлопроводност - 0,115-

0,175 W/m.K.

Най-често използваните матери-

али за промишлена топлоизолация са:

Минерална вата - универсален

топлоизолационен материал, който

може да се използва практически за

всички видове промишлени съоръже-

ния и конструкции – от фундаменти

до покриви, от хладилни до пещни

инсталации. Основни свойства, ко-

ито определят предимството на

този топлоизолационен материал, са

ниска топлопроводност, достатъч-

на якост, еластичност и стабил-

ност, химическа инертност, еколо-

гическа чистота, пожаро- и огнеус-

тойчивост (Tmax=600-700 °C), широк

температурен експлоатационен

интервал (от -180 °С до +700 °С),

ниска влагоабсорбираща способност

(не повече от 0,5% влага) и дълговеч-

ност. Минералната вата се характе-

ризира и с много добри звукоизола-

ционни свойства. Тя се произвежда

или на основата на базалт или на

основата на металургична шлака с

до 4,5% добавки (смола, хидрофоби-

затори и обезпрашители). Шлакова-

та вата по много параметри от-

стъпва на каменната вата, защото

губи свойствата си при повишена

влажност и при критични положи-

телни и отрицателни температури.

Това определя и по-ограниченото й

приложение – основно в жилищното

строителство. Минералната вата

представлява смес от неориентира-

ни влакна с диаметър 2-10 m и дължи-

на 2-16 mm, смесени с органично

свързващо вещество, която прите-

жава висока пористост, осигурява-

ща и добрите топлоизолационни

характеристики на материала. Топ-

лоизолационните материали на ос-

нова на минерална вата се произвеж-

дат под формата на дюшеци и пло-

чи, каширани или некаширани.

Стъклена вата - представлява

топлоизолационен материал отново

на минерална основа и по техноло-

гия на производство прилича на ми-

нералната вата. Изходна суровина за

производството на стъклена вата

e обикновеното стъкло или отпадъ-

ка от стъклопроизводството. Стък-

лената вата се характеризира с

висока химическа устойчивост, не-

горимост, ниска плътност и много

добра топлоизолираща способност.

Притежава много добра звукопоглъ-

щаща способност, мразоустойчи-

вост, ниска хигроскопичност, по-

висока якост от тази на минерална

вата и способност да работи до

температури -450 °С, т. е. по-ниски

от тези за каменната вата. Стъкле-

ната вата се използва за топлоизо-

лация на конструкции с температу-

ра на повърхността от -200 °С до

+450 °С. Тя представлява тъкан или

нетъкан материал от влакна с диа-

метър 3-15 m и дължина 15-50 mm,

смесени с органично свързващо ве-

щество. По-големите размери на

стъклените влакна спрямо тези на

минералните определят по-високата

якост и еластичност на стъклена-

та вата.

Основен недостатък се явява

нейната деформация (свиване) в

периода на експлоатация и необхо-

димостта от употребата на лични

предпазни средства при работа с

нея. Топлоизолационните материали

на основа на стъклена вата се про-

извеждат под формата на дюшеци,

плочи, цилиндри и др.

Експандиран вермикулит - есте-

ствен минерал от групата на хидрос-

людите, който се образува в земни-

те недра и има слоеста структура.

След обработка при температура

1000 °C има способността да експан-

дира (да увеличава обема си 15-20

пъти), при което се превръща в лек

порест материал с много добри

топлоизолационни характеристики.

Експандираният вермикулит е неор-

ганичен материал, характеризиращ

се с инертност и висока химическа

стабилност, висока температуроу-

стойчивост и нетоксичност. Топ-

лопроводността на експандирания
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вермикулит се изменя от 0,045 W/(m.K) до 0,15 W/(m.K)

в зависимост от диаметъра на частиците му и работ-

ната температура. Специфичните качества на експан-

дирания вермикулит му отреждат място на подходящ

топлоизолационен и огнезащитен материал в металур-

гичната и химическата промишленост, в строителство-

то, където има изисквания за противопожарна защита

с огнеустойчивост до 4 часа.

Керамична вата - нов вид топлоизолационни и огне-

упорни материали, получени на основата на алумосили-

катно влакно без наличие на свързващо вещество. Ке-

рамичната вата се характеризира с висока химическа

устойчивост, особено на действието на киселини и

масла, и водоустойчивост. Предимство е високата

топлоустойчивост, ниска топлопроводност и топлоем-

кост. Негорим материал, който може да се прилага при

температури до 1400 °С. За керамичната вата е харак-

терно, че притежава якост над 50 kРа и свиване по-малко

от 3%. Благодарение на високата си якост, относител-

но лесен монтаж и висока температурна устойчивост,

керамичните вати се явяват търсен топлоизолатор за

промишлени пещи, тръбопроводи, парови и газови тур-

бини, котли и др. Керамичните вати по всички показа-

тели превъзхождат минералната вата.

