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Нов застрахователен брокер в областта ВЕИ енергията стартира
дейност у нас
Отскоро на българския пазар оперира нов специализиран застрахователен брокер в областта на ВЕИ енергията - Renewable Energy Insurance
Broker, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията. „Екипът на Renewable
Energy Insurance Broker е с повече от 15 години опит и работи с утвърдени
европейски застрахователни компании. За това говорят редица нишови
продукти, които брокера предлага - тясно насочена полица за соларни
инсталации, включително покритие за намален добив; удължена гаранция
на инвертори - до 20 г.; всички видове Bond insurance и други“, допълниха
от компанията.
Освен на българския пазар Renewable Energy Insurance Broker оперира и
в повечето страни от ЕС. От компанията споделиха, че до края на годината очакват да стартират дейност и на огромния пазар на САЩ.

ЛДМ България достави оборудване за проект в ТЕЦ София
ЛДМ България достави регулираща арматура и бързо редукционно
охладително устройство (БРОУ) за 35-мегаватов турбогенератор в
ТЕЦ София, съобщиха от компанията. „Проектът, с главен изпълнител
Риск Инженеринг, стартира през 2013 г. и бе финализиран през тази
година. Производител на арматурата е нашият чешки партньор LDM
spol. s r.o.
Доставеното спомагателно оборудване включваше серия регулиращи
вентили тип RV222, DN600, PN25; регулатори свежа пара за нагряване на
фланци тип RV702, DN25, PN320; регулатор студен пуск RV320, DN65,
PN40; охлаждане БРОУ/ впръск вода RV501, DN50, PN40 и бързо редукционно охладително устройство RS702, DN150x600, PN400x016, 100-1 бар,
100 тона/час“, заявиха от компанията.

Второ издание на Renexpo BiH в Сараево
Международното търговско изложение и конференция за възобновяема
енергия и енергийна ефективност Renexpo BiH ще се проведе на 4 и 5
ноември т. г. за втори път в Сараево.
Събитието ще предостави комуникационна платформа на производители и доставчици на ВЕИ системи и компоненти, инсталатори, крайни
потребители и други ангажирани в сектора специалисти от Западните
Балкани и региона. Организаторите от REECO Сърбия ще проведат B2B
срещи и двустранни срещи за намиране на бизнес партньори. Сред основните предвидени теми са покривните и наземните фотоволтаични инсталации и вятърните паркове.

Следващото издание на изложението ЕЕ & ВЕ ще се проведе от 5 до 7
април 2016 г.
Дванайсетото издание на изложението за енергийна ефективност и
възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ) ще се проведе от 5 до 7 април 2016 г. в
ИЕЦ, София, съобщиха организаторите от Виа Експо.
Темите за ресурсната ефективност и въглеродния отпечатък ще са
основни за тазгодишното издание на събитието. Водещи фирми от страната и чужбина ще представят решения за енергийна ефективност и
системи за производство на био-, геотермална, соларна, хидро- и вятърна
енергия, енергия от отпадъци, технологии за съхранение на електроенергия и др. В паралелната конференция ще се вземат участие лектори от
Euroheat & Power, PU Europe, Института по енергийните характеристики
на сградите Европа (BPIE) и др.
Заедно с изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия на 5 април в София ще бъдат открити и международните изложби Вода
София и MachTech & Innotech, както и специализираното изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet.
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Phoenix Contact се присъедини към инициатива за ускорено зареждане
на електромобили
Phoenix Contact се присъедини към инициативата Charging Interface Initiative
(CharIN), съобщиха от компанията. В CharIN членуват още Audi, BMW, Daimler,
Ford, Mennekes, Opel, Porsche, TUV Sud и Volkswagen. Основната цел на
инициативата е популяризирането и продължаването на работата по
универсален интерфейс за ускорено зареждане на електрически превозни
средства, разработен от Phoenix Contact съвместно с водещи представители на германската автомобилна индустрия. Най-късно до 2017 г. собствениците на електрически автомобили ще могат да ги зареждат на
всички нови станции в Европа, които използват т. нар. комбинирана система за зареждане (Combined Charging System - CCS).
„Нашата обща цел е да укрепим доверието на пазара относно всекидневната полза от електрическата мобилност. По-близо сме и до постигането на общата цел за създаването на CCS съвместно с водещите ни
партньори в автомобилната промишленост“, заяви Хелмут Фридрих, изпълнителен вицепрезидент на отдела за електрическа мобилност във Phoenix
Contact.
През октомври т. г. по време на конгреса „Електроника в превозните
средства“ (ELIV) в Баден-Баден участниците в инициативата за пръв път
ще представят информация и бъдещи идеи относно комбинираната система за зареждане.

Булгартрансгаз работи за ускоряване на изграждането на газопровод
до Свищов
Булартрансгаз продължава да изпълнява програмата си за разширение
на националната газопреносна мрежа с реализацията на проекта за газопровод до град Свищов, информират от компанията. Дружеството
подписа договор с Европейската банка за възстановяване и развитие
като част от мерките за успешна реализация в максимално кратки срокове.
Сключен е и договор с Дончев П и Сие за извършване на прединвестиционно проучване на газопровода до Свищов, което се предвижда да приключи през октомври т. г. Фирмата беше избрана след процедура по ЗОП.
Дължината на преносния газопровод от съществуващата мрежа до Свищов е 36 км. Булгартрансгаз ще изгради и автоматична газорегулираща
станция. Газопроводът ще осигури алтернативен енергиен източник за
жителите на града, както и намалени вредни емисии в околната среда и
разходи за електрическа енергия. Предвидената стойност на проекта е 4,7
млн. евро като 50% от тях се осигуряват по Международен фонд Козлодуй
от ЕБВР. Булгартрансгаз ще осигури останалата стойност за изпълнение
на проекта.

Увеличеното потребление на ВЕИ намалява вредните емисии в ЕС
Делът на емисиите на парникови газове в Европейския съюз, спестени
в резултат от потреблението на енергия от възобновяеми източници, се
е увеличавал с по 8,8% годишно от 2009 г. до 2012 г. Според доклад на
Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК развитието на сектора
на възобновяемата енергия в Германия, Швеция, Франция, Италия и Испания е допринесло за близо две трети от спестените емисии. Документът
е съставен на база данните за потребление на възобновяема енергия от
държавите членки, които те предоставят на всеки две години съгласно
законодателството на ЕС. Докладът отчита, че употребата на ВЕИ в
ЕС през 2012 г., когато емисиите на парникови газове са достигали еквивалент на 4546 мт, е спестила общо 716 мт CO 2. 64% от всички емисии
на парникови газове са спестени вследствие на високото потребление на
вятърна и слънчева енергия, което е и най-големият принос за смекчаването на изменението на климата през годината. Употребата на ВЕИ за
отопление и климатизация е допринесло за 31% от спестените емисии,
а възобновяемите горива в транспорта – 5% от спестените емисии. До
2020 г. учените от Съвместния изследователски център предвиждат 20%
намаление на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г.,
20% общ ръст на потреблението на възобновяема енергия и 20% подобрение на енергийната ефективност в ЕС.
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ИКЕМ стана представител на електрическите автобуси Ebusco за
ИКЕМ стана оторизиран представител за България на електрическите
България

автобуси, произведени от холандската фирма Ebusco. Изцяло електрическите автобуси Ebusco са с дължина до 12 м, с алуминиева каросерия и
батерия до 311 кВтч, достатъчна за 300 км шофиране с едно зареждане.
Различните модели могат да поберат повече от 90 пътници, включително
и с инвалидни колички. На няколко места в автобуса са разположени USB
входове за зареждане на мобилни устройства.
Според производителите средният разход на автобусите е 0,9 киловатчаса на километър и поради това разходите не надвишават около 8 евроцента на километър. За сравнение, дизеловите автобуси консумират около
16 литра гориво на 100 км. Холандската компанията гарантира обезпечеността с резервни части, както и технологичното развитие на електробусите. Първите автобуси на Ebusco бяха въведени в експлоатация на 7
април т. г. в Ставангер, Норвегия.

Булгартрансгаз ще е домакин на 14-ата годишна конференция на GIE
На 9 и 10 юни 2016 г. в София ще се проведе 14-ата годишна конференция
на Gas Infrastructure Europe (GIE), чийто домакин ще бъде Булгартрансгаз.
Събитието е сред най-значимите за газовата индустрия, а участие в него
взимат представители на европейски и световни компании от бранша, членове на Европейската комисия, Европейския парламент, националните регулаторни органи, газови асоциации и др. В рамките на форума ще се обсъди
развитието на Европейски енергиен съюз и сътрудничеството между европейските страни за постигане на ефективен интегриран газов пазар, гарантиране сигурността на газовите доставки и постигане на конкуренция.
Конференцията на GIE съществува от 2003 г. насам и предлага възможност за създаване на мрежи от контакти и споделяне на мнения и опит.
Общо 67 енергийни компании от 25 страни в Европа са част от организацията на газовата инфраструктура на Европа.
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Конференция за енергийната сигурност в Югоизточна Европа се
проведе в София
На 15 и 16 септември т.г. в хотел Балкан Шератон, София се проведе
конференцията "Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа", организирана от Дипломатическия институт при министъра на външните работи и Института за енергиен мениджмънт.
Програмата на конференцията бе фокусирана върху политически, стратегически и оперативни въпроси и бе насочена към всички заинтересовани
страни – правителствени институции на национално, регионално и европейско ниво, частен сектор, гражданското общество и международни
организации и донори, оператори на енергийна инфраструктура. В рамките
на събитието се коментираха следните въпроси: Какви са потенциалните
и съществуващите посегателства и как най-успешно може да се управлява
променящата се среда, за да се гарантира максимална защита на енергийната инфраструктура; Съвременните предизвикателства пред управлението на риска на регионално ниво; Казуси от практиката и форми на сътрудничество – какво е необходимо да се промени и как; Ролята на общите
европейски решения и отговорността на националните правителства.
Участие във форума взеха правителствени представители от България
и региона на ЮИЕ, Европейската комисия, Енергийната общност, ЕБВР,
Световната банка, Евроелектрик, Еврогаз, представители на бизнеса и др.

Откриха участък за подземен транспорт към рудник „Върба-Батанци“
Приключи изграждането на подземна връзка между рудник „Върба-Батанци“ и обогатителната фабрика в град Рудозем. На откриването присъстваха
министърът на енергетиката Теменужка Петкова, заместник-министърът
на енергетиката Жечо Станков, председателят на Съвета на директорите на „Минстрой холдинг“ Николай Вълканов, ректорът на Минно-геоложкия
университет проф. Любен Тотев, представители на синдикални организации у нас и други.
„Подземната връзка между находището „Върба“ и обогатителната фабрика в град Рудозем е ключов за региона проект, който ще минимизира
разходите за транспорт на руда и ще гарантира опазването на околната
среда“, заяви министър Петкова.
Направената инвестиция е в размер на 5 млн. лв., като с нея ще се
подобри производственият цикъл в рудника и ще се насърчи минно-суровинният отрасъл в региона. Чрез проекта са положени 4000 метра релси в
подземната и 800 метра в надземната част. Възстановеният релсов път
отговаря на европейските норми за опазване на околната среда. По данни
на Министерството на енергетиката в община Рудозем от началото на
2013 г. до средата на т. г. са внесени концесионни приходи в размер на 65
хиляди лева.

Gamesa и ТУ Мадрид разработват аеродинамичен тунел за тестване
Gamesa и Техническият университет в Мадрид подписаха меморандум за
на вятърни турбини
разбирателство за проектиране и изграждане на аеродинамичен тунел за
тестване на вятърни турбини. Тунелът се намира в Мадрид и ще даде
възможност на Gamesa да извършва цялостни тестове на ротори, включително измервания на аеродинамичния шум и динамични тестове и симулации. Планира се съоръжението да е с дължина 70 м и широчина 50 м и
да бъде пуснато в експлоатация до края на 2016 г.
„Новото съоръжение ще предостави възможност за тестване на работни лопатки на турбини чрез симулиране на вятър от различни посоки. Досега
трябваше да извършваме тези тестове извън Испания“, коментира Антонио де ла Торе, мениджър на проекта в Gamesa.
Научноизследователските и развойни дейности на Gamesa са базирани
в Испания. В момента компанията тества прототипна наземна турбина
G132 с мощност 5 MW и 132-метров ротор в съоръжението в Алайз. От
компанията съобщават, че 64,5-метровите перки на G132 са най-големите
транспортирани в Испания. В Алайз се тества и първата машина на производителя с мощност 2,5 MW - турбината G114-2,5 MW.
8
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Соларната инсталация Bosch в ИСУЛ е спестила над 39 т въглеродни емисии
В рамките на една година соларната система за топлинна енергия в
УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, изпълнена с оборудване Bosch, е спестила
39,06 т емисии въглероден диоксид, съобщиха от Бош Термотехника. В
рамките на проекта, реализиран от фирма ИТА КОМ, бяха инсталирани
общо 106 бр. слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на
абсорбера 2,2 кв. м. Соларната инсталация беше интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като бяха монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л и система за автоматично
управление и измерване на усвоената енергия. В проекта e била заложена
очаквана годишна икономия от 154 000 kWh топлинна енергия и спестени
емисии въглероден диоксид, оценени на 38,03 т годишно. Действителните резултати, измерени на 22 юли т. г. - година след въвеждането в
експлоатация - възлизат на 160 375 kWh, реално усвоени от соларната
система и акумулирани в бойлерите за БГВ. Соларната инсталация Bosch
е част от цялостен проект за интегрирани мерки за енергийна ефективност в ИСУЛ.
„Резултатите от спестена енергия ни удовлетворяват напълно и същевременно са от голямо значение за енергийната паспортизация на болницата. Показателен е и фактът, че има дни, в които соларната система Bosch
покрива 100% от консумацията на БГВ. Така можем да гледаме спокойно в
бъдещето и да се концентрираме върху нашата основна мисия – да полагаме висококачествени грижи за нашите пациенти“, сподели Владимир
Николов, инвеститорски контрол в ИСУЛ.

Създадоха гигантска пречиствателна система за въздух на зелена енергия
Най-големият в света пречиствател на въздух ще бъде монтиран през
септември т. г. в Ротердам, Холандия. Проектът е на холандеца Дан
Роозгард, а технологията е базирана на пречиствателните системи за
въздух в болниците. Самият пречиствател, наречен The Smog Free Tower,
представлява 7-метрова кула, която е предназначена за инсталиране в
парковете на градовете по света със силно замърсен въздух. Кулата
пречиства и йонизира 30 000 м3 въздух на час и се захранва със зелена
енергия.
The Smog Free Tower се разработва в продължение на три години. „Идеята за проекта дойде след посещение на Пекин, където видяхме какво
влияние оказва замърсеният въздух върху ежедневието на хората“, обяснява създателят Дан Роозгард. След инсталирането и тестването на кулата в Ротердам, такива системи ще бъдат поставени и в Пекин, Париж,
Лос Анжелис и Мексико.
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Световната банка ще предложи модели за
либерализация на електроенергийния пазар
БЕХ и Световната банка подписаха споразумение за консултантски услуги за предстоящото пълно
въвеждане на либерализиран електроенергиен пазар. Договорът
предвижда проучване и анализ на
нормативната база у нас, актуалното състояние на енергийния пазар и финансовото състояние на
дружествата в енергийния сектор.
Документът бе подписан от изпълнителния директор на БЕХ Жаклен Коен и представителя на Световната банка у нас Блага Джурджин.
Световната банка ще направи
задълбочен финансов анализ на енергийния сектор в България, за да определи финансовия недостатък в
НЕК при сегашния пазарен модел.
Събраните данни ще позволят изготвянето на финансов модел на
енергийната система и гарантирането на дългосрочна финансова ста-

билност на БЕХ и
НЕК.
Като
втори
етап от изпълнението на договора
Световната банка
ще предложи модели за преминаване
към пълна либерализация на електроенергийния пазар, а
най-подходящият
модел ще бъде
въведен в началото
на 2016 г. Световната банка ще препоръча и компенсаторен механизъм,
който да покрие недостига в НЕК,
резултат от разликата между пазарните цени и тези по преференциални договори.
Според министъра на енергетиката Теменужка Петкова сътрудничеството със Световната бан-

ка е третият важен етап от подготовката на либерализацията на
пазара, след като през декември
2014 г. „Българска независима енергийна борса“ получи своя лиценз, а
през април т. г. БЕХ подписа договор за избор на платформа с „Нордпул“.

