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ABB представи нов софтуер за проектиране на инсталации ниско и
средно напрежение
ABB представи новия инженерен софтуерен пакет e-Design, предназначен
за проектиране на електрически системи ниско и средно напрежение. Пълният работен цикъл на e-Design обхваща всички необходими стъпки - от избор
на необходимата апаратура и аксесоари към нея, през оразмеряване и проектиране на инсталацията и разпределителните уредби, до изготвяне на
оферта и спецификация на материалите. В зависимост от нуждите на
потребителя може да се използва пълният цикъл или само части от него.
„Софтуерният пакет e-Design максимално оптимизира времето за подготовка на проекти. Той има напълно нов интерфейс и високата функционалност, която винаги е била характерна за софтуерните продукти на
ABB. За разлика от повечето подобни софтуерни пакети, e-Design поддържа не само системи ниско напрежение, но и високофункционалните уредби
средно напрежение UniSec Pr“, обясниха от компанията. Специалистите
могат да изтеглят e-Design от сайта на ABB.

Мобилното продуктово шоу на Rittal посети Бизнес парк София
На 8 и 9 април т.г. демонстрационният камион на Rittal Германия посети
Бизнес парк София и представи всички продуктови групи, предлагани от
компанията в областта на индустрията и IT сектора. „Целта ни бе да
демонстрираме пред клиентите възможностите за доставка на цялостни
решения от един производител чрез интелигентен синтез на продукти в
областта на механиката, инженерингови решения, електроразпределение,
електрозахранване, климатизация, сигурност, мониторинг, отдалечено
управление и сервиз“, поясниха от Rittal.
Акцент в демонстрационния камион на компанията бяха комуникационните шкафове TS IT, разработени на базата на модулна концепция. Интелигентната модулна система позволява надграждане на комуникационни
шкафове и аксесоари чрез максимално опростена за монтаж технология на
принципа Plug&Play, като по този начин гарантира много по-голяма ефективност и по-ниски разходи. По време на събитието фокус бе поставен и
върху новата Flex-Block основа от усилена пластмаса при TS IT раковете,
която е алтернатива на конвенционалните основи от листова стомана.
„Събитието премина при изключителен интерес от страна на присъстващите. Отчитаме като благоприятен фактор за успеха на тазгодишното
продуктово шоу и избора на местоположение“, допълниха представителите на фирмата.

Max Weishaupt представи нова моноблокова горелка WKmono 80 на
Фирма Max Weishaupt GmbH представи своята нова моноблокова горелка
ISH 2015

WKmono 80 по време на тазгодишното издание на изложението ISH във
Франкфурт, Германия. „WK mono 80 предлага широк спектър на мощността, който досега се достигаше единствено от разделни горелки с външни
вентилатори. Чрез отпадането на външния вентилатор отпада и въздуховодът, което води до много по-лесен и бърз монтаж“, заявиха от компанията.
При разработването на горелката е отделено специално внимание на
компактния дизайн. По този начин комбинираната горелка WKmono 80 с
мощност 17 MW е с компактна обща дължина от само 1630 mm. Освен
това се отличава със своята много добра аеродинамичност, енергоефективност и ниски нива на шум. Въпреки компактния си дизайн, всички компоненти, като смесително устройство, въздушни клапи и горивен автомат, са леснодостъпни. Смесителното устройство в стандартната си
дължина може да се приведе в позиция за сервиз вътре в корпуса на горелката без да бъде демонтирано. Удобството на въвеждането в експлоатация на WKmono 80 е осигурено от дигитално меню.
„Редом със смесителното устройство, много други компоненти произхождат от вече доказаните WK горелки. Това е предимство за сервизни
специалисти и оператори на горелки при снабдяване и складиране на резервни части, както и по време на обучение и сервиз“, коментираха производителите. Горивният автомат на Weishaupt гарантира оптимални стойности при изгаряне и лесна употреба. Интегрираният интерфейс позволява
трансфера на цялата необходима информация и команди към външни системи за мониторинг.
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Народното събрание избра нов състав на КЕВР
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има нов деветчленен
състав. За председател бе избран бившият депутат Иван Иванов. Той е
магистър по електроизмервателна техника от Техническия университет
в София, където по-късно става доцент. За членове на комисията бяха
избрани досегашният председател Светла Тодорова, досегашният заместник-председател Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Александър Йорданов, Георги Златев, Владко Владимиров, Валентин Петков и Ремзи Осман.
Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев подчерта, че
КЕВР има много работа от тук нататък, за да направи по-ефективна
дейността на дружествата, да свие разходите в енергетиката. Затова е
важно този орган да е надпартиен и не може да се говори, че е в резултат
на предварителни партийни договорености, отбеляза той. Делян Добрев
очаква регулаторът да е достатъчно експертен, а следващата стъпка на
Народното събрание е да се погрижи КЕВР да има финансова независимост.

Адара Инженеринг с нов офис в Бургас
Адара Инженеринг откри нов офис в Бургас, съобщиха от компанията.
Ръководството е поверено на Айсел Чауш. „Откриването на новия офис е
вследствие от разрастването на дейността на компанията. Локацията е
съобразена с по-лесния достъп на всички наши клиенти от източната част
на страната.
Очакваме това да доведе до оптимизиране на условията на работа и
предоставяне на по-бързо и качествено обслужване на нашите клиенти в
региона. Инвестицията в новия офис е стъпка в посока изпълнение на
плановете ни за развитие“, коментираха от Адара Инженеринг.

Gamesa и AREVA създадоха съвместно предприятие за офшорна
Gamesa и AREVA подписаха окончателното споразумение за създаване
вятърна енергетика
на Adwen - съвместно предприятие със 700 служители, фокусирано върху
офшорната вятърна енергетика, съобщиха от Gamesa. Новата компания
се председателства от Луис-Франсоа Дюре, главен изпълнителен директор на AREVA Renewable Energies, и борд на директорите, който се състои
от осем члена. Генералният мениджър е Луис Алварес, главен оперативен
директор на офшорните дейности на Gamesa. Adwen има корпоративни
офиси във Франция, Испания, Великобритания и Германия. Компанията ще
предлага на своите клиенти цялостно портфолио от продукти и услуги
за проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация на
офшорни вятърни турбини. Adwen ще произвежда необходимите вятърни
турбини в своите съществуващи инсталации в Германия, Бремерхафен и
Щаде, които са избрани и заради добрата им локация в близост до Северно море и Балтика. Компанията ще изпълни промишлени ангажименти,
поети от AREVA и Gamesa във Франция и в Обединеното кралство, включващи създаването на фабрики в Хавър и мрежа от доставчици и партньори в цялата страна.

ЦЕРБ започна производство на активни съпротивления
Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) обяви, че започва производство
на активни съпротивления собствена разработка. Компанията разработва
системи за заземяване през активно съпротивление, които се използват
в енергетиката за ограничаване на тока при повреда „фаза-земя“.
„Произвежданите в ЦЕРБ активни съпротивления са съобразени с действащите нормативни документи и конкретните изисквания на потребителите. Производственият процес се организира съгласно изискванията
на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Използват се съвременни материали и конструкции като съпротивителни елементи - Kanthal
A1, D, Alkrothal; изолационни материали - техническа керамика и стъклопласти; носещи елементи - профилна и листова черна и неръждаема стомана, със защитно покритие от подходящи за мястото на монтаж бои, с
цвят по заявка на клиента. Окомплектовката включва проходни изводи,
токови трансформатори, изводни кутии“, обясняват производителите.
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НЕК предоговори споразуменията си с "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и
"Контур Глобал
Промяна в споразуменията на Националната електрическа компания (НЕК)
с
ТЕЦ
„ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
Марица Изток 3"
бе подписана на 8 април т. г. на официална церемония в присъствието на
министър-председателя Бойко Борисов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В резултат на предоговарянето се очаква НЕК да спести около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните договори
с двете американски централи.
С влизането в сила на новите споразумения ще бъде намалена цената
за разполагаемост по двата договора, съответно със 17% за ТЕЦ „Контур
Глобал Марица Изток 3“ и с 14% за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“, без
да се увеличава техният срок.
„От своя страна НЕК се ангажира да изплати изцяло просрочените си
задължения към двете централи в размер на общо 700 млн. лв. Постигнатият компромис се счита за прецедент в българската енергетика“, информират от Министерството на енергетиката.

Председателят на АЯР получи почетен знак за заслуги от БАН
На тържествена церемония, състояла се на 12 март т. г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) доц. Лъчезар Костов бе удостоен с Почетен знак за заслуги на Българската академия на науките.
Отличието бе връчено от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров
заради неговия принос в областта на ядрената физика и ядрената енергетика.
На церемонията присъстваха акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на
БАН, научните секретари на Академията проф. Иван Димов, проф. Димитър
Иванов и доц. Оля Стоилова, както и доц. д-р Димитър Тонев, директор на
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.

Ново корпоративно сътрудничество в областта на микромрежите
В края на месец март т.г. ABB и производителят на литиево-йонни
батерии Samsung SDI подписаха договор за сътрудничество с цел разработка и промотиране на решения в областта на електроенергийните
микромрежи. Двете компании ще създадат глобален търговски съюз, за да
разработват и предлагат на пазара модулни и мащабируеми решения за
микромрежи, използвайки литиево-йонни батерии за съхраняване на енергия. ABB ще предостави технологиите за електрификация, оптимизация на
контрола, стабилизация и експертни консултантски услуги. Samsung SDI
ще предостави батериите и система за управление на батериите.
Една от целите на съюза е продуктовите решения в областта на микромрежите да станат приложима алтернатива за промотиране и разширяване на достъпа до електричество в развиващите се пазари и отдалечените райони. „Приложенията за микромрежите се разрастват бързо както
в развиващите се, така и в развитите пазари, и представляват ключова
област на растеж в стратегията „Следващо ниво“ на ABB. Този стратегически съюз ни позволява да комбинираме допълнителните си възможности и ще ни даде възможност да предоставим оптимизирани решения на
нашите клиенти“, сподели главният изпълнителен директор на ABB Улрих
Шписхофер.

Предстои Седмица на възобновяемата енергия 2015
За десета година от 15 до 19 юни т. г. ще се проведе „Седмица на
възобновяемата енергия в рамките на Европейския съюз“. Събитието е
посветено на енергийната ефективност и технологиите за възобновяема
енергия. Целта е да се демонстрира приложимостта и ефективността на
ВЕИ технологиите, както и тяхното положително влияние върху околната
среда и икономиката.
През цялата седмица и през месец юни в различни точки на Европа ще
се провеждат събития, познати като „Дни на енергията“, които включват
изложби, конференции, представления, организирани екскурзии, отворени
врати и концерти. Инициативата включва и конференция на високо политическо ниво в сградата на Европейската комисия в Брюксел.
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БАВ стана партньор на ИКЕМ
Българската асоциация по водите стана партньор на Индустриален
клъстер Електромобили. Меморандумът, подписан на 1 април т. г., предвижда сътрудничество в сферата на електрическата мобилност и използването на енергия от преработката на отпадъчни води.
Двете организации ще осъществяват инициативи, свързани с развитието на сферата на "зелената" икономика в България, обмен на ценна информация за развитието на тази сфера, обсъждането и проучването на възможностите за развиване на национални, регионални и международни партньорства в различни области на обществения живот, публичните политики, икономиката и търговията.

ЧЕЗ България с награда за отговорен бизнес
ЧЕЗ България бе отличена с първа награда в категория "Инвеститор в
човешкия капитал и условията на труд" в 12-ото издание на Годишните
награди за отговорен бизнес 2014 на Българския форум на бизнес лидерите
(БФБЛ). Компанията спечели наградата за проекта си "Хората на ЧЕЗ са в
сърцето на бизнеса". Тя бе връчена на регионалния мениджър на ЧЕЗ за
България Петър Докладал от зам. министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев на официална церемония, състояла се в края на февруари.
"Това е важна награда и признание, че инвестицията в човешкия капитал
си заслужава и се възвръща. Хората са не само актив. Те са двигателят,
чрез който компанията постига стратегическите си цели. Наградата е
доказателство, че ЧЕЗ е социално отговорна компания, която инвестира
в здраве, спорт, обучение, професионално и кариерно развитие на своите
служители, провежда дарителски кампании и развива доброволчески програми, осигурява достойно заплащане на труда и диалог със социалните
партньори", заяви г-н Докладал по време на церемонията.
Тази година в конкурса участваха 77 проекта на 55 компании.

Delta Electronics представи модулна система за съхранение на енергия
В рамките на участието си на изложението Hannover Messe 2015 Delta
Electronics представи системи за интелигентно управление и съхранение
на електроенергия, енергийно ефективни инфраструктурни решения за
центрове за данни и много други иновации, съобщиха от фирма Мехатроникс, представител на компанията у нас.
Сред акцентите на щанда на Delta Electronics бе иновативната модулна
система Battery Energy Storage System (BESS), предназначена за съхранение
на електроенергия от ВЕИ централи. BESS бе демонстрирана и като интегрирано решение в комплект със зарядни станции за електромобили и
със системи за управление на улично осветление.
По време на Hannover Messe компанията представи и новата серия
трифазни високомощни непрекъсваеми токозахранващи устройства 500 kVA
Ultron DPS, които достигат 96% КПД при променливотоково преобразуване.
Новите UPS-и са подходящи за приложения с високи изисквания по отношение на надеждността като телекомуникации, индустриално производство
и центрове за данни.

Форум за вятърна и соларна енергетика през юни в Истанбул
Форум за вятърна и соларна енергетика ще се проведе на 16 юни т. г.
в Истанбул. В шестото издание на Turkey Wind & Solar Forum представители на ВЕИ компании и експерти ще представят своите анализи и позиции за развитието на пазара в страната и региона.
Предвидените в програмата теми включват: правителствени планове и
бъдещи стратегии за привличане на преки чуждестранни инвестиции във
ВЕИ сектора; устойчиво финансиране; законодателни промени; локално
производство и държавно подпомагане; децентрализираното PV производство; особености на законодателството, свързано с преференциалните
изкупни цени; застраховане и управление на риска; добри практики.
Форумът е насочен към представители на енергийни и ютилити компании, банки, инвеститори, фирми за управление на риска, доставчиците на
оборудване, юридически и индустриални консултанти, регулатори и дистрибутори.
8
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Хибридните ВЕИ системи сред акцентите на Intersolar Europe 2015
Комбинирани фотоволтаични и дизелови системи ще бъдат представени по време на форума Off-Grid Platform, който ще се проведе в рамките на
изложението Intersolar Europe между 10 и 12 юни т. г. в Мюнхен.
Off-Grid Platform ще представи приложенията и пазарите за автономните технологии за производство и съхранение на електроенергия извън
електрическата мрежа. Според специалистите комбинираните фотоволтаично-дизелови хибридни системи имат потенциал да заменят конвенционалните дизелови генератори, особено в отдалечени райони. В момента
в Боливия е в процес на изграждане най-голямата PV/дизелова електроцентрала с литиево-йонни батерии. Германската армия пък разработва проект за мобилни соларни контейнери с фотоволтаични модули и батерии с
цел намаляване на консумацията на фосилни горива.
По време на Intersolar Europe 2015 ще се проведе и традиционното изложение за технологии, системи и приложения за съхранение на електроенергия EES Europe (Еlectrical Energy Storage).

Испанска делегация посети АЕЦ Козлодуй
Негово превъзходителство Хосе Луис Тапиа, посланик на Кралство Испания в България, посети АЕЦ Козлодуй на 26 март т. г., съобщиха от
ядрената централа. Водената от него делегация включваше и представители на испански компании, работещи в областта на ядрената енергетика. В Информационния център на атомната централа гостите бяха посрещнати от Жаклен Коен, изпълнителен директор на БЕХ и председател
на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй, както и от изпълнителния
директор на АЕЦ Димитър Ангелов.
„Уверен съм, че това посещение ще допринесе за развитието на двустранните връзки между Испания и България, които са сериозни дългогодишни партньори“, заяви Н. Пр. Хосе Луис Тапиа. Димитър Ангелов сподели
отличните си впечатления от досегашната съвместна работа между
българската ядрена централа и испански компании от ядрената промишленост. „Нашата цел е да бъдем сред най-добрите в света и за да постигнем тази цел, се стремим да работим с доказани и утвърдени компании от
различни страни“, коментира изпълнителният директор на АЕЦ.
По време на срещата бяха представени приоритетните проекти на АЕЦ
Козлодуй – продължаване на срока на експлоатация на V и VI блок и повишаване на топлинната мощност на реакторите до 104%. Специално внимание бе отделено на мерките за повишаване на безопасността на ядрените съоръжения. Гостите бяха запознати и с дейностите по извеждане
от експлоатация на спрените I-IV блок, изпълнявани от ДП Радиоактивни
отпадъци.
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Имаме инсталирани системи
в над 40 държави по света
Александър Рангелов, управител на
Интернешенъл Пауър Съплай,
пред сп. Енерджи ревю
Какви са ползите от автономните
хибридни системи за управление и
съхранение на енергия от различни
източници?