Пенобетон - вид клетъчен бетон с приложение изклю-

чително като топлоизолационен материал. Характер-

но за пенобетона е равномерно разпределената затво-

рена пористост, която всъщност представлява пори от

спокоен въздух. Пенобетонът се получава чрез механич-

ното смесване на специални добавки – пенообразувате-

ли, с бетонната смес. Като материал с минерален

състав, пенобетонът е негорим и химически инертен,

който не старее и не гние. Много добър звукоизолатор

е. От гледна точка на топлотехнически характеристи-

ки притежава коефициент на топлопроводност – 0,08-

0,39 W/(m.K) при значително висока якост на натиск -

0,75-12,5 МРа, която основно зависи от плътността му.

Последната се изменя в интервала 400-1200 kg/m3. Пе-

нобетонът е подходящ материал за топло- и звукоизо-

лация на покриви, подове, тръби, прегради в сгради, както

жилищни така и промишлени, както и в ролята на огне-

защитно покритие за конструкции.

Газобетон - също вид клетъчен бетон, който за раз-

лика от пенобетона се получава в резултат на проти-

чане на химична реакция между добавка – газообразува-

тел, и бетонната смес. Основни негови предимства са

малкото му тегло (плътност от 300 до 1200 kg/m3),

добрите топлоизолационни характеристики (0.12-0.15W/

m.K), лесна обработваемост, и относително добри ме-

ханични показатели (якост на натиск до 7,5 МРа) за

материал с пористост около 80-85% и висока мразоус-

тойчивост (35-50 цикъла). Газобетонът е топлоустой-

чив материал, който може да понесе кратковременни

въздействия до 300 °С, добър звукоизолатор е. Основен

негов недостатък е високата му крехкост, хигроскопич-

ност и влагопопиваемост.

Микропореста гума - представлява еластичен орга-

ничен материал с клетъчна структура, изграден на

основата на твърд каучук и латекс. Може да работи при

температури в интервала обикновено от -50 °С до +70

°С. Характеризира се с плътност около 100 kg/m3 и

коефициент на топлопроводност по-нисък от 0,039 W/

m.K. Мек и еластичен материал, попадащ в групата на

трудногоримите, с относително висока химическа ус-

тойчивост. Подходящ е за направа на гъвкави топлои-

золационни изделия за тръби, тръбопроводи, хладилни и

климатични инсталации и др.

Пенополиуретан - органичен микропорест топлоизо-

лационен материал, изработен на основата на полиуре-

тан. Притежава нисък коефициент на топлопроводност

(<0,028 W/(m.K)), дължащ се на висока пористост (85-

95%), химическа стабилност и относително широк ди-

апазон на температурна експлоатационна пригодност

(-160 °C - +150 °C). За представител на разпенените

полимерни материали има относително добри механич-

ни характеристики – якост на натиск 0,15-1 МРа и якост

на опън при огъване 1,2-2,1 МРа. Пенополиуретанът не

гние. Всичко това, съчетано с малка маса (плътността

му е 40-60 kg/m3), еластичност и добра адхезия към

различни повърхнини (бетон, дървесина, стъкло, метал)

го правят привлекателен топлоизолационен материал

за тръби, тръбопроводи, стени, конструкции със слож-

на конфигурация и др. Попада в групата на трудногори-

мите материали. Недостатък на пенополиуретана е, че

старее при ултравиолетово лъчения, т.е. необходима е

защита от действието на преки слънчеви лъчи.

Пенополиетилен - еластичен полимерен материал с

равномерна закрита клетъчна пористост, получаващ се

в резултат на разпенване на полиетилен.

Пенополиетиленът се характеризира с много добри
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топлоизолационни свойства (<0,038

W/(m.K)), звукопоглъщащи характе-

ристики, еластичност и технологич-

ност. Благодарение на закритата си

пористост не е хигроскопичен, но и

не пропуска през себе си водни пари.

Пенополиетиленът е дълговечен

материал, отличаващ се с химичес-

ка устойчивост (особено на различ-

ни нефтопродукти) и устойчивост

на гниене. По горимост попада в клас

по реакция на огън В, т. е. трудного-

рим. На основата на пенополиетилен

се изработват рулони, тръби или

листи с различна плътност, които

се използват за топлоизолация на

тръби и стени.