Три енергийни проекта с българско участие са сред
приоритетните за Централна и Югоизточна Европа
Съвместната работа с дипломатическите служби е ключова за реализацията на международните
енергийни проекти с българско участие, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на годишната среща с посланиците на
Република България. Участниците
във форума бяха запознати с приоритетите на правителството в сектор „Енергетика“, сред които са
гарантиране сигурността на доставките на енергийни ресурси, диверсификация на източниците и
маршрутите за доставка на енергийни суровини, стабилизиране на
електроенергетиката и либерализация на енергийния пазар. От основно значение остава реализацията на
Южния газов коридор, както и работата по Вертикалния газов коридор,
обобщи министър Петкова.
По време на срещата тя припом10

ни и подписания
миналата седмица
меморандум за разбирателство за
общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен
газ за региона на
Централна и Югоизточна Европа,
като подчерта, че
сред седемте приоритетни проекта
в плана за действие към меморандума са и три проекта с българско
участие. Това са интерконекторите
с Гърция и Сърбия и разширението на
българската газопреносна мрежа.
Местният добив от дълбоко Черно море също бе обсъден на среща-

та. Документи по конкурсите за
търсене и получаване на нефт и газ
в блоковете „Силистар“ и „Терес“
могат да се подават до 17 август
т. г., а в средата на есента ще се
оценят подадените оферти, допълни енергийният министър.
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32 общини сключиха договори за
енергийна ефективност и
използване на възобновяема енергия
32 общини сключиха договори с
Министерството на енергетиката
за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради.
Финансирането на обща стойност над 10,4 млн. евро. е по линия
на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (т.
нар. Норвежка програма). Договорите включват 57 проекта за замяна
на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и
отоплителни инсталации, както и за
използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия.
„Реализирането на „зелените политики“ е важен приоритет в работата ни и енергийната ефектив-

ност е един от тях. С подписването днес на договорите по двата проекта продължаваме нашите последователни усилия за повишаване на енергийната ефективност“, посочи кметът на София Йорданка Фандъкова. Според
нея мерките, които ще изпълни
Столичната община, ще доведат
до намаляване на емисиите на
парникови газови, на разходите за
електроенергия и ще подобрят
качеството на жизнената среда.
„С проекта ще бъдат ремонтирани отоплителните инсталации на две
детски градини и домове за стари
хора в града и ще бъде газифицирана
една от детските градини. В крайна
сметка с тези мерки се постига
намаляване на разходите за енергия
с около 40%“, сподели кметът на

Велико Търново Даниел Панов.
По думите на кмета на Русе Пламен Стоилов проектът по Норвежката програма надгражда мерките
за енергийна ефективност, реализирани досега в учебни, социални и
здравни заведения в града и по този
начин повишава средно с около 20%
енергийните спестявания.

Над 550 студенти и ученици са преминали
през годишните стажантски програми на ЧЕЗ
В рамките на последните 7 години общо 550 ученици и студенти са
станали стажанти на ЧЕЗ, а 109 от
тях са били назначени в дружеството след приключването на стажа,
споделиха от компанията. Само от
началото на годината над 112 студенти и ученици са взели участие в
стажантската програма на ЧЕЗ.
Основната цел на програмата е
да осигури възможност за професионално и личностно развитие на
младите хора. Те се запознават с
практическата спецификация и особеностите на бизнеса, което им
предоставя възможност за успешно
кариерно развитие. Участниците се
подбират по документи и интервю,
а по време на програмата всеки
стажант работи със специално обучен наставник.
ЧЕЗ ежегодно провежда информационни дни във висши училища и
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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професионални гимназии с цел популяризиране на стажантските си
програми. Някои от
партньорите на дружеството в София са Техническият университет, Колежът по енергетика и електроника,
МГУ „Св. Иван Рилски“,
ВТУ „Тодор Каблешков“,
Университетът за национално и световно
стопанство, както и 13 технически и 6 икономически гимназии от
Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Перник, Кюстендил, Благоевград
и др.
Тази година се организира и конкурсът за студенти от трети и
четвърти курс „ЧЕЗ Иноватор за
студенти“. Студентите ще могат
активно да се включат в дейността

на компанията чрез разработки и
предложения, а наградите са 10 стипендии. Стажантите на ЧЕЗ ще могат да участват и в националния
конкурс за есе на тема „Стажът –
моята първа стъпка в кариерата“,
който е част от инициативата „Оставам в България“. Голямата награда в конкурса е посещение на Европейския парламент в Брюксел.
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Разработваме
високотехнологични системи
за атомни електроцентрали
у нас и по света
Димитър Драгоев,
управител на фирма Дикс Интертрейд,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Драгоев, фирма Дикс Интертрейд е на международния пазар вече близо четвърт век. Разкажете за
началото на дейността й и за първите големи проекти.

Дикс Интертрейд е основана през 1991 г. от специалисти с дългогодишен опит, ангажирани в сферата на
разработката и внедряването на интегрирани управляващи и информационни системи. Понастоящем извършваме интеграция на системи за автоматизирано управление на дискретни и непрекъснати технологически процеси, наблюдение и защита на околната среда, автоматизирано поддържане на сгради и домове.
Системите ни се отличават с рекордно кратко време за пускане, пред-пусков тест и предаване, като предпусковият тест се извършва с използване на симулатори, имитиращи максимално обекта на управление в реално време, които електрически се включват към входовете и изходите на обекта за управление.
Развитието на световното стопанство, боравенето и управлението на обекти, притежаващи все поголеми, концентрирани географски енергетически обекти и суровини, особено след аварията в Чернобил, поставиха изискването за повишен интегритет на системите за управление и защита. През 1993 г. колективът
ни спечели конкурс за модернизация на информационните системи на реакторните блокове на АЕЦ Козлодуй.
Специално за нуждите на атомната централа разработвате контролера БК-АЕЦ. За какви приложения?

През 1995 г. разработихме и внедрихме SCADA система за поддръжка на операторите на реакторните
блокове на АЕЦ Козлодуй – КСПО. Системата събра
всички сигнали за състоянието на блоковете, дублирайки критичните, като използва съществуващия хардуер.
Това беше особено трудна задача, която беше изпълнена успешно чрез създаването на контролера БК-АЕЦ. В
допълнение, решението осигури резервация 100% и осъществи информационно интегриране до най-високото
ниво на управление на централата.
Системата бе базирана на програмируеми контролери БК10У, БК10А, БК20, БК10К и специализирания контролер за интегриране на съществуващата информационна част БК-АЕЦ, които са съвместими – хардуерно и
програмно, с контролерите от системата ПРОГРАМА.
Какви други решения сте разработили и внедрили в
централата? Опишете накратко функциите и техническите им параметри.

В АЕЦ Козлодуй внедрихме и системата GARDIA 1 за
защита от студена опресовка на ядрените реактори на
блокове от 1 до 4. Платформата беше изградена от
тройно резервирани контролери Tricon. Сред отличителните й качества са: максимално висок интегритет – SIL3;
географски разпределено резервиране; тройно резерви12

ран системен и приложен софтуер; електрически и сеизмично сертифициране. Системата е проектирана,
изработена и сертифицирана от Дикс Интертрейд.
Кои са най-интересните функции и приложения на системите от фамилията GARDIA, които сте внедрили у
нас и по света?

През 1998 г. реализирахме проект в АЕЦ Кола, Русия,
който включваше интегрирането на 32 системи за управление и диагностика на предпазни клапани GARDIA 2.
Година по-късно такава система внедрихме и в АЕЦ
Нововоронеж в Русия. В атомни електроцентрали внедрихме и системите за управление на технологически
процеси (нивото на водата в парогенераторите) GARDIA
3. Интегрирана система за управление на енергийното
стопанство (GARDIA 5) внедрихме в рафинерията Lindsey
Oil Refinery limited, Великобритания.
През 2005 г. Дикс Интертрейд започна изпълнението
на договор за развитие и доставка на управляващи
системи GARDIA 7 като комплектуващи на системите
за защита от студена опресовка на корпусите на реакторите на блоковете 1 и 2 на атомната централа Ровно
в Украйна. През 2006 г. внедрихме системите GARDIA 7
за управление на пилотно управляемите клапани SEBIM
в централата.
Кои са най-високотехнологичните системи, в чиято
реализация сте участвали през последните години?

През 2007 г. разработихме система за управление на
реактора на атомна станция от типа ВВЕР 440 с функция
за автоматично управление на мощността (АРМ). АРМ е
изпълнена на контролер, разработен от фирмата на основата на дублирани съвременни програмируеми контролери, изпълняващи управление по избор на резултата „2 от
два“ за управление на мощността и за изпълнение на бързото разтоварване на реактора - по избор на резултата „1
от два“. АРМ е обзаведена със съвременни средства за
операторски интерфейс със сензорен екран на основата
на платформата InTouch от Wonderware. Системата е
внедрена в атомната станция на Армения.
брой 5/2015
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Най-добрата атестация за нас
са дългогодишните ни клиенти
в индустрията и енергетиката
Велислав Петков, мениджър Индустриален сервиз във фирма
Сени, регионален офис Варна, пред сп. Енерджи ревю
Фирма Сени оперира вече 20 години на българския пазар. Как се разви бизнесът ви?

Създадена през 1995 г., Сени е една от основните
компании в България с предмет на дейност индустриална поддръжка и корабно снабдяване. Това е първата
такава фирма в България, сертифицирана от Lloyd’s
Register Quality Assurance по изискванията на ISO 9001.
Отдел Индустриален сервиз е създаден през 1996 г. Чрез
него Сени навлиза на българския пазар с висококачествените безазбестови уплътнителни и изолационни материали на Frenzelit – фирма с над 100-годишни традиции в
областта. Ексклузивен официален дистрибутор сме и на:
J-Flex Rubber products, BHC Jilove, Giorgi Engineering SRL,
Spetech, Volvo Penta, Belzona, Thordon, Lalizas, Felis.
Какви продукти за индустрията и енергетиката предлагате?

Сени предлага успешно на българския пазар: еластомерни изделия за уплътняване и ограничаване на топлинните и енергийни загуби; гарнитури за екстремни
натоварвания в отговорни инсталации; високотемпературни изолационни материали, включително жакетни
изолации за увеличаване на енергийната ефективност
и безопасност за персонала.
Предлагаме още тефлонови изделия, както и полимерни
продукти и технологии, позволяващи удължаване полезния срок на ползване на помпи, арматура, бутала и др.

изводители в енергийния
сектор и тежката промишленост вече не се
доверяват сляпо на найевтините предложения.
Сени разчита на отлично обучените си специалисти и на над 20-годишното си партньорство с доказали се европейски производители на
материали за индустриална поддръжка. Чрез
стриктно спазване на
стандартите за управление на качеството и осъзната
отговорност към околната среда покриваме и най-високите изисквания на клиентите си.

Разкажете за някои от най-значимите референции и
клиенти на фирмата в енергийния сектор.

Фирма Сени е дългогодишен доставчик на: спирално
навити гарнитури и графитни пръстени Spetech за АЕЦ
Козлодуй; безазбестови уплътнителни листи Frenzelit и
Gambit за повечето ТЕЦ-ове, рафинерии и химически заводи в България. Фирмата ни е най-големият доставчик
на линзови, гумени и тъканни компенсатори за тръбопроводи в страната. Всички новопостроени инсталации през
последните години в Агрополихим и Солвей Соди са с доставени от нас компенсатори BHC Jilove и Frenzelit.
Сред реализираните от Сени проекти през последните две години са и: проектиране и доставка на компенсатори за инсталациите на ТЕЦ София; монтаж на
тъканни компенсатори от Frenzelit в ТЕЦ Бобов дол;
ремонт на вътрешната повърхност на помпи в Асарел
Медет с полимерните технологии на Belzona и др.
В качеството си на дистрибутор на редица световни
компании, как оценявате родните пазарни условия?

Пазарът на стоки за индустриална поддръжка в България, особено в енергийния сектор, беше в силен застой
през последните години. Материалите, влагани в отговорни индустриални съоръжения, бяха предимно такива с
най-ниска цена, но и с влошено качество. Днес много проЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Парадайс Електрик
Консулт проектира и
изгражда обекти на НЕК
П

арадайс Електрик Консулт получи задачата да проектира система за мълниезащита в пет водноелектрически централи на Националната електрическа компания (НЕК). Това са: ВЕЦ „Бояна“, ВЕЦ „Бял Извор“, ВЕЦ
„Тъжа“, ВЕЦ „Устово“ и ВЕЦ „Бели Искър“.
„Техническите изисквания на НЕК за проектиране на
мълниезащитата за тези водноелектрически централи
включваха: да е заложена

мълниезащита с изпреварващо
действие
покриваща с диаграмата си сградоцентралата, ОРУ и
територията около ВЕЦ-овете; да е заложено изграждането на отделен и напълно самостоятелен заземителен контур, който да бъде галванично и пространствено разделен от заземителния контур на ВЕЦ-а, както и
предложените мълниеприемници с изпреварващо действие задължително да имат по два токоотвода, съгласно стандартите NFC 17-102:2011 и UNE 21186:2011", разказва инж. Ернесто Нориега Стефанов, управител на
Парадайс Електрик Консулт.
В допълнение, според изискванията на НЕК предложените мълниеприемници трябва да притежават сертификат от производителя, чрез който се удостоверява,
че изолацията на мълниеприемника е проверена и изпитана в условия на „дъжд“ съгласно спецификациите на

стандарт IEC 600060-1 High Voltage test Techniques-Part
1: General definitions and test requirements. В проекта е
необходимо да бъде представено измерване на специфичното съпротивление на почвата на мястото, определено за изграждане на заземителния контур, с цел точното определяне на конфигурацията му. Предложената конфигурация трябва да бъде обоснована на база изчисления със съответните формули или чрез използване на
професионален софтуер.
„В случаите, в които измереното специфично съпротивление на почвата е високо, е необходимо да се предложи такъв подобрител за заземяване, който да бъде алкален, хидроскопичен и с PH, по-голямо от 7. Според изискванията трябваше в проекта да бъде направена

оценка на риска от попадения на
мълнии на обекта
според БДС EN 62305-2 (Мълниезащита. Част 2: Управление на риска)“, допълва инж. Стефанов.
Предложената оферта на Парадайс Електрик Консулт
отговаря на всички технически изисквания на НЕК. „Задачата бе поверена на нас поради техническата и професионална способност на фирмата в тази област и в
други свързани. През миналата година Парадайс Електрик Консулт проведе семинар на тази тема за специалисти и инженери на НЕК. По време на този семинар представихме най-актуалните критерии и технологии за
14
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мълниезащита, които се използват на международния
пазар“, пояснява управителят на фирмата.
Преди изпълнението на работните проекти Парадайс
Електрик Консулт осъществява

анализ на специфичното
съпротивление на почвата
в зоните, в които се намират водноелектрическите
централи, тъй като то е определящ фактор при проектирането на заземителна уредба за всеки мълниеприемник. Земният участък, на който са разположени водноелектрическите централи, е много скалист, с много
високи стойности на специфичното съпротивление на
почвата. Това е установено посредством осъществените замервания на специфичното съпротивление на
почвата.
„В изпълнение на поръчката на НЕК, за да се защитят
тези водноелектрически централи от преки попадения
на мълнии, трябваше да бъдат използвани мълниеприемници с изпреварващо действие, предвид техните предимства при защитата на този вид инсталации. За да
гарантира защитата на тези инсталации, нашата
фирма предложи в проектите си монтаж на общо 7 мълниеприемника с изпреварващо действие, марка IONIFLASH
MACH на френския производител France Paratonnerres“,
информират от Парадайс Електрик Консулт.
Като нововъведение при изграждането на заземителната уредба за всеки мълниеприемник в проектите се
предлага употребата на

конфигурации на радиални
заземителни уредби
които заемат по-големи площи от традиционните конфигурации, използвани обикновено в България. Конфигурациите на заземителни уредби, предложени в проектите, са комбинирани с подобрител за заземяване „Зевс“
и токопроводящ цимент предвид ниското специфично
съпротивление на тези продукти. Освен това, проектираната мълниезащитна уредба за всяка водноелектрическа централа предлага употребата на броячи на
мълнии, които ще позволят да се контролира и да се води
статистика за попаденията на мълнии върху въпросните водноелектрически централи.
„През месец юни приключихме монтажа и изпълнението на мълниезащитната уредба и на заземителната
уредба във ВЕЦ „Бели Искър“. В тази водноелектрическа централа монтирахме един мълниеприемник с изпреварващо действие, марка IONIFLASH MACH NG 60", обяснява инж. Ернесто Стефанов.
След изпълнението на защитната система техническа комисия на Националната електрическа компания
сертифицира качеството на осъществените работи без
да открие несъответствия. „Монтажните работи бяха
изпълнени в определения от електрическата компания
срок. С изпълнението на този вид проекти нашата фирма
доказва, че има техническа способност да прилага и
изпълнява проекти за мълниезащита с голям обхват и
значимост както в България, така и в чужбина“, добавя
управителят на Парадайс Електрик Консулт.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Иновации на пазара
на индустриални
решения за енергийна
ефективност
П

оследните две големи икономически революции са в резултат на
конвергенцията на два фактора –
енергията и комуникациите. В момента се намираме на прага на трета подобна революция, по-мащабна
от всякога, убедени са маркетинговите специалисти. Тя ще бъде опосредствана от сливането на интернет и разпределените решения в областта на енергията и ще създаде
нови комуникационни и бизнес модели. Навсякъде около нас – във всяка
търговска и публична сграда, производствено съоръжение или корпоративен офис, се крие огромен и неизползван ресурс – ефективността. В
миналото този ресурс е оставал
скрит, пренебрегван или неразбран
от голяма част от компаниите и

16

организациите в рамките на световната индустрия и икономика, и оползотворяван само от ограничен кръг
тесни специалисти в сферата на
енергийните технологии. Днес светкавичното развитие в областта на
уеб базирания мониторинг, анализа
на данни в реално време и комуналните услуги, базирани на пиково ценообразуване, позволяват на този
ресурс да се превърне в актив с
материални измерения, който може
да бъде оценен, управляван, придобит
и търгуван.

