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Уважаеми читатели,

Първото за 2016 година издание на сп. Енерджи ревю продължава обширното представяне на различни по

обхват теми, касаещи възможностите за оптимизация на разходите в производството. Темата в рубрика

„Енергийна ефективност“ на настоящия брой поставя акцент върху повишаването на енергийната

ефективност в индустрията чрез прилагането на когенерационни технологии. В материала са

представени най-често приложимите решения, както и конкретните ползи от внедряването им - редуциране-

то на разходи, гарантирането на непрекъснатост на производствените процеси, намаляването на вредното

влияние върху околната среда и много други.

Възможностите, които предоставя геотермалната енергия за изграждането на топлофикационни

системи, са описани в рубрика „Топлоенергетика, топлоснабдяване“. Статията дава поглед върху потенциала

на геотермалната енергия както в световен мащаб, така и в България, и описва успешни бизнес модели за

реализирането на подобни проекти.

Нормите при дейностите с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди са разгледани в

раздел "Ядрена енергетика", като се представят основните положения, определени от Наредбата за радиа-

ционна защита при дейности с МПСЕР.

Приложението на SCADA системите и системите за дистанционен контрол в автоматизацията на

газопреносните мрежи е разгледано в рубрика „Газ, нефт, въглища“. Изборът на конкретни решения за

автоматизация е изключително важно решение при проектирането и изграждането на нови съоръжения. Те

предоставят възможност за постоянно използване на пълния механичен капацитет на оборудването и изпълне-

ние на процеса по стабилен и надежден начин в най-ефективните му елементи.

Рубрика „ВЕИ енергетика“ ще Ви предложи обзор на популярната напоследък тема за технологиите за

съхранение на енергия от възобновяеми източници като част от съществуващите съоръжения, които

играят важна роля в осигуряването на гъвкавост на електроенергийната система.

Приятно четене!
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Вайд-Бул предлага анализатори на качеството на енергия от Janitza
Фирма Вайд-Бул предлага на българския пазар анализатора UMG 512 на

немския производител Janitza, съобщиха от компанията. UMG 512 е особено

подходящ за следене качеството на енергия съгласно стандарти като EN

50160. Всички параметри на качеството на енергия се управляват и ана-

лизират.

„При настройка на системи за мониторинг се препоръчва „пирамидални-

ят подход“ за трите равнища на следене. Ниво на следене 1 съответства

на висок клас (А) анализатори на енергия в захранващите шини на главната

подстанция. Типични примери на приложение са захранвания, точки на пренос

от главни доставчици или съществени изводи към критични основни кон-

суматори. От основно значение тук са анализатори клас А на качеството

на енергията, които са в съответствие със стандарта IEC 61000- 4-30",

коментират от Вайд-Бул. Изключително точното измерване на мощност/

енергия и качеството на UMG 512 са само част от предимствата. Раз-

личните интерфейси и протоколи гарантират лесна системна интеграция

(контролна зала, SCADA, GIS). Като допълнение към отчета на оператив-

ните състояния и флуктуациите на товара към централната контролна

зала е инсталирана отделна паралелна система за анализ качеството на

енергия и планиране на мрежата в различни случаи, допълват те.

Мини Марица-изток въвежда в експлоатация нов роторен багер
На специална церемония, проведена на 18 януари т. г., Мини Марица-

изток прие нов роторен багер, съобщиха от дружеството. Багерът К400

е доставен от чешкия производител Noen като част от дългосрочна ин-

вестиция, възлизаща на повече от 9,2 млн. лв., която има за цел да обезпечи

значително минните дейности в южната част на рудник „Трояново-север“.

„Новият компактен роторен багер е единствено по рода си както за

Мини Марица-изток, така и за страната, съоръжение, проектирано за

специфични параметри на разкривка и материал с малко вътрешно сцеп-

ление. Багерът е пригоден да работи при изключително сложните минно-

геоложки условия на насипищата, за които е характерна много малка

товароносимост на основата. Ниското специфично натоварване на почва-

та прави новата машина уникална за открития добив на въглища“, обясни

изпълнителният директор на дружеството инж. Андон Андонов.

По време на церемонията посланикът на Чешката република Душан Щраух

пожела безаварийна работа на новия багер и изказа задоволството си от

това, че Noen успява успешно да продължи традициите на чехословашките

и чешките доставки на въгледобивни технологии за България.