Промишлени огнеупорни
материали

Сред най-често използваните

промишлени огнеупорни материали

са:

Магнезиални огнеупори – това са

огнеупорни материали на основата

на MgO (повече от 80%) и добавки.

Получават се след изпичане на маг-

незитов прах при 1500-1900 °С. Маг-

незиалните огнеупори имат висока

устойчивост при контакт с разто-

пени метали и шлаки, поради което

се използват за футеровка на пещи,

топилни агрегати и разливни съоръ-

жения. Огнеупорността е до 1600 °С.

Шамотни огнеупори - алумосили-

катни огнеупори, съдържащи 28-45%

А12О3 и 50-70% SiO2. Получават се

при изпичането на шамот (изпечен

при 1300-1500 °С каолин и след това

смлян до прахообразен вид), който

се формова и обработва при 1300-

1400 °С. Шамотните огнеупори се

използват за футеровка на домен-

ни пещи, стоманоразливни съоръже-

ния, пещи, котли и др. Огнеупорно-

стта е над 1600 °С, а максимална-

та температура на експлоатация е

до 1300-1400 °С.

Високоалуминатни огнеупорни

материали - алумосиликатни огне-

упори, които съдържат повече от

45% Al2O3. Получават се при изпича-

нето на различни видове глина –

боксит, глинозем и др. Използват се

в качеството на футеровки на пещи

в металургичната промишленост,

въздухонагреватели, съоръжения за

разливане на стомана и др. с работ-

на температура над 1300-1350 °С, а

също и в качеството си на огнеупор-

ни изделия като чаши и съдове за

разливане на стомана, тръбички за

термодвойки и др.

Алумосиликатните огнеупори,

които съдържат повече от 95%

Al2O3, се получават чрез изпичане на

корундов пясък и глинозем при тем-

пература 1600-1750 °C. Това опреде-

ля и по-високите им работни темпе-

ратури – до 1750-1800 °С. Използват

се като формовани огнеупорни изде-

лия, работещи в контакт с течни

метали, стъкло, шлака, киселини и

основи, или като огнеупорни плочи за

футеровка на пещи, високотемпера-

турни въздухонагреватели, тигли и

др.

Динасови огнеупори - огнеупорни

материали на основата на SiO2

(съдържат повече от 80% SiO2), ко-

ито се получават при изпичането на

кварцити при Т=1430-1460 °С. Огне-

упорността им е над 2000 °С. Изпол-

зват се за футеровка на съоръжения

в стоманодобивната промишленост

– пещи, разливни машини, въздухонаг-

реватели и в стъклопроизводство-

то. Неформованите динасови огне-

упори – мертели, се използват под

формата на обмазки за изграждане

или ремонт на огнеупорни зидани

елементи.

Огнеупорен бетон - изготвя се на

основата на глиноземен портландци-

мент с добавка на шамотен пясък и

чакъл. Възможни са и други вариан-

ти – корундов, бокситов или магне-

зитов добавъчен материал. В каче-

ството на свързващо вещество

може да се използва и водно стъкло.

Огнеупорният бетон има едно

основно предимство пред изпечени-

те огнеупорни материали – позволя-

ва да се направи безшевна футеров-

ка на пещи и агрегати. Според екс-

плоатационния режим се различават

три вида огнеупорни бетони:

n топлоустойчиви – работят до

температура 1580 °C;

n огнеупорни - Т=1580 – 1770 °C;

n високоогнеупорни – Т>1770 °C.

На базата на разгледаните по-

горе промишлени топлоизолации за

съдове, пещи, тръбопроводи и огне-

упорни материали и съществуващо-

то многообразие от съоръжения във

всички области на индустрията и

разнообразието на работните сре-

ди може да се обобщи, че това нала-

га предлагане на различни по състав

и предназначение материали, отго-

варящи на конкретните потребнос-

ти на ползвателя им. Същевремен-

но е необходимо да се следят и изис-

кванията за контрол при полагане-

то им, описани в конкретни наред-

би, изисквания и стандарти. Важен

момент при използването на про-

мишлени топлоизолационни и огне-

упорни материали са климатичните

промени и замърсяването на околна-

та среда.

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец

доц. д-р инж. Пенка Н. Златева
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     иртуалните газопроводи са

алтернативен метод за газоснабдя-

ване на обекти без достъп до газо-

преносната мрежа. Технологията е

базирана на модулна система за

компресиране или втечняване, сис-

тема за съхранение, транспортна

система и система за декомпресия

или регазификация на природния газ.