Интелигентна
ефективност
Този подход към енергийната
ефективност е базиран на развитието на информационните технологии. Той трансформира енергията от
разход в ресурс и опосредства уста-

новяването на нова парадигма на
пазара на услуги – интелигентна
ефективност.
По-ниските цени на сензорите в
наши дни позволяват подробен и прецизен мониторинг на всяко устройство или машина в производствените и преработвателни индустриални съоръжения. Платформите за уеб
базиран мониторинг правят енергийната консумация прозрачна и конфигурируема. Инструментите за анализ
на данни в реално време дават на
компаниите и организациите възможност да откриват и разчитат тенденциите в енергийното потребление
на оборудването си и да осъществяват прогнозни изчисления и поддръжка. Така енергийната ефективност постепенно се превръща от
статичен и еднопосочен процес в
динамична и проактивна стратегия.
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на цел. Днес те са част от „арсенала“ на фасилити мениджърите във
всички сфери, осигурявайки им необходимата информация за адекватно
управление на енергийните активи.
В отговор на променящите се потребности на пазара, много компании, разработващи софтуерни платформи за енергиен мониторинг,
създават и предлагат и допълнителни „приставки“ (т. нар. уиджети или
графични компоненти) и интерфейси, предназначени за различни поспецифични задачи и приложения.

Инструменти за анализ
на данни в реално време
Виртуални енергийни
одити
Традиционно обследванията за
енергийна ефективност или т. нар.
енергийни одити се осъществяват на
място в обекта от сертифицирани за
целта специалисти. Възможностите
да се извършва отдалечен мониторинг на енергийната ефективност на
дадена сграда или съоръжение обаче
позволяват и провеждането на дистанционни енергийни одити. На пазара на виртуални решения се появяват
все по-достъпни инструменти за
онлайн обследвания, както и софтуерни платформи с все по-богата функционалност, които неусетно преразпределят пазара на този вид услуги.
Компаниите, които разработват
системи за отдалечен енергиен
мониторинг, имат различна таргет
група клиенти, но сходна цел с конвенционалните енергийни одитори –
да се ускори процедурата по извършване на обследването, да се
намалят разходите за провеждането му и да се разширят бизнес позициите на пазара.
Софтуерът за виртуален енергиен мониторинг може да бъде настроен да отчита консумацията на 15минутни, едночасови или еднодневни интервали и да извърши отдалечен одит за минути, като съкрати
разходите за осъществяването му
с 50 до 80%. Такива решения могат
да бъдат използвани и от самите
собственици или оператори на сгради и съоръжения, като им позволят
да открият базовата линия на по18

треблението и да регистрират
всички отклонения в хронологичен
план, да архивират, обработват и
анализират данни.
Виртуалните обследвания сами по
себе си не могат да предложат
напълно адекватна алтернатива на
физическите одити, но използвани в
комбинация биха могли значително да
оптимизират процедурата.

Виртуални енергийни
табла за мониторинг
Облачно базираните платформи
за мониторинг на енергийната ефективност стават все по-масови и достъпни на пазара на виртуални енергийни технологии. Причината за
това е проста – визуализирането на
данните за енергийното потребление значително подпомага откриването на тенденции и оползотворяването на потенциала по отношение
на енергийната ефективност. Днес
почти всички големи производители
на системи за сграден контрол и автоматизация предлагат и облачни
платформи за енергиен мониторинг.
Софтуерният компонент на тези
платформи често се предлага и като
част от цялостно решение за сграден мениджмънт.
Освен технологиите за енергиен
мониторинг, динамично се изменя и
целевата потребителска група на
виртуалните решения. В началото
инструментите за онлайн мониторинг се разработваха с цел онагледяване на дадена енергийна услуга
пред клиентите или с образовател-

Друга забележителна част от
пакета софтуерни иновации в областта на енергийната ефективност,
които заливат пазара през последните години, са инструментите за
анализ на данни. Те са неразделна
част от решенията за енергиен
мониторинг и позволяват оползотворяване на неизползван досега потенциал в сградите и съоръженията.
Именно в това направление интелигентната ефективност става истински интелигентна, твърдят експертите. На базата на инсталираните модерни физически смарт устройства решенията за анализ на
данни извличат оптималната полза
от концепцията за „умен“ енергиен
мениджмънт. Огромните обеми от
информация, изпращани към софтуера за енергиен мониторинг от интелигентните електромери, сензорите, задвижванията, контролерите
и системите за сграден мениджмънт, не носят никакви преки
ползи за собствениците и операторите, ако не бъдат обработени и
анализирани адекватно. Тук излиза на
преден план ролята на инструментите за анализ на данни в реално време, интегрирани в тези платформи.
Компаниите, предлагащи решения за
отдалечен мониторинг и контрол на
енергийното потребление в сгради,
разработват все по-усъвършенствани алгоритми за прогнозно планиране базирани на все по-голямото налично количество информация, която
да бъде анализирана. Софтуерът за
енергиен мониторинг се превръща
във водещо решение за управление и
диагностика на енергийните съоръброй 5/2015
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жения и технологиите/оборудването, свързани с енергопотребление,
в сградата. Освен за постигане на
оптимална енергийна ефективност,
анализите на данни в реално време
помагат за осъществяване на прогнозна поддръжка и откриване на
аварии и неизправности.
Съвременните софтуерни платформи могат изключително прецизно
да откриват повреди в оборудването чрез температурни сензори или
чрез сравняване на моментното поведение на дадена система с базовото й поведение, формулирано посредством аналитичните инструменти.
Платформата е в състояние да пренастрои работата на чилърите или
честотните регулатори например, за
да компенсира дадено отклонение в
поведението на системата.
Непрекъснатият мониторинг и
анализ помагат на потребителите
и по-отчетливо да откриват и оценяват ползите от въвеждането на
проекти и стратегии за повишаване на енергийната ефективност.
Така интелигентната ефективност
постепенно превръща еднопосочния
енергиен мониторинг в двупосочен и
гъвкав енергиен мениджмънт.

Как информацията
ускорява развитието на
технологията
Макар и постепенно, информационните технологии имат потенциала да ускорят навлизането и внедряването на нова генерация технологии в областта на енергията. Безпроблемната интеграция на IT системите и физическите устройства,
която от години е факт в много
сфери на търговията и индустрията, вече се случва и в сферата на
енергийните технологии. Известна
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като M2M (machine-to-machine) комуникация, тази концепция обещава
завинаги да промени и света на енергийната ефективност, навлизайки в
продуктите на най-големите производители и доставчици на решения
за енергийния сектор, твърдят пазарните анализатори.
С интегрирането на сензори за
отдалечен мониторинг на оборудването и възможности за детайлно
събиране, складиране, обработка,
анализ и архивиране на данни, много
компании лансират на пазара решения като част от концепцията за
ново поколение технологии, съвместими с т. нар. индустриален интернет. Други производители внедряват
в продуктите си технологии за
свързване към Internet of Things, включително комуникационни интерфейси
и решения за присъединяване на оборудването към тази нарастваща
мрежа с възможности за облачен
мониторинг и контрол и отдалечено
управление посредством персонални
мобилни устройства. Паралелно с
големите имена на пазара на осветление, ОВК системи, индустриални
машини и съоръжения, системи за
производство и съхранение на енергия, IT технологии и др. динамично се
развиват и група високотехнологични компании, които разработват и
предлагат широка гама от решения
за свързаност, превръщащи конвенционалните устройства и уреди в
свързани интелигентни продукти.

Осветление
Осветлението предлага едни от
най-лесно постижимите и гъвкави
възможности за повишаване на енергийната ефективност в търговския
и индустриален сектор. Потенциалът за усъвършенстване на технологиите е огромен, особено в сферата на светодиодните продукти,
които постепенно стават все подостъпни ценово.
Днес проектите по ретрофит на
осветлението, които са част от
мащабни стратегии за повишаване
на енергийната ефективност в
търговските, публични и промишлени обекти, са далеч от обикновена
подмяна на старите осветители с
нови. Решенията, на които фасилити мениджърите залагат, са систе-

ми с възможности за програмиране,
отдалечен мониторинг и контрол,
които стават част от интелигентните платформи за сградна автоматизация.
Голяма част от производителите
на LED продукти интегрират софтуер за мониторинг и управление на
енергийната консумация и решения
за дистанционен сграден контрол в
осветителните системи.
Системният подход към съвременното осветление включва и интеграцията на сензори, микропроцесорни управления, програмируеми контролери и други компоненти, влагани
доскоро само в компютърните устройства. Датчиците за присъствие,
температура и други параметри в
помещенията се присъединяват към
системи за мониторинг на енергийното потребление и качеството на
осветлението, като така превръщат осветителните системи в
цялостни интелигентни и интерактивни платформи. Възможностите
на съвременните технологии в областта позволяват на отделните осветителни тела сами да вземат
решение дали да димират светлината, да светят с пълен капацитет,
или да се изключат с цел оптимална
енергийна ефективност.

Отопление, вентилация,
климатизация
ОВК технологиите предлагат
следващата голяма възможност за
иновации в областта на енергията.
Охладителните системи, котлите,
чилърите, пещите, термопомпите,
горелките, вентилационните системи и климатичните камери съставляват близо половината от енергийното потребление на жилищните,
търговски и индустриални сгради в
САЩ годишно, сочат данни на щатския енергиен департамент. Ето
защо в тези технологични области
е налице най-голям потенциал за
разработване на иновативни решения за оптимизиране на енергийната ефективност.
Според проучване на международния консорциум за енергийна ефективност CEE една четвърт от всички ОВК системи в търговски обекти по света са преоразмерени в
сравнение с обема на пространстваброй 5/2015
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та, в които се експлоатират. Това
води до излишни натоварвания и
ненужна консумация на енергия. Производителите предлагат иновативни мерки за справяне със свръхпотреблението, като интегрират в
продуктите си честотни управления, системи за динамичен контрол
спрямо потребностите, интелигентни термостати, интерфейси за
свързване с облачни платформи и др.

Центрове за данни
В центровете за данни само охлаждането генерира над 45% от общата
енергийна консумация. Те се оказват
„гръбнакът“ на технологичната революция в ОВК оборудването, която
обхваща множество нови иновации по
отношение на потреблението на
енергия. Само през 2012 г. в глобален
мащаб общата им енергийна консумация е нараснала с 63% по данни на
щатския енергиен департамент.
Основен проблем отново са преоразмерените охладителни системи, които се грижат за безпроблемното
функциониране на IT оборудването.
Големите компании на пазара на
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интелигентни енергийни решения за
дейта центрове предлагат безжични сензори за измерване на параметрите на микроклимата, които се
свързват със софтуерни платформи
за интелигентен енергиен мениджмънт на тези съоръжения. Цялостните решения за управление на
центрове за данни включват смарт
термостати и контролери, виртуални табла за енергиен мониторинг,
инструменти за анализ на данни в
реално време и др. Те обединяват
голяма част от наличните на пазара
иновации по отношение на енергийната ефективност, за да позволят
драстично намаляване на консумацията на този тип обекти в световен
мащаб през следващите години.

Съхранение и локално
производство на енергия
Все по-масовото внедряване на
интелигентни решения във ВЕИ технологиите, системите за съхранение
на енергия, когенерационните инсталации, електрическите и хибридните
превозни средства трайно трансформира енергийния сектор, създавайки

нови възможности за оптимизиране
на енергийната ефективност.
На пазара активно се търсят
решения за динамично управление на
тези системи спрямо потребностите и за интелигентно свързване с
електроразпределителните или локалните енергийни мрежи. Смарт
устройствата и софтуерните платформи отново излизат на преден
план, за да позволят интегриране на
ВЕИ технологии и използване на
възобновяема енергия в множество
обекти, захранвани доскоро само по
конвенционален път.
Иновациите в областта осигуряват възможност и за все по-гъвкаво
локално производство на енергия и
подаване на генерираните излишъци
към мрежата, увеличавайки броя на
енергийно независимите и енергийно
позитивните сгради и съоръжения.
Решенията за интелигентна ефективност и смарт архитектура на
енергийните системи разкриват
възможности за реализация на множество нови енергийни проекти с високоефективни системи за съхранение
и мениджмънт на енергията.

брой 5/2015
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ФИЛКАБ - перспективи, тенденции
или енергия за енергията
Групата от компании на ФИЛКАБ
АД поема по нов път на развитие и
в тази връзка въведе промени в състава на висшия си управленски персонал, като повишаването на качеството на обслужване на клиентите
се превръща в основен приоритет на
новото ръководство. То цели да запази авторитета на компанията на
уважаван и лоялен търговски партньор и да увеличи пазарния дял на продуктите, които предлага и производежда, като разшири номенклатурата от предлагани изделия и затвърди водещите си позиции в страната и в региона.

Лидер с традиции и усет
за новостите
ФИЛКАБ АД е дружество, учредено през 1999 г. в Пловдив. Днес фирмата е сред лидерите на пазара на
стоки и услуги в областта на електротехниката. Инженеринговите
решения на ФИЛКАБ се прилагат
успешно в енергетиката, строителството, комуникациите и съобщенията, където дружеството има множество лоялни клиенти. Компанията
е представена в повечето големи
градове в страната, има на свое разположение модерна складова и производствена база, както и собствен
автомобилен транспорт. ФИЛКАБ
има сертифицирана интегрирана
система по ISO за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд,
а от миналата година е внедрена и
ERP-система с цел оптимизиране на
оперативната дейност.

Инвестиции в модерно
производство
Независимо от тежките икономически условия в България, фирмата
продължава да изпълнява своята инвестиционна програма в страната
и същевременно разширява присъствието си на съседните пазари. В
момента се извършва реконструкция
и модернизация на търговската и
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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складова база във Варна, която ще
приключи до края на годината. В Македония се строи нова търговска и
складова база, като е предвидено и
организирането на производство на
електрооборудване.
В средата на 2014 г. фирмата
прехвърли производствената си и
проектна дейност в областта на
енергетиката на дъщерното си дружество ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД. В съвременно оборудвания производствен
комплекс се изработват всички видове електрически табла, комплектни бетонови трансформаторни постове, комплексни комутационни устройства, осветителни тела. Извършва се също обработка на листов
материал, металообработка, заваряване, монтаж на метални конструкции, прахово боядисване и др.