Автономните системи за независимо токозахранване, използващи
съхранение на енергията, стават
все по-атрактивни и привличат вниманието на все повече хора и организации, подтиквайки ги да се замислят за дългосрочните ползи и перспективи. Би могло да се направи
разделяне на две основни групи приложения за такива системи.
Първата група са обекти и консуматори с достъп до електропреносната мрежа, при които електрозахранването е с лошо качество - чести прекъсвания, пренапрежение, напрежение под номинала, честотни
смущения и др. В този случай автономните хибридни системи осигуряват непрекъсваемост на токозахранването с перфектни характеристики на напрежението. Добитата
и преобразувана в електричество
през деня слънчева енергия се използва за директно захранване на консуматори, а излишъкът се съхранява в акумулаторни батерии. По този
начин може да се осигури 24-часов
цикъл на автономно и непрекъсваемо електрозахранване. Ползите са
много – енергонезависимост, намаляване на сметките за електричество чрез използване на ВЕИ за собствена консумация, пълна защита на
консуматорите от некачествено
електроснабдяване и др.
Втората група са обекти и консуматори без достъп до електропреносната мрежа. В този случай найчесто биват използвани дизел генератори, като по този начин експлоатационните разходи (OPEX) на
съответния обект са високи. Автономната система и правилното оразмеряване тук води до преки ползи осигуряване на електричество на
отдалечени и труднодостъпни месЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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та и райони, а при обектите, експлоатирани на дизел генератор, води
до голямо намаляване или изцяло елиминиране на агрегата, при което
разходите за експлоатация клонят
към нула. Косвените ползи са повече – чрез осигуряване на електричество в отдалечени и труднодостъпни райони може да се добива вода,
пестят се разходи за обслужване и
поддръжка, не се изпускат вредни
емисии в атмосферата, производството на електроенергия е напълно
безшумно.
Какви продукти и решения предлага IPS за споменатите приложения?

IPS произвежда и предлага системата EXERON, която намира приложение в различни области като започнем от домакинства, селско стопанство, телекомуникации, отбрана,
центрове за данни и др. Системата
е без аналог на пазара. EXERON комбинира и едновременно управлява по
зададени системни критерии различните източници на енергия на входа
(соларни панели, вятърни турбини,
ел. мрежа, дизел генератор), като
част от енергията се съхранява в
батерии. Въпрос на системен дизайн
и предпочитания на клиента е колко
енергия ще се съхранява в батериите. Времето на резервираност
(back-up time) може да бъде от няколко минути до дни и седмици. Изходът
на системата може да е еднофазен,
трифазен или постояннотоков за
някои специфични приложения.
Какви са специфичните предимства
на системата EXERON?

Както споменах, системата е без
аналог на пазара в момента именно
заради многобройните предимства,
които предлага. Това е резултат от
изкуствения интелект, който сме
имплементирали в управляващите
компютри, както и модулната структура, на базата на която е изграден
EXERON. През 2014 г. в Мюнхен, в
съревнование с най-големите светов-

ни производители, нашият EXERON
получи най-високото световно отличие за иновации при автономните
хибридни системи. Високо оценени
бяха отказоустойчивата модулна
структура, IPS батерийният мениджмънт, който удължава живота на
батерията с до 30%, споделянето на
товара между модулите, автоматизираните диагностични функции и
алгоритми за превенции на дефекти.
Ценно качество на модулната система е възможността мощността да
се скалира от 2 kW до 65 MW на
стъпки от 2 kW, което прави възможно електрозахранването на една къща
или консуматор до цял квартал или
град, т. е. изграждане на т. нар. Mini
Grid, които са основата на умните
мрежи (Smart Grids).
На кои пазари и в кои области
имате реализирани проекти с
EXERON и в каква посока ви предстои развитие?

Към момента имаме инсталирани
системи в над 40 държави, основно
в Европа, Близкия Изток и Африка.
Най-често EXERON се инсталира за
домашно приложение, в секторите
телекомуникации, отбрана, инфраструктурни проекти и др. Към нас в
момента се присъединява голям чужд
инвеститор, който ще ни подкрепи
в плана ни за глобално присъствие на
пазара.
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Работим за ускорено и ефективно
развитие на газовата инфраструктура
Пламен Павлов, управител на Си Ен Джи Марица,
пред сп. Енерджи ревю
Бихте ли представили дейността
и структурата на Си Ен Джи Марица?

"Си Ен Джи Марица" ООД е регистрирана през 2006 г. с мисия внедряване на високоиновативен проект
за газификация на отдалечени от газопреносната мрежа територии в
страната. Проектът ни впечатли с
уникалните технологични решения за
бързо, икономично и ефективно снабдяване с природен газ до многото
енергийно изолирани и икономически
изостанали региони на страната.
Пилотен проект изпълнихме в Южен
централен регион, където е терминалът за компресиране на природен
газ, пряко присъединен към националната газопреносна мрежа и републиканската пътна инфраструктура и
където са териториите за газификация – общините Карлово, Чепеларе, Пирдоп, Златица, Стрелча. В
резултат на проекта КК Пампорово
е първият алпийски курорт в света
с напълно изградена газоразпределителна мрежа, която доставя природен газ до всички потребители.
Опишете предимствата на патентованата технология „Виртуален
газопровод“. Какви са икономическите ползи от реализирането й?

Прилагайки технологията "Виртуален газопровод" на Галилео, Аржентина, ние осигуряваме в кратки инвестиционни срокове и при ниски

12

инвестиционни разходи доставката
на природен газ до потребителите
в радиус от 150 км без ограничение
в дебита, прекъсване или оскъпяване. Това се постига чрез оптимизиране на енергийните разходи за компресиране, дигитализация на транспортируемите обеми природен газ,
електронно и комуникационно управление на ротацията на контейнерите съобразно моментното потребление, наличното количество и времето за подмяна на свободните контейнери с пълни.
Какви иновативни системи и технологии намират място в съвременните решения за газоразпределение и газоснабдяване?

След като говорихме за иновативните системи и технологии при преноса на природен газ, не трябва да
отминаваме и тези при разпределението и снабдяването. Те са свързани с внедряването на дистанционно
наблюдение и отчитане на средствата за търговско измерване, с
преминаване от обемно отчитане на
природния газ към отчитане в енергийни единици, доставени чрез природния газ. Това са световните и европейски тенденции, а вече и директиви.
В каква посока виждате бъдещото
развитие на газификацията?

Бъдеще без либерализация на сектора няма, затова държавата и ние,

икономическите субекти, трябва да
направим така, че да се формира
пазар. Включването на страната ни
в общоевропейската газова мрежа,
изграждането на интерконекторни
газови връзки и на алтернативни
газопроводи за директни доставки от
производителите са условията за
развитието на газификацията и на
чистата енергия. Но без развитие на
газовата инфраструктура в населените места, усилията са напразни.
Дори либерализацията да снижи цените на природния газ, някой трябва
да доставя евтината енергия, а това
става с развитие на мрежите и инфраструктурата. Процесът е съпътстван от много препятствия и нормативни ограничения. Затова проекти като този, който изпълняваме в
Южен централен регион с работно
име Българска газова мрежа, са опит
да наложим други темпове на развитие, ускорени и ефективни.
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Успешно създаваме условия за комуникация
в сферата на устойчивото развитие
Веселин Дробенов, представител
на ОЗИ Иновативна енергия
и Регионален екологичен център
за Централна и Източна Европа,
клон България, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Дробенов, бихте ли
представили ОЗИ - Иновативна Енергия
(KIC Inno Energy) пред читателите на сп.
Енерджи ревю?
Общността за знания и иновации представлява публичночастно партньорство между група бизнеси и производства в
сферата на енергетиката в Европа и едно от звената на Европейската комисия - Европейски институт за иновации и технологии. Организацията получава основното си финансиране
от фондовете на ЕК. Дейността ни е насочена към три основни стълба, които наричаме "триъгълник на знанието и възможностите". Те включват подпомагане на млади бизнес начинания, финансиране на технологични иновации и реализиране на образователни дейности. Това е изцяло нов модел за Европа и за ЕК който е все още в период на тестване като потенциална алтернатива на грантовите схеми за финансиране. За създаването на млад бизнес осигуряваме систематично финансово подпомагане, както и експертни консултации в
процеса на развитието му.

Какви са акцентите в дейността ви в
Европа и в страната?
В дейността си се фокусираме върху иновацията - идеи, технологии, бизнес или управленски модели, които са изцяло нови
не само на местно, но и на европейско ниво. Активно подпомагаме процеса на пазарна реализация на тези иновации, като създаваме възможности за matchmaking между разработчиците и инвеститорите.
В България KIC Inno Energy е от 2013 г. В страната вече
има две технологии, които са в процес на финансиране и реализация. Скоро очакваме на пазара една иновация в сферата
на меките фотоволтаици - изцяло пластични клетки с възможности за монтаж към всякакви повърхности. Друга интересна разработка е технология производството на електроенергия от вълни. Тя е базирана на линеарен кондензатор с интелигентно управление.

Представлявате и Регионален екологичен
център за Централна и Източна Европа,
клон България. В какво се състои
работата на центъра?
Регионален екологичен център е международна организация,
базирана в Унгария. Имаме офиси в 17 страни в Централна и Източна Европа. Организацията се занимава основно с провеждане на нови световни политики за устойчиво развитие, създаване на местни и регионални подходи за управление на идейно, стратегическо и законодателно ниво. Целим да създаваме условия за
комуникация в сферата на устойчивото развитие между бизне-
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са, неправителствения сектор, държавата и медиите.
Сред целите ни е и провеждането на образователен процес. Имаме няколко учебни помагала, като зеленият ни флагов
пакет за устойчиво развитие се разпространява в 21 държави на 19 езика.

KIC Inno Energy е инициатор на
Майсторско училище в областта на
енергията. Разкажете повече за тази
дейност.
Майсторското училище KIC Master school предоставя възможности за магистратури докторантури в сферата на енергетиката и енергията като цяло. Обученията обхващат производство на енергия, добив на суровини, енергийна ефективност,
ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници и др.
Мастърското училище си партнира с над 16 висши учебни
заведения в Европа (Испания, Португалия, Германия, Франция,
Полша и Швеция), които отговарят за различни етапи от обучителната дейност.

Кои са най-интересните и значими
проекти, реализирани досега под шапката
на двете организации? Какви инициативи
планирате да организирате през
настоящата година?
Дейността ни включва подготовка и реализиране на общинско и областно ниво на стратегии за регионално развитие, областни програми за опазване на околната среда, реализиране
на широк кръг от образователни дейности. В България се стремим активно да подпомагаме бизнеса при въвеждане на политики за устойчиво развитие. От години се опитваме да комуникираме в тази посока с големите производства в страната.
Работим с редица големи индустриални предприятия при осъществяване на политиките им за корпоративна и социална отговорност. Насърчаваме действия за социално позициониране
на индустрията с цел подпомагане на местното развитие.
В край на годината KIC Inno Energy планира голяма конференция в областта на енергията и енергетиката. Целим да
създадем платформа, която да запознае участниците с възможностите в тази сфера и да насърчи създаването на контакти между разработчици и инвеститори, които имат интереси в посока реализиране на проекти, финансиране на технологии и подпомагане на стартиращи бизнеси.
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Екологични проекти
и енергийна
ефективност
в дейността на
Монделийз България
Е

кологичната политика на Монделийз България е насочена към ограничаване въздействието върху всички аспекти на средата (води, отпадъци и атмосферни емисии) и рационално използване на природните ресурси чрез ежегодна оценка на въздействията върху околната среда, базирана на принципите на международния стандарт ISO 14001:2004,по който компанията е сертифицирана, и
изготвяне на конкретни планове, базирани на резултатите от оценката.
„ Фабриката ни в Своге вече почти сто години се намира на място
с уникална и запазена природа. Политиката на компанията е не само да
запази, а да подобрява състоянието
на околната среда, в която оперира“,
коментира Теодора Ангелова, специалист Безопасност и опазване на
околната среда в Монделийз България.

Предотвратяване на
вредното въздействие
върху околната среда
По думи на г-жа Ангелова, компанията се стреми да надвиши законодателните изисквания в областта на
опазване на околната среда, като:
n оптимизира разхода на електри14

ческа енергия и природен газ;
n минимизира газовите емисии в

атмосферата чрез използване на
ефективни съоръжения;
n намалява енергийните емисии
(топлинни, светлинни и шумови);
n намалява потреблението на питейна вода и пречиства ефективно отпадъчните си води до нива,
позволяващи повторното им използване за производствени нужди;
n редуцира, рециклира и оползотворява отпадъците от производството и свежда до минимум отпадъците за депониране.

Ефективно потребление
на ресурсите
Във фабриката е изградена и функ-

ционира ПСОВ. Отпадъчните води
преминават през двустъпален процес на механично и биологично пречистване. Реализираната средногодишна пречиствателна ефективност на съоръжението по основните контролирани показатели е повече от 97%.
Отпадъци - тяхното количество
е намалено - както на индивидуалните, така и на вторичните опаковки
на продуктите чрез промяна на дизайна и замяната на материалите
(рециклируеми полипропиленови фолия вместо алуминиево фолио и хартия). Драстично са намалени отпадъците за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в производството и търсене на нови
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възможности за рециклиране и оползотворяване, в резултат на което
общото количество на отпадъците
за депо на тон произведена продукция е намаляло от 106,14 кг/тон (2010
г) до 1,95 кг/тон произведена продукция през 2014 г. Процентът на рециклиране е нараснал от 85% през 2010
до > 95,2% през 2014 г.
Енергийна ефективност - подменено е луминесцентното осветление, в резултат на който до момента 95% от осветлението във фабриката е LED с инсталирани автоматични сензори за движение и дневна светлина. Подменени са дограмите, покривите и изолация на производствените и административни
сгради с най-голямата загуба на топлоенергия. Извършена е класификация
на сградите спрямо стандарта ЕN
15232 като клас „C“. Повишена е
ефективността чрез замяната на
енергийно неефективен парен котел
с локални парогенератори в производството. Инсталирани са честотни регулатори, контролиращи работата на големите климатични инсталации на най-натоварените линии в производството. Изолирани са
тръбопроводите за топла вода и
шоколадови маси. Инсталирана е
автоматизирана система, даваща
възможност за отчитане, анализ и
контрол на консумацията на енергия
по производствени линии.
Газови емисии – извършена е реконструкция на паровата централа
на фабриката за шоколадови изделия
(ФШИ) с цел промяна на енергоизточника от леко дизелово гориво на
компресиран газ метан, в резултат
на което от газовите емисии
напълно са елиминирани серните и
азотни оксиди и фините прахови
частици.
Компанията инвестира в промяна
на поведенческите модели чрез информационни кампании в областта
на ОС. "Нашите служители ежегодно и доброволно се включват в почистване на природни обекти на територията на община Своге, които
Монделийз организира", споделя Теодора Ангелова.