Независими от физическата газо-

преносна инфраструктура, виртуал-

ните газопроводи предлагат реди-

ца ползи за обществения сектор,

индустрията и транспорта. В ком-

Виртуални
газопроводи

пресирано или втечнено състояние

компресираният природен газ (КПГ)

може да бъде транспортиран чрез

специализирани или конвенционални

транспортни средства по суша и

вода. Технологията носи съществе-

ни икономически ползи за доставчи-

ците и потребителите на КПГ, на-

малява себестойността на крайния

продукт и осигурява значителен

екологичен ефект.

Предпоставки за
възникването на
технологията

Природният газ е по-евтин енер-

гоизточник от електричеството за

бита, обслужващите и производ-

ствените отрасли. За да използват

природен газ, крайните потребите-

ли - домакинствата, газстанциите

и индустриалните предприятия,

трябва да са присъединени към

съществуващ газопровод. Разширя-

ване на газопреносната мрежа ряд-

ко се предприема, ако разходите за

изграждане на разклонения над-

хвърлят очакваните ползи. Това се

оказва все по-сериозен проблем за

доставчиците на газ, които не ус-

пяват териториално да покрият

всички потенциални потребители

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще поставим акцент върху технологията виртуален га-

зопровод, нейните специфики и приложения. Във втората част на темата някои от водещите

доставчици на решения за реализацията на виртуални газопроводи ще представят своите пред-

ложения и опит в областта.

В

Виртуални
газопроводи
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на услугата. В търсене на решение

за региони, които не се обслужват

от конвенционалните газопроводи,

находчиви газоснабдителни компа-

нии разработват и патентоват

технологии за транспортиране на

компресиран природен газ до край-

ните потребители. Услугата дос-

тавка на КПГ чрез виртуален газо-

провод, както и оборудването и

съоръженията, необходими за реали-

зацията й, създават предпоставки

за възникването и развитието на

нов пазарен сегмент в областта на

газоснабдяването.

Същност на
виртуалните
газопроводи

Макар да са сравнително нова

технология, виртуалните газопрово-

ди се превръщат в услуга, която все

по-често присъства в портфолиата

на големите газоснабдителни друже-

ства по света. Понятието „вирту-

ален“ в случая се отнася до липсата

на реален, физически тръбопровод, по

които да се осъществява транспор-

тирането на газ до потребителите.

Технологията позволява компресиран

или втечнен природен газ да се

транспортира в специални модули,

прикачени към мобилни платформи,

посредством трейлери, авторемар-

кета, камиони, кораби, фериботи или

железопътни транспортни сред-

ства. Когато природният газ дос-

тигне крайната си цел, модулите се

свързват с инсталации за декомпре-

сиране/регазификация, които под-

готвят газа за подаване към консу-

маторите. Съществено предимство

на технологията е, че количество-

то транспортиран газ може да ва-

рира в зависимост от предварител-

но декларираното потребление.

Природният газ, който се доста-

вя до потребителите, е многокомпо-

нентна смес, съдържаща предимно

наситения въглеводород метан

(обикновено над 90%). Ето защо про-

дуктът често се предлага в търгов-

ската мрежа под наименованието

"метан".

Технологии за пренос на
природен газ

Природният газ може да бъде пре-

насян в три форми: като компреси-

ран природен газ (CNG), втечнен

природен газ (LNG – в течно агрегат-

но състояние) или като газови хид-

рати (GNH – твърд кондензат на

природен газ). Най-разпространена е

технологията за пренос на КПГ, ко-

ято обикновено се използва като

директен източник на гориво за

двигатели с вътрешно горене в раз-

лични процеси и индустрии. Втечне-

ният природен газ е по-скъп, но по-

гъвкав в технологично отношение и

позволява икономически рентабилно

транспортиране по вода на големи

разстояния. Въпреки, че газовите

хидрати изискват доста по-сложни

технологии за добив и експлоатация,

те са отвъд фазата на тестване и

в световен мащаб вече се констру-

ират и експлоатират редица индус-

триални съоръжения, захранвани с

т.нар. „горящ лед“.