Стратегическо
развитие на бизнеса
В края на 2014 г., вследствие на
разрастването на дейността на отдел "ВЕИ" към ФИЛКАБ АД, беше създадено дружеството ФИЛКАБ СОЛАР ООД, което предлага цялостни
решения в областта на зелената
енергия: проектиране, доставка на
материали, изграждане на автономни и хибридни системи и съоръжения,
както и изпълнение на фотоволтаични проекти в България и в чужбина. Освен кратките срокове за изграждане, фирмата предлага дистанционен мониторинг, гаранционно и
извънгаранционно обслужване на
пуснатите в експлоатация обекти.
Групата от компании на ФИЛКАБ
АД тази година се разшири с две нови фирми. Освен дъщерните дружества МАККАБ ДООЕЛ в Македония и
FILKAB DISTRIBUTIA в Румъния, създадени през 2007 г., фирмата регистрира FILKAB SOLAR ENERJI A.S. в Турция и FILKAB-MIG d.o.o. в Сърбия, които се занимават с комплексно предлагане на стоки и услуги в областта
на енергетиката: проектиране и изграждане на електрочастта на ин-

дустриални обекти, консултации, управление на проекти, ремонт и поддръжка на вече изградени системи.
С подобни инвестиции ФИЛКАБ се
превръща в една перспективна, непрекъснато развиваща се група с амбиции да предлага комплексни инженерингови услуги в региона.

Иновативна и
високотехнологична
компания с бъдеще
Всички предприети промени, нови
инвестиции и планове за развитие
дружеството реализира с цел запазване на позициите си на надежден
бизнес партньор и стабилността си
на пазара, независимо от конкуренцията и икономическата ситуация.
Продуктовото портфолио на компанията е изключително богато, като
стремежът е да се работи с най-новите продукти и технологии, съобразени със съвременните тенденции
за енергийна ефективност и развитие на интелигентните мрежи.
Имиджът на иновативна и високотехнологична компания се поддържа от потенциала й да предвижда новостите и да ги въвежда чрез качествено и ефективно обслужване на
клиентите от висококвалифициран
персонал. Всичко това представлява едно лесно формулирано и същевременно осъществимо с много труд
и постоянство предизвикателство,
което служителите на ФИЛКАБ приемат с дълбока ангажираност и амбиция за успех.

ФИЛКАБ АД
4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92
тел.: 032/608 881, 032/277 171
факс: 032/671 133;
e-mail: office@filkab.com
www.filkab.com
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Тенденции
в развитието
на вентили и
задвижвания за
електроцентрали
Б

ързото развитие на технологиите в областта на електрониката постепенно трансформира обхвата и функционалността на контролните системи в съвременните електроцентрали. Паралелно с това, повлиявани от политически и икономически стимули, се изменят и самите технологии за производство не
енергия. Глобалните програми за
намаляване на въглеродните емисии
са в основата на значителни инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници. Тези нови
източници на зелена енергия, които
обаче са с непостоянен характер,
пораждат необходимостта от погъвкаво управление на конвенционалните електрически централи и повишават изискванията към процесите и компонентите им. Множество
иновации се прилагат в областта на
вентилите и задвижванията за електроцентрали, чиито технически
характеристики и възможности
трябва да отговарят адекватно на
бързо изменящия се пазар на енергия
и новите технологии за производството й.
24

Иновации при вентилите
и задвижванията
Вентилите и задвижванията са
критични за почти всички аспекти
на дейностите и процесите в съвременните електроцентрали. Те се
използват в широка гама приложения,
включително контрол на замърсяването, водоподаване и водоохлаждане, химическо третиране на технологичната вода, контролните системи за управление на дънната пепел в
горивните съоръжения и на парните
турбини и др. Тези компоненти постоянно са изложени на агресивни
условия: широк спектър от химически субстанции, абразивни флуиди и
високи температури. Безпроблемното им функциониране е от критично
значение за оптимизирането на
ефективността на електроцентралите, като често биват поставяни
в позицията на водещ контролен
елемент в работата на тези съоръжения.
Въпреки че базовата технология
на повечето вентили и задвижващи
системи на пазара е останала непроменена през последните няколко
десетилетия, налице са множество
иновации в приложенията и модифи-

кации в дизайна, насочени към разрешаването на различни ключови проблеми в енергетиката. Забележителни са новостите в областта на
задвижванията, предназначени да
намалят разходите за експлоатация
на електроцентралите и да подобрят работата на вентилите. Усилията са насочени към подобряване
на възможностите за прецизно дроселиране, които да осигурят по-добра работа на парните агрегати под
високо налягане, турбините и др.

Принцип на работа при
задвижванията
Задвижващите системи в електроцентралите регулират масовите
и енергийни потоци чрез контрол на
вентилите, клапаните и крановете.
Задвижването и клапанът образуват
общо устройство – контролния вентил. В работна среда задвижванията изпълняват много и различни
последователности от движения,
включително линейни, въртеливи и
махаловидни. Те се задействат чрез
пневматична, хидравлична или електрическа енергия.
В съвременните електроцентрали задвижващите системи получаброй 5/2015
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ват контролни сигнали от системите за автоматизация. Тези сигнали
се преобразуват в движения, така че
кореспондиращият компонент от
системата да заеме необходимата
позиция в пространството. При контролните вентили това движение
обикновено е линеен ход. При клапите, сферичните кранове или ротационните клапани се инициират въртеливи или махаловидни движения.

Новости в областта на
задвижващите системи
В електроцентралите традиционно се използват пневматични задвижвания, които да задействат множеството контролни вентили в
съоръжението. Съвременните достижения в технологията на електрическите задвижващи системи
обаче спомагат за значително намаляване на експлоатационните разходи в такива обекти и ги правят все
по-предпочитано решение от фасилити мениджърите.
Електрическите задвижвания са
подходящи за непрекъснати работни цикли и за експлоатация в агресивни среди, като осигуряват множество предимства по отношение
на функционалността за редица приложения. Сред тях са подобрена
ефективност, по-малка нужда от
поддръжка, усъвършенстван контрол
на вентилите и т. н.
Тези задвижвания са базирани на
нова технология, разработена да
отговаря на специфичните изисквания на новата генерация електрически контролни вентили. Подобно на
традиционните пневматични задвижки, електрическите задвижвания
са в състояние да извършват посто-
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янно модулиране за дълги периоди в
рамките на жизнения цикъл на вентила. Тяхно предимство е, че не се
нуждаят от регулярно калибриране
с течение на времето. Високите
температури, химическите субстанции и други фактори на средата не
оказват влияние върху точността и
калибровката им. Така електрическите задвижвания могат да работят
месеци и дори години без пренастройка. С допълнение към по-ефективната и икономична работа, те осигуряват и по-голяма сигурност и
екологосъобразност.

Базова конструкция на
вентилите и
задвижванията за
електроцентрали
Всяка електрическа централа,
независимо от нейния вид, разполага със стотици различни типоразме-

ри и модели вентили, всеки управляван от задвижваща система. Вентилите се използват за спиране и пускане на потоци от флуиди, намаляване или увеличаване на дебита,
контрол на посоката, регулиране на
потока и налягането и др.
Основната конструкция на тези
устройства не се е променила много през годините, но с подобряването на технологиите при материалите и производствените метод са нараснали изискванията към устойчивост на високи температури, налягания и натоварване.
Задвижванията играят ролята на
свързващ елемент между клапана и
управляващата система. Ефективността на електроцентралата зависи от прецизното управление на
този свързващ процес. Самото задвижване представлява мотор, монтиран към предавателна кутия, кой-
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то задейства клапана. Иновациите
в областта се дължат на все по-богатите възможности на електронните компоненти на вентилите и
задвижките, развитието на технологиите в областта на автоматизацията и отдалечения мониторинг
и контрол.
Съвременните модели могат да
бъдат управлявани и наблюдавани
дистанционно от централизирани
контролни пунктове в електроцентралите, като чрез инсталирани
сензори, датчици, трансмитери и
различни измервателни средства се
следят работните им параметри.
Системата изпраща голямо количество разнородни данни към платформа за контрол и мониторинг, която
ги обработва и анализира и във всеки един момент разполага с актуална информация в реално време за
статуса на всеки вентил и задвижващ механизъм.

Пневматични и
хидравлични задвижвания
Сред новостите в областта на
пневматичните и хидравлични задвижвания за електроцентрали са
интелигентите позициониращи системи, както и някои технологични
иновации в сферата на пневматичното задвижване.
В електроцентралите типично
функционират множество бутални и
ротационни задвижващи механизми,
които са базирани основно на шлицови или диафрагмени съединения на
контролните вентили.
Пневматичните задвижвания, оборудвани с интелигентни позиционери, могат да се мерят по ефективност с електрическите задвижвания,
както и по отношение на защита от
отказ при загуба на контролен сигнал със значително по-ниски опера26

тивни разходи. Основно предимство
на хидравличните задвижващи системи е способността им да постигат високи въртящи моменти.
Някои производители предлагат
на пазара линейни задвижвания, които могат да бъдат модифицирани и
за ротационни движения посредством зъбна предавка. Тази конфигурация типично разполага с помпа със
стъпков сервомотор с цифрово управление, която осигурява по-висока прецизност на позиционирането
в сравнение с пневматичните задвижващи системи.
Хидравличните задвижвания се
използват дори и в приложения като
позициониране на контролните клапани на малки турбини. Задвижването е свързано чрез кабел към електронна контролна кутия за програмиране, разположена в близост. Чрез
нея се извършват конфигуриране и
калибриране на системата, като за
целта кутията се монтира на удобно и безопасно място встрани от
технологичния процес.

Системна интеграция
Основната функция на задвижванията е да отварят и затварят клапите на вентилите. С разработката на все по-усъвършенствани контролни технологии и интелигентни
задвижвания, тези устройства придобиват множество нови приложения като част от инструментите за
диагностика и поддръжка на разпределените контролни системи (DCS)
в съвременните електроцентрали.
Механичната работа на задвижванията е свързана с клапаните,
които задействат, необходимия ход/
въртящ момент, размер на фланците и изходна скорост на преминаващия флуид. Допълнителни изисквания
към тези системи задават стандартите за устойчивост на вибрации,
температури и др. Връзката им с
разпределените контролни системи
се осъществява посредством стандартен комуникационен интерфейс.
Семейството индустриални комуникационни интерфейси, използвани
за разпределен контрол в такива
системи, е Fieldbus. Този тип комуникация е създадена като аналог на
простите еднопосочни кабелни
връзки между полеви устройства

(например задвижвания) и техните
контролни системи.

Интелигентните
задвижвания
могат да изпращат и диагностична информация за състоянието на
вентила към контролната система,
както и да осъществяват мониторинг на работните условия и да локализират неизправности. Интегрирането на интерфейс за Fieldbus
съвместимост превръща тези устройства в решения за отдалечен
мониторинг и диагностика, както и
дистанционно конфигуриране и тестване.
В съвременните електроцентрали
между полевите устройства и контролните системи се осъществява
трансфер на огромен обем данни от
различни източници и с разнороден
характер. Надеждната и безпроблемна системна интеграция на физическата архитектура и информационните технологии чрез комуникационни
протоколи и интерфейси за данни е
ключова за ефективността и безопасността на съоръженията.
Възможностите за безпроблемно
свързване на технологии от различни производители е от съществено
значение с оглед пренасищането на
пазара с множество различни продукти за едно и също приложение. Вече
не е от значение единствено съответствието в механичния дизайн,
важно е и да е налице съвместимост
в комуникационните стандарти на
отделните компоненти.

Тестване на вентилите
и задвижванията
Наличието на оперативна съвместимост между отделните устройства в системите, функциониращи в
електроцентралите, се осигурява
чрез тестване, което да гарантира,
че отговарят на необходимите изисквания. Типично се проверяват
възможностите за интеграция в разпределена контролна система. За
целите на тези изпитвания е създаден стандартизираният език EDDL
(език за описване на електронни устройства), който се използва за описване на параметрите на полевите и
контролните устройства и минималните и максималните им стойности
брой 5/2015
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с цел тестова диагностика.
За безпроблемна работа на устройствата в една система е необходима пълна оперативна съвместимост на комуникационните и работните им параметри. При съвременните интелигентни устройства
интеграцията в разпределени контролни системи става все по-лесно.
Смарт задвижванията могат да
бъдат настроени така, че да задействат аларми при достигане на
минималната или максимална стойност на даден параметър при провеждане на тестовете за системна интеграция. Те са в състояние
дори да регистрират данните от
измерванията в собствени дата
логери (регистратори за данни),
полезни и при реалната им работа в
електроцентралите. Възможностите за звукова и светлинна индикация,
които са налице при усъвършенстваните вентили, задвижвания и контролни системи благодарение на
интегрираните в тях електронни
компоненти, позволяват лесно и
бързо тестване, навременна и адекватна сигнализация в работна среда при наличието на неизправност
или критични нива на даден параметър и др.

Поддържане на
постоянна висока
ефективност във
времето
Електроцентралите се експлоатират в продължение на десетиле-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2015

тия, като при топлоелектрическите
и атомните централи този период
обикновено е около 50 години. Собствениците и операторите на тези
съоръжения се стремят да удължат
експлоатационния им живот, както
и този на отделните им системи и
агрегати. За тази цел през последните години се инициират мащабни
инвестиции и проекти за обновяване на остарелите активи с модерни
и високоефективни технологии, които да осигурят дълъг живот, безпроблемна и икономична работа,
безопасност и улеснена поддръжка
на електроцентралите.
Бързото развитие на технологиите в сферата на електрониката
предлага на инсталаторите и системните интегратори на решения за
автоматизация, контрол и мониторинг множество нови възможности
по отношение на задвижващите
механизми, клапаните и вентилите.
Понякога обаче не всички компоненти на съществуващите съоръжения са подходящи за ретрофит. Много задвижващи и контролни системи в по-старите електрически централи не са съвместими с модерните електронни системи. Така единственото възможно решение се оказва подмяна на старите задвижвания
и вентили с нови такива, които да
подсигурят безпроблемна работа на
системите.
Старите механични или електрически задвижвания типично са с прогнозен експлоатационен живот от

25 или 30 години, като обикновено
поддръжка е извършвана само на
устройствата, които са били в неизправност, а останалите са оставяни да работят колкото издържат
до настъпването на критична или
неотстранима повреда. Маслените
уплътнения и О-пръстените в такива съоръжения стандартно имат
полезен живот около 10 и 15 години.
Ето защо при мащабен ретрофит на
съоръженията в електроцентралите
е добре да бъде извършена прецизна
диагностика на всички компоненти.
Освен на осигуряването на оперативна съвместимост е добре да се
обърне внимание и на елементите от
системата, които към момента са
в изправност, но чийто прогнозен
експлоатационен цикъл е възможно
да изтече само няколко години след
подмяната и да причини сериозна
авария на новото и скъпо оборудване.
При оценяването на предимствата и недостатъците от инициирането на проект по цялостна подмяна на вентилите и задвижванията в
действащите електроцентрали е
необходимо да бъдат отчетени разходите за закупуване на новите устройства, техния монтаж и пригаждане към съществуващите системи.
Ползите от реализацията на подобна инициатива във финансов, екологичен и социален аспект (с оглед
повишената безопасност на съоръженията) е добре да бъдат разглеждани в дългосрочен план.
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Актуализация на Стратегията
за управление на отработено
ядрено гориво и радиоактивни
отпадъци до 2030 г.
В

началото на септември т. г. правителството прие
актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО).
Документът, чийто обхват на действие е до 2030 г., е
разработен в съответствие с приоритета за актуализацията на действащите разпоредби за управление на
ядрено гориво, залегнал в програмата на правителството, както и съобразно изискванията на евродирективата за създаване на рамка на европейската общност за
отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО, заявяват от пресцентъра на Министерски съвет.
Както приетата на 5 януари 2011 г. първоначална версия
на документа, неговият актуализиран вариант определя
цялостната политика и принципите в областта на из-

ползване на ядреното гориво, като обхваща конкретните етапи на управление на ОЯГ и всички видове РАО, които
са под юрисдикцията на България. Стратегията очертава планираните практически решения, състоянието и
експлоатацията на съществуващите съоръжения, както
и стъпките за реализация на бъдещи такива. Целите и
приоритетите, залегнали в документа, са в съответствие с изискванията за защита на човешкото здраве и
опазване на околната среда. Що се отнася до дейностите за управление на РАО, като основен приоритет е
заложено изграждането и пускането в експлоатация на
Национално хранилище за погребване на РАО.