АЯР подписа споразумение с Националната комисия за контрол на
ядрените дейности на
Румъния

Споразумение за обмен на техническа информация и сътрудничество в

регулирането и контрола на ядрената безопасност беше подписано между

Агенцията за ядрено регулиране на България (АЯР) и Националната комисия

за контрол на ядрените дейности на Румъния. Целта на договореността

е задълбочаване на партньорството между регулаторите на двете стра-

ни. Споразумението е за период от 5 години, като има клауза за автома-

тичното му продължаване.

По време на дискусията при подписването бяха обсъдени въпроси, свързани

с превоза на отработено ядрено гориво по река Дунав, механизмите за

предаване на навременна информация в случай на аварийна ситуация на

населението на общините в Румъния, които са в близост до АЕЦ Козлодуй,

както и сътрудничеството по отношение на физическата защита на яд-

рени съоръжения.

За представителите на Националната комисия за контрол на ядрените

дейности на Румъния беше организирано и посещение на аварийния център

на АЯР, където бяха запознати с оборудването и системите за получаване

на информация за радиационната обстановка в страната, Европа и целия

свят. Процедурите за работа на аварийните екипи и взаимодействието им

с останалите компетентни институции, регулиращи органи и МААЕ при

аварийна ситуация бяха представени от началника на аварийния център,

Марина Низамска.
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ЕК ще финансира модернизацията на газопреносната мрежа в България
Булгартрансгаз бе избран за бенефициент по проекта за рехабилитация,

модернизация и разширение на съществуващата газова инфраструктура в

България, определен като приоритетен в рамките на инициативата за

изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа.

Общата стойност на проекта е 1,7 млн. евро, от които Европейската

комисия ще предостави 50% безвъзмездно по програмата „Механизъм за

свързване на Европа“. С тези средства ще бъдат извършени прединвести-

ционни дейности за рехабилитация на северния полупръстен от газопре-

носната мрежа и подготвителни дейности по модернизация на три комп-

ресорни станции с използване на нискоемисионни турбинни компресорни

агрегати.

Заложените за изпълнение дейности предвиждат модернизация и реха-

билитация на компресорни станции у нас, инспекции за установяване състо-

янието на газопроводите на българска територия и ремонт на определени

участъци при необходимост. В рамките на проекта ще бъде разширена

съществуващата газопреносна мрежа в България и ще бъдат внедрени

системи за оптимизиране процеса на управление на техническото състо-

яние на мрежата (PIMS и GIS).

АЕЦ Козлодуй сключи договор за продължаване на експлоатацията на
6-и енергоблок АЕЦ Козлодуй подписа договор за изпълнение на дейности по втория

етап от Проекта за продължаване на срока на експлоатация на 6-и енер-

гоблок, включително обследване, металоконтрол, разчети и количествени

оценки на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонен-

тите. Това стана ясно по време на 15-ото заседание на Българо-руската

междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътруд-

ничество, което се проведе на 27 и 28 януари т. г. в София.

Документът бе подписан от изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй

Димитър Ангелов, генералния директор на изпълнителя по проекта „Руса-

том Сервис – Риск инженеринг“, директора на „Русатом сервис – филиал

България“ Дмитрий Пашевич и изпълнителния директор на Риск инженеринг

Богомил Манчев.

Подписването на договора е стъпка от проекта за продължаване срока

на експлоатация на 6 блок до 60 години, който се финансира със собствени

средства на АЕЦ Козлодуй. Изпълнителят е избран след процедура, прове-

дена съгласно Закона за обществените поръчки.

„Проектът за продължаването на срока за експлоатация на двата 1000-

мегаватови блока – пети и шести, е от важно значение не само за АЕЦ

Козлодуй, но и за енергетиката на България. Двата блока осигуряват по-

вече от една трета от националното електропроизводство и с надежд-

ната си работа допринасят за енергийната сигурност на страната“,

коментират от АЕЦ Козлодуй.

Конкурс за проучване на нефт и газ в „Блок 1-24 Китка“
Правителството официално обяви конкурса за търсене и проучване на

нефт и природен газ в „Блок 1-24 Китка“, разположен в югоизточната част

на Варненска област с площ 704 кв. км. Разрешителното за проучване ще

бъде издадено с петгодишен срок и право на две продължения от по две

години.

Конкурсна документация ще може да бъде закупувана до 120 дни от

датата на обнародване на решението в Официалния вестник на ЕС, а

кандидатите ще могат да подават заявленията си за участие до 140-ия

ден от обнародването на решението. Оферти ще се приемат до 155-ия

ден. От правителството информираха още, че депозитът за участие е 5

хил. лева.