Изпълнение на виртуални
газопроводи

При техническото изпълнение на

виртуални газопроводи значително

се редуцира обемът на природния

газ, като той се съхранява в съдо-

ве под налягане. Технологията е

базирана на модулни системи, кои-

то позволяват мащабируемост на

услугата спрямо потребностите. Тя

се основава на високотехнологични

иновации като модулни компресор-

ни станции, модулни съоръжения за

регулиране на налягането и модул-

ни системи за съхранение и транс-

порт. За да бъде осъществявана

доставка на компресиран или втеч-

нен природен газ до дадена група от

крайни потребители, е необходимо

да бъдат налични съответните

съоръжения за съхранение на приро-

ден газ – газови стопанства, комп-

ресорни станции, модули за транс-

портиране от метанстанциите до

крайния потребител, специализира-

ни транспортни съоръжения (трей-

лери), както и инсталации за рега-

зификация или декомпресия, систе-

ми за качествен контрол и контрол

на безопасността.

Приложение
Преди стартирането на даден

проект за осъществяване на дос-

тавка на КПГ по виртуален тръбоп-

ровод, е необходимо да се извърши

задълбочено предпроектно проучва-

не и да се изготви икономическа

обосновка за рентабилността на

проекта. Предпроектните проучва-

ния са специфични за всеки отделен

регион и определят конкретните

измерения на проекта, като се взе-

мат предвид очакваното потребле-

ние и редица други променливи: за-

явеното потребление, отдалечено-

стта от съоръженията за съхране-

ние на КПГ, транспортният достъп,

екологичните норми и изискванията

за безопасност, климатичните ус-

ловия, както и техническата и ико-

номическа пригодност. Така вирту-

алните газопроводи и множеството

възможности на технологията по

отношение на типа и капацитета

на съхранение и транспортния ме-

тод позволяват гъвкава логистика

и оптимално оползотворяване на

капацитета на съществуващите

компресорни станции.

Потенциал за развитие
на пазара

Виртуалните газопроводи осигуря-

ват адекватно решение и за най-

отдалечените обекти и потребите-

ли, както и за по-добро оползотворя-

ване на географските ресурси, което

води до висока разходна ефективност

на технологията. Природният газ поз-

волява на фирмите в дадени региони

да предлагат продукти и услуги, ко-

ито в противен случай не биха били

разработени или биха имали прекале-

но висока себестойност, за да бъдат

наложени на пазара. Тази нова техно-

логия създава предпоставки за разши-

ряване на мрежата от метанстанции

със значително по-малка инвестиция

от изграждането на физически

тръбопроводи. Виртуалните газопро-
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води осигуряват потенциал за разви-

тие на други производствени и об-

служващи приложения, при които спо-

радичността в потреблението пра-

ви реалните газопроводи икономичес-

ки нерентабилни, включително жи-

лищно отопление, отопление на

търговски обекти и захранване на

промишлени предприятия. В техноло-

гично отношение се разработват все

по-иновативни системи и оборудва-

не за реализацията на проекти за

доставка на КПГ до крайни потреби-

тели, което води до намаляване се-

бестойността на продукта и множе-

ство икономически и екологични пол-

зи.

Предлагаме

комплексни решения

за реализиране на

виртуални

газопроводи
Природният газ е масово предпо-

читан източник на енергия, защото

има висока специфична топлина на

изгаряне, по-ниска степен на замър-

сяване на околната среда и е срав-

нително лесен за добиване и транс-

порт. Това прави газовите инстала-

ции за природен газ все по-търсен

продукт от клиентите.

Компресираният природен газ е

подходящ за обекти, които са отда-

лечени от вече съществуваща газо-

преносна мрежа. За доставката се

използва технология с мобилно

оборудване, което позволява задово-

ляване енергийните нужди на сгра-

дата.

На газовия пазар предлагаме мно-

жество продукти и услуги за реа-

лизирането на виртуални газопро-

води. Портфолиото ни включва из-

работка на газови инсталации за

природен газ, както и доставка на

компресиран природен газ. Ката-

логът ни обхваща и компресори за

метан, произведени от италианс-

ката фирма Ruzza. Предлагаме сер-

виз и оборудване на бензиностан-

ции, а също и оборудване на метан-

станции.

Фирмата ни извършва подготов-

ка и управление на промишлени инве-

стиционни проекти за газоснабдява-

не. Сред конкурентните предимства

на услугите ни е интегрираният,

комплексен проектен подход, който

съществено минимизира риска при

изпълнение. Предлагаме инженерин-

гови услуги както комплексно, така

и селектирано, което води до съще-

ствено оптимизиране на инвестици-

онния бюджет.

Поддържаме партньорски взаимо-

отношения с водещи компании в

различни сектори от икономиката.

Осигуряваме гъвкави логистични

решения, сервизна, ремонтна, профи-

лактична дейност на предлаганите

продукти.