Избор на оптимална стратегия за
управление на ОЯГ
В документа се казва, че в основата на избора на
оптимална стратегия за управление на ОЯГ трябва да
се отчитат всички фактори, сред които:
n осигуряване на безопасната и непрекъсната експлоатация на ядрените съоръжения чрез осигуряване на
достатъчно свободни места за ОЯГ, генерирани при
тяхната работа;
n осигуряване на необходимите финансови средства за
управлението на ОЯГ и високоактивни отпадъци
(ВАО), генерирани при тяхната преработка;
n непрехвърляне на отговорността за вземане на решения за управление на ОЯГ върху бъдещите поколения.
Според Стратегията, на този етап за най-приемлива алтернатива се приема транспортирането на минимум 50 t ТМ годишно ОЯГ от АЕЦ Козлодуй за технологично съхранение и преработване при наличието на
благоприятни финансово-икономически условия до края
на експлоатационния ресурс на блоковете, като средствата ще се осигуряват от приходи от продажбата
на произведената електроенергия.
Това решение е технически реализуемо и базирано на
апробирани технологии, финансово осигурено е при спазване на принципа за необремененост на бъдещите поколения, се казва в документа. То не изключва вземане на
междинни решения, в зависимост от конкретните
вътрешни и външни условия. Какво вече бе споменато, за
оптимално решение по отношение на управлението на
РАО, се счита изграждането на хранилище за тяхното
дълготрайно съхранение. Този период на контролирано
съхраняване на РАО ще позволи да се получат нови данни
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и технически решения, които ще могат по съществен начин да променят
методите на управление на тези отпадъци. Така ще се избегнат сериозни грешки при окончателното погребване в устойчиви геоложки формации.
За осъществяване на целта е необходимо в АЕЦ Козлодуй и Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) да се изпълнят редица
мерки, сред които: продължаване извозването на ОЯГ за преработка на
базата на икономически изгодни решения и търговски договори; подновяване лицензията за експлоатация
на ХОГ за мокро съхранение с десет
години след 2024 г.; проучване и изграждане от ДП РАО на хранилище за
дълговременно съхранение на контейнери с ВАО, получени от преработката на ОЯГ и пускане в експлоатация
до 2025 г. и други.

Възможности за
управление на РАО
В документа се залага оптимизиране на съществуващата единна
технологична система за управление
на РАО на икономическа основа с
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приоритет на безопасността. На
основание изложеното са очертани
следните мерки:
n подобряване на ефективността
на сортирането на РАО чрез използване на новата категоризация и критериите за приемливост
на управляваните РАО;
n оптимизация на технологичните
процеси по посока на съществено намаляване обема на генерираните РАО, включително разработване от страна на организациите, генериращи РАО на процедури за междинно съхранение на
ниско активните РАО и последващо освобождаване от регулаторен контрол;
n усъвършенстване на технологичните процеси на първична обработка на РАО, включително сортиране, междинно съхранение с
цел освобождаване от регулаторен контрол, раздробяване, дезактивация и преработка на РАО;
n оптимизация на практиките за
минимизиране на отпадъците чрез
рециклиране или повторно използване на материалите;

n пускане в експлоатация на съоръ-

n

n

n

n

жения за вторична преработка и
кондициониране на РАО и интегрирането им в единната технологична система;
разработка и реализация на технологии за капсулиране и кондициониране на източници на йонизиращо лъчение, съдържащи дълго
живеещи средноактивни отпадъци. Избор и одобряване на опаковки от тип Б;
доизграждане на единната технологична система, която интегрира всички съоръжения за преработка и кондициониране на РАО;
намиране на баланс между здравни, екологични и финансови фактори при подхода за извеждането от
експлоатация. В тази връзка особено внимание следва да се обърне
върху максималното повторно
използване и/или рециклиране на
слабо активните метали и строителни материали;
изграждане и пускане в експлоатация на НХРАО.
Продължава в следващ брой
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Регенеративни
топлообменни
апарати
Р

егенеративните топлообменни
апарати (наричани още регенеративни топлообменници или регенератори) са устройства, използвани
широко за утилизация на отпадна
топлина и повишаване на енергийната ефективност в индустрията.
Работата им е базирана на принципа на топлообмен между две тела
(или материални среди) с различна
температура до изравняване на
температурата, като основен двигател на процеса е температурната разлика. За осъществяване на
процеса на топлообмен се използва
топлоносител, който може да бъде
вода, водна пара, масла, газове, течни метали и др.
Според механизма на пренасяне на
топлина между двете материални
среди регенеративните топлообменници спадат към повърхностните топлообменни апарати. При тях
повърхността на едната материална среда с по-висока температура се
обтича с топлоакумулираща маса,
която поглъща топлината и я отдава на другата материална среда.
Топлоакумулиращата маса играе
ролята на контактна зона между
двете среди. Този тип топлообменници се използва за различни приложения в енергетиката, свързани с
регенерация на топлинна енергия.

Особености
Регенеративните топлообменници типично работят с два флуида с
различна температура. Възможно е
30

да се използва един и същи вид флуид (например вода, масло и др.), който в едната секция (камера) на
топлообменника е с по-висока температура, тъй като е преминал предварително нагряване, а в другата –
с по-ниска. Топлоакумулиращата
маса играе ролята на буферна зона,
която съхранява за кратко абсорбираната от по-топлата среда енергия и я предава на по-студената. При
използването на една и съща материална среда е възможно конструкцията на топлообменника да бъде
изпълнена със затворен цикъл на
флуида, който при отдаване на топлината си енергия сменя ролята си
от топлопредаваща на топлоабсорбираща среда.
Регенеративният топлообмен е
една от най-значимите за индустрията технологии, разработена първоначално за осъществяване на процеси в доменните пещи. В последствие
методът се разпространява в производството на стъклени изделия и
стомана, където се използва за подобряване на ефективността на
отворените подови пещи. В съвремието ни масово технологията се
използва при котелни системи под
високо налягане, парни агрегати в
топлоенергетиката, химическата
промишленост и др.

Принцип на работа
При рекуперативните топлообменници (отново повърхностни топлообменни апарати по своята
същност) топлообменът се извършва директно и незабавно меж-

ду двете материални среди (флуиди),
които циркулират едновременно в
двете камери на устройството и са
разделени от тънка стена, която
възпрепятства смесването им. При
регенеративните топлообменници
процесът на отдаване и абсорбиране на топлина има и междинна фаза,
при която топлинната енергия за
кратко се съхранява в топлоакумулиращата маса. Основна разлика
между двата типа топлообменни
апарати е, че при регенеративните
двата флуида влизат в контакт с
топлоакумулиращата маса последователно, като единият отдава, а
другият в последствие абсорбира
топлинната енергия. И двете материални среди влизат в контакт с
една и съща повърхност на акумулиращата среда. При рекуперативните топлообменници флуидите преминават през близки, но различни зони
на апарата.

Фази на топлообмена
При регенеративните топлообменници процесът на топлообмен
протича в две последователни фази.
В първата материалната среда
(флуид) с по-висока температура
преминава покрай топлоакумулиращата маса, като влиза в контакт с
цялата й повърхност и отдава топлинната си енергия. Тази фаза се нарича „топъл период“. След това
първият флуид се връща обратно по
каналите на топлообменника, за да
отстъпи място на втория, който е
с ниска температура и в рамките
на втората фаза на топлообмена
брой 5/2015
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поглъща топлинната енергия, съхранена в топлоакумулиращата маса.
Движението на студения флуид е с
обратна посока, но по същите канали на апарата, като така изтласква от тях цялото останало количество от първата материална
среда. Втората фаза условно е наречена „студен период“. В края му
процесът започва отначало с нов
топъл период и подаване на флуид с
висока температура по каналите на
топлообменника към повърхността
на топлоакумулиращата среда.
След извършване на множество
последователни цикли, при които
топъл и студен период се редуват,
топлинната ефективност на регенеративния топлообменник се уеднаквява за всеки цикъл. Когато това се
случи, се приема, че апаратът е
постигнал състояние на циклично
равновесие или периодично стабилно състояние. Ако на този етап бъде
внесена промяна в работните параметри на апарата, например в дебита на потока флуид, във входната му
температура за който и да е от
двата периода или в продължителността на фазите, е необходимо регенеративният топлообменник да осъществи отново дълга поредица от
последователни цикли, за да постигне пак циклично равновесие.

Видове потоци и флуиди
при регенеративните
топлообменници
Различаваме няколко вида регенеративни топлообменници в зависимост от посоката на двата флуидни потока: с насрещен поток, с
кръстосан поток и с паралелен поток. При масовите регенеративни
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топлообменни апарати с насрещен
поток посоката на двата флуида е
противоположна. Те се отличават
със сравнително висока ефективност. Топлообменниците с паралелен
поток се характеризират с протичане на двата флуида в една и съща
посока, но при тях ефективността
е по-ниска. При регенеративните
топлообменници с кръстосан поток
посоката на движение на студения
флуид е перпендикулярна на посоката на движение на топлия в насрещно направление.
Различните видове регенеративни топлообменни апарати са подходящи за приложения в различни системи. В зависимост от особеностите на приложението се избира от
най-подходящия работен флуид, който да осигури най-висока ефективност. В зони с горещ климат например подходяща материална среда за
регенеративните топлообменници е
топлият атмосферен въздух през
деня. Неговата топлинна енергия
може да бъде съхранявана в топлоакумулиращата маса и използвана за
загряване на по-студения нощен
въздух, по този начин осигурявайки
равномерна средноденонощна температура в дадено помещение.

Видове регенеративни
топлообменни
апарати
В зависимост от конструкцията
на топлоакумулиращата матрица
различаваме апарати с подвижна
(най-често ротационна) и с неподвижна (стационарна) топлоакумулираща маса (матрица). При стационарните регенератори се използва
един поток флуид с циклично дей-

ствие, който последователно преминава в контакт с матрицата като
топла материална среда, за да отдаде топлинната си енергия и се насочва към „студената“ камера на
топлообменника, а впоследствие
сменя посоката си и отново влиза в
контакт с топлоакумулиращата
маса, движейки се към “топлата“
камера на апарата. Конфигурацията
на тази циклична система може да
бъде изпълнена със или без насочващи спирателни и пускателни клапани в зависимост от това дали в
системата са налице няколко матрици с топлоакумулираща маса, към
които се насочват отделните потоци. Целта на подобно изпълнение е
осигуряване на непрекъсната работа на системата и непрекъснат
процес на топлообмен.
При ротационните топлообменници матрицата с топлоакумулираща
маса типично е под формата на
барабан, който се върти между два
флуида с различна температура и
насрещна посока. В един определен
момент само един поток влиза в
контакт с дадена секция на барабана. В процеса на неговото въртене
последователно и двата потока
влизат в контакт с топлоакумулиращата повърхност на въртящата
се барабанна матрица. Всяка секция
на барабана е почти изотермична (с
постоянна температура), тъй като
посоката на въртене е перпендикулярна както на градиента на изменение на температурата, така и на
посоката на флуидите. Посоката на
потоците на двата флуида е насрещна. Температурата им може леко да
варира в различните зони на хода на
потока.
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Предимства на регенеративните топлообменни
апарати
По-голямата площ на повърхността на топлоакумулиращата маса за единица обем е основно
предимство на регенеративните топлообменници в сравнение с рекуперативните (които също
са от повърхностен тип). Това позволява по-компактна конструкция на топлообменника при
същата енергийна плътност, ефективност и пад на налягането. Това прави регенераторите поикономично решение по отношение на използвани материали и усилия за производство в сравнение с рекуператор с еквивалентна ефективност.
Конструкцията на системата, която подава флуидите към топлоакумулиращата маса, е
значително по-проста при регенеративните топлообменни апарати в сравнение с рекуперативните. Причината за това е, че при ротационните апарати двата флуида постъпват в контакт
с различни секции на топлоакумулиращата матрица, а при стационарните флуидите преминават
по един и същи канал последователно.
Контактните секции за топлия и студения флуид при ротационните регенератори могат да
бъдат проектирани така, че да оптимизират пада на налягането на флуидите. Повърхностите
на топлоакумулиращите матрици при регенераторите се характеризират с възможности за
самопочистване, което значително намалява предпоставките за корозия.
Ниската повърхностна плътност на матрицата и насрещният поток на флуидите на регенеративните топлообменни апарати ги правят идеални за конфигурации „газ-газ“ с ефективност
над 85%. Коефициентът на топлопренасяне е много по-нисък при газовете в сравнение с течностите. Така по-голямата повърхностна площ на топлоакумулиращата маса значително подобрява топлообмена.

Регенеративни
топлообменни
апарати с неподвижна
топлоакумулираща
маса
Един от най-често срещаните
похвати за осигуряване на непрекъсната работа на системите със
стационарна топлоакумулираща
маса е използването на два или повече регенератора с разминаващи се
фази. Така когато единият апарат
подава топъл флуид, другият съхранява топлинната му енергия. Впоследствие се извършва обратната
последователност. Лесен начин за
практическото изпълнение на подобна система е свързването на регенеративните топлообменници чрез
система от тръби и клапани, които
да „включват“ и „изключват“ съответните регенератори, да насочват
флуидните потоци и да осигуряват
цикличната работа на системата.
Камерите и топлоакумулиращите
матрици на регенераторите са
статични, а работата им се осигурява от работата на вентилите,
задвижващи потоците флуиди. При
затварянето на даден вентил,
прекъсващ движението на един от
потоците, се отваря друг клапан,
който задейства движението на
втория поток. Действието на вентилите и посоката на флуидите е
симетрична.
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Ротационни
регенератори
При ротационните регенеративни
топлообменни апарати топлоакумулиращата матрица обикновено се
върти около ос. Тя е със силно порьозна структура, което увеличава топлопоглъщащите й качества. В найпростата конфигурация матрицата
е под формата на барабан, който
условно е разделен на две секции –
едната влиза в контакт с топлия, а
другата – със студения флуид. Потоците на флуидите са с насрещна
помежду си посока, успоредна на оста
на барабана. Докато барабанът се
върти, той акумулира топлинна енергия от флуида с по-висока температура, като така се реализира фаза,
подобна на топлия период при регенераторите със статична топлоакумулираща маса. Топлинната енергия
се транспортира от топлия към
студения флуид благодарение на движението на барабанната матрица.
Веднъж отдадена на другия поток,
топлината отново се регенерира и се
предава на по-студената материална среда. Така се реализира студеният период на топлообмена.
Когато дадена секция на въртящата се матрица преминава от
потока топъл флуид към потока
студен флуид, част от първия флуид
се пренася заедно с барабана в кухините на топлоакумулиращата мат-

рица. Подобно на регенераторите с
неподвижна маса, при които флуидът
трябва да бъде изтласкан от каналите на топлоакумулиращата маса,
и тук този флуид е необходимо да
бъде изведен от кухините на барабана. При дадени конфигурации с поспецифични материални среди е
напълно недопустимо смесването на
двата флуида, като се осигурява
механизъм, който да осигурява това
разделяне. Такава например е конструкция, при която отработеният
флуид в края на топлия период се
извежда през специален изход към
зона, в която да бъде загрят отново, като така не се допуска смесването му с другия флуид.
Друга разновидност на ротационен регенератор е апарат, при който самата топлоакумулираща матрица е статична, като в двата й
края има въртящи се лопатки, през
които топлият и студеният флуид
навлизат в отделни тръби.