Индикаторите, по които ще бъдат оценявани участниците и техните

предложения, ще включват: предлагани работни програми, средства за

опазване на околната среда, бонуси, обучение, притежаваните управленски

и финансови възможности. Решението за откриване на конкурса ще бъде

обнародвано и в Държавен вестник, на електронната страница на МС и в

общините Варна, Белослав, Аврен, Долни Чифлик и Бяла.
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Русенският университет и Енкон Сървисис организират ЕЕ и ВЕИ
обучения Проектът „Съвременни методи за обучения и образователни дейности

по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и техно-

логии“ бе представен в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Целта на проекта „Съвременни методи за обучения и образователни

дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

и технологии“ е с помощта на обучения и консултантски дейности да се

допринесе за успешното използване на различни финансови инструменти,

насочени към намаляване на енергопотреблението, повишаване на енергий-

ната ефективност (ЕЕ) и устойчиво развитие на производството на енер-

гия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В проекта могат да уча-

стват общински и държавни служители от общините в Дунавския регион

(Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Свищов, Русе, Разград,

Тутракан, Силистра и Добрич); енергийни мениджъри; енергетици; лица,

занимаващи се с разработване на планове и проекти по енергийна ефек-

тивност; лица, занимаващи се с одити. Обученията ще се проведат от

преподаватели от университета в областите ЕЕ и ВЕИ, както и специ-

алисти от Енкон Сървисис, която е специализирана в предоставянето на

услуги за ЕЕ и ВЕИ проекти. Лекциите ще обхванат темите: енергиен

мениджмънт в сгради; енергийни стандарти; възможни мерки за ЕЕ и ВЕИ

в сгради и в обществения транспорт; договори за енергийна ефективност;

законодателство в областта; добри практики в използването на възобно-

вяеми енергийни източници в сгради.

Инсталираха първата 3,3 MW турбина на Nordex
Първата N131/3300 турбина на производителя на вятърни турбини Nordex

беше инсталирана в Германия четири месеца след като компанията пред-

стави подобрената версия на този модел. През септември 2015 г. по време

на изложението Husum Wind в Германия от Nordex обявиха, че е увеличена

мощността на 3 MW турбина N131. Турбината е оборудвана със 131-мет-

ров ротор и ще се предлага в два модела с различна височина.

Новата турбина е инсталирана във вятърния парк Krampfer в провинция

Браденбург, Източна Германия, по поръчка на Voss Energy. Договорена е

инсталацията на общо шест N131 3MW турбини във вятърния парк, но от

Voss решават да заменят една от тях с подобрената версия на модела. Тя

е инсталирана по-рано от първоначално предвидената дата 28 декември

2015 г. По план, инсталацията на останалите пет N131 3 MW турбини

трябва вече да е приключила.

Райков Сервиз получи лиценз за разпределение на природен газ
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде лицензия на

Райков Сервиз ООД за извършване на дейността разпределение на приро-

ден газ на територията на община Смолян, съобщиха от компанията.

„В структурата на дружеството освен общофункционалните звена са

предвидени специализирани структурни звена, чиито функции ще покриват

изцяло осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с

природен газ. Тези звена ще обхващат експлоатацията и поддръжката на

газоразпределителната мрежа, измерването и отчитането на средствата

за търговско измерване на природния газ, както и снабдяването на клиенти-

те, присъединени към разпределителната мрежа, с природен газ чрез дого-

вори за покупко-продажби на природен газ и осигуряване на необходимото

качество на услугите“, коментираха от Райков сервиз. Дружеството ще

работи с 33 служители и планира в бъдеще броят им да се увеличи с изграж-

дането на газоразпределителна мрежа и нарастването на броя на клиенти-

те. Разпределението с природен газ ще се покрива от работата на техни-

ческия отдел в Райков сервиз (състоящ се от специализирани звена по

разширение на мрежата, инженерингова дейност и проучвания, и отдел "Ек-

сплоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа"). Снабдяването

с природен газ пък ще се покрива от работата на отдел "Маркетинг, про-

учване и работа с клиенти". Осъществяването на организацията по проек-

тните проучвания, самото проектиране, изграждане и узаконяване на обек-

ти е поверено на звеното "Инженерингова дейност и проектиране".
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Изложение и конференция за устойчива енергия ICCI 2016 ще се проведе
през април в Истанбул Тазгодишното издание на изложението и конференцията за устойчива

енергия ICCI 2016 ще се проведе от 27 до 29 април т. г. в Истанбул.

Събитието, което е с 22-годишна история, се организира от Deutsche Messe

и Sektorel Fuarcilik. Форумът е най-голямото събитие в енергийния сектор в

Турция с 343 изложители и очаквани над 16 000 посетители през тази го-

дина. Някои от участниците в Istanbul Expo Center през 2016 г. ще бъдат ABB,

Alstom, Amec Foster Wheeler, Doosan, GE Energy, Senvion, Siemens и Shell.