Румен Райков Пеев,

управител на фирма

Райков Сервиз

"Виртуален

газопровод" е

комплексна система

от иновативни

технологични

решения
Високоиновативната патентова-

на технология "Виртуален газопро-

вод" на "Галилео" Аржентина е раз-

работена за доставката на приро-

ден газ за индустриални обекти, на-

селени места и автомобилни стан-

ции, отдалечени от газопреносната

мрежа, разположени в местности с

планински релеф.

"Виртуален газопровод" е комплек-

сна система от иновативни техно-

логични решения за компресиране,

транспортиране, декомпресиране на

природен газ до населени места и

индустриални обекти. Тя е алтерна-

тивно решение при отдалеченост от

преносната и разпределителна газо-

проводни мрежи, при необходимост

от бързо осъществяване на достав-

ката на природен газ, при ограничен
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газ, нефт, въглища

и неразвит пазар.

Същността на технологията е

пренос на природен газ в компреси-

рано състояние (налягане от 25

mPA) чрез ротация на многоелемен-

тни газови контейнери (МЕГК) с

единичен обем 5400 литра /1500 nm3,

при 18 °С/ от специализиран совал-

ков транспорт до потребителски

мрежи и индивидуални потребите-

ли.

Технологията "Виртуален газопро-

вод" се организира от интелигент-

на система за логистика, изградена

от електронни и комуникационни

компоненти, доставящи и обработ-

ващи данни за управляване на проце-

сите в системата, която отчита

моментната консумация, наличното

количество и темпа на потребление

във всеки свой обект. Системата

прогнозира обема на потребление,

моделира транспортния модел и

осъществява непрекъсната достав-

ка на природен газ чрез ротация на

МЕГК, игнорирайки субективния фак-

тор и функционира като конвенцио-

нален газопровод.

Системата "Виртуален газопро-

вод" включва 6 основни компонента.

Сред тях са: система за компреси-

ране на природен газ (терминал за

компресиран газ – компресорна

станция и платформи за газови кон-

тейнери), присъединен към нацио-

налната газопреносна мрежа;

външно газохранилище, съставено

от МЕГК, разположени върху стаци-

онарни платформи в терминала за

компресиран природен газ, стацио-

нарните платформи в терминалите

за регулиране на природния газ и

върху специализирания транспорт.

Системата включва още специали-

зиран транспорт, оборудван с авто-

номни хидравлични системи за то-

варене, фиксиране и заключване при

транспортиране и разтоварване на

МЕГК; система за регулиране на при-

родния газ (локални терминали –

АГРС и платформи за газови контей-

нери) за населени места, индустри-

ални, аграрни, битови обекти, авто-

мобилни зарядни станции. Част от

структурата на "Виртуален газо-

провод" са и: система за контрол и

мониторинг, формирана от комуни-

кационни и електронни компоненти,

обезпечаваща мониторинг и управ-

ление на системата и гарантираща

непрекъсваемост на преноса на при-

родния газ; газоразпределителни

мрежи, които представляват линей-

ни мрежи и съоръжения за пренос на

природен газ до потребители на

природен газ.

Компонентите на технологията

се произвеждат в Аржентина и

България. Всички съоръжения са сер-

тифицирани в съответствие с дей-

стващата нормативна уредба в

България и ЕС. МЕГК и ротационна-

та каскада за управление на външно-

то газохранилище са защитени с

полезен модел в Патентно ведом-

ство на Република България.

През 2012 г. технологията за до-

ставка на природен газ без газопро-

вод на високо налягане е наградена

със златен медал и диплом на Меж-

дународен панаир Пловдив. Развити-

ето на проекта е включено в днев-

ния ред на конференцията "NGV 2012"

в Прага, Република Чехия през фев-

руари 2012 г.

В момента проектът обезпечава

с природен газ териториите на об-

щините Карлово, Чепеларе, Пампоро-

во, Пирдоп, Златица и Стрелча, къде-

то има издадени от ДКЕВР лицензии,

а след завършване ще бъде мултип-

лициран в останалите региони на

страната и Балканите.

Пламен Павлов,

управител на

Си Ен Джи Марица
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      ятърните турбини са изложе-

ни на редица агресивни въздействия.

За да бъдат рентабилни, роторните

перки, гондолата и кулата на турби-

ната се проектират за дълъг експ-

лоатационен живот, по време на кой-

то обаче са под влиянието на посто-

янно променящите се климатични ус-

ловия и непрекъснато физическо на-

товарване. Сред производителите

на вятърни турбини има голям инте-

рес към иновативни покривни систе-

ми, които могат да минимизират из-

носването и да удължат жизнения

цикъл на подвижните и стационар-

ните компоненти на турбините.