Недостатъци на
регенераторите
След най-често изтъкваните недостатъци на регенеративните
топлообменници е непрекъснатото
нагряване и охлаждане, което протича при процеса на топлообмен и
подлага компонентите на апарата
на термичен стрес. При по-некачествени материали, използвани за
изработка, това би могло да доведе
до тяхното повреждане. Тази особеност на регенераторите обаче е поскоро конструктивна или технологична и не би трябвало да се счита
за недостатък, тъй като би могла
лесно да бъде отстранена посредством качествено материално изпълнение.
Друг недостатък при този тип
апарати е рискът от недобро уплътняване на системата и смесване на
флуидите. При конфигурации "газ-газ"
или "вода-вода" това не би представлявало толкова сериозен проблем,
макар че неизменно води до загуби на
топлинна енергия и понижаване на
ефективността, но при смесени конструкции с различни материални среди, например "въздух-масло", този риск
трябва да бъде напълно елиминиран
чрез различни технологични подобрения в конструкцията.
брой 5/2015
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Дигитално управление W-FM
Серийно в горивната техника на WEISHAUPT
Всяка една новост носи със себе си и също толкова големи очаквания. Именно при смяната на механичната техника с дигитална,
се пораждат опасения дали боравенето с такъв вид техника ще
протича сигурно и лесно, както обикновено. Това важи и за дигиталното управление, въпреки че без съмнение то допринася за значително по-добра експлоатация на горелката.
През последните години продуктовата програма на Max Weishaupt
при горелките от 12 kW до 32 000 kW премина изцяло на дигитално
управление.
Още през далечната 1998 година беше оборудвана първата горелка на Weishaupt с дигитално горивно управление W-FM при патентована горивна система multiflam.

бутони може да се извършва пуск и настройка, както ръчно, така и
чрез лаптоп. Изключително голямо предимство при настройките е,
че има възможност за тяхното запаметяване, като файл, който може да се копира в лаптоп или на друг електронен носител. Не на последно място трябва да споменем и възможността за повишаване на
енергийната ефективност чрез интегриран или отделен честотен
регулатор за оборотите на двигателя (спестява ел. eнергия) и чрез
поставяне на кислородна сонда, която спестява гориво благодарение
намаляването на остатъчния кислород в отработените газове. Като допълнение към кислородната сонда има възможност и монтирането на CO-сонда (Фиг.1). Разбира се дигиталната техника ни дава
и възможност за изключително лесно свързване със сградната автоматизация посредством серийно заложените eBUS/Modbus.

Предимства на дигиталното управление:
Mеханично управление: Газ дросел клапата, подаването на нафта,
въздушната клапа и подвижното
смесително устройство се задвижват чрез механични връзки
(гърбичен механизъм, лост)

Дигитално управление: Газовата
дросел клапа, подаването на нафта,
въздушна клапа и подвижното смесително устройство се регулират директно чрез електронни стъпкови мотори. С възможност за допълнително
повишаване на енергийната ефективност чрез използването честотно регулиране и кислороден модул.

По-ефективна, по-удобна и с по-малко
вредни емисии
Още от самото начало стана ясно, че благодарение на дигиталната техника, въвеждането в експлоатация и оперирането с горелките е много по-лесно и сигурно. Най-съществените процеси като
подаване на въздух и гориво, регулирането на мощността и наблюдението на пламъка се управляват много по-прецизно посредством микропроцесори. Работните процеси бяха оптимизирани, енергийната
ефективност повишена, а количеството вредни емисии сериозно понижени. Горелката и съответните компоненти са обединени в една
обща единица. Така отпада необходимостта от монтиране на отделно контролно табло за горелката. Разходите за монтаж и поддръжка са много по- ниски в сравнение със старата механична техника.
Централният и основен елемент на дигиталната техника при горелките Weishaupt e интегрирания в горелката дигитален контролер
W-FM с разновидности W-FM 50/54, W-FM 100 и W-FM 200 в зависимост от приложението (Фиг.1). Контролерът W-FM управлява изключително прецизно през CAN-Bus отделните стъпкови мотори за подаване на гориво, въздух и автоматично задвижване на смесителното устойство. Чрез монтирания в горелката обслужващ дисплей с
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• Универсално приложим дигитален горивен автомат (лесно напасване към системата чрез параметриране).
• Лесно електрическо присъединяване посредством кодирани места за щекерите.
• Възможност за повишаване на енергийната ефективност чрез
добавяне на честотен регулатор за оборотите на вентилатора
и регулиране по кислород посредством кислороден модул.
• Лесно свързване към външни системи за регулиране и управление
чрез сериен eBUS и Modbus.
• По-малка нужда от различни резервни части благодарение на уеднаквяването на компонентите.
• Контролът за плътност на двойния магнетвентил е серийно интегриран.
• Обслужване и настройки чрез централен дисплей за управление
(текст на 20 езика).
• Оптимално изгаряне за целия обхват на мощност на база прецизно дигитално управление.
• По-безопасна и бърза смяна на електрически компоненти благодарение на конзола с кодирани места за щекерите.
• Лесен и бърз анализ и изчитане на появили се грешки чрез съобщение в кодове или текст на дисплея. Възможно е и запаметяване на
историята на грешките посредством лаптоп.
• Възможност за пуск и настройка посредством лаптоп. Възможност за съхраняване и прехвърляне на данните.

MAX WEISHAUPT GMBH
Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, Офис 22
Тел. : +359 56 52 14 79, ф.: +359 56 52 16 00
info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg
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Ротационни
разходомери за газ
В

ъв връзка с увеличаването на асортимента газови уреди възниква и необходимостта от измервателни прибори, които да отговарят на изискванията да са
със сравнително големи пропускателни способности и
значителни диапазони (1:100, 1:160, 1:200) при сравнително малки габаритни размери. Тези условия се удовлетворяват от съвременните ротационни разходомери. С
развитието на технологиите в областта на този вид
разходомери за газ постепенно се усъвършенстват с
нови модулни концепции в дизайна, подобрено материално изпълнение, по-прецизни производствени методи и

модерни електронни компоненти. Съвременните решения на пазара са с доказана и постоянна висока ефективност за редица приложения. В сравнение с други механични разходомери за газ, като дюзовите, диафрагмените и турбинните, ротационните разходомери се
отличават с:
n Енергонезависмост;
n Дълготрайност;
n Възможност за контрол на изправността на работа
по пада на налягане в разходомера по време на неговата работа;
n Нечувствителност към кратковременни натоварвания;
n Стабилност на коефициента на преобразуване в голям диапазон на изменение на числото на Рейнолдс на
потока газ;
n Отсъствие на динамична грешка в прекъснат (пулсиращ режим на работа;
n Отсъствие на праволинейни участъци;
n Работно налягане до 7.5 MPa.
Недостатък на този вид разходомери е високият шум
при работа и необходимостта от висока степен на
очистване на измервания газ (степен на филтрация не
по-малка от 0.07 mm).

Същност на ротационните
разходомери
Ротационният разходомер представлява камерен
разходомер, в който в качеството си на преобразувателен елемент се използват осмообразни ротори. На фиг.
1 е показан ротационен газов разходомер, който се
състои от корпус 1, вътре в който се въртят тангенциално един спрямо друг два еднакви осмообразни ротора 2, предавателни и измервателни механизми, които са
свързани с един от роторите.

Принцип на действие
Роторите се завъртат под въздействие на пада на
налягане на газа, постъпващ през горния входящ и излизащ през долния изходящ щуцер. Синхронизацията на
въртенето на роторите се постига с помощта на две
34
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Фиг. 1. Ротационен разходомер: 1 - корпус, 2 - ротори.

противоположно, без контакт на
метал с метал между колелата и
корпуса.
Ротационните разходомери допускат използването на електронни
коректори на обем, пълнещи се и
изпразващи се измервателни камери. Въртенето на колелата, т. е.
броят на пълненето на камерите, се
редуцира от многостепенен редуктор и се предава на 8-цифров брояч
чрез магнитен куплунг.
Крива на точността на ротационен разходомер е показана на
фиг. 2.

Приложение на
ротационните
разходомери

Фиг. 2.

двойки зъбни колела, закрепени на
двата края на роторите, разположени в кутии извън измервателния корпус. За намаляване на триенето
зъбните колелета постоянно се
смазват.
Газът, преминаващ през ротационния разходомер, з авърта роторите, които затварят фиксиран обем
газ с корпуса. Обемът на премина-
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лия през разходомера газ се измерва
чрез индикатор, поставен на оста на
ротора.
Чрез отвеждащ канал падът на
налягането между входа и изхода на
разходомера се увеличава. То
ва
създава въртящ момент върху работните колела, свързани прецизно
и синхронизирано помежду си. Завъртането им става диаметрално и

Най-подходящо е ротационните
разходомери да се използват в инсталации с прекъсващи режими на
работа като например в модулни
котелни инсталации. Не е добре
обаче ротационните разходомери да
се монтират във възли с непрекъснато подаване на газ, тъй като поради евентуалната им неизправност
може да се прекъсне подаването на
газ към консуматорите. Освен това
не трябва да се поставят и на места, където е възможно отделянето
на кондензат. За избягване на замърсяване на каналите на този тип
разходомери е добре да се монтират
на вертикални участъци при направление на потока от горе надолу.
Ротационният разходомер може
да се монтира както преди, така и
след регулатора на налягане.
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Дистанционно
наблюдение на
ВЕИ системи
Д

истанционното наблюдение
е често срещано решение за мониторинг на ВЕИ системи в географски отдалечени райони, при което
се следят правилното функциониране и параметрите на генериращите системи, но също така могат да
се наблюдават и консуматорите
при крайните потребители. Във
функционалните възможности на системите за наблюдение са заложени отчитането и визуализацията на
данни за качествените и количествени характеристики на генерираната енергия, за наличие на повреди и тяхното локализиране, откриване на утечки или къси съединения
в проводниците, за загуби на енергия и др. Системата е в състояние
да открие възникнали технически
проблеми в цялата верига и да предостави навременна и нагледна информация за вида и тяхното местоположение. Сигурността на съоръженията допълнително се обезпечава с камери за видеонаблюдение,
аларми за повреда, пожар или навод-
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нение, интегрирани в системите за
дистанционен мониторинг.

Архитектура на
системите
Най-общо казано, системите за
дистанционно наблюдение се състоят от три обособени елемента:
n оборудване, осъществяващо наблюдението на място на един или
на повече обекти;
n средства за предаване на данните
(обикновено чрез сателит или чрез
мрежа за мобилна комуникация);
n централна диспечерска станция с
възможност за съхранение на данните, където информацията се
обобщава и обработва.

Наблюдение на място
Ключов елемент на всяка инсталация за дистанционно наблюдение
на място е системата за събиране
на данни (ССД). ССД се състои от
множество датчици, монтирани към
компоненти на оборудването, чиито
показатели се следят. Това дава
възможност да се събират голямо
количество данни, в това число ин-

формация за генерацията или потреблението (напр. натоварването
по мощност, температура в системата), за съхранението на енергията (напр. тока към/от акумулаторите) или за средата, в която е
обектът (напр. температура, скорост на вятъра, интензитет на
слънчевото греене).
Доколко сложна ще е цялостната
система и през какъв интервал ще се
правят измерванията, се решава според различни фактори като големината на обекта, целта на събирането на данни и местните условия.
Основната разлика се състои в това
дали ССД ще служи за следене на
нормалното функциониране на дадения обект и неговите подсистеми,
или ще се прави и по-детайлно наблюдение за ефективността на експлоатацията му.

Предаване на данните
Предаването на данните от системите за дистанционен мониторинг
може да се осъществи по различни
начини – през радиомодем, GPRS мрежа, Ethernet, GSM модем, EIA232 (RS
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232) комуникационен интерфейс, интернет, сателит и др. Използваните
протоколи за комуникация са TCP/IP,
Modbus, Profibus, DNP3 и други. GPRS
мрежата често е предпочитан избор
за връзка със системите, инсталирани в по-отдалечени места, тъй като
в повечето случаи покритието на
GPRS мрежата е по-силно от това на
интернет. Мобилната комуникация се
осъществява по времево разделени
канали за многократен достъп в GSM
системата. Те се използват при поискване и са статистически наслагани за използване от няколко мобилни потребителя едновременно. Принципът на работа е аналогичен с този
на интернет – събраните от централата данни се разбиват на пакети
и се изпращат на получателя, където става тяхното сглобяване. При
установяване на сесия на всяко устройство се присвоява уникален адрес,
което на практика го превръща в
сървър. Възможен е и достъп до данните през мобилен телефон, като в
този случай той действа като клиент на външната мрежа и присвоява
постоянен или динамичен IP адрес.
Друг вариант за наблюдение на
работните параметри и производителността на отдалечени ВЕИ електроцентрали е използването на
сателитна система за предаване на
данните. Системата събира данни
за работата на централата и през
трансмитер ги изпраща към сателит. Оттам данните се прехвърлят
през наземни станции към интернет
и са достъпни от определените за
целта портали.
Използването на сателит изисква
големи разходи, както за първоначалната инвестиция, така и за редовната експлоатация. Но въпреки това
понякога те са единственото реално решение в отдалечени местоположения. Събраните данни могат да се
съхраняват на място, да се предават
през определени интервали или пък да
се предават непрекъснато (стига
сигналът да позволява).

Централизирано наблюдение и съхранение на данни
Централизираните системи за
наблюдение са изградени на база на
стандартните решения от областта на информационно-комуникацион38

ните технологии и са свързани с
интернет. Входящите данни се събират на сървъри и стават достъпни
за оправомощените потребители
посредством уеб браузър или приложение за смартфон. Преди информацията да стане достъпна за потребителите, суровите данни обикновено се обработват, за да станат полесни за възприемане. Техническите
възможности днес осигуряват функции за автоматично известяване
при аварийни събития, визуализация
на данните във вид на графики, кодиране с различни цветове и т. н.
Специални настройки могат също да
дадат възможност за поддържане на
функции за дистанционно управление, чрез които оборудването за
наблюдение може да се намеси в
работата на обекта на място.

Визуална инспекция на
ВЕИ съоръженията
Надеждно решение за дистанционно наблюдение на съоръженията във
ВЕИ централите са IP (Internet
Protocol) камерите, които предоставят възможност за достъп и управление през интернет мрежата. IP
камерите имат собствен IP адрес и
вграден софтуер за мрежова комуникация - уеб сървър, FTP сървър, FTP
клиент и електронен адрес. Разполагат с няколко възможности за
свързване с интернет. Сред тях е
използването на стандартни и ISDN
модеми, DSL модеми, модеми за кабелна телевизия, както и 10, 100 и
1000 Mbit Ethernet връзки. В допълнение, могат да се използват модеми
за клетъчни телефони и различни
опции за безжична мрежа.
Изображението, получено от тях,
е изцяло цифрово и се предава през
мрежата (LAN/ WAN/ Internet/ GPRS/
3G) с гарантирано отсъствие на
загуби по трасето и висококачествено изображение. Комуникацията
е с високо ниво на сигурност благодарение на използваните методи за
криптиране и идентификация. Друго
предимство е интегрирането на
интелект в камерите, което предполага огромни възможности за анализ на видеосъдържанието с цел
откриване на повреди в съоръженията. Обикновено мрежовите камери
са снабдени със специализиран со-

фтуерен пакет, който осигурява
поддръжката на основни функции
като конфигурация, наблюдение, контрол и запис на изображението.
Освен видеоизображение, мрежовите камери поддържат функционалност за пренос на различни видове
данни, например звук, данни за управление на камерата и т. н.