Внедрени технологии в
производството
"Производствените процеси във
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ФШИ са високотехнологични и автоматизирани, което позволява
ефективното им управление. Монделийз е компания, фокусирана основно върху производството на качествени хранителни продукти и много от дейностите, свързани с ООС,
са поверени на най-добрите български и световни компании в областта. Използваме най-добрите практики в енергийния мениджмънт,
както и LED технология в осветлението. В ПСОВ на ФШИ работят
два биореактора от типа SBR
("Sequencing Batch Reactor") при условия на високо натоварване за
пълно биологично пречистване с
възможност за отстраняване на
азот и фосфор. Всички отпадъци от
дейността на ПСОВ се изпращат за
оползотворяване в специализирани
анаеробни съоръжения за производството на биогаз. Хранителните
отпадъци от производството се
преработват във високотехнологичен завод в Холандия за оползотворяване чрез влагане във висококачествени храни за животни, произведени с отговорност към околната
среда от копродукти на хранителната индустрия. Всички отпадъци
от стъкло, метал, пластмаси, се
събират разделно. Хартия и картон
и меки пластмаси, отделени от
офисите, и при производствените
процеси се събират в специализирани прес-контейнери и се изпращат
за рециклиране", дава детайли относно взетите екологични мерки в
завода тя.

n

n

Предстоящи проекти
които са в процес на изпълнение от
Монделийз България, са:
n повишаване на енергийната
ефективност - повишаване на
енергийния клас на сградите от
клас „C“ в клас „B“ спрямо европейския "Стандарт за автоматизация на сградите и енергийна ефективност" (EN 15232 Standard), включващ пълно енергийно
изолиране; оптимизация на енергопотреблението чрез правилен
енергиен мениджмънт и инсталиране на билдинг мениджмънт
система с контрол на ключовите консуматори за управление на
енергийните нужди в съответ-

n

n

ствие с външната температура
и създаване на единен пункт за
контрол;
реконструкция, включваща топлои хидроизолация на всички покриви на производствения корпус на
ФШИ;
залагане на цели по енергийна
ефективност на всички новоинсталирани машини и съоръжения
във ФШИ;
оптимизация на водопотреблението чрез инсталиране на измервателни устройства и стриктен
контрол на разходите на питейна вода по производствени локации и проучване на възможностите за използване на пречистена
отпадна вода за производствени
нужди (пожарогасене, напояване,
охлаждане и отопление);
проект "Нула отпадък за депониране", който се състои в рециклиране и оползотворяване на всички производствени отпадъци и генериране на 0 отпадък за депониране до 2018 г.
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Трансформаторни масла
- действащи стандарти
и изисквания
За да ви представи актуален поглед към изискванията и стандартите, които касаят енергийните масла,
за настоящия си брой списанието на българската енергетика Енерджи ревю инициира дискусия с ангажираните в тази сфера специалисти. Отправихме покана за коментар на действащата нормативна уредба и
действащите стандарти към Министерството на енергетиката, както и към някои от най-изявените
експерти в областта на трансформаторните и електроизолационните масла.
В отговор на запитването ни в редакцията постъпиха коментари от Иван Куцаров, дългогодишен специалист от фирма SGS България, която предлага услугата "Изпитване на трансформаторни масла", както
и от Нина Хаджийска, председател на ТК 67, Български институт за стандартизация. Представяме ви
отговорите им в азбучна последователност.

Все по-високи са изискванията
към жизнения цикъл и
екологичните показатели на
трансформаторните масла
Смазочните и трансформаторните масла са продукт
на сложна симбиоза между конструкторите на машини
и технолозите в областта на нефто- и синтетичната
химия. Движеща сила са все по-високите изисквания по
отношение дълъг и безавариен живот, минимални загуби и екологични показатели. Гарант за съответствието на всеки продукт с определени изисквания е декларацията за съответствие съгласно международно признати и национални стандарти.
При експлоатацията на такива масла текат два
взаимосвързани процеса – изчерпване способността на
маслото да изпълнява технологичното си предназначение и създаване на виртуален образ на техническото
състояние на конкретния възел или машина. Разбирането на тези процеси е възможно чрез прилагане на различни стандарти, наредби и инструкции.
Най добре урегулирани на равнище стандарти са
практиките в енергетиката. Световни лидери са IEC,
IEEE, DOBLE, FIST. В България се хомологизират стандартите на IEC като БДС IN. Характерна за последните години е бързата промяна на изискванията и завишаването им както към нови, така и към масла в експлоатация. БДС IN 60296-06 беше сериозно променен в
следващата си версия БДС IN 60296-12. Бяха включени
изисквания за отсъствие на фурани и дибензил дисулфид,
въведе се основно променен стандарт за медна корозия
под наименованието "потенциално корозионна сяра",
повърхностното напрежение между фазите вода-масло
доби по-важен статут.
16

Самата дефиниция за трансформаторно масло се
сведе до два класа – трансформаторно масло и масло за
прекъсвачи, като се отвори възможността потребителят да договаря с производителя нискотемпературните свойства. По отношение на антиокислителните присадки продължи практиката да се дефинират като инхибирани, междинни и неинхибирани. Въведени бяха понятието "Инхибитори на медна корозия" и съответните методи за изследване.
Стандартът за изследване на масла в експлоатация също претърпя съществени промени в изданието
си БДС IN 60422-13. Завиши се изискването за параметрите на нови масла в заливани електротехнически
съоръжения, коренно се промени разбирането за корозионна сяра чрез прилагането на основно преработения IEC 60535-06. Въведе се метод за изследване на
концентрацията на инхибитор на медна корозия, както и методология за привеждане на измерената вода
към 20 °С. Развитие търпи и стандартът IEC 60599 за
прогнозиране състоянието на трансформатора чрез
газхроматографски анализ на горимите газове и въглеродните оксиди А1. Бе въведен нов стандарт за рециклирани масла.
На фона на това бурно развитие някои наредби на
Министерството на енергетиката стоят доста архаично. Изискванията да се изпитват трансформаторни масла по показатели като механични примеси, водоразтворими киселини и основи са показатели, които могат да се открият в БДС от 1982 г., а в него се
съдържа и отпратка към стандарт на СИВ от 1980 г.
Вярно, в наредбите е заложена препоръка да се спазват стандартните изисквания, да се създава собствена нормативна уредба, но наредбата е подзаконов акт
и е задължителна за прилагане. Структури като НЕК
и ЕСО са решили проблема, създавайки и осъвременяброй 2/2015
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вайки собствени инструкции. Реален проблем обаче
се оказва това за предприятия без необходимия потенциал от специалисти.

Иван Куцаров, SGS България

Непрекъснато се разработват
нови стандарти в областта на
електроизолационните масла
Стандартите определят изисквания, спецификации или
характеристики, като отразяват съвременното, най-ново
равнище на технологиите във всички сфери. Прилагането им гарантира, че продуктите и услугите отговарят
на съществените изисквания на европейските директиви и регламенти за качество. Те улесняват търговията
и подпомагат икономическото развитие.
Българските стандарти се прилагат доброволно. В
тях обаче са заложени характеристики и норми, чрез
които се осигурява опазването на околната среда, здравето на хората и безопасната работа на техническите съоръжения. Такива характеристики се позовават в
наредби и други нормативни актове, издадени от съответните държавни институции. Така те стават задължителни за производителите, търговците и потребителите.
Електроизолационните масла са продукти с широко
приложение в енергетиката в различни електротехнически съоръжения. Изискванията към тяхното качество както
при производството, така и при експлоатация, са много
строги и от важно обществено значение. Това изисква
постоянен контрол на кратки интервали, за да се осигури безопасна и безаварийна работа на съоръженията.
Контролът трябва да се извършва чрез прилагане на
прецизни съвременни методи за изпитване.
Международните и европейски организации за стандартизация в областта на електротехниката (IEC и
CENELEC) непрекъснато разработват нови стандарти
за по-прецизни, автоматизирани методи за изпитване,
както и усъвършенстват прилаганите досега. България
е редовен член на тези организации. Българският институт за стандартизация, чрез Техническия комитет за
стандартизация ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни
материали“, участва в разработването и приемането
на тези стандарти и ги въвежда в страната като национални (БДС IEC и БДС ЕN). Това налага редовно периодично преразглеждане и актуализиране на нормативните актове, в които са позовани стандартите за
техническите изисквания и методите за изпитване на
тези продукти, за да се отразяват своевременно всички новости.
Само чрез прилагането на най-новите стандарти за
техническите изисквания и съответните методи за
изпитване на продуктите ще може да осигури съвременно високо качество на европейско и международно ниво,
както и конкурентоспособност на българските продукти.

Нина Хаджийска, председател на ТК 67,
Български институт за стандартизация
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платена публикация
Областна администрация на Софийска област е партньор
на ФЕЛА при Лесотехническия университет, София
Росица Иванова, oбластен управител на Софийска област
Госпожо Иванова, каква е
тематиката на проекта и каква
е неговата цел?
Съвместно с Факултета по eкология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) при Лесотехнически университет, София, Областна администрация на Софийска област изпълнява проект № BG05РО001-3.1.07-0074 за актуализация на учебните програми на двете специалности: "Екология и опазване на околната среда" и "Ландшафтна архитектура". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Приоритетна ос 3 "Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието".
Продължителността на проекта е 22 месеца, с общ бюджет 224 922,08 лв. Основната
цел на проекта е синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на
труда, чрез актуализиране на учебните програми за двете специалности във ФЕЛА, като
се отговори на нуждите на обществото за
подготовка на високо квалифицирани специалисти по екология и опазване на околната
среда и ландшафтна архитектура.

Посещение на студенти от специалност "Екология
и опазване на околната среда" в Областна администрация на Софийска област

Кои са партниращите
организации по проекта?
Областна администрация на Софийска област откликна на поканата на ФЕЛА за партньорство в проекта. Другите партньори на
ФЕЛА са: Държавен културен институт "Културен център "Двореца" от държавната администрация, а от бизнеса - Национален център за териториално развитие, "Булекопак"
АД, "Озеленяване" ЕАД и "Битмап" ЕООД.

Представете Софийска област и
посочете какви са
ангажиментите на Областна
администрация на Софийска
област като партньор по
проекта?

тегическите райони за икономическото развитие на България с предприятия, водещи по
брутен вътрешен продукт в страната през
последните години - "Аурубис България" АД,
гр. Пирдоп, "Дънди Прешъс Металс Челопеч"
ЕАД, "Елаците-Мед" АД, с. Мирково и други.
От съществено значение за икономическото
развитие на Софийска област е фактът, че
в центъра на областта е разположена столицата на Република България - София.
При реализацията на дейностите по проекта студенти от специалностите "Екология и опазване на околната среда" и "Ландшафтна архитектура" посетиха Областната администрация на Софийска област и се запознаха отблизо със структурата и задълженията й. Посетиха различните отдели и се запознаха със спецификите на тяхната работа. На този етап от изпълнението на проекта със съдействието на Областна администрация на Софийска област се организират
посещения на студентите от факултета на
различни инфраструктурни и природни обекти на територията на Софийска област.

Какво още се цели да се
постигне чрез реализацията му?
Да се направи изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда, посредством анализ на специалностите във ФЕЛА; да се включи активно бизнеса в образователния процес и се реализират набор от
мерки за осъвременяване на учебните програми, да се актуализират над 50% от учебните програми и се разработят нови в отговор на потребностите на пазара на труда;
да се оцени адекватността на новите и актуализирани учебни програми, чрез апробация
в реална академична среда; да се създаде механизъм за активно включване на бизнеса и
държавната администрация в прилагането на
учебните програми във ФЕЛА, да се приложат
принципите на добрите управленски практики, за постигане на устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта.

Кои са основните дейности по
проекта, реализирани до
момента?
В рамките на проекта се анализират конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда за специалностите на ФЕЛА. Проведени са работни срещи с представители на партньорите и ключовите експерти по проекта, както и с дирекции на национални и природни паркове, РИОСВ, басейновите дирекции, общински пред-

ставители на отдел "Озеленяване", НПО и др.
Осъществено е и анкетно проучване сред над
500 анкетирани от партниращите организации и техните структури за диференциране на конкретните потребности на бизнеса, държавната администрация и обществеността от специфични умения и знания
на специалистите по "ЕООС" и "ЛА". Организирани са и два семинара, съчетани с обсъждане на състоянието на учебните програми,
по един за всяка от специалностите на факултета. Резултатите от тях са представени на интеринституционална "кръгла маса" на тема "Възможности, перспективи и
предизвикателства пред обучението на специалисти в сферата на екологията и опазването на околната среда и ландшафтната
архитектура в ЛТУ". Друга дейност по проекта е включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища. Актуализирани са 90 бакалавърски и магистърски учебни програми във факултета и са разработени 20 нови учебни програми в съответствие
с изискванията на пазара на труда. Стартира апробирането на новите и актуализираните учебни програми в академична среда. Експерти от Областна администрация
на Софийска област са ангажирани в приложимостта на новите и актуализираните
учебни програми и на двете специалности.

Какво предстои да бъде
реализирано до края на проекта?
Проектът се очертава да приключи до края
на месец юни тази година, като предстои реализирането на обучителен семинар за преподавателите от Лесотехническия университет, които е насочен към запознаване и работа с нови технологии и интерактивни дъски, закупени по проекта. Предстоят и посещения в общини от Софийска област на студенти от ФЕЛА при ЛТУ.

Софийска област е най-голямата област
в страната по брой общини - 22 и втора по
големина на територията, с богата и достойна история. Софийска област е един от стра-
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Силови кабели
средно напрежение
С

ъвременните силови кабели
представляват сложно технологично изделие, което в най-общия случай се състои от токопроводящо
жило, изолация и защитен слой. Освен тях, силовите кабели могат да
съдържат и допълнителни елементи
като нулево жило, пълнители, екрани, жила на защитно заземление и др.
Кабелите за средно напрежение обхващат диапазона от 6 до 36 kV. Те
се използват широко за пренос и разпределение на електрическа енергия,
особено в големи градове и промишлени предприятия, където нивото на
потребление и плътност на товара
са особено високи. От тях се очаква
да работят дълго, безотказно и да
доставят достатъчно мощност на
потребителите.

Видове изолации за
кабели СН
Кабели с оловна или алуминиева обвивка с изолация от напоена
с масло хартия. Кабелите с хартиена изолация, пропита с кабелно
масло, се изработваха в продължение на много години. В последно
време стана възможно по тази
технология да се изработват кабели за напрежение до 750 kV и честота 50 Hz, но най-често те се
употребяват за напрежения до 35 kV
включително. Тези кабели се използват изключително за фиксиран монтаж и малка денивелация на трасето. За защита на хигроскопичната
хартиена изолация в конструкцията
е предвидена изолация от олово или
алуминий. Алуминиевата предпазна
обвивка е по-евтина, но не е издръжлива в агресивни среди. Там
трябва да се използват кабели с
предпазна обвивка от олово.
20

Силови кабели с гумена изолация.
Този вид кабели се използват за
стационарен монтаж в мрежи до 10
kV и най-вече за постоянен ток.
Предназначени са за полагане в трасета с неограничена разлика в нивата. Те са много устойчиви във вода
и са много гъвкави. Особено подходящи са за подвижни консуматори.
Недостатък е, че гумата е неустойчива на ултравиолетови лъчи и озон,
затова в конструкцията понякога
имат стоманена броня, която ги
защитава от разрушителни фактори.
Силови кабели с поливинилхлоридна изолация. Те са предвидени за
фиксиран монтаж и експлоатация и
се използват за напрежение до 6 kV.
Изолацията от поливинилхлорид е
една от най-евтините кабелни изолации. Има сравнително добра еластичност, а при поставяне в нея на
присадки може да добие желани свойства (например, да стане студоустойчива, топлоустойчива). Тези кабели имат понижена пожаробезопасност.
Силови кабели с полиетиленова
изолация. Този нов вид изолация имаше за цел да замени остарелите
кабели от пропита с масло хартия.
В началото бяха разработени кабели за напрежение 6 kV и със сечение
35 – 200 mm2. В сравнение с хартиените те издържат на по-висока
температура, влага и не изискват
подгряване при полагане при отрицателни температури.
По пропускателна способност
кабелите с изолация от омрежен
полиетилен значително превъзхождат кабелите с хартиена изолация.
По международни стандарти този
тип кабели са изчислени за номинална работна температура 90 оС, а в
авариен режим може да достигне

160 оС и кратковременно 250 оС. За
хартиено-маслените тези температури са с поне 20 оС по-ниски. Този
тип кабели имат и други предимства, например те са екологични
заради това, че нямат течни диелектрици. Напоследък кабелните
линии се изграждат от кабели с едножилна конструкция. Това осигурява лесно монтиране при много тежки условия (полагане при околна температура минус 20 оС). Добре понасят денивелация и при този тип
няма ограничение (за хартиено-маслените допустимата денивелация е
15 m). Използват се еднакво успешно както при ниски така и при високи, и свръхвисоки напрежения, издържат висока температура, имат
голяма механична здравина и са полеки. При претоварване лесно се
избягва късото съединение между
жилата им.
Изолацията от XLPE се превърна
в реална алтернатива на поливинилхлорида (PVC) и хлорирания поливинилхлорид (CPVC). Директното
излагане на слънчева светлина
влияе пагубно на изолацията от
XLPE. Затова кабелите имат специална обвивка за предпазване на
електроизолационния слой. Разграждането под въздействие на ултравиолетови лъчи е много бързо.
При кабели с XLPE изолацията и полупроводящите и проводящи екрани се полагат в процес на тройна
екструзия, след което се прави
омрежване на тези слоеве. Така се
постига по-добра адхезия между
екраните и изолацията, а също
така се допринася за отсъствие на
газови включвания в изолацията и
на границите с екрана. Това дава
стабилност на електрическите
характеристики на кабела в процеса на експлоатация.
брой 2/2015
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Технологии за
производство на
омрежен полиетилен
Омрежването е процес на изменение на молекулярната структура и
превръщането й в триизмерна, обемна структура поради образуване на
много напречни и надлъжни връзки.
При процеса молекулните вериги,
съдържащи атоми на въглерода и
водорода, под въздействие на външни
фактори образуват пространствена мрежа. Има четири технологии за
производство на омрежен полиетилен:
n пероксидна (нагряване в присъствие на пероксиди) - налягане
от 8-9 bаr и температура 285-400
о
С. Най-използваният метод за
производство на кабели;
n Силанова - обработка в присъствието на влажна среда със
силан и катализатор и температура 80-90 оС;
n Електронна - бомбардировка с
електрони;
n Азотна.
Последните две технологии вече
се използват много рядко.
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Чрез омрежването се подобряват
качествата на полиетилена, като се
постига по-висока работна температура - 70 оС до 90 оС (или по-висока);
кратко допустимата температура
се увеличава от 140 оС до 350 оС (или
по-висока); получава се по-голяма
студоустойчивост; широк диапазон
на експлоатационна температура;
по-дълъг живот; високи електрически и механични параметри.