Иновативните покрития за вятъ-

рни турбини ще бъдат и във фокуса

и на тазгодишното издание на

Hannover Messe през април. "Произво-

дителите на компоненти за вятър-

ни турбини могат да се запознаят с

новостите в сферата на покрития-

та на SurfaceTechnology Show в рам-

ките на изложението. Шоуто ще

представи широка гама от иновации

с приложение във вятърната енер-

гетика", информира Марк Зимеринг,

старши вицепрезицент на Deutsche

Messe.

"AHC Oberflachentechnik, немско

подразделение на холандската ком-

пания Aalberts Industries ще предста-

ви финишни покрития, предназначе-

ни да защитават компонентите на

вятърните турбини от износване и

корозия, които им придават и специ-

ални свойства", коментира Хартмут

Зауер, управляващ директор на ком-

панията. "Повечето от клиентите

ни са от автомобилната индустрия

и машиностроенето, но напоследък

срещаме все по-голям интерес от

страна на производители на вятър-

ни турбини и компоненти за тях.

Това се дължи на факта, че нашите

решения удължават полезния живот

на критичните компоненти на вятъ-

рните турбини. Разработихме напри-

мер специален процес за нанасяне на

защитно покритие на върховете на

алуминиеви роторни перки, което ги

предпазва от корозия и механично

износване. Проектирахме и анти-

плъзгащо покритие за съединителни

ръкави на ротори. За да намалим

износването на съединителните

главини на турбините, разработих-

ме технология за покриване с никел

на отделните стоманени части. По-

тенциалните приложения на решени-

ята ни във вятърната енергетика са

много и разнообразни. Все още има

голям потенциал за оптимизация,

особено когато става въпрос за по-

добряване на корозионната устойчи-

вост и износоустойчивостта на

леките сплави като алуминиевите,

магнезиевите и титановите", допъ-

лват от AHC.

Немската компания Eltro Gesell-

schaft fuer Elektrotechnik проектира

специални инсталации за газово и

плазмено азотиране, насочени към

производителите на редуктори и

предавателни кутии за вятърни

турбини. "Азотирането е по-време-

емко от другите процеси за

повърхностно заздравяване, но пре-

дотвратява изкривяването и почти

не изисква финишна обработка. Уве-

рени сме, че вятърната индустрия е

ключова за енергийното ни бъдеще.

Ето защо е необходимо да разясним

предимствата и ползите от наши-

те процеси за производителите и до-

ставчици на вятърни турбини", по-

яснява Уве Хюхел, приложен инженер

в Eltro.

Друг ключов проектант на инова-

тивни решения за сектора е герман-

ският консорциум за научноизследо-

вателска дейност в областта на

вятърната енергетика Wind Energy

Research Alliance (FVWE). В консорци-

ума членуват Германският аерокос-

мически център, съвместният науч-

ноизследователски център за вятъ-

рна енергия към университетите

Олденбург, Хановер и Бремен ForWind

и Институтът за вятърна енергия

и енергийни системи Фраунхофер

IWES. Консорциумът наскоро бе

отличен с престижната германска

награда за наука North German Science

Award за научноизследователската

си програма в областта на вятърна-

та енергетика. Една от множество-

то иновативни разработки в рамки-

те на програмата е концепцията за

"интелигентни роторни перки", кои-

то се самонастройват към различ-

ните скорости на вятъра. Тези пер-

ки от ново поколение вероятно ще

бъдат реализирани с изцяло нови

технологии в областта на матери-

алите и финишните покрития.

Иновации в областта
на покритията за
вятърни турбини

В

Иновации в областта
на покритията за
вятърни турбини
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Проектирането и внедряването на
технологии за производство и съхра-
нение на енергия като част от фаса-
дата на сградите става все по-попу-
лярно. Разработват се все по-про-
зрачни соларни панели, които могат
да бъдат използвани като прозорци
и части от сградни фасади и еднов-
ременно с това да генерират енер-
гия. Сред най-актуалните технологии
в тази област са интелигентните
прозорци, които се самозатъмняват,
за да блокират слънчевите лъчи
отвън навътре. По-ранните версии на
тези технологии се нуждаеха от
външен източник на енергия. Нова
разработка на изследователи от
Технологичния университет Нанянг в
Сингапур позволява интелигентните
прозорци да се превърнат в плюсово-
енергийно решение, което не само
произвежда и съхранява енергия, но и
се самозахранва и генерира излишък,
който подава към енергийната сис-