Предимства на
системите за
дистанционно
наблюдение
Актуалната информация от системите за дистанционно наблюдение
дава възможност за по-ефективно
решаване на технически проблеми и
на въпроси, свързани с поддръжката.
Става възможно да се откриват
дефекти и да се вземат мерки за
отстраняването им на ранен етап,
като по този начин се предотвратяват потенциално по-сериозни и поскъпоструващи откази на наблюдаваната система. Действията по поддръжката могат да бъдат планирани предварително, и ще се знае например какви резервни части трябва
да се доставят. По-добрият достъп
до повече, по-точната и своевременна информация може да замени посещенията на място или да ги направи
по-ефективни.
Вариантите за дистанционно
управление дават допълнителни
възможности при експлоатацията и
поддръжката на системите като
например дистанционно обновяване
на софтуера, изключване на цялата
система или на части от нея. Освен
предотвратяването на повреди,
функционалните им възможности
могат да се използват за защита
срещу кражби на ключови компоненти на системата или за внедряване
на различни форми на услугите по
заплащане на енергия.
Дистанционното наблюдение дава
възможност да се следи експлоатацията и работните характеристики
на системата при разнообразни изменения на околната среда. Тази информация може да доведе до по-задълбочена оценка на дадения проект и
да допринесе за осигуряването на
оптимални работни параметри и
максимално ниво на ефективност във
всички експлоатационни условия.
брой 5/2015
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Екологична енергия
от биомаса
В POLYTECHNIK - груп, със седалище в Файсенбах, Австрия, работят 230 лица и фирмата разполага с 4 производствени звена, както и с 15 филиала в цяла Европа за инженеринг, пласмент, сервизни
услуги и освен това има 4 производствени бази в други континенти.
Експортът на фирмени изделия възлиза на 99% и в целия свят
са монтирани над 2.500 съоръжения.
POLYTECHNIK е една от водещите фирми производители, предлагащи горивни инсталации, захранвани с биомаса и е известна
с проектирането и доставката на инсталации до ключ. Фирмата
предлага тези горивни инсталации с диапазон на мощностите от
300 kW - 30.000 kW (един котел).
В зависимост от вида и влаго-съдържанието на горивото се
прилагат различни системи на изгаряне (скарно поддаване, поддаване отдолу и поддаване отдолу с доизгаряне на скара)
Като топлоносители се употребяват топла вода, гореща вода,
пара или термично масло. Съоръженията могат бъдат използвани за производството на електричество и топлоенергия (пара и
ОРЦ-процес). Диапазонът на мощностите е в този случай от 200
kW - 20.000 kW (една турбина).
Освен това съществуващите продукти се доразвиват в рамките на обхватна научно-изследователска дейност както и на сътрудничеството с техническите университети във Виена, Мюнхен и Грац, в това число и с Австрийския изследователски институт за екологична техника във Виена.
Като резултат от това сътрудничество е постигната една
технология, която снижава доустимите според закона гранични
емисионни стойности и повишава ефективността, като по този
начин се постига почти неограниченото прилагане на технологиите при изгаряне на биомаса.
В главния офис във Вайсенбах се намира централното управление на проектите и там се прилагат интензивни ноу-хау мерки
за създаване на добавена стойност (привличане на клиенти, инженеринг, управление на производството, мениджмънт на качеството, пускане в експлоатация). От централата се контролират и обслужват дистанционно по електронен път монтираните
по света инсталации.
Основните технически разработки в производството се извършват и доразвиват във Вайсенбах.
Производството на инсталациите се извършва в четири производствени звена в рамките на ЕС. Тези фирми са сертифицирани по
ISO 9001 и подлежат на задълбочен мениджмънт на качеството.
Вследствие на непрекъснатото развитие и изследователската дейност в седалището на фирмата във Вайсенбах се намира
едно от най-модерните ескпериментални съоръжения за биогорива. В тази инсталация се подават и изгарят най-различни видове
биомаса, след което емисиите се измерват и биват тествани.
В края на 2014 година фирмата бе удостоена с особена чест.
Австрийското министерство на икономиката връчи на фирмата
държавния герб на Република Австрия за извънредни постижения
и заслуги към австрийската икономика. Това отличие получават
само малък брой фирми, които са водещи в съответния бранш и
се ползват с добро име.
Фирма POLYTECHNIK не само е в крак с времето чрез с производството на екологични продукти, но и се ангажира за устойчиво развитие като прилага най-модерна техника в разрастващи
се пазари и с това допринася значително за неутралното производство на енергия спрямо въглеродния диоксид.
При това фирмата се съобразява с изискванията на клиентите си и най-главната цел е постигането на тяхното задоволство. За успешното постигане на тази цел в миналото говорят дългия списък от препоръки и повишеното търсене на
продуктите на POLYTECHNIK.
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Тенденции
в развитието на
вятърната енергетика
В

ъв връзка с популяризирането на
възобновяемите енергийни източници специалистите прогнозират, че
технологиите за преобразуване на
вятърната енергия в електрическа
ще продължават да се сблъскват с
все по-сериозни предизвикателства.
Тези предизвикателства обхващат
почти всички аспекти на дизайна и
работата на ветроенергийните
съоръжения и начините за присъединяването им към електрическата
мрежа. На пазара вече са редица иновации, породени от изискванията за
ефективна и безопасна експлоатация
на вятърните турбини, които засягат както производителите на ветрогенератори, така и операторите
на електропреносните мрежи.

Най-важен фактор за
безпроблемната
експлоатация
остава оптималният контрол на
вятърните турбини. За постигането му се изисква както интелигентна сензорна технология, така и
адекватен трансфер на данни за
състоянието на механичните и електрически части на турбината в
реално време към контролната система. С получената информация е
възможна навременна промяна в експлоатационната стратегия на
вятърния парк, която е от ключово
значение за оптимизиране производството на енергия и повишаване
безопасността на съоръженията.
Чрез усъвършенстваните възможности за трансфер на данни, които
съвременните технологии за контрол и мониторинг предлагат, се осигурява изправна работа на турбините във вятърния парк, независимо от
експлоатационните условия, в които
функционират.
Според специалистите в сферата
40

на вятърната енергетика в практиката се налага

по-сложен дизайн на
роторните перки с
акцент върху
здравината
устойчивостта на натоварвания и
влиянието им върху производителността на турбината. Съвременните
ветрогенератори имат вградена
функция за управление на ъгъла на
лопатките спрямо посоката на вятъра, което им позволява ефективно да
улавят и по-слабите пориви. Ефективността на ветрогенератора се
изчислява на базата на измерения
ъгъл на работните лопатки, затова
се очаква на пазара да се появят
интелигентни перки с активно управление, които самостоятелно да
могат да променят своите аеродинамични характеристики в съответствие с измерените товари. Побърза реакция би могла да се постигне и ако перките на турбините се
проектират с известна извивка,
така че да се огъват при по-високо
натоварване. Друго възможно решение за осигуряване на здравина и
устойчивост е ориентирането на
носещите влакна в конструкцията
на перката по начин, който да позволява лесно усукване при натоварване от вятъра.

Тенденциозно се заменят
и предварителните
механизми
които повишават скоростта на
генератора. Известно е, че те са
склонни към аварии и увеличават
допълнително масата на турбината.
Затова някои производители предпочитат вместо това да инсталират
постоянен магнитен генератор с
директно задвижване, който, в комбинация с подходящ преобразувател,

може да бъде свързан към мрежата.
Тази опция за директно задвижване
ще е по-конкурентоспособна от гледна точка на разходната ефективност към 2020 г. при евентуалното
разработване на по-леки материали
и по-гъвкави преобразуватели на
напрежението.
Предизвикателствата през
съвременните решения в сферата на
вятърната енергетика са различни
и в зависимост от мястото на експлоатация на вятърните паркове. По
отношение на турбините, които са
инсталирани на сушата, тенденциите са насочени главно към повишаване на тяхната интелигентност и
разработването на персонализирани системи за всеки конкретен проект в съответствие със спецификите на мястото за инсталация. Необходимостта от транспортирането им по суша обаче ограничава
увеличаването на размера им.
В момента монтажът на офшорни вятърни турбини се ограничава до
плитки води (20-30 м), но се очаква
до 2020 г.

турбините да са с поголеми размери и да се
инсталират в по-дълбоки
води
– до около 50 м. За тази цел се разработват различни конструкции,
които се състоят от няколко основи и са подобни на конструкциите за
добив на нефт и газ в морето. Тези
оптимизирани платформи осигуряват по-задълбочено проучване на
влиянието на товарите върху конструкцията на основите. Друга алтернатива за вятърните паркове са
плаващите платформи – те ще позволят работата на офшорните
вятърни турбини при почти неограничени дълбочини и на места, при
които вятърът е с най-добри покаброй 5/2015
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затели. Тук също са налице предизвикателства, а именно разработването на подходящи кабели за връзка
с електропреносната мрежа.
За скачване на гондолата към
опорната конструкция при плаващите турбини са необходими по-дълбоки води, следователно и нови методи за монтаж. За да се отговори на
тази потребност, са разработени

напълно сглобени
турбини, които могат
да бъдат
транспортирани
хоризонтално
с баржа от фабриката до офшорната платформа. Щом пристигне на
площадката, баржата трябва да се
изправи на 90 градуса във вертикална позиция, като за изправянето и
освобождаването на турбината в
тази позиция все още съществуват
известни предизвикателства. Ако те
бъдат превъзмогнати, този вид хоризонтални монтажи ще са масово
разпространени на пазара до 2020 г.
Важно е да се вземе предвид и
нормирането на електроенергийните
мрежи по отношение на променливите енергийни източници. Много ветроенергийни централи са задължени
да предоставят пълна гама от допълнителни услуги (реакция на честотата, регулиране за спадовете и
пиковете на напрежението и реактивната мощност, корекция на грешки и ограничаване на свръхпроизводството), които са от основно значение за стабилността на системата.
Но с повишаването на потреблението на енергия от възобновяеми източници възниква нуждата от въвеждане на нови регулативни мерки в електросистемите, както и сериозно
повишаване на капацитета за пренос.
Много страни в ЕС се изправят
пред

предизвикателства при
управлението на
променливата
производителност
на вятърните и слънчеви електроцентрали. Те трябва да се стремят към
осъществяване на поставената от
ЕС цел за дял от 20% електроенергия, произведена от възобновяеми
източници до 2020 г, в общия енергиен микс. Затова е необходимо въвеждането на дългосрочно, устойчиво
решение за междурегионалните елекЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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тропреносни магистрали (т. нар.
супермрежи) и хармонизиране на нормативните изисквания към мрежите
във всички страни. За успешната
експлоатация на супермрежите могат да бъдат използвани някои нови
технологии като: високоволтови инсталации за постоянен ток (HVDC),
свръхвисоковолтови инсталации за
променлив ток (UHVAC), издържащи
на високи температури проводници с
понижено провисване (HTLS) и гъвкави системи за пренос на променлив
ток (FACTS). Така ще стане възможен преносът на вятърна енергия,
произведена например в Северно
море, към събирателни центрове в
континенталната част на Европа. В
специални суперконвертори променливият ток ще се преобразува в постоянен и обратно.

Широкото
разпространение на
супермрежите ще
донесе редица
предимства
но се очаква да създаде и нови проблеми. Сред тях е опасността от
сривове в системата. За да бъдат
достатъчно надеждни, супермрежите трябва да се управляват адекватно и прецизно. Необходими са и
нови възможности за бързото им самовъзстановяване в случай на срив.
Сериозна пречка може да се окаже и включването на страни с различни регулаторни режими на електропреносните мрежи към супермрежите. В допълнение към технологичните предизвикателства, експлоатацията на мрежите в офшорни
условия ще изисква покриване на
огромни разходи и уеднаквяване на
пазарните механизми, които днес са
основните препятствия пред разработката на интеррегионални водни
електропреносни мрежи.

Възможно решение на
този проблем са HVDC
системите
Те използват конвертори, които
изправят или преобразуват тока.
Конверторите за пренасяне на енергия с високо постоянно напрежение
(VSC) се предлагат на пазара от
десетилетия, но при тях често са
налице енергийни загуби. Друг техен
недостатък е понижената пет пъти
ефективност в сравнение с традиционните преобразуватели с линей-

на комутация (LCC). Компактният им
дизайн обаче ги прави много подходящи за офшорни вятърни платформи. Възможно е в бъдеще VSC технологията да проправи път за разработването на многотерминални
DC мрежи, тъй като предоставя
възможност за контрол на напрежението и самовъзстановяване след
токов удар. Въпреки настоящите
енергийни загуби, с развитието на
технологиите до 2020 г. VSC конверторите могат да станат съпоставими с LCC, а така да стане възможно и ефективното свързване на вятърни паркове с брега и осъществяването на активни търговски връзки
между отделните страни.
Специалистите очакват към 2020
г. да съществува разнообразие от
различни подстанции с големи AC/DC
конвертори, DC и AC силови шини,
трансформатори и високоволтово
оборудване.

Конкретните цели за
широкомащабна вятърна
интеграция
предвиждат капацитет на ветроенергийните централи от 1-2 GW до
2020 г. За да се постигне това, е
необходимо допълнително намаляване на размера на оборудването и
същевременно поддържане на разходите за експлоатация на приемливо
ниво.
До 2020 г. вероятно ще бъдат
изградени и няколко регионални MTDC
мрежи (на база на многотерминалната HVDC технология). Тези мрежи ще
понижат необходимия брой преобразувателни станции, като така ще се
увеличат възможностите в сферата
на офшорните вятърни платформи. За
това обаче е нужна разработката на
нови DC прекъсвачи, които да се справят с евентуални сривове в мрежата в рамките на милисекунди.
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Производство
на енергия от
животински
субстрати
В

миналото животинската
тор е била използвана директно и почти изцяло за подхранване на почвата в градините на селскостопанските ферми. С увеличаването на мащабите на животновъдството в стопанствата през годините се увеличават и обемите отпадъчни животински субстрати, които трябва да
бъдат обработвани. Възниква нуждата от все по-ефективни методи и
технологии за третиране на животинската тор с възможности за
нейното оползотворяване. Освен
като обогатител за почвата, за
този изобилен и неизбежно свързан
със селскостопанската дейност
отпадъчен субстрат започва да се
мисли и като за потенциален източник на енергия.

Качества на оборската
тор
Животинската тор е обемист
материал с висока влажност, който
съдържа до 90% вода. Голяма част от
останалите 10% са въглеродсъдържащи вещества. Технологията за
обработка на този животински субстрат може значително да повлияе
качествата му на енергиен източник или на обогатител. Системите
за третиране на отпадъци с висока
влажност могат да обработват
поток с над 98% влагосъдържание, а
събраната тор от пасищата типич42

но е с високо съдържание на почва.
В резултат на това хранителните
вещества в обработвания субстрат
обикновено са много малка част от
общия обем и тегло. Набавянето на
хранителни вещества от оборска
тор за обработваемите земи може
да се окаже много по-скъп процес
отколкото осигуряването на същото количество азот и фосфор от
изкуствена тор.
Много от техниките за преработка на тор се използват в една или
друга форма от много години, докато други са съвременни решения,
свързани с потенциала за производство на енергия от този животински субстрат. Често се комбинират
различни техники, за да се създаде

система, адаптирана към конкретните условия в дадена ферма или
стопанство, климата или други
свързани фактори.

Техники за преработка
на тор
За да се отговори на специфичните изисквания на отделните стопанства, се подбират и съчетават
различни техники за преработка.
Целите на преработката включват:
намаляване на биогенното замърсяване (главно от азот и фосфор),
редуциране на миризмата, намаляване на обема, оползотворяване на
възможностите на оборската тор
като енергиен източник и допълнителното й обогатяване с хранителброй 5/2015
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ни вещества. Често техниките за преработване на тор
се използват в комбинация, за да превъзмогнат различни предизвикателства, пред които се изправят животновъдите. Съществуват и допълнителни ползи от преработването на тор, например намаляване на емисиите на прахови частици и парникови газове, които се
получават вследствие на свободното й оставяне на открито и нейното гниене.

Термохимични процеси
При термохимичните процеси за производство на
енергия от животинска тор се отделя топлинна енергия при протичането на различни физични и/ли химични
процеси. Термичните системи са подходящи за тор,
която е сравнително суха, например птичата тор, тъй
като има по-малка необходимост от изсушаване преди
обработката.
Топлинните процеси, при които се произвежда гориво вследствие на термохимична преработка на оборска
тор, включват пиролиза, газификация и директно изгаряне. Тези методи се различават по отношение на
температурата и концентрацията на кислород в процеса, но всеки един от тях превръща твърдия субстрат
в запалима газообразна фракция, която при изгарянето
си образува димни газове. Димните газове се насочват
към топлообменник, който извлича топлината от тях и
я прехвърля към топлоразпределителна система.
Директно горене се нарича процесът на изгаряне на
биомаса в инсинератор за производство на топлина и
електрическа енергия. Пара, образувана от топлината
на изгаряне, може да захранва турбина, която, от своя
страна, да задвижва генератор на електроенергия.
Оборската тор също може да се преработва с директно горене, но тъй като съдържанието на пепел в нея
(неорганичен остатък като почва или друг неорганичен
материал, който остава и след изгарянето) е по-високо
от това при другите видове биомаса (например дърво
и слама) или изкопаеми горива (въглища), директното
горене на тор не е толкова практично и ефикасно. Тъй
като животинската тор е много разнообразна по произход, състав и вид, често е желателно тя да се смесва
с други горива с цел по-ефективно изгаряне и оползотворяване на енергийния й потенциал. Една от технологиите, при които това се прави, е комбинираното изгаряне в електроцентралите, където се смесват биомаса и изкопаеми горива. Така електроцентралите, които
използват въглища за гориво, могат значително да
намалят емисиите на серен диоксид (SO2 – замърсител
на въздуха, който се освобождава при горенето на въглища).
Комбинираното изгарянена животинска тор и въглища може да намали и емисиите на азотен окис, който
също е основен замърсител на въздуха. Това е възможно, ако животинската тор се изгаря например във вторична горивна камера. Там тя служи като допълнително
гориво и органичен източник на карбамид и амоняк (NH3).
При комбинираното горене на тор и въглища от оборската тор се отделя NH3, който се свързва с азотните
оксиди и образува безвредните продукти азот и вода.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Газификация се нарича процесът, при който гориво
(което и да е изкопаемо гориво или биомаса, съдържащо
въглерод) се превръща в използваем газообразен продукт
без пълното изгаряне на изходното гориво. Този процес
се осъществява в среди с кислороден дефицит (частично окисляване) и при високи температури. Полученото
гориво е синтетичен газ, който се състои главно от
водород и въглероден окис в различно съотношение.
Синтетичният газ може допълнително да се преработи в други горива или продукти чрез химични процеси
или да се изгаря за отопление. Синтетичният газ може
да се използва и като заместител на природния газ в
газови турбини.
Пиролиза е термохимичният процес, при който биомасата се нагрява до високи температури в пълната
липса на окислител (кислород). Елементите, нужни за
осъществяването на този процес, са горим газ, течен
кондензатор и дървени въглища. Получената течност
се нарича пиролизно масло, което може да се изгаря
допълнително с цел генериране на електрическа енергия. Маслото може да се използва също като химическа
добавка за производството на пластмаси и други индустриални продукти.