Кабелна арматура
Фирмите производители предлагат кабелна арматура и аксесоари за
монтаж и експлоатация на кабелните електропроводи - кабелни глави,
муфи за ниско и средно напрежение,
кабелни капи, херметизиращи системи и др. Кабелната арматура трябва
да е устойчива на стареене и на климатични условия. Използваната технология на термосвиваемост дава попродължителен срок на експлоатация,
механична и химическа устойчивост,
надеждност на монтажа и безвредни отпадъци.
Кабелни глави са предназначени за
3-, 3.5- и 4-жилни кабели с пластма-

сова изолация със или без броня. Композитните кабелни глави са за монтаж на открито за напрежения от
120 kV до 170 kV. Конструирани са за
работа при най-сурови условия на
околната среда. Могат да се монтират на кабели с пластмасова изолация с различна конструкция. Композитният им корпус се произвежда с
път на утечка до 50 mm/kV, което
го прави подходящ за работа в найзамърсени райони. Сухите самоносещи кабелни глави също са проектирани за работа при сурови климатични условия. В тях не се използва масло
или гел за пълнеж. Могат да се монтират на всякакви кабели с пластмасова изолация.
Съвременните кабелни муфи са
конструирани за напрежение до 220
kV и се състоят от 3 компонента.
Те са подходящи за всички видове
кабели с пластмасова изолация, като
се обръща внимание на типа екран и
бронята на кабела.
Кабелните капи са покрити с лепилен слой от вътрешната си страна и служат за херметизиране на
кабели с пластмасова, каучукова и
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хартиено-импрегнирана изолация по
време на транспорт, съхранение и
полагане. От тях се произвеждат и
термосвиваеми.
Херметизиращите системи осигуряват надеждно уплътняване срещу проникване на влага и газове в
кабелните преходи в сгради под земята. Експлоатацията показва, че
при качествен монтаж е налице
пълна водо- и газонепроницаемост
при екстремално налягане 0,1 MPa
между стената и прехода и между
кабела и прехода. Конструкцията
позволява отстраняване на старите кабели и инсталиране на нови в
същия проход. При относително дебели стени преходът може да се
удължи с още един такъв преход от
същия вид. Херметизиращите системи обхващат още изолирани Т
адаптери и прави адаптери за КРУ с
вакуумни или елегазови проходни
изолатори.

Гелове, компаунди и
замазки за кабели в
експлоатация
Освен по отношение на изолаци-
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ята на кабелите усилено се работи
и в друго направление – изработване на гелове и замазки за кабели в
експлоатация. Целта е кабелите да
придобият нови качества. Друго, не
по-малко важно направление, е ремонтът на повредени външни
повърхности на кабели в посока повишаване на пожароустойчивостта
и механичната им издръжливост.
Разработени са специални замазки,
възстановяващи повредени външни
слоеве на кабелите. Нова е и системата, използваща специални безхалогенни блокове и модули от пожароустойчив еластомерен каучук,
покриващи вече положения кабел. По
този начин се постига ограничаване на пожар в кабелен тунел. Нов вид
са и кабелите с алуминиева херметична обвивка с уплътнител и водоблокиращ пълнител. Полупроводящият компаунд пак се екструдира на
тънък слой съвместно с компаунда
на кабелната обвивка още при изработката. Това иновативно решение
позволява да се проверява целостта
на кабелната обвивка в процеса на
производството, транспортиране-

то, контрола и при следващи периодични огледи.

Избор на кабели и
проводници
Силовите кабели се отличават по
конструкция, размери, използвани
материали и се избират в зависимост от условията на експлоатация.
Като проводник в кабелите най-често се използват алуминий или мед.
Кабелът трябва да бъде избран, взимайки предвид следните условия:
напрежение, начин на полагане, околна температура, материал на проводника (мед или алуминий), големината на тока на късо съединение, допустимо нагряване, свързано със
запазване на целостта на кабела и
материала на изолацията, риск от
механични или химични повреди и т.н.
както и дължината на трасето, за
да бъдат предвидени съответните
падове в напрежението. Напоследък
се използва метод за бързо изчисление на кабелите средно напрежение.
Този метод е базиран на т. нар. топлинен импулс от тока на късо съединение, и там се получава най-голямо
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изчислително сечение на кабела. При
всички други условия сечението е помалко.

Съвременни решения в
кабелното производство
В производството на кабели две
основни характеристики, свързани с
изолацията, се оказаха от първостепенно значение. Първо, въвеждането
на полупроводникови слоеве. Те са
плътно прилепени към основната
изолация на вътрешната и външна
страна на изолацията от XLPE.
Функцията на тези слоеве е да се
избегнат изпълнени с въздух кухини
между металните проводници и диелектрика, така че малките електрически разряди, които евентуално
могат да възникнат, да застрашат
изолацията. Външният проводник или
обвивка служат като заземителен
слой и провеждат утечките, когато
е необходимо. Тези слоеве трябва да
са абсолютно гладки и плътни, без
дори най-малки дефекти. Сливането
между изолацията и тези слоеве
трябва да бъде абсолютно равномерно в отсъствие на газови неплътно-
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сти от всякакъв вид и размер.
На второ място, изолацията трябва да бъде без замърсявания, кухини
или други подобни. Всеки дефект
чувствително скъсява живота на
кабела, който се очаква да бъде от
порядъка на 40 или повече години.
Сътрудничеството между кабелните производители и тези на суровини за производство на кабели е довело до тесни спецификации. Повечето производители на XLPE суровини уточняват, че в "екстра чист"
клас са гарантирани броят, размерът и големината на чуждите
частици. Опаковката на суровината
и разтоварването й трябва да става в абсолютно чисти помещения.
Средата в машините за кабелното
производство също трябва да е абсолютно чиста. Развитието на екструдерите за пластмаси е довело
до изработване на кабели без дефекти и чисти изолации при процесите
на екструзия и омрежване. Новите
конструкции екструдери имат подобро разпределение на материалите, оптимални размери на разпределителното устройство и подават

равномерен и балансиран поток. На
изхода си имат непрекъснат контрол и бързо реагират и възстановяват заложените параметри. Тези
нови технологии обезпечават гладка повърхност на прехода между
електропроводящия слой и изолацията.
Тестът за крайния контрол на
качеството е с високо напрежение
и честота 50 или 60 Hz. С апаратура с много висока чувствителност
се следи появата на частични разряди (в диапазона от 5 до 10 пикокулона (кулон - единица за електрически заряд, 1С=1А.1s). Изискванията за допустимото токово натоварване на кабелите са високи, ето
защо са разработени кабели със
сечение на токопроводимото жило
до 2500 mm2.
Машинната обработка на проводници и кабели със сечение от 1,0 до
35,0 mm2 става само с един комплект
ножове. Така автоматът напълно
защитава не само едножилните проводници, но и кабелите с няколко слоя
изолация. Това съществено намалява цената на крайния продукт.
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Енергиен
мениджмънт във
водния сектор
В настоящия си брой сп. Енерджи ревю поставя акцент върху възможностите за повишаване на енергийната ефективност в сферата на
водите. Във втората част на материала водещи производители и доставчици на решения за енергиен мениджмънт във водния сектор представят най-актуалните си продукти и системи.
С нарастването на изискванията
по отношение на енергийната ефективност в индустрията се поставя
сериозен фокус върху потреблението на енергия във водния сектор,
който е традиционно енергийно интензивен. Основен проблем в комуналните предприятия и съоръжения
за водоснабдяване и водопречистване е високата енергийна консумация
на помпените съоръжения и другите
типове оборудване с електрическо
задвижване. Програмите за повишаване на енергийната ефективност
във ВиК сектора включват задълбочен енергиен мениджмънт на работата на съоръженията и идентифициране на потенциала за енергоспестяване. Мерките за оптимизиране
на енергийната консумация трябва
да обхващат всички елементи на
водния цикъл или на процесите, включително добива на вода, третирането, транспортирането и разпределението й, както и събирането и
пречистването на отпадъчните
води. Това са дейности, които обикновено се управляват от ВиК дружествата, а разходите за електроенергия при реализацията им могат
да съставляват голяма част от
общите експлоатационни разходи.
Ето защо ВиК операторите все почесто прибягват до извършване на
необходимите енергийни обследвания, внедряване на съответната
измервателна апаратура, съвременни софтуерни и хардуерни системи
за енергиен мониторинг и енергий24

но управление и др.

Ефект от изпълнението
на мерки за енергийна
ефективност
Енергията има най-голям дял сред
контролируемите оперативни активи във водния сектор, а повечето
технологии за енергиен мениджмънт
имат период на възвръщаемост на
инвестициите от под 5 години и
обикновено способстват за реализирането на икономии в размер от 10
до 30% всяка. Ето защо ефектът от
инициирането на програма за оптимизиране на енергийната ефективност обикновено се проявява много
скоро след изпълнението на съответните мерки. В дългосрочен план системите стават по-лесни и рентабилни за експлоатация и управление,
което води до редица възможности
за повишаване на качеството и разширяване на обхвата на услугите.
В допълнение, стратегиите за
повишаване на енергийната ефективност значително облекчават
държавните ограничения върху дружествата и намаляват натиска по
отношение на тарифите за ВиК услуги. Спестените от разходи за
електричество средства могат да
бъдат вложени в закупуване и внедряване на ново, по-екологично и поефективно оборудване, което да
увеличи икономиите в дългосрочен
аспект, да намали емисиите на замърсители и цялостния въглероден
отпечатък на предприятието.

Размерът на реализираните спестявания варира според първоначалното състояние на съоръженията,
внедрените системи и технологии,
актуалните цени на електроенергията и други фактори, касаещи техническите и финансови параметри на отделните дружества. В глобален мащаб, с имплементирането
на целенасочени мероприятия за
енергоспестяване могат да бъдат
постигнати икономии в размер на до
168 TWh годишно, сочат данни на ЕК.

Европейско
партньорство за
иновации във водния
сектор
През 2012 г. Европейската комисия прие план, наречен Европейско
партньорство за иновации (ЕПИ) в
сферата на водите, като част от
стратегия "Европа 2020". Основна
цел на плана е въвеждането на иновативни решения във водния сектор,
които да ограничат нерационалното
използване на водните и енергийните ресурси. Инициативата цели да
насърчи разработването и внедряването на различни системи и технологии, които да спомогнат за преодоляването на основните европейски
и глобални предизвикателства,
свързани с водата. Част от дейностите, заложени в плана, е създаването на пазарни възможности за
тези иновации. Европейското партньорство се стреми да насърчава и
сътрудничеството между обществения и частния сектор, неправителствените организации и обществеността в сферата на водите.
В плана са определени пет приоритетни области: повторна употреба
на вода и рециклиране, пречистване
брой 2/2015
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на води и на отпадъчни води, вода и
енергия, управление на риска на
свързаните с води екстремни явления и екосистемни услуги.
Според данни на ЕК, съществува
значителен потенциал за повишаване на ефективността на европейския воден сектор, който включва
9000 активни МСП и предоставя 600
000 преки работни места само във
водните дружества. Такъв потенциал е налице и за други сектори,
свързани с водата (промишлени предприятия, използващи вода, развитие
на технологии за водата и т.н.), в
които въвеждането на иновативни
технологии може да генерира повисока оперативна ефективност и
да допринесе за реализирането на
значителни енергоспестявания.

Централната
автоматизирана
система Wago I/OSystem 750 цялостно
повишава
ефективността
Мрежово свързаните процеси с
цялостна концепция за автоматизация позволяват енергийно ефективна експлоатация на пречиствателните инсталации във водния сектор.
Основното предизвикателство при
инженеринга и системите за управление се състои в обединяване в едно
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цяло на съоръженията, машините и
сензорите на различни производители. Отлично решение за пречиствателни съоръжения за питейни и отпадни води е централната автоматизирана система Wago I/O-System 750.
Системата е базирана на повече
от 500 функционални модула и създава възможност за пряко свързване на
най-различни сензори и пренос на
разнообразни, свързани чрез TCP/IP,
аналогови и цифрови сигнали към
пулта за управление. Решението
позволява интелигентно и координирано управление на помпи, агрегати
и вентилация, като се постига енергийно ефективно използване на отделните агрегати. Освен това I/O
системата на Wago дава възможност за дистанционно известяване
на повреди, следене на нивото или
запълване на дъждовните преливници с оглед контролиране на притока
към пречиствателната инсталация.
Така при системи със смесена вода
се постига подходяща степен на
концентрация на товара и оптимизиране процеса на пречистване.
Освен общата независимост от
Fieldbus (протокол за пренос на данни) и серийната наличност на достъпни и открити връзки за измервателна техника и интегриране на
цели съоръжения, HART комуникацията на Wago е стандартизирана.
Тази достъпност на комуникацията
дава възможност за интегриране
сравнително лесно на нови съоръжения в бъдеще.

С оглед на това, че една инсталация за пречистване на отпадни
води се експлоатира 10-15 години,
внедрената техника за управление и
контрол трябва да отговаря на изискванията за разполагаемост и дълъг
живот. При избора на такава техника е необходимо да се вземат под
внимание условията, при които работи инсталацията: силно агресивна, съответно корозивна атмосфера, обхват на съоръженията, както
и частична класификация за взривоопасен обект.
За да не се налага прилагането на
различни решения, системата I/OSystem 750 е мащабируема. Така елементи от цялостната система могат неограничено да бъдат комбинирани помежду си. Платформата покрива изисквания като частично измерване на енергията, включително
запаметяване на всички данни по
процеса, за което се изисква проста
настройка на автоматиката. Може
да бъде създаден целеви мониторинг,
а също система за мениджмънт, изобразяваща историята на процесите.
Модулният принцип на I/O-System
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750 позволява на проектантите да
изграждат и системи за приложения
във взривоопасни зони. Освен това
е възможно интегриране на технологията в по-сложни системи за
визуализиране. Модулната и лесно
надграждана техника за управление
и контрол позволява още свързване
и оптимизиране на отделните процеси при инсталации за пречистване на отпадни води. В резултат,
времето за инженеринг значително
се съкращава. В допълнение се повишава ефективността и се намаляват разходите за ползвателите на
пречиствателните съоръжения на
всички етапи на технологичния процес: по-малко електроенергия, оптимална технология, по-малко отлагане на кал.