Изложението и съпътстващата го конференция ще бъдат фокусирани

върху енергийния и геополитическия баланс; енергийния диалог ЕС-Турция;

новата енергийна стратегия на Турция; енергийното законодателство;

енергийна ефективност; възобновяеми енергийни технологии; развитието

на пазара за възобновяема енергии; експлоатация и поддръжка на електри-

чески централи, когенерация, мини/микро когенерационни инсталации и

системи; оборудване за рециклиране и др.

Михаел Клас е новият главен изпълнителен директор на juwi
Фред Юнг, основател и досегашен главен изпълнителен директор на juwi,

ще стане част от Надзорния съвет на компанията от 1 юли т. г., а

неговата длъжност като главен изпълнителен директор и заместник-пред-

седател на Управителния съвет ще заеме Михаел Клас, съобщиха от juwi.

Клас има над 20 години опит в енергетиката и екологията и работи

като изпълнителен директор на MVV Unwelt в Манхайм, Германия от 2008

г. насам. Той, както Фред Юнг, получава обучение по селско стопанство,

след което учи обща селскостопанска наука в Университета Хохенхайм.

„С нетърпение очаквам предизвикателството да играя ключова роля в

енергийния преход в juwi. По време на конференцията за климата в Париж

политиците положиха основите на енергийната система на бъдещето.

Сега остава индустрията систематично да следва тази пътека. Juwi е в

много изгодна позиция за тези промени“, заяви Клас. Очакваше се той да

се присъедини към компанията във Вьорщадт на 18 януари т. г. Остана-

лите членове на Управителния съвет са Стефан Хансен, Маркус Йентш и

Фред Юнг, който ще остане член до средата на 2016 г.

В момента MVV Energie притежава дял от 63% в juwi след като през 2014

г. стана акционер на juwi и увеличи капитала на компанията през първата

половина на август 2015 г.

ЦЕРБ ще достави 100 нови трансформатора на EVN
Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ще достави 100 нови разпреде-

лителни трансформатора на EVN България през 2016 г., които ще подме-

нят старите съоръжения в подстанциите на дружеството, съобщиха от

компанията. Трансформаторите ще подсигурят безпроблемното електро-

захранване и ще понижат екологичния риск от изтичане на масло в окол-

ната среда. В конкурса за избор на изпълнител участват още 8 фирми.

„ЦЕРБ печели проекта в консорциум с чешката фирма производител с над

100-годишна история BEZ Братислава, а инвестицията на EVN България в

новите съоръжения възлиза на близо 3,5 млн. лв. Първата доставка от 27

трансформатора вече е направена“, информираха от ЦЕРБ.

Производителят на вятърни генератори Vestas придоби Availon
Германският доставчик на части за вятърни турбини Availon стана част

от Vestas срещу 88 млн. евро. Availon осъществява дейността си както в

Германия, така и в Австрия, Италия, Португалия, Испания, Полша и САЩ.

Очаква се антимонополните органи да одобрят придобиването. Персоналът

на Availon наброява около 400 служители. Компанията е предоставила ус-

луги за турбини с мощност 2,6 GW. Availon обслужва турбини, произведени

от Vestas, GE и Gamesa. Старши вицепрезидентът във Vestas Group Кри-

стиан Вендерби заяви, че придобиването на Availon е естествена стъпка

в стратегията за ускоряване на бизнеса на фирмата в областта на услу-

гите. Vestas придоби американския доставчик на услуги Upwind Solutions в

края на миналата година срещу 55 млн. евро.
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      овишаването на енергийната

ефективност на производствените

съоръжения, сградите и домовете

дава реална възможност на обще-

ството да се справи с енергийните

проблеми по ефективен начин. Въпре-

ки това, усвояването на възможно-

стите за по-добра енергийна ефек-

тивност в тези сектори изисква

различни стратегии за достигане на

националните икономически, енер-

гийни и екологични цели, включител-

но използването на технологии и

системи с по-голяма производител-

ност и по-добра енергийна ефектив-

ност. Както е добре известно, коге-

нерационната система представля-

ва интегрирана система, която ед-

новременно произвежда електричес-

ка и използваема топлинна енергия

(например пара) от един вид гориво.