Институтът за соларни техноло-
гии Фраунхофер разработи и тества
успешно новаторска концепция за
виртуална хибридна система за
съхранение на енергия, която се ос-
новава на т.нар. агент-базирани си-
стеми (ABOS). Спецификата на тези
решения се състои в това, че хиляди
батерии и модули за съхранение на
топлинна енергия се обединяват от
обща виртуална система. Децентра-
лизирани контролни системи или
"агенти" координират работата на
всяка индивидуална локална система
за съхранение. Капацитетът на
съхранение се агрегира, тъй като
управлението на електроразпредели-
телните мрежи се извършва комплек-
сно. Агент-базираната операционна
система е разработена и тествана
в лабораторията за интелигентна
енергия към Института Фраунхофер
SmartEnergyLab и е заложена като
част от концепцията "Renewable
Energy Model – Germany" (REMod-D) за
интегриран ВЕИ модел на немската
енергийна система до 2050 г.

"Агентите изпълняват голяма
част от контролните задачи дирек-

Интелигентни прозорци
произвеждат енергия

тема на сградата.
Новата концепция за интелиген-

тен прозорец се състои от два
стъклени панела, пълни с течен елек-
тролит, носещ кислород. Всеки па-
нел е покрит с проводящ слой, като
двата панела са свързани във вери-
га посредством проводници. Покри-
тието на едната от плоскостите
съдържа специален пигмент, който
придава на прозореца син оттенък,
когато е напълно зареден.

Умният прозорец регулира количе-
ството слънчева енергия, което
преминава през него чрез промяна на
цвета на панела от тъмно синьо до
прозрачно. "Новият ни умен елект-
рохромен прозорец има двойна фун-
кция. Той може да бъде възприеман и
като прозрачна самозареждаща се
батерия за електронни устройства
с ниска консумация на енергия. Тех-
нологията позволява пълно зарежда-
не и промяна на цвета до тъмно

синьо при наличие на кислород в елек-
тролита", поясняват учените.

Когато електрическата връзка
между панелите се прекъсне, между
пигмента и разтворения в електро-
лита кислород протича химична ре-
акция, която оцветява газа в синьо.
Когато веригата се затвори, тя
разрежда системата за съхранение
и връща панелите към прозрачно
състояние. "Смяната на цвета се
случва буквално за секунди. Когато
концепцията бъде превърната в ре-
ално техническо решение, към сис-
темата ще бъде добавен контролер,
който да позволява на потребители-
те сами да управляват умния прозо-
рец", твърдят от научния екип.

Създадоха виртуална система за
съхранение на енергия

тно със съседните на тях, като по
този начин намаляват натоварване-
то върху централизираните кон-
тролни решения“, пояснява проф.
д-р Кристоф Витвер, ръководител на
Департамента за интелигентни
енергийни системи в Института за
соларни технологии Фраунхофер.
„Концепцията REMod-D, която раз-
работихме, е фокусирана върху
възможността малки батерии и си-
стеми за съхранение на топлинна
енергия, свързани в мрежата, да
осигуряват 340 GWh активна енер-
гия за германската енергийна систе-
ма до 2050 г. Това е над пет пъти
повече от очакваното количество
от помпено-акумулиращите систе-
ми (60 GWh)“, допълват учените.

В лабораторията за интелигент-
ни енергийни системи всеки процес
за преобразуване на енергия и всяко
устройство за съхранение могат да
бъдат тествани и оптимизирани за
интегриране в интелигентна елект-
роенергийна мрежа. Оборудването на
лабораторията позволява виртуални
тестове и на компоненти от реал-
ната разпределителна мрежа. Агент-

базирани контролери в SmartEnergy-
Lab например управляват инсталация
за когенерация, която включва помпе-
но-акумулираща система, система за
съхранение на енергията от термо
помпа с фазов преход и акумулатор-
на система от литиево-йонни бате-
рии. Всички тези системи са обеди-
нени във виртуален мрежов симула-
тор, който моделира съхранението на
енергия в разпределителната мрежа
в реално време. Чрез симулатора
отделните системи комуникират с
редица други елементи на мрежата.
По този начин децентрализираните
интелигентни smart grid решения
опосредстват реализирането на ця-
лостна децентрализирана енергийна
система и гарантират стабилност
на захранването.

Интелигентни прозорци
произвеждат енергия

Създадоха виртуална система за
съхранение на енергия
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