ВАГО Контакттехник

Прилагането на AC
моторни задвижвания
от Делта Електроникс
значително повишава
енергийната
ефективност
Системите за водоснабдяване са
важни за нашето ежедневие и се
използват по целия свят в широк
спектър от условията на живот. Във
водния сектор разходите за захранване на помпи в отделни случаи достига над 70% от общите разходи
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за електрическа енергия. Традиционната система за водоснабдяване, без
честотно регулиране на AC мотор,
може да осигури само едно постоянно налягане без оглед на потребление или моментни натоварвания.
Добавяне на честотен регулатор от
серия СР2000 на Делта Електроникс
дава възможност на системата за
захранване с вода да коригира налягането на водата в съответствие
с изискванията. Това води до значителни икономии на вода и електричество, което е особено забележимо в среди с непоследователно подаване на водния поток.
Ползите от прилагането на AC
моторни задвижвания включват осигуряване на ток при задействане на
помпата в нива, които са номинални
на ниво при работа на пълно налягане, което не позволява скокове от
захранване и осигурява стабилност
на електроенергийната система.
Задвижването намалява средната
скорост на работа на помпата, за да
се удължи нейният жизнен цикъл;
предотвратява ефекта от хидравличен удар при активиране и изключване на системата и регулира скоростта на изхода в зависимост от
нуждите, което намалява шанса за
пълно натоварване и избягва шума
при работа.
AC моторни задвижвания серия
CP2000 се използват за контрол на
работата на помпата в машини за
водоснабдяване в преработващата
промишленост. Моторно задвижва-

не с датчик за налягане осигурява
стабилен воден поток и непрекъснато подаване на вода към съоръженията. Когато машината е в режим на
готовност или няма търсене на вода,
честотното управление влиза в режим на заспиване, докато водата е
необходима отново и след това веднага осигурява постоянен воден дебит. Ефектът от този начин на
управление е намаляване на разходите за електрическа енергия на помпите с от 10 до 30%.
Сред последните интересни проекти, реализирани с продукцията на
Делта Електроникс, е автономна
помпена станция, която няма външно
захранване. През деня електричеството се осигурява от слънчеви
клетки, които захранват инвертора
и батериите. През нощта консумацията е намалена и е достатъчно да
се захрани директно от батериите.
Захранването е директно по DC шина
както от слънчевите клетки, така
и от батериите. По този начин се
намаляват разходите за допълнително електрическо оборудване и се
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опростява електрическата схема.
Това позволява допълнителна икономия. Системата е оптималният вариант за отдалечени райони, където няма централно захранване или
директно на полето. В тези отделни случаи, както се подразбира, разходите на потребителите за електрическа енергия, доставяна от
енергийните оператори, могат да
намалеят до 0%.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс

Siemens предлага
ефективни софтуерни
решения за
оптимизирано
използване на
енергията
Енергийният мениджмънт допринася за по-голяма възвръщаемост на
печалбата, а инвестирането в съответните технологии и решения води
до спестяване на енергия и разходи,
което е предпоставка за устойчиво
развитие. Управлението на енергията играе решаваща роля за повишаване на производителността, което
на свой ред повишава значително
конкурентоспособността на дадена
компания и това важи за всички сектори.
Увеличаващите се цени на енергията, все по-строгите изисквания
за опазване на околната среда и
стремежът за сертифициране по
стандарта за управление на енергията EN16001 – това са няколко основни причини, налагащи интегрирането на отлично функциониращ енергиен мениджмънт. Значим фактор,
който трябва да се спомене в тази
връзка, е Рамковата конвенция на
ООН за изменението на климата от
1992 г. Тя признава съществуването
на проблема и поставя за крайна цел
стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в
климатичната система. Страните
по Конвенцията трябва да предприемат специфични действия, например намаляване на емисиите на пар28

никови газове с известен процент
чрез приемане на протоколи към
Конвенцията. Такъв е и приетият
през 1997 г. Протокол от Киото,
който поставя количествени цели за
намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически
всички основни сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога. България ратифицира
Протокола от Киото на 17 юли 2002
г., с което се присъедини към усилията на международната общественост за борба с изменението на
климата.
Българското енергийно законодателство е приведено в съответствие с европейското чрез измененията на Закона за енергетиката
(ЗЕ) от 17.07.2012 г. и подзаконовите нормативни актове, които се
транспонират към директивите за
независимост на операторите на
преносни мрежи (за пренос на електрическа енергия и на природен газ),
определяйки основни играчи на енергийния пазар. За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия
операторът на електропреносната
мрежа организира пазар на балансираща енергия в съответствие с
правилата за търговия.
Сред основните задачи на енергийния мениджмънт в тази връзка е
да бъдат събрани данни, които позволяват да се направи първоначална оценка на потенциала за енергоспестяване и да се създаде база за
интелигентно и ефективно управление на енергията, приемайки, че потреблението на енергия е вече изяс-

нено. Само тогава могат да бъдат
точно контролирани и анализирани
съответните измервани променливи – например консумацията на енергия, профилът на натоварване, температура, разход и др.
Siemens предлага софтуерни решения за отчитане, визуализиране и
анализиране на енергийните потоци,
като SIMATIC powerrate. SIMATIC
powerrate представлява система за
мониторинг и управление на енергията на базата на WinCC и PCS 7.
Целта е ефикасно събиране, изчисляване и регистриране на всички данни за енергията с фокус върху оптимизираното й използване.
След като енергийните потоци
бъдат дефинирани и големите консуматори на енергия са идентифицирани, трябва да се изчисли конкретният потенциал за енергоспестяване. Въз основа на този резултат
може да се определи икономическата ефективност на възможните
мерки и да се дадат насоки за вземане на инвеститорски решения. На
базата на параметрите на предприятието чрез софтуерни приложения
на Siemens може прецизно да се изчисли потенциалът за енергоспестяване за конкретния обект и икономическата ефективност на възможните мерки за подобрение.
Основната функционалност на
специализирания софтуер B.Data е
постоянното енергийно и материално балансиране на потребяващите
енергия системи и товари, разпределянето на енергийните разходи по
разходни центрове и прехвърлянето
на данни в ERP системата (интегрирана система за управление на предприятието, например SAP R/3 или
друга). Софтуерни модули генерират
ключови индикатори на експлоатационните качества с помощта на автоматичен анализ на данните или
правят прецизни предвиждания за
консумацията на електроенергия за
бъдещи периоди. Тези ключови индикатори и предвиждания формират
базата за повишаване на енергийната ефективност на производствените предприятия и системи.

инж. Бойко Бойков,
технически експерт Системи за
автоматизация, Siemens
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SOCOMEC е удостоена с наградата на
Фрост&Съливан "Компания на 2014 г."
Френската компанията SOCOMEC, водещ производител на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) получи
призa "Компания на годината '2014" от
световния лидер в областта на глобалните пазарни, технологични и икономически проучвания и анализи "Фрост&Съливан"
- Ню Йорк, съобщиха за TLL Media от фирма DTS - Цифрови Преносни Системи. Наградата се връчва за реализираната амбициозна стратегия за развитие и растеж от страна на SOCOMEC през 2014,
както и за отличните й постижения в областта на иновативните UPS технологии, максимално адаптирани към изискванията на пазара. Тази награда обосновава високата степента на персонализиране и уникалността на продуктите, престижа и разпознаваемостта на марката
и най-вече адаптираността на продуктовите линии към развиващите се тенденции на пазара.
Отличието не е първото за
SOCOMEC от този най-престижен маркетингов анализатoр. Подобни награди
е получавала през 2003 за "Удовлетвореност на клиентите", през 2006 за "Продуктови иновации", през 2009, за "Продуктова стратегия", а през 2013 г. компанията бе отличена в европейската класация на "Фрост&Съливан" за "Продуктова диференциация", отчитайки високите
й резултати в четири различни и допълващи се продуктови направления: критично електрозахранване, контрол и бе-

зопасност на електрообзавеждането,
решения за енергийна ефективност, соларна енергия.
"Socomec работи изключително успешно в намирането на нови пазарни сегменти, подходящи за реализиране на продукцията си, от една страна, а от друга, за продуктова диференциация с дизайн и характеристики, съобразени по
такъв начин, че да паснат на актуалните изисквания на пазара", коментираха
от Frost & Sullivan Industry Analyst в подкрепа на престижното отличие.

Socomec следва твърдо линията на
проектиране на продукти с добавена
стойност и функционалност, които подобряват производителността, надеждността и общата електрическа защита на оборудването на клиентите. Всички UPS устройства са проектирани така, че да осигуряват енергийна ефективност и ниска енергоемкост не само при
пълно натоварване, но и под частичен
товар, както и във сички останали свои
работни състояния.
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Изключителното фокусиране върху качеството се застъпва още на етап проектиране с приоритет към енергийната
ефективност и устойчивостта на откази. Socomec е една от първите компании,
които въвеждат новаторската "3-Level"
технология в своите UPS-и, която се базира на сложни цифрови преобразуватели и системи за управление, контрол и мониторинг. Благодарние на тази технология, ефективността на работа надвишава 96% в режим на двойно преобразуване, което гарантира абсолютната защита на оборудването при минимален разход на електроенергия. Цялата продукция на компанията се подлага на строги
тестове още в процеса на производството с оглед да се гарантират максимално качество и надеждност.
"Тази най-престижна награда, присъдена ни от "Фрост&Съливан", е доказателство за нашата иновативна устременост и отдаденост към нуждите на
клиентите ни", заяви с гордост Денис Сале, маркетинг директор на компанията.
"Един от показателите, които експертите на "Фрост&Съливан" са отчели при взимане на решението, е бил отдадената и ефективна работа на дистрибуторите на Socomec в различните региони на света включително и в България, както и репутацията на компанията като независим и доказан производител на качествени продукти и услуги ",
добавят от DTS - Цифрови Преносни Системи - изключителен дистрибутор за
България.

1330 София; бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 2Е;
БЦ Сердика, сграда 1, ет. 1, офис 110
тел. 02 9310397, 831 5678, 4412271
e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.co
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Новите ВЕИ технологии
стават все по-ефективни
и икономически изгодни
Себастиан Ньотликс, управител на
Nvision Energy, пред сп. Енерджи ревю

Аз съм предприемач в областта на
възобновяемата енергия. Управител
съм на основаната от мен преди 8
години в България фирма Nvision
Energy. Днес компанията управлява
няколко енергийни централи в страната.
Основният дял от бизнеса ни обаче е извън Европа. През 2014 г. създадохме представителство в Пакистан – първото дъщерно дружество
на българска компания в тази държава. От началото на тази година
функционира наш офис и в Кения. Към
момента работя предимно там.
В основата на бизнеса ни е предлагането на соларна енергия на достъпни цени на търговски и индустриални субекти. Осигуряваме на клиентите си гарантирани спестявания
без нужда от допълнителни инвестиции от тяхна страна. Решихме да се
фокусираме именно върху този бизнес
модел и върху пазарите извън Европа
благодарение на дългогодишния си
опит в областта, който описах подробно в новата ми книга "Green rush"
("Зелена суматоха").

лобирам за възобновяемите енергийни източници. През годините наблюдавах едни и същи проблеми да
възникват на всеки следващ нов
пазар. Имах усещането, че тези
наблюдения и научените уроци трябва да бъдат споделени с аудиторията. Миналата година прекарах в
Лондон, където най-накрая стигнах
до решението да напиша тази книга. Тя е насочена към всички, които
имат интереси в областта на възобновяемата енергия и се питат как и
защо тези технологии успяват или
не успяват да се наложат на нововъзникващите пазари. Целевата
аудитория, разбира се, включва и
професионалистите, ангажирани в
сектора. Не на последно място, книгата е предназначена и за всички
специалисти, работещи в сферата
на енергетиката, включително законотворците и регулаторите.
Изненада ме положителната и
възторжена реакция от страна на
хора, които не работят във ВЕИ
индустрията. Те споделят, че са
впечатлени от въведението към
климатичните промени, соларната и
вятърна енергия в книгата, както и
от това, че четивото прави опит да
представи обективна, а не чисто
лобистка гледна точка.

Защо избрахте да споделите опита си в сферата на възобновяемата енергия в книга? Кои са целевите ви читатели и какви отзиви за
"Green rush" получихте дотук?

Кои са основните предизвикателства пред ВЕИ технологиите на
нововъзникващите пазари? Как ще
обясните феномена "Зелена суматоха"?

От дълги години пиша, говоря и

Ако проследите развитието на

Уважаеми г-н Ньотликс, бихте ли
се представили пред читателите
на сп. Енерджи ревю? С какви дейности се занимавате към момента?
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пазарите на възобновяема енергия в
Испания, Италия, Гърция, България,
Румъния, Чехия и дори Украйна, ще
видим, че предизвикателствата, проблемите и неприятните последици от
този феномен следват един и същ
модел. Обикновено възникващите ВЕИ
пазари бързо стават икономически
ефективни с потенциал за скокообразно развитие. Те се различават от
утвърдените пазари, които постепенно и доста по-плавно са се развивали и вече разполагат със значителни инсталирани мощности. Тази моментална икономическа жизнеспособност може да е следствие от много
фактори. Обикновено причината е нов
закон, нови регулаторни цени за зелени сертификати или преференциални тарифи за ВЕИ енергия.
Мигновеното развитие на технологиите се посреща от индустрия
(особено соларната), която е свикнала бързо да реализира и оползотворява техническите и финансови
ресурси. Това неизменно означава, че
бързата икономическа ефективност
е следвана от много нови соларни и
ветроенергийни мощности, които
биват пускани в експлоатация. Мащабните внедрявания обаче се развиват много по-бързо от регулаторната рамка в областта, където
обикновено цените се ревизират
веднъж годишно. Всичко това води до
брой 2/2015
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натрупване на проблеми. Ако заложените тарифи например, са с една
идея по-високи или не отразяват
бързо спадащите цени на оборудването, държавите могат да се окажат с цяло десетилетие напред в
изпълнението на енергийните си
цели само след няколко месеца.
Този цикъл обикновено завършва с
рязка реакция от страна на регулаторите и законодателните органи
в областта, които правят опити да
си върнат част от приходите на
операторите на неочаквано построените вятърни и соларни инсталации. Резултатът от всичко това
често е изнервяща и скъпа бъркотия
за всички засегнати страни. Разработчици, инвеститори, политици,
производители на конвенционална
енергия и мрежови оператори редовно се сблъскват с този проблем на
нововъзникващите пазари. Ето защо
в последната секция от книгата
правя опит да систематизирам наученото от наблюдението на този
повтарящ се модел.
Как бихте оценили сегашното
състояние на ВЕИ сектора в България и в Европа като цяло? Какво е
необходимо да се промени и в каква посока?

Към момента няма почти никаква
перспектива за развитие на възобновяеми енергийни мощности в
България. Това е тежък период за
собствениците на съществуващи
вятърни и соларни централи. Много
от тях понасят съществени загуби.
По мое мнение е необходимо в България да се въведе по-интелигентно
ценообразуване що се отнася до
електроенергията. Домакинствата
и компаниите, които биха могли да
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си го позволят, би трябвало да плащат малко по-високи цени, за да е
налице печалба в енергийния сектор.
Т. нар. средна класа трябва да плаща точно толкова, колкото е необходимо, за да се покрият реалните
цени на енергията. Най-бедните,
както и държавните институции
като училища и болници, би трябвало да могат да се възползват от пониски цени. Остатъкът до реалната стойност може да се субсидира
чрез излишъка, генериран от найзаможните потребители. В дългосрочен план това е устойчиво решение. Като пример за работата на
този механизъм на практика бих
могъл да посоча модела на ценообразуване в Колумбия. Той е умен, прост
и най-важното - ефективен.
Кои са последните технологични
достижения в областта на зелената енергия, които бихте искали да
видите реализирани и внедрени на
практика?

Постоянно се разработват и развиват иновации в соларния и ветроенергийния сектор. С всяка изминала
година технологиите стават все поефективни и все по-изгодни икономически. Най-важният сегмент, който
може коренно да промени пазара, са
системите за съхранение на енергия.
На новите за нас пазари, Източна
Африка и Пакистан, вече можем да
внедряваме соларни инсталации в
комбинация с такива системи, които
се доказват като рентабилна и екологична алтернатива на дизеловите
генератори и електроенергийните
мрежи в провинциите. През следващите пет години, ако технологиите за
съхранение на енергия продължат да
се развиват със същите темпове, ще

можем да наблюдаваме фундаментална промяна на пазара на електроенергия, тъй като все повече потребители ще се изключват напълно от мрежата и ще разчитат само на акумулаторни системи.
Какво е необходимо за превръщането на най-иновативните технологии в икономически и пазарно
жизнеспособни решения?