Тя е наложила се вече технология,

която може да произвежда полезна

енергия по-ефективно и по този

начин значително да подобри енер-

гийната ефективност, както и да

създаде съществени облаги за край-

ните потребители като съоръжени-

ята, електроцентралите и обще-

ствата. Изключително предимство

на когенерационната система е

нейната гъвкавост и възможността

да бъде използвана в разнообразие от

области – преработка на храни, здра-

веопазване, химическо производство,

първично производство на метали,

както и в различни съоръжения като

центрове за съхранение на данни,

хотели, жилищни сгради, депата за

отпадъци и селскостопански ферми.

Използвани технологии
В стандартните когенерационни

системи се използват пет основни

вида технологии. Газовите (горивни)

турбини от 90-те години насам са

основна част в системите за гене-

риране на енергия в световен мащаб,

включително и при когенерационни-

те системи. Тази технология изпол-

зва въздух, който се засмуква, ком-

пресира, смесва с гориво (обикнове-

но природен газ), и изгаря в турби-

на, която генерира енергия. От из-

пускателната тръба може да се

възстанови топлина, която да се

използва за нагряване, охлаждане или

други индустриални процеси.

Парните турбини (или турбини с

противоналягане) работят с вода,

която се нагрява с помощта на го-

риво и се превръща в пара, която по-

късно се използва за задвижването

на  турбина, генерираща енергия.

Технологията на газобуталните

двигатели през последните години

се е усъвършенствала откъм ефек-

Повишаване
на енергийната
ефективност
в индустрията
чрез внедряване
на когенерационни
системи

П

Повишаване
на енергийната
ефективност
в индустрията
чрез внедряване
на когенерационни
системи
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тивност. Тези двигатели имат го-

ривна камера, в която се изгаря го-

ривото. Този процес задвижва бута-

ло и колянов вал, за да осъществи

ротационно движение. И в този слу-

чай от водата от изпускателната

тръба и водната риза може да се

възстанови топлина, която да се

използва отново.

Горивните клетки електрохимич-

но превръщат горивото в електри-

ческа енергия. По принцип това ста-

ва чрез комбиниране на водород и

кислород. Един вид изкопаемо гори-

во, като например природен газ,

може да бъде химически преобразу-

вано, за да се получи водород. Топли-

ната, която се отделя по време на

електрохимичната реакция, проти-

чаща в горивната клетка, може да

бъде оползотворена за определени

цели като например нагряването на

вода. Микротурбините пък пред-

ставляват малки газови турбини,

които използват модифицирани про-

цеси и структури за генериране на

енергия.

Двигателите с вътрешно горене,

използвани в когенерационните си-

стеми, обикновено работят при

електрическа мощност в диапазона

от около 50 kW докъм 20 МW. Ефек-

тивността им при добив на елект-

роенергия е съизмерима с тази на

турбините. За двигателите с искро-

во запалване ефективността е око-

ло 35%, а за двигателите с компре-

сионно запалване - около 38%. При

комбинирано производство ефектив-

ността им нараства значително и

може да достигне до 85%.

Обикновено се препоръчва долна-

та граница на допустимо натовар-

ване на когенераторните инстала-

ции с газобутални двигатели да е в

границите от около 30-50% от но-

миналната мощност, въпреки че на-

маляването на натоварването в

тези граници на практика почти не

влияе на електрическия КПД на сис-

темата. Характерно за газобутал-

ните когенераторни системи е ви-

соката ефективност при оползотво-

ряването на получената топлина,

което значително повишава общия

КПД. Топлинната енергия обикнове-

но се оползотворява, като се произ-

вежда или пара с налягане до 1,5 МРа,

и/или гореща вода с температура до

95° С, или изходящите димни газове

се използват непосредствено в су-

шилни или други инсталации. Освен

топлината на изходящите газове,

принципно може да се използва и

топлината от системата за охлаж-

дане.

Подобряване на
енергийната
ефективност в
различните сектори

Когенерационните системи беле-

жат голямо развитие през годините

и в момента са по-надеждни и по-

ефективни от всякога. Също така,

цената на природния газ, най-често

използваното гориво в когенераци-

онните системи, падна, което създа-

ва благоприятни условия за разширя-

ването им. Друг фактор, който спо-

мага за разпространението на тези

системи, са условията, осигурявани

от държавата при използването им

в различни приложения.

В конвенционалната когенераци-

онна система (позната още като

КТЕ или система, при която първо се
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произвежда електроенергия, след

което излишната топлинна енергия

се оползотворява за отопление или

охлаждане), горивото се използва

само за генерирането на електри-

ческа и използваема топлинна енер-

гия. Във вариация на конвенционал-

ния модел, известна като система

за възстановяване на отпадъчна

енергия (ВОЕ), горивото се използ-

ва за протичането на индустриален

процес (като например производ-

ството на стомана) и неизползвана-

та (отпадъчна) енергия (