Компоненти на термохимичните
системи
Термохимичните системи за производство на енергия (топлина или електричество) от оборска тор са
приспособими към различни мащаби, като техниките се
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различават значително по отношение на дизайн, ефективност и оперативни разходи. Инсталациите за
производство на енергия от тор в
стопански мащаб обикновено включват комбинация от различни компоненти. Всяка конфигурация се различава в зависимост от технологията
на производителя и специфичните
цели и нужди на фермата/стопанството, където е инсталирана тази
система. Цялостните решения найчесто включват: покрит склад за
тор; корита с транспортна лента;
камера за производство на енергия
от тор чрез топлинни процеси (горене, газообразуване, пиролиза);
топлообменници и котли; система за
разпределение на топлинната енергия (въздуховод или тръбопровод); система за контрол на емисиите; система за улавяне на пепелта.

Вторични продукти и
екологични аспекти на
термохимичните
процеси
Чрез термохимични процеси се
произвеждат широка гама потенциално използваеми странични продукти, включително течни биомасла,
дизелово гориво, горими газове, както и богати на хранителни вещества продукти като пепел и
биовъглища. Концентрацията на
хранителни вещества зависи от
процеса, работните параметри и
структурата на системата.
Фосфорът и калият в термичните системи се запазват в пепелта
или био въглищата. Докато в
биовъглищата остава известна
част от азота, тъй като той е
44

свързан с органичен
въглерод, голяма част
от азота в тези системи се губи в атмосферни емисии. Повечето се изпуска в атмосферата под формата на нереактивен
азотен газ (N 2 ).
Възможно е да се отделят и реактивни
съединения на азота,
включително азотни
оксиди (NOx) и амоняк
(NH3).
Наличието на амоняк и органичен азот в животинската и птича тор обаче може да намали емисиите на NOx в термичните системи чрез процес, подобен на
селективната некаталитична редукция на емисиите, прилагана в традиционните електроцентрали. При
високи температури амонякът реагира с NOx и образува азот и водна
пара, като така намалява емисиите
и на двете вредни съединения.

Биологични процеси
Производството на метан е биологичен процес, чрез който се генерира енергия от животинска тор.
Процесът, който се нарича анаеробно разлагане, представлява преработване на тор с помощта на бактерии и в отсъствието на въздух (и
по-специално кислород), за да се
произведе биогаз. Биогазът, произведен от разграждането на органична материя от бактериите в животинската тор, съдържа основно
метан (CH4) и въглероден диоксид
(CO2). В относително малки количества са налични и други газове, като
азот (N2) и сероводород (H2S), както
и следи от органични компоненти.
Метанът представлява 60-65% от
съдържанието на биогаза, а общо с
въглеродния диоксид – повече от 90%.
Почти всичкият азот, фосфор и калий остават в усвоената тор. Метанът, образуван от анаеробно разлагане и използван като източник на
енергия, намалява вредните емисии
от естественото си образуване, които са много по-опасни от гледна
точка на глобалното затопляне отколкото CO2. Топлинният капацитет
(енергията, освобождавана от еди-

ница количество биогаз, съдържащ
65% CH4 ) е приблизително 22,34
MJ/m2.

Анаеробни биореактори
за обработка на
животинска тор
Вместо да се използва за производство на електроенергия, в някои
биореактори биогазът се подобрява
според стандартите за природен газ
и след това се извозва или прокарва
до външни промишлени потребители. Самото разлагане има малък
ефект върху хранителното съдържание на животинската тор, но е
възможно внедряването в стопанството на интегрирани системи за
отстраняване на хранителните вещества, които да използват енергията от биореактора за захранване
на друго оборудване. Освен че генерира възобновяема енергия, анаеробното разлагане намалява мириса,
образува по-малко патогени и намалява биохимичната нужда от кислород. Разлагането стабилизира летливите органични съединения, които
остават в оборската тор, така че
наторяването да се извършва с помалко неприятни миризми. Оборската тор и органичната материя, които преминават през този процес,
могат след това да се използват за
наторяване, тъй като промяната в
съдържанието им на хранителни
вещества е малка.

Видове биореактори
Четирите основни вида селскостопански биореактори са покрита
анаеробна лагуна, проточен биореактор, система с пълно смесване на
материала (кръгъл ферментатор с
бъркалки) и биореактор с фиксиран
филм. В първата система специално покритие блокира излизането на
газа от системата, който бива
отделян от анаеробните торни лагуни.
При проточните биореактори
оборската тор се движи през биореактора, като недостатък на тази
система е, че се изисква относително дълго време на задържане в
системата (20 дни). Нейно основно
предимство е, че е лесна за управление.
За биореакторите с фиксиран
брой 5/2015
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филм оборската тор трябва да се
раздели предварително, тъй като те
използват само течната фракция. Те
са по-високоефективни от проточните биореактори, както и имат пократко време на задържане на субстрата в системата. На практика
обаче крайното количество преобразувана енергия е близко до това от
проточните биореактори.
Съдържанието на твърдо вещество в субстрата е важен критерий
при избора на биореактор. Проточните биореактори работят най-добре при съдържание на твърди вещества от 11-13%, така че са подходящи за кравешка тор. Системите с
пълно смесване на материала работят с по-широк обхват – 2-10%
твърди вещества, което ги прави
подходящи за по-голямо разнообразие
от материали. Разработени са и
допълнителни варианти на тези
основни системи, които да подобрят
продукцията на биогаз или да работят с материали с различно влагосъдържание и други характеристики на
остатъците от анаеробното разлагане.
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Скоростта на разлагане зависи
от температурата, така че анаеробните биореактори се класифицират и по своята работна температура. Мезофилните биореактори
работят при температури между 35
°C и 40,5 °C. Реакторите, които
работят при температури от 49 °C
до 60 °C, се наричат термофилни.
Покритите лагуни работят при
температури по-ниски от 35 °C. Те
са по-евтини и широко използвани на
места, където контролът на миризми е основната цел. В по-топлите
климати покритите лагуни успешно
се използват за производство на
енергия.

Възможности за локално
оползотворяване на
енергията
Производството на електричество е само един от начините за
оползотворяване на енергията от
анаеробните биореактори. Биореакторите могат да осигуряват постоянна мощност, но нуждата от електроенергия на стопанството е различна през различните дни и сезони,

така че често се генерират излишъци.
Един от вариантите за малките
ферми е интегрирането на акумулаторни системи и измервателни
уреди в енергийната система. Така
тя работи като система за съхранение: произведената електроенергия се складира, когато няма да
се използва, и се употребява безплатно, когато има нужда от нея.
Стопанствата могат да намалят
сметките си за електроенергия до
нула, ако успяват да се снабдят с
цялата необходима за функционирането им енергия. Те могат да използват енергията от анаеробните двигатели както за генериране
на електричество, така и за отопление. Част от произведената
енергия от биореакторите обикновено се изразходва за поддръжка на
температурата на самия биореактор, но също може да отоплява
стопански постройки и вода за
битови цели. Биогазът може да се
използва и за охлаждане през лятото в абсорбционни хладилни системи.
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Създадоха високоефективна
батерия от стиропорени
гранули

У

чени създадоха иновативна технология за оползотворяване на полистиреновите пелети. Чрез нея от
материала могат да бъдат направени батерии с отлични показатели и
значителен екологичен ефект.
Полистиреновите пелети, използвани като пакетажен материал при
транспортиране с цел предпазването на вещи от счупване, за първи път
се появяват на пазара през 1965 г.,
а производител е щатската компания Dow Chemical. Въпреки удобството, което създават на транспортните компании, стиропорените гранули се оказват сериозен екологичен
проблем. Всяка година милиарди
такива пелети се изхвърлят на сметищата, като от тях се рециклират
едва 10%. Разграждането на този
материал отнема десетилетия. В
допълнение, полистиреновите пелети съдържат химикали, за които се
счита, че са канцерогенни.
Екип от учени в областта на инженерната химия от университета
Пердю в САЩ е създал технология,
посредством която в следващите 5
години човечеството би могло повторно да използва близо половината от полистиреновите пелети,
които иначе биха били изхвърлени на
сметищата. Изследователите използват стиропорените гранули
като базов материал за производството на въглеродни аноди, които
са основен компонент на презареждаемите батерии. Вилас Пол, доцент
във факултета по инженерна химия
към университета Пердю и ръководител на проекта, споделя, че
вдъхновението му дошло от големите количества пелети, които идва46

ли в лабораторията при
транспортирането на различни консумативи.
„Голяма част от лабораторното оборудване и химикалите, които използваме в
работата си, пристигат,
опаковани в полистиренови
гранули. Осъзнахме, че това
е ресурс, който отива на
боклука, а би могъл да бъде
използван. Искахме от тях да
направим нещо, което да
носи ползи както за обществото, така и за околната
среда“, разказва инженерът.
Изследвайки химичния
състав на материала, учените откриват, че основните компоненти на
полистиреновите гранули са въглерод, водород и кислород. Екипът се
заема да търси начин да използва
въглерода, за да създаде анод за литиево-йонна батерия. Инженерите
успяват да изолират въглерода и
като нагряват пелетите при специфични условия. При процеса кислородът и водородът се освобождават
под формата на водна пара, което
елиминира изхвърлянето на опасни за
околната среда отпадни продукти.
Посредством добавяне на допълнителна топлина учените „разтопяват“ въглерода на тънки слоеве,
които могат да бъдат използвани
като анод.
Създадената на базата им батерия надминава очакванията на екипа. Тя съхранява с 15% повече енергия от прогнозния заряд и се зарежда по-бързо от сравнимите литиево-йонни батерии. Всъщност технологията, която учените са изобретили, случайно променя структурата на
въглерода така, че е налице по-голя-

ма обща повърхност, която да „задържи“ литиевия заряд, както и повече пространство между въглеродните атоми, което, от своя страна
позволява по-бързо зареждане. Неочакваният бонус ефект се дължи
на по-добрия достъп на литиевите
йони до въглеродните атоми.
Освен че предлага иновативен
метод за оползотворяване на големи количества ненужни полистиренови гранули, процесът позволява
изолиране на въглерод с много помалко енергия от производството му
по конвенционален път – необходимо е загряване до едва 1100 F (593
°C) в сравнение с 3600-4500 F (19802480 °C), нужни за традиционния
процес.
Инженерният екип е подал заявление за патент и се надява иновацията да получи пазарна реализация в
следващите няколко години. Междувременно учените възнамеряват да
търсят и други приложения на получения чрез технологията въглерод,
тъй като, по думите им, процесът е
напълно мащабируем.
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иновации

Интелигентни щори за
стъклени фасади пестят
енергия
О

фис сградите със стъклени фасади са едни от най-големите консуматори на енергия в съвременните градове. Поддържането на оптимален микроклимат в помещенията
изисква интензивна климатизация
през лятото, когато сградите се
превръщат в своеобразни „парници“,
и високи сметки за отопление през
зимата поради високата топлопроводимост на обикновеното стъкло.
Изследователи и проектанти от
института Фраунхофер са разработили иновативна технология, която
може да улавя топлинната енергия
от слънцето и да пести енергия –
термореактивна щора за стъклени
фасади. Първа официална демонстрация на изобретението екипът направи в рамките на международното изложение Hannover Messe 2015, което
се проведе от 13 до 17 април тази
година.
„Не се нуждаем от допълнителен
енергоизточник, тъй като можем да
използваме енергията от слънцето,
за да управляваме щората“, заяви
Андре Бухт, изследовател и ръководител на департамента към института Fraunhofer IWU. „Основното
предизвикателство в този проект бе
да „облечем“ иновативната технология в подходящ дизайн. Ето защо
дизайнери и учени обединихме усилия,
за да създадем тази новаторска концепция“, допълва проф. Кристиан
Сауер от училището по изкуства
Вайсензее.
Демонстрационният прототип е
базиран на проект на студента по
дизайн Бара Финсдотир и се състои
в матрица от 72 индивидуални парчета от специална материя с формата на цветя. Всеки текстилен модул
от щората разполага със „скелет“ от
вградени тънки жици (тел) от запаЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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метяваща формата си никел-титанова сплав с дължина 80 милиметра.
Когато бива подложен на топлинно
облъчване, скелетът на всеки модул
си „спомня“ оригиналната си форма.
Ако фасадата бъде нагрята до определена температура от слънцето,
жиците се активират и безшумно
изпъват текстилните елементи на
щората. Изложената на слънце
повърхност на стъклената фасада се
затъмнява и лъчите не могат да
проникнат в помещенията. Когато
слънцето се скрие (например зад
облак), жиците се свиват и фасадата става отново прозрачна. Свойствата на телта се дължат на специфичната структура на атомите на
сплавта, от която е изработена.
„Когато телта бива огъната, тя
запазва новата си форма. При излагането й на топлина, тя си „спомня“
първоначалната си форма и се връща
към нея. Щората се явява своеобразна мембрана, която се адаптира към
условията в различните части от
деня и отделните сезони, като така
осигурява оптимално засенчване в
зависимост от слънцегреенето“,
споделят изобретателите.
Проектирана за стъклени фасади
с голяма площ, иновативната щора
може да бъде монтирана както отвън
на прозорците, така и между вътрешните и външните прозорци при двойни стъклопакети. Конструкцията на
щората позволява лесен ремонт при
повреждане и широки възможности по
отношение на дизайна, включително
цвят, форма и десен на отделните
текстилни модули.
„Можете да изберете кръгли или
триъгълни компоненти, както и дизайн на пчелна пита. В допълнение,
щората позволява контрол на слънцеизлагането на отделните секции на
фасадата. Тя е подходяща дори за

извити фасади и заоблени прозорци.
Всъщност дизайнът й е напълно независим от формата на сградата“,
допълват разработчиците.
В следващите фази на проекта
екипът се надява да си сътрудничи
с индустриални компании, с чиято
помощ да произведе гама от прототипи за различни жилищни и офисни
приложения, и да ги тества в дългосрочен план в еднофамилни жилища и
в сградите на института. „Приоритет ще бъде проектирането на
текстилни елементи, които са достатъчно устойчиви на различни влияния, за да издържат на всякакви
климатични условия“, уточнява ръководителят на проекта Андре Бухт.
Екипът планира да създаде версии на
иновацията за нови сгради и за подмяна на щорите на съществуващи
такива. Целта е решенията да са
готови за пускане на пазара до средата на 2017 г.
Идеите на разработчиците обаче
не свършват дотук. Те обмислят
разширяване на функционалността на
технологията с възможности за
съхранение на топлина от слънцето
и използването й за отопление на
помещенията през нощта например.
Друга идея е покриването на
повърхността на текстилните елементи на щората с пластични органични слънчеви клетки, чрез които
щората да генерира и електричество
за нуждите на сградата.
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