Необходимо е да бъдат налице три
условия. Първо, технологията трябва да е надеждна и лесна за изпълнение. Иновацията се утвърждава найуспешно, когато може лесно да се
разпространява. Второ, необходими
са подходящите финансови решения.
Стотици милиони хора в Африка например биха могли да спестят много пари чрез преминаване към соларни фенери или отоплителни и готварски уреди с по-чисти процеси на изгаряне. Периодът на възвръщаемост
на инвестицията при тези технологии е само няколко месеца. За съжаление, много хора не биха могли да
си позволят да вложат дори 20 или
40 долара в такова оборудване. Умно
финансово решение за африканските
страни би било отпускането на микрокредити, които да направят тези
иновации достъпни за хората. И не
на последно място, предприемачите
трябва да имат воля за реализацията на такива технологии. Дори и найиновативните решения с осигурено
финансиране няма да получат пазарна реализация без ентусиазиран, квалифициран и отдаден екип, който да
вярва в тези технологии и да не се
отказва от тях, докато не ги реализира. Аз и много мои колеги в тази
област в Африка се борим именно за
това.
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Вихрови горелки
К

ато устройство, грижещо се за контрола и регулирането на процесите по постоянното изгаряне на
горивото в дадена отоплителна система, е важно горелките да са съобразени с изискванията за безопасност. От друга страна обаче, от горивните системи
се очаква да отговарят на постоянно нарастващите
очаквания за повишаване на енергийната ефективност
и екологосъобразността на конкретното производство.
Подходящо решение, набиращо все по-голяма популярност в различни сфери на индустрията, са т. нар.
вихрови горелки. Те намират приложение в различни
производства с екстремни условия на работа, както и
в електроцентрали, използващи въглеводородни горива и горивни смеси. Вихровите горелки се основават
на нов принцип на функциониране на самия горивен
процес, а именно подаването на гориво и „първичен“ и
„вторичен“ въздух поотделно, като последният се
завихря. Чрез вихровите горелки прахообразната горив-

на смес и вторичният въздух се подават в пещта във
вид на усукани струи.
Нискоемисионните вихрови горелки работят с производителност от 4 до 11-12 t/h, което определя тяхната
топлинна мощност от 25 до 75 МW.
Структурата на горивната смес, която излиза от
вихровите горелки, до голяма степен зависи от вида и
конструкцията на завихрящите устройства. Когато
устройството завихря в една спирала, завъртането на
потока зависи от съотношението на площта на напречното сечение на усукване на входа на тръбата към
квадрата на диаметъра на изходната секция, чиято
препоръчана стойност е в диапазона 0,4-0,6. Лопатковите устройства се изработват с въртящи се по допирателната или неподвижни перки на входа на канала за
вторичен въздух или с осеви перки на изхода на канала
за вторичния въздух.
Вихровите горелки са се доказали при парогенераторите със средна производителност и там те намират
най-голямо приложение. С прехода към мощни и свръхмощни парогенератори ролята на този вид горелки намалява.

Устройство на вихровите горелки
Вихровите горелки се състоят от горивна камера и
пламъчна тръба, които са отделени една от друга чрез
регулатор, контролиращ изгарянето на горивовъздушната смес. В горивната камера са разположени една
изпарителна система, инсталирана към вътрешната
страна на стената на камерата, запалваща система и
втора изпарителна система с отвор за подаване на
въздух. В предната част е монтиран и центробежен
компресор, който е фиксиран върху цилиндричната горивна камера, на която е монтиран и фланец с радиални
отвори за всмукване на въздух. Възпламеняващото устройство е разположено в корпуса на компресора срещу специален отвор, през който постъпва горивовъздушната смес. Изпарителят на горивната камера е с ъглов
преход към цялата площ на фланеца и е свързан коаксиално с вътрешната част на стената на горивната
камера по дължината на тръбата.

Метод на изгаряне на горивото
Методът на изгаряне на горивовъздушната смес при
вихровите горелки се състои в отделно подаване на
гориво и окислител (обикновено въздух) чрез разпределение и възпламеняване на горивото под формата на
тънък филм. Двете струи се сблъскват с лопатковите
устройства и се смесват, като горивовъздушната смес
се разлива по лопатките, образувайки тънък слой, кой-
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то се разпръсква към стените на
горивната камера. Сместа се завихря и възпламенява в горивната камера. Горящата смес затопля отново
контактните зони и благодарение на
топлообмена през стените на лопатките загрява предварително слоевете подавано гориво и окислител
преди смесването им. Скоростта на
подаване на струите гориво и окислител се поддържа между 6 и 8 m/sec,
а ъгълът на сблъскване на двете
струи със стената на камерата –
между 90 и 120° по посока на стичането на горивовъздушния филм.

Нискозавихрящи горелки
В основата на низкозавихрящите
горелки е лопатково завихрящо устройство с два канала за движение на
флуидите. Двата реагента – горивото и оксидантът, преминават през
отворите на централния канал и
празните места между лопатките.
Тази конструкция осигурява ниско и
равномерно завихряне, което произвежда стабилен пламък.
Нисковихровото изгаряне е аеродинамичен метод за стабилизация
на пламъка. Разработен първоначално за научни цели, методът постепенно се доказва като фундаментално различна и по-ефективна алтернатива на високовихровото изгаряне поради специфичния турбулентен
поток и качествата на пламъка.
Технологията позволява висока
гъвкавост при проектирането на
различни конструкции нисковихрови
горелки.
Благодарение на отличните си
възможности за изгаряне на ултратънки слоеве горивовъздушна смес
и произвеждане на изключително
тънки пламъци, които излъчват много малки количества азотни оксиди,
иновативният нисковихров метод
постепенно се утвърждава като
ултранискоемисионна, опростена и
стабилна технология при нискоемисионните горелки, интегрирани в
индустриални отоплители и газови
турбини за производството на електричество.
Нисковихровото изгаряне може да
бъде изпълнено по два начина. Оригиналният подход използва малки
струи гориво и окислител, като подаващите дюзи сами генерират заЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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вихрянето благодарение на оттласкването на струята от стената на
горивната камера и движението й в
окръжност около оста на въртене в
посоката на стичане на горивовъздушната смес.

Впръскването на
предварително смесен
флуид
от гориво и окислител е широко
разпространена технология при вихровите горелки. За целта се използват газообразни горива, които се
смесват равномерно с количество
въздух, по-голямо от необходимото
за изгарянето им. Получава се горене с излишък на въздух. При този
метод пламъкът съзнателно бива
отслабен с цел потискане образуването на азотни оксиди чрез поддържане на по-ниска температура
на пламъка. Отслабването на пламъка, за съжаление, води до някои нежелани ефекти, включително високи емисии на въглероден монооксид,
непълно изгаряне, а понякога и нестабилност на пламъка. Такава
нестабилност би могла да предизвика сериозни колебания в налягането в горивната камера, което от
своя страна да повреди или блокира двигателите и оборудването.
Нисковихровото изгаряне може да
се справи с предизвикателствата
на изгарянето на предварително
миксирана горивовъздушна смес и да
се възползва от всички негови предимства.
С повишените изисквания към
екологичната политика на производствата в световен мащаб се счита, че внедряването на решения
като нискоемисионни горелки, каквито са вихровите, е добро решение за намаляване на вредното влияние върху околната среда. Използването им, наред с екологичните
ползи, елиминира необходимостта
от използването на допълнително
оборудване. Нискоемисионните вихрови горелки са относително евтино и лесно за приложение решение,
като тяхно основно предимство е
възможността да бъдат монтирани както на съществуващи, така и
на нови котли.
Статията е реализирана със съдействието на доц. д-р инж. Пенка Златева
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Иновативни
технологии в
нефтената и
газова индустрия
В

наши дни иновациите бързо
навлизат във всички сфери на индустрията, включително в сектори, в
които работите с десетилетия са
се извършвали по един и същи начин.
Не прави изключение и нефтената и
газовата индустрия, където съвременните технологии не само правят
процесите по-ефективни и лесни за
изпълнение, но и цялостно променят
глобалния пазар на течни изкопаеми
горива. Днес в сондажа и добива на
нефт и природен газ се използват
роботизирани системи, гъвкави сонди, комплексни софтуерни и хардуерни технологии и редица други съвременни технологични решения, които
оптимизират операциите и производителността и подобряват възможностите за мониторинг и контрол.
Подобен технологичен бум индустрията преживява през 60-те години на миналия век, когато втечняването на природен газ за първи път
позволява компресирането му до 1/
600 от обема на изходния продукт.
Това дава възможност на компаниите в сектора да транспортират
добития газ до отдалечени локации,
без да са зависими от физическата
газова инфраструктура.
Днес технологиите се развиват
все по-бързо, за да компенсират
постепенното изчерпване на ограничения ресурс. Те са насочени към
оптимално оползотворяване на разработените находища и осигурява34

не на достъп до залежи от въглеводороди в трудно достъпни локации.
Сериозен фокус инженери, разработчици и производители на технологии
в областта поставят върху все поинтелигентни съвременни решения
за сондиране, добив, рафиниране и
транспортиране на течните и газообразни въглеводороди.

Безплатформен сондаж
През последните години се правят
все повече опити за разработването на технологии, които да елиминират зависимостта на операциите
по проучвателен сондаж и добив на
нефт и природен газ от неизменните досега платформи. Сред последните технологични иновации са
подводните компресорни системи,
които изключват нуждата от строежа на гигантски, скъпи и времеемки конструкции над повърхността.
Вместо това всички необходими
конструкции и оборудване могат да
бъдат монтирани директно към
морското или океанското дъно. Такива технологии значително улесняват и ускоряват добива на нефт и
природен газ, а ползите от все помасовото има прилагане могат
напълно да компенсират разходите
за закупуване и инсталация на новите системи в дългосрочен план. В
допълнение, значително намаляват и
експлоатационните разходи. Такава
подводна инсталация от няколко
години функционира в Норвегия, като
ефективността на добива от без-

платформеното съоръжение се е
увеличила от 49 на 55%.
Много компании в сектора все още
разчитат на конвенционални платформи и плавателни съдове за технологично и енергийно обезпечаване
на операциите. С развитието на
безплатформения сондаж обаче
съоръженията ще стават все поавтономни и ще могат да бъдат
захранвани и управлявани директно
от брега, вместо да зависят от
спомагателни конструкции и плавателни средства.

Роботизирани системи и
решения за
автоматизация
Технологичният напредък в роботиката постепенно обхваща и нефтената и газовата индустрия, където внедряването на роботи може
коренно да промени технически и
морално остарелите технологии. В
допълнение, заместването на човешката дейност с роботизирани операции повишава безопасността за
персонала и практически елиминира
риска от човешка грешка. Роботите се отличават с висока прецизност и възможност за пълна повторяемост и проследяемост на действията, като осигуряват и много
по-висока скорост на извършваната
работа. Интелигентни роботизирани системи биха могли да заместят
служителите не само при експлоатиране на оборудването, но и при вземането на решения, както и в мониброй 2/2015
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торинга и наблюдението на съоръженията.
Редица компании вече изпробват
роботизирани технологии за различни операции, като в експлоатация са
например плаващи роботи със соларно захранване и с тегло малко повече от 100 кг, които "патрулират"
около офшорните съоръжения и осъществяват ефективно наблюдение
отблизо на работата, без да е необходимо това да се контролира от
оператор. Друго иновативно решение са микророботи, които се използват за инспекция на тръбопроводите и са в състояние да изпращат данни и изображения в реално време към централизирана контролна система. Така те улесняват
експлоатацията и поддръжката,
както и отстраняването на аварии
без нужда от време- и разходоемки
инспекции от техници.
Интелигентни системи се използват все по-масово и за автоматизация на съоръженията, като съвременните софтуерни и хардуерни
технологии позволяват ефективна
комуникация между отделните системи и възможност операциите да
бъдат извършвани изцяло на "автопилот".

Системи за събиране и
обработка на данни
Мащабните операции по добив на
нефт и природен газ изискват и мащабни системи за мониторинг и контрол на процесите. Нефтената и
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газовата индустрия винаги до голяма степен е зависела от събирането
и анализирането на информация с
оглед високорисковите и скъпи операции и сложността на оборудването. Наличието на достатъчен за
адекватен анализ обем данни е ключово още на фаза проучване, тъй като
мащабът на сондажните и добивните дейности изисква прецизна икономическа обосновка преди инициирането им, а изкопаването само на един
кладенец на погрешно място може да
коства на компаниите милиони долари. Това важи в особена степен за
офшорните потенциални добивни
локации, където разходите за екст-

ракция са още по-високи.
Съвременните технологии за събиране на данни позволяват инсталиране на измервателни уреди и системи
в различни ключови зони, изпращане
на информацията към специализиран
софтуер, който обработва, анализира и архивира данните и дава възможност за цялостен мониторинг, включително прогнозен. Тези възможности улесняват експлоатацията и поддръжката, редуцират времето за
реакция при настъпили или потенциални аварии и намаляват разходите
за извършване на операциите, като
същевременно значително повишават ефективността им. Възможни
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газ, нефт, въглища
тивност в дългосрочен план, въпреки високата първоначална цена за
закупуване и инсталиране.

"Супер бактерии" се
борят с петролните
разливи

решения са сензори, монтирани на
оборудването за екстракция и проучвателните сонди, буйове, които отчитат стойностите на различни параметри и изпращат сигнал към софтуера чрез радио- или GSM комуникация, както и технологии за висококачествени (включително триизмерни) електромагнитни и микросеизмични изображения.
Най-голямото предизвикателство
пред всички тези системи е прогнозното моделиране на операциите, за
да е възможно максималното им
оптимизиране и елиминирането на
потенциални проблеми.
Интересна и иновативна технология, която би могла да бъде използвана за ефективно събиране и обработка на данни в нефтената и
газова индустрия, е разработена от
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учени от Калифорнийския университет. Системата, наречена "Smart
dust", включва милиони сензори с големината на оризово зърно, базирани на микроелектромеханични системи (MEMS). На теория те могат да
бъдат разпръснати по цялото земно кълбо и да се превърнат в глобална мрежа за събиране на информация
в реално време, която да комуникира с мащабна база данни, достъпна
от всички платформи и рафинерии по
света.
Подобни технологии в по-малък
мащаб активно се разработват през
последните години, а много компании
вече ги използват на практика, за да
оптимизират операциите си. Предвид огромните ползи от внедряването на такива технологии, те се
отличават с висока разходна ефек-

Освен инженери, специалисти по
роботика, геолози, статистици и
химици, в съвременната научноизследователска дейност в областта
на технологиите за добив на нефт и
газ се ангажират и все повече биолози. Причина за това е потенциалът
за прилагане на различни технологии,
използвани в пречиствателните
станции за отпадъчни води например, в нефтената и газова индустрия. Сред най-иновативните разработки в областта е процес за елиминиране на петролни разливи чрез
т.нар. супер бактерии. Досега за
тази цел се използваха специални
химикали, които разлагат нефта до
съставните му въглеводороди.
Като заместител на тази технология, която има своите значителни недостатъци, учените генетично са изменили два вида бактерии,
които могат да разлагат въглеводородите до мастни киселини. Някои
от тези модифицирани бактерии
могат да запазят активността си
при много ниски температури, което означава, че технологията може
да бъде използвана дори в полярните райони. Същността й се състои
в просто ускоряване на естествени
природни процеси, но ефектът от
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газ, нефт, въглища
прилагането й би бил огромен. Засега технологията е все още на фаза
лабораторна разработка и предстои
да бъдат решени много предизвикателства преди успешното й и масово прилагане на практика.

Лазерно сондиране
Все по-активно се търсят нови
приложения на лазерните технологии,
които цялостно промениха науката и
индустрията. Лазерите притежават
значителен потенциал за оптимизиране на разнородни операции, свързани с рязане, пробиване и сондиране.
Това насочва учените и инженерите
към разработка на лазерни технологии за сондаж на нефтени кладенци.
Ако такава технология в бъдеще
стане икономически жизнеспособна и
получи мащабна пазарна реализация,
това със сигурност ще промени нефтената и газовата индустрия завинаги, многократно увеличавайки
възможностите за добив.
Лазерното сондиране е изцяло нов
подход към тази иначе добре развита операция. Технологията е базирана на трансфер на монохроматична,
кохерентна светлина по познатия
физичен принцип, по сноп оптични
влакна в лазера от върха му към
повърхността. Светлината е с изключително висока насоченост, която се постига чрез преминаването
й през серия от лещи.
Учените вярват, че иновативното
приложение на тази вече утвърдена
технология ще допринесе за пробиване на скалната маса в пъти по-бързо
от конвенционалните методи. Това
значително би разширило възможностите за екстракция и би намалило
разходите за сондаж на кладенци.
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Друго предимство на лазерната
технология е, че може ефективно да
пробива дори скали с много висока
твърдост, без износване на скъпи
сондажни машини и компоненти и без
продължителни прекъсвания на операциите за подмяна на сондажните
свредла. Допълнителна възможност
на лазерното сондиране е способността на лазера леко да разтопява
повърхността на стените на сондажния кладенец така, че да бъде
елиминирана нуждата от монтаж на
стоманени обшивки отвътре. Лазерните сондажни системи биха могли
да включват и различни типове сензори и технологии за събиране на
информация (включително изображения в реално време), която по оптичния сноп да бъде изпращана обратно към процесора на системата.

Технологии за 3D
подповърхностни
изображения
С цел повишаване на качеството
на събираната информация и по-висока ефективност на проучвателните дейности в нефтената и газова
индустрия, учени са разработили
иновативна система за подповърхностен 3D мониторинг, която осигурява висококачествени изображения
на базата на последните достижения в геоложките и геофизичните
образни технологии. В комбинация
със съвременните възможности на
компютърното моделиране, иновативната система събира, обработва и анализира електромагнитни
данни, които превръща в 3D изображения с висока резолюция. Технологията позволява на операторите на
проучвателни програми и съоръжения

да проверяват дали в избраната
локация наистина са налице залежи
на въглеводороди, което значително намалява разходите на индустрията за напразно сондиране и спомага откриването и разработването
на нови добивни локации.
Сеизмични образни методи отдавна се използват за идентифициране
на геоложки структури, които индикират наличието на залежи на въглеводороди. Тези методи обаче допускат значителни грешки, тъй като
трудно различават вида на откритата субстанция. Съвременните геофизични технологии използват електромагнитни сигнали, които са високочувствителни към разликите в
съпротивлението на въглеводородите в сравнение с други вещества.
За да улеснят анализа на получената информация, учени от националната лаборатория Lawrence Berkeley
в САЩ са разработили система за
подповърхностна електромагнитна
картография, базирана на усъвършенствани геофизични образни технологии и сложни компютърни алгоритми. По този начин се допълва и прецизира информацията, получавана
чрез конвенционални електромагнитни проучвания в нефтения и газов сектор. В основата на технологията е комплексен софтуер, който
отговаря за обработката на получените данни от двата типа системи
и превръщането й в детайлно 3D
изображение. Технологията вече се
използва в няколко големи нефтени
и газови компании по-света, а внедряването й носи потенциални ползи на стойност милиарди долари за
откриването и проучването на нефтени и газови находища.
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Български студенти
преминаха стажантска
програма в "Уестингхаус"
През 2014 г. четирима български студенти от технически специалности преминаха стажантска програма в "Уестингхаус Електрик Къмпани". Като част от подписаното през миналата година споразумение с
Техническия университет в София двама от тези студенти работиха
в централата на "Уестингхаус" в Кранбери Тауншип, Пенсилвания, САЩ.
Другите двама, идващи от технически университети във Великобритания, прекараха няколко месеца в Европейския развоен център на
"Уестингхаус" за проектиране на системи за контрол и управление,
базиран в София, България.

Георги Христов:
Стажът предлага
пълноценен опит в
индустрията като
дипломиран инженер
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По време на моя стаж бях под
наблюдението на старши инженерпроектант. Работих по големите
проекти под негов контрол, които се
провеждаха в офиса в София. Моите
задачи бяха свързани с обработка на
технически данни, а също така разработвах логически схеми чрез специализиран софтуер. Запознах се и с
начина на работа на компанията,
научих се как да поддържам добра
офис етика и участвах в специализирани дискусии и срещи.
Ядрената енергетика беше ли
позната за Вас материя, преди да
се присъедините към "Уестингхаус"?

Как взехте решение да кандидатствате за стаж в "Уестингхаус"?

След като наскоро получих бакалавърска степен в областта на електронното инженерство, бях нетърпелив да натрупам опит и практика. Това
ме мотивира да си потърся стаж, а
възможността да работя в "Уестингхаус" като младши инженер-проектант пасна идеално на моята представа за развитие. Имайки предвид
репутацията на "Уестингхаус" на водеща фирма в областта на ядрената
енергетика, която работи с високо

Върху какви задачи и проекти работихте по време на стажа си?

квалифицирани специалисти, знаех, че
това би било голяма първа стъпка в
професионалната ми кариера.

Бях запознат с ядрената енергетика, затова знаех, че "Уестингхаус" е една от водещите компании, които работят в областта. По време
на стажа ми имах специализирани
лекции, които допълнително усъвършенстваха познанията ми и задълбочиха интереса ми. Посетих и работеща атомна електроцентрала, за да получа по-ясна представа
за картината като цяло, която
включва както теоретични, така и
практически аспекти.

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика
Какво е Вашето впечатление от
технологията AP1000®?

Централите AP1000® ще променят играта в областта на ядрената енергетика заради своя ефективен дизайн по последен модел, новаторския подход при разработването
на системите за безопасност, разходно-ефективното изпълнение и подългосрочното и устойчиво функциониране. Този дизайн е решението на
бързо нарастващото търсене на
устойчива енергия, особено след
последните събития от Фукушима.
Бихте ли препоръчали този стаж и
на други студенти?

Да, защото той предлага пълноценен опит в индустрията като
дипломиран инженер. Да бъдеш сред
топ специалисти, да прилагаш теоретичните си знания на практика,
докато участваш в мащабни проекти в реално време, генерира голяма
мотивация и те подготвя за бъдещата ти работа.
Какво място заема ядрената енергетика в бъдещото развитие на
България?

България разчита на ядрената
енергетика от доста време и показва интерес към разширяването на
индустрията. Това се дължи на функциониращата "АЕЦ Козлодуй". Ето
защо смятам, че ядрената енергетика ще играе все по-важна и активна
роля.

Гаврил Боровански:
Получих добра
възможност за нови
знания
Какво ви привлече в стажантската програма на "Уестингхаус"?

Исках да съм стажант в "Уестингхаус" заради репутацията на компанията, нейните високи постижения
и иновативни инженерни решения.
Освен това винаги съм се интересувал от ядрената промишленост и
работата в "Уестингхаус" дава перфектната възможност да научиш повече за индустрията. Също така се
интересувам от теория на управлението и автоматизацията, а работата в "Уестингхаус" позволява да
се учиш и да наблюдаваш как се провеждат мащабни проекти и какво
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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правят инженерите, занимаващи се
с проектиране на цифрови системи
за контрол и управление.
По какви задачи и проекти имахте
възможността да работите в рамките на стажа си?

По време на стажа ми имах задачата да разработя логиката зад
алармената система, използвайки
съществуваща база данни и също да
работя за създаване на нови шаблони за функционалните инженери на
екипа с помощта на Microsoft Visio.
Ядрената енергетика беше ли Ви
позната материя преди да се
присъедините към "Уестингхаус"?

Имах основни познания в областта на ядрената енергетика и обща
представа за това как работи ядрена електроцентрала. По време на
стажа си в "Уестингхаус" научих повече за безопасността на атомните електроцентрали, основите на
ядрената физика и разликата между
различните видове АЕЦ.
Какво е Вашето впечатление от
технологията за централи
AP1000®?

Впечатленията ми от AP1000® са,
че това е нов подход към начина, по
който ядрените електроцентрали
могат да се изграждат, както и е
вариант за по-модерно и по-безопасно решение за съществуващи съоръжения.
В каква посока виждате развитието на ядрената енергетика в България?

Вярвам, че ядрената енергетика
ще бъде неразделна част от бъдещето на България, тъй като това би
позволило на страната да бъде енер39

ядрена енергетика
гийно независима и самостоятелна,
като същевременно ще се осигури
източник на чиста и екологична
енергия.

Борис Кузманов:
Работех
едновременно върху
задачи от бизнес и
технически тип

Как бихте описали опита си от
работата в централата на "Уестингхаус"?

Това е първото ми посещение в
САЩ и централата на "Уестингхаус".
Бих описал опита си като много
положителен и полезен най-вече заради новите хора, които срещнах, а
също и заради новата информация и
новите знания, които придобих. Мисля, че това е опит, който ще ми
помогне в бъдещите ми цели и задачи.
Каква е ролята на ядрената енергетика за бъдещето на страната?

Всъщност България е един от
европейските ядрени пионери, така
че ядрената технология е добре
разпространена в енергийния сектор
и мисля, че в бъдеще би било по същия
начин. Според мен бъдещето на ядрената енергетика в България е
светло и можем да развием някои от
по-важните проекти в сферата на
разработване на проекти, но също
така и в областта на извеждането
от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци.

Какво ви мотивира да потърсите
възможности за стаж в "Уестингхаус"?

Запознат съм с дейността на
"Уестингхаус Електрик Къмпани" от
много години. Когато получих
възможността за стаж в "Уестингхаус", осъзнах, че това е шансът,
който винаги съм чакал. За мен беше
много лесно да избера именно този
стаж и да видя как тази ядрена
технология е създадена и внедрена
в културата на компанията.
Какви задачи Ви бяха възложени по
време на стажа?

Работех едновременно върху задачи от бизнес и технически тип. Поспециално, създадох таблица, обобщаваща проектните данни на технологията AP1000®, а също така помогнах и със списък от инициативи
за бъдещите проекти, свързани с
AP1000®. Работех и върху технически доклади, както и по някои от договорите, по които "Уестингхаус" работи.
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Свилен Стефанов:
Повечето ми
възложени задачи
включваха реални
казуси
От какво бе продиктувано решението Ви да станете стажант в
"Уестингхаус"?

Образованието ми не е пряко
свързано с ядрените технологии,
така че за мен това беше допълнителен опит, различен от този до
момента. Имам познания в сферата
на машинното конструиране, затова реших, че стажът ще ми е полезен и много интересен. Преди да
дойда тук, знаех, че "Уестингхаус"
е най-големият проектант на ядрени реактори в света, така че това
беше страхотна възможност.
Как бихте описали опита си от
стажа в централата на "Уестингхаус"?

Участвах в проекти за нови ядрени електроцентрали – предимно
в разработването на графиците, управлението на проекта и събиране-

то на информация. Една от задачите ми беше да прегледам, структурирам и преименувам информацията
така, че когато нещо конкретно
потрябва в бъдеще, да бъде открито лесно и заедно с придружаващата го документация.
Какви нови знания придобихте?

"Уестингхаус" изиска от нас да
преминем през редица обучения,
преди да ни включат в работата.
Обучавахме се две седмици. Всички са на различна тематика и повечето включват реални казуси.
След това от компанията проверяват какво си научил. За да завършиш дадено обучение, преминаваш
тест, който трябва да издържиш,
за да покажеш че си усвоил информацията и отговаряш на изискванията.
Как според Вас ще се развие ядрената енергетика в България?

Не мога да кажа с подробности
като моя колега Борис, но вярвам, че
завършилите студенти имат бляскаво бъдеще пред себе си. Като
машинен конструктор през последните над 5 години съм работил по
проекти за топлоелектрически централи и по разработването на системи за намаляване на вредните
емисии, така че знам добре каква е
разликата между атомните електроцентрали и топлоелектрическите
централи. Именно поради това бих
казал, че се надявам в бъдещето на
България да има развитие на ядрената енергетика.
брой 2/2015
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Предлагаме проектиране и
изграждане на плантации за
промишлен добив на биомаса
инж. Йосиф Деянов, управител на Пауловния.БГ,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Деянов, представете Пауловния.БГ. Към
кои сектори е насочена дейността ви и какви услуги
извършвате?

"Пауловния.БГ" ЕООД е българска компания с многогодишен опит при изграждане на насаждения за промишлен добив на дървесина и биомаса от Paulownia spp. - найбързорастящия дървесен вид. През 2008 г. доставихме
и засадихме първите 5000 броя Paulownia tomentosa като
базов материал в лицензиран горски разсадник. През 2010
г. реализирахме и първите терени с иновативния хибрид Paulownia shan tong (paulownia shanxi) в България и
Европа.
Фирмата произвежда и предлага посадъчен материал, произведен от елитни растения от хибрида. Предлагаме сервизни услуги по цялостно проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на дървесина и
биомаса, текущ мониторинг и консултинг. Компанията
може да изготви и съгласува план за залесяване, бизнес
план и икономическа обосновка. Периодично организираме посещения в демонстрационните терени в почти
всички региони от страната. Има възможност и за
организиране на обучение за придобиване на умения за
целево отглеждане за добив на промишлена дървесина
или биомаса.

също е предвидена такава
възможност. Наскоро беше
публикувана и съответната наредба в тази връзка,
регламентираща съответните изисквания и възможности.
"Пауловния.БГ" ЕООД има
множество изградени плантации на клиенти в цялата
страна. От две години фирмата работи предимно в
Румъния по съвместни проекти с немски и австрийски
фирми, където изграждаме промишлени плантации за
добив на качествена дървесина. През тази година започнахме изграждането и на тестова плантация от 30 дка
в Мароко.

Какви са спецификите на растението пауловния и за
какви цели се използва суровината? Кои са особеностите при отглеждането й и какви технологии прилагате?

Дървото Paulownia е най-бързорастящият дървесен
вид в света. Друго изключително важно свойство е
способността да регенерира след отсичането си. Дърветата могат да бъдат отглеждани както за биомаса,
така и за изключително качествен дървен материал.
В зависимост от целта на насаждението и вида на
планирания за добив материал, плантациите се изграждат по различен метод. Когато дръвчетата се използват за биомаса, насажденията са с по-голяма гъстота,
като при прилагане на съответната технология могат
да бъдат получени около 4-6 тона биомаса средно годишно. Отглеждането до голяма степен не се влияе от
климатичните особености и вредители. "Пауловния.БГ"
ЕООД притежава необходимото ноу-хау и технологични възможности за изграждането на качествени плантации от пауловния.
Какви възможности за финансиране в тази област
предлага Програмата за развитие на селските райони
2014-2020? Разкажете за някои от най-значимите реализирани и планирани от Вашата фирма проекти.

В предходния програмен период до 2013 г. имаше двукратно прием на проекти за изграждане на плантации
за добив на биомаса. Някои от утвърдените проекти
вече са реализирани. За настоящия програмен период
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Производство
на енергия от сухи
горски и
селскостопански
отпадъци
Б

иомасата е важен енергиен източник в рамките на глобалната
стратегия за независимост от фосилните горива, насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници, повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията и постигане на нисковъглеродна икономика. На практика, всички растения и органични отпадъци
биха могли да бъдат използвани за
производството на топлина, електричество или енергийни продукти.
Със значителен потенциал за производството на енергия се отличават
сухите горски и селскостопански
отпадъци, които са с ниска влажност, висока достъпност и могат да
бъдат ефективно оползотворявани
за производството на енергия не
само във фермите, селските и горските райони, но и в домакинствата и индустрията.
За производството на енергия от
биомаса се използват различни технологии и съоръжения, които варират в зависимост от изходната
суровина, целта и приложението.
Преди проектирането и реализирането на съответния проект за производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци е
42

необходимо детайлно проучване на
локалните ресурси, тяхното количество и достъпност, както и енергийните им характеристики. Важно е да
се отчетат съдържанието на влага
(включително потенциалните му
стойности според условията на
съхранение), добивът, сезонността,
близостта на терена до площадката за генерация, както и всички други
съществени фактори, които биха
повлияли достъпността на ресурса
в бъдеще, качеството на продукта
и др.

Селскостопанската
биомаса като енергиен
източник
Селскостопанската дейност е
съпроводена с образуването на големи количества остатъци от биомаса. Повечето растителни остатъци (стъбла, листа, слама и др.)
се оставят на полето, за да се подпомогне предотвратяването на почвената ерозия и да се върнат хранителните вещества обратно в
почвата при разграждането им. Някои от тези остатъци обаче притежават добри енергийни характеристики и висок потенциал за производството на енергия. Такова растение е царевицата, от която за
производство на енергия широко се

използват стъблата, царевичната
скорбяла и царевичното масло. Разпространени биогорива са и соевото олио, соята, пшеничната скорбяла и други растителни мазнини.
Съществуват и се култивират и
специални сортове растения, предназначени за употреба главно като
енергийни източници - растителни
енергийни култури. Обикновено те са
многогодишни и могат да бъдат
отглеждани в големи количества,
подобно на ядливите култури. Сред
тях са „слонската трева“, бамбукът,
сладкото сорго, власатката и др. Те
изискват по-малко дейности по отглеждането в сравнение с едногодишните растения и са по-рентабилни и устойчиви за производство.
Тревистите видове също намират място сред културите с високи
енергийни характеристики, предназначени за производството на енергийни продукти, например жълтата
тръстикова трева и стрелковидната трева. От тях се получават
високи добиви, които могат да бъдат
събирани в продължение на няколко
години преди подновяване на терена.

Зърнен фураж
Зърненият фураж е един от найзначимите източници на биоенергия
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в световен мащаб, тъй като големи
зони от сушата на планетата са
засадени със зърнени култури. Царевичният фураж и пшеничната слама
са основните селскостопански остатъци, използвани в производството на енергия. Въпреки че в по-голяма част от държавите се произвежда повече пшеница отколкото царевица, пшеничната слама има помалък общ енергиен потенциал поради по-ниското си енергийно съдържание и по-ниската плътност на насажденията на единица площ. Царевичният фураж има калоричност около
kWh/kg (влажен) и 4,88 kWh/kg (сух).
При пшеничната слама калоричността е от порядъка на 3,53 kWh/kg
(влажна) и 4,42 kWh/kg (суха).
Основните фактори за нарастването на ролята на селскостопански
отпадъци и в частност на зърнения
фураж като енергиен източник са
елиминирането на нуждата от използване на изкопаеми горива и по-високата екологичност на процесите
по производство на енергия.

Растителни енергийни
култури
Растителните енергийни култури са многогодишни растения, включително треви, храсти и дървесни
видове, които се отглеждат чрез
традиционни селскостопански практики и се използват главно като
изходна суровина за производството
на енергия и енергийни продукти
(течни, твърди и газообразни горива). Разходите за добив на стрелковидна трева, например, са подобни на
тези при повечето фуражни култури, тъй като тя може да бъде ожъната и балирана с конвенционално
оборудване, което я превръща в един
от най-лесните и евтини източници на биоенергия.
Предимствата на култивирането
и използването на специални сортове растителни енергийни култури за
производство на енергия са постоянството в съдържанието на влага,
енергийните и технологични характеристики. Енергийната стойност
на хибридната топола например е
около 4,100 kWh/kg във влажно и 8,200
kWh/kg в сухо състояние и тези
стойности остават сравнително
постоянни. При стрелковидната
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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трева калоричността обикновено е
6,060 kWh/kg (влажна) и 8,670 kWh/kg
(суха).

Дървесна биомаса и
горски отпадъци
Дървесината е най-големият източник на биоенергия. За добив на
биомаса се отглеждат главно бързорастящи дървесни видове, които
бързо регенерират след отсичане.
Тези растения могат да достигнат
височина над 10 м и да бъдат използвани обикновено след 5 до 8 години
и в продължение на 10 до 20 години
преди презасаждане. Сред най-масово разпространените дървесни енергийни култури са хибридни тополи,
хибридни върби, клен, канадска топола, ясен, орех и чинар.
Горските и дървесни отпадъци,
получавани при изсичане на дърветата, прочистване и подрязване,
също притежават значителен потенциал за производство на биоенергия и енергийни продукти. Те
включват клони, кора, пънове, корени, дървесина за огрев, съчки, листа, както и отпадъци от дървопреработката (изрезки, талаш, стърготини, трески и т.н.). Използването на такава суровина за производството на биоенергия води до значително по-ниски емисии на серен
диоксид и азотен оксид в сравнение
с изгарянето на въглища. Горските
отпадъци обикновено имат средна

енергийна стойност приблизително
3,32 kWh/kg (влажни) и 8,570 kWh/kg
(сухи).
Тъй като за огрев и за други промишлени и битови цели се използва
само дървесина със съответното
качество, останалият материал
обикновено се оставя на място в
горските терени. Тъй като разходите за транспортирането му могат
да бъдат сравнително високи, често се прибягва до локализиране на
инсталациите на горска биомаса в
непосредствена близост до добивната локация. Друга възможност за
оползотворяването на горските
отпадъци е транспортирането им
чрез съществуващата инфраструктура за събиране на дървесина, която обикновено е налична в зоните за
добив.

Технологични решения
Горските и селскостопански отпадъци могат да бъдат превърнати
в енергия или в гориво чрез редица
технологии, вариращи от конвенционално изгаряне до съвременния метод термична деполимеризация.
Освен производството на чиста
енергия, тези технологии могат да
доведат и до значително редуциране на общите количества отпадъци,
които изискват депониране, като по
този начин контролирано се оползотворяват, спазвайки стандартите за управление на замърсяването.
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енергия от селскостопански и горски отпадъци под формата на биогаз,
който може да бъде превърнат в
електричество или топлина чрез
газов двигател. От тези отпадъци
може да се добиват и течни горива
като целулозен етанол, който се
използва като заместител на петролните горива.

Разнообразието от технологични
възможности варира от малки битови отоплителни инсталации на селскостопанска или горска биомаса до
мащабни индустриални комбинирани
генератори за топлина и електричество. Технологиите и съоръженията
за производство на биоенергия от
сухи горски и селскостопански отпадъци могат да бъдат пригодени в
зависимост от приложението – за
битови, търговски или промишлени
цели. Оползотворяването на енергийния потенциал на биомасата
може да се постигне чрез прости
компактни системи за изгаряне на
сухи биоотпадъци до промишлени
инсталации с голям капацитет и
мощност, способни да покриват
енергийните потребности на цели
производствени или преработващи
предприятия.
Горските и селскостопански отпадъци могат да бъдат превърнати
в енергия чрез директно изгаряне,
изгаряне след смесване с други горива или чрез междинни процеси
като газификация. Произведената
енергия може да бъде под формата
на електричество, топлина или комбинация от двете (когенерация).
Основно предимство при внедряването на когенерационни инсталации
за селскостопански, горски и
дървесни отпадъци е значително повисоката ефективност на оползотворяването. Производството само
на електрическа енергия от такава суровина обикновено е с ефективност 30%, но с реализирането на
технология за когенерация ефективността на процеса може да нарасне до 85%.
Биохимични процеси, като анаеробно разграждане например, също
се използват за производство на
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Превръщане на сухи
селскостопански и
горски отпадъци в
енергия
Когато сухите горски, дървесни
или селскостопански отпадъци се
изгарят, те отделят енергия главно под формата на топлина.
Съдържаният в биомасата въглерод
реагира с кислорода от въздуха и
образува въглероден диоксид. При
пълно изгаряне произведеното количество въглероден диоксид е приблизително равно на абсорбираното от
растението количество по време на
жизнения му цикъл, което прави тоз
тип отпадъци въглеродно неутрални при оползотворяване под формата на биомаса.
Производството на енергия от
селскостопанска и горска биомаса
редуцира количеството парникови
газове, емитирани в атмосферата,
по няколко различни начина. Първо,
генерацията на електричество и
топлина от биомаса намалява зависимостта на бита и индустрията
от изкопаемите горива. Второ, редуцират се количествата метан,
изпускани от сметищата. Не на
последно място – инсталациите за
производство на енергия от отпадъци са високоефективни и оползотворяват неизползван досега енергиен
ресурс вместо конвенционалните
суровини.

Методи и приложения
Произвежданата от инсталациите за сухи горски и селскостопански отпадъци топлина чрез директно
изгаряне или смесване с други горива може да бъде използвана за отопление на сгради, изсушаване на
разнообразни продукти, различни
операции в млекопреработвателната промишленост и редица други
индустриални процеси. Тази топлина може да бъде използвана и за

производството на пара и генериране на електричество.
Биомасата от селскостопански и
горски отпадъци може да бъде
превърната в течни или газообразни горива за производство на електричество и за целите на транспортния сектор. Типичен продукт от
преработката на биомаса е етанолът, който обикновено се произвежда посредством ферментация и
дестилация. Процесът по превръщане на биомасата в газ включва нагряване под налягане в безкислородна среда. Специални биореактори се
използват за преработката на тор
за производството на газ, който
може да бъде превърнат в топлина,
пара или електричество.

Нови технологии за
оползотворяване на
селскостопанска и
горска биомаса
Постоянно се разработват нови
и по-ефективни технологии за производството на биогаз от селскостопански и горски отпадъци. Сред
тях е директното изгаряне на суровината в газова турбина, която задвижва генератор и произвежда електричество. Този процес е два пъти
по-ефективен от конвенционалното
изгаряне на биомаса за производство
на енергия от пара.
Инженерите в областта разработват и малки високоскоростни
генератори на биогаз. Тези своеобразни микротурбини имат само 3
подвижни части и генерират около
30 kW – мощност, достатъчна да
захрани една средномащабна ферма.
Термичната газификация на биомасата от селскостопански и горски
отпадъци се налага като икономически по-изгодна алтернатива на
ферментацията.
Произведеният от преработката
на биомаса биогаз може да бъде
превърнат във водород или метанол,
от който след това по химичен път
може да бъде произведена електрическа енергия във високоефективни
горивни клетки. Горивните клетки
могат да бъдат големи системи,
захранващи цяла ферма или компактни решения, използвани за захранването на автомобили или селскостопанска техника.
брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

Weiss предлага нова гама когенерационни
инсталации за производство на енергия
от отпадъци

През март 2015 г. датската компания
производител на горивни инсталации за биогорива и отпадъци Weiss A/S взе участие
в изложението Save the Planet в София.
"Портфолиото внедрени съоръжения
на Weiss в България вече включва четири котелни инсталации с единична мощност на парните котли в диапазона 812MW. Всички инсталации са за изгаряне на биомаса от слама и дървени стърготини. И четирите реализирани проекта са за индустриални клиенти, които
имаха желание да заменят скъпия газ с
по-изгодно гориво, което да им осигури
независимост от постоянно променящите се цени на газовия пазар. Предстои
да доставим за българския пазар още три
котелни инсталации през пролетта и лятото на тази година", заяви Бо Йохансен,
мениджър продажби Експорт на Weiss,
който представляваше компанията по
време на изложението.
Акцент в представянето на Weiss на
специализираната изложба за управление
на отпадъците беше новата продуктова гама, която компанията лансира на
българския пазар и на Балканите. Тя
включва когенерационна инсталация за
производство на енергия от отпадъци,
включително домакински и индустриални отпадъци, както и RDF гориво, предназначена за по-маломащабни приложения. "Основна цел на новата ни продуктова линия е осигуряване на децентра-
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лизирани решения за производство на
електричество и топлинна енергия за
малки общини, които същевременно разрешават и проблема с отпадъците", коментират от Weiss.
"Поради нарастващите притеснения
относно климатичните промени и енергийната зависимост Европейският съюз
насърчава развитието на нискоенергийна икономика, в която потреблението на
енергия е сигурно, безопасно и конкурентно, с фокус върху устойчивото и локално производство. В началото проблемите, свързани с депонирането на отпадъци, се адресираха само в държави като
Япония, Дания или Швейцария, където
пространствата за депониране са силно ограничени. Действащите норми в областта на опазването на околната среда обаче задължават всички държави
членки на ЕС да предприемат целенасочени мерки за намаляване на количествата депонирани отпадъци чрез въвеждането на високотехнологични процеси
за изгаряне. Замяната на фосилните горива с биогорива от отпадъци е водеща
цел за европейските страни, тъй като
позволява и значително намаляване на количествата въглероден диоксид, емитиран в атмосферата", допълват от компанията.

Референтните проекти на Weiss
включват множество реализирани инсталации за производството на енергия от
отпадъци из цяла Европа. Сред тях е високоефективно съоръжение за изгаряне
на индустриални отпадъци (с влажност
до 50%) в Норвегия, което произвежда пара за технологичните нужди на няколко
компании в региона. Инсталацията изгаря близо 10 хил. тона отпадъци годишно,
като произвежда над 6 тона пара на час.
"От влизането си в експлоатация през

2005 г. насам съоръжението функционира безпроблемно и непрекъснато, с мощност от над 30 GW/h годишно", твърдят
експертите на Weiss.
"Weiss разработва устойчиви технологии за бъдещето, които ще осигурят
по-чиста околна среда в Европа. Заинтересованите клиенти могат да се свържат със специалистите ни по продажби,
за да заявят посещение на някоя от вече
функциониращите инсталации, внедрени
от Weiss A/S, и да се уверят в това сами", добавят от компанията.

Бо Йохансен
Мениджър продажби Експорт на Weiss
Тел.: +45 20 87 28 39
Е-mail: bojoha@weiss2energy.eu
Weiss A/S
Norgesvej 1
DK-9560 Hadsund
www.weiss2energy.eu
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Летящи вятърни
турбини произвеждат
50% повече енергия от
стандартните решения

За да произвеждат повече енергия, конструкциите на вятърните
турбини стават все по-високи,
тежки и скъпи. Един конвенционален
наземен ветрогенератор обикнове46

но изисква повече от 100 тона материали, включително стомана,
фибростъкло и бетон, като генерира около един гигават мощност. Огромните вятърни турбини са скъпи
и сложни за проектиране и изпълнение и е рентабилно да бъдат изграждани само в области, в които скоростта на вятъра е от порядъка на
5-8 м/с (20-28 км/ч). За съжаление,
по-малко от 15% от сушата в световен мащаб покрива тези изисквания, което означава, че съществуващите технологии не са приложими навсякъде.
Производителят на ветроенергийни технологии Makani, собственост на Google, създаде иновативна летяща вятърна турбина, подобна на хвърчило, която е базирана на
същите аеродинамични принципи
като конвенционалните вятърни
турбини. В конструкцията й обаче
тоновете стомана са заменени с
леки електронни компоненти, високотехнологични материали и интелигентен софтуер. Прикрепени към
наземна установка със здрави гъвкави въжета, ветронергийните
„хвърчила“ могат да достигнат
височина до 350 м, като в конструкцията им са елиминирани 90% от
използваните при конвенционалните вятърни турбини материали,
което води до много по-ниски разходи за производство, притежание
и експлоатация.
Тъй като „хвърчилата“ са много
по-аеродинамични и могат да достигнат зони с по-високи скорости

на вятъра, те са в състояние да произведат до 50% повече енергия от
стандартните решения. В допълнение, наземната им конструкция заема много по-малко пространство.
Иновативната ветроенергийна
система на Makani се състои от 4
елемента: хвърчило, свързващ кабел,
наземна установка и компютърна
система. Хвърчилото замества
върховете на роторните перки на
вятърните турбини, които отговарят за производството на най-голяма част от енергията. То се издига от наземната станция посредством ротори, които функционират
подобно на перки на хеликоптер. Във
въздуха хвърчилото генерира енергия чрез летателно движение по
кръгова траектория в зони с постоянна висока скорост на вятъра. Движението на въздуха около роторите, монтирани на хвърчилото, ги
кара да се въртят и да задвижват
генератор, който произвежда енергия. Въжето, свързващо хвърчилото
с наземната установка, всъщност
е проводник, по който електричеството се транспортира до наземната система и после към мрежата. Наземната установка служи за
опорна конструкция на хвърчилото,
когато не е във въздуха.
Летящите турбини са все още в
тестов период, но екипът на Makani
смята, че резултатите са обнадеждаващи. Това е поредният проект на
Google в областта на системите за
оползотворяване на възобновяема
енергия.
брой 2/2015
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Соларна система охлажда вода
и хранителни продукти
Учени разработиха екологична и икономически изгодна соларна охлаждаща система за съхранение на вода и
хранителни продукти. Системата използва слънчева
енергия и може да поддържа температура от 9 °C в
продължение на три месеца. Технологията е разработка на Сузана Елвия Толедо Флорес от научния институт
към университета Meritorious University of Puebla (BUAP)
в Мексико. Простата и ефективна охладителна система се състои от няколко компонента: слънчев колектор,
адсорбентна подложка, кондензатор и изпарител. Системата използва минерала зеолит за адсорбент, вода
и метанол като охладителен агент. Принципът й на действие се състои в термодинамичен цикъл адсорбциядесорбция. По време на слънцегреене соларната радиация загрява зеолита, който, от своя страна, повишава
налягането на метанола и го кондензира. Кондензатът
на охлаждащия агент се съхранява в резервоар, свързан
с изпарителя. През нощта температурата на адсорбента спада, както и налягането на охладителя, което кара
метанолът отново да се изпарява, докато адсорбентът
се охлажда, поддържайки ниска температурата в контейнера на охладителя.
Към момента технологията е на фаза напълно функциониращ прототип, който наскоро бе официално представен на международния Конгрес за соларна енергия в

Германия. Следващото предизвикателство пред разработчиците е подобряване на технологията така, че системата да охлажда до 5 °C. „Тази евтина и екологична
разработка не само ще помогне на жителите на региони с ограничен достъп до електропреносни мрежи да
съхраняват хранителни продукти и медикаменти, но и
да се възползват от възможностите на технологията
за климатизация на въздуха“, твърдят създателите на
изобретението.

Китайска компания осъществи
първия търговски полет с биогориво
Китайска авиокомпания осъществи първия в азиатската страна търговски полет със самолет, захранван
с биогориво. За полета на самолета на Hainan Airlines от
Шанхай до Пекин е използвано биогориво, доставено от
китайската национална компания за авиогориво и енергийния гигант Sinopec. Sinopec разработва иновативни
технологии в областта на енергоносителите за поекологични и нискоемисионни транспорт и индустрия.
Самолетът, модел Боинг 737, е захранен със смес от
конвенционално самолетно гориво и биогориво, произведено от отпадъчна мазнина от голям ресторант в Китай, в съотношение 1:1. През 2014 г. компанията Боинг
обяви сътрудничеството си с Търговската въздухоплавателна корпорация в Китай с цел разработката на екологично авиогориво. Боинг работи по сходен проект и с
научноизследователски институт към Китайската академия на науките.
Проектът е част от кампанията на китайското
правителство, насърчаваща екологични практики за устойчиво развитие. Съвсем наскоро в страната ще бъде
пуснат в експлоатация и първият в света трамвай с воЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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дородни горивни клетки. С едно водородно зареждане,
което отнема само три минути, трамваят може да
измине 100 километра при средна скорост 70 км/ч. Средната дължина на една трамвайна линия в Китай е 15 км.
Това означава, че с едно зареждане водородният трамвай ще прави три курса (отиване и връщане) по линията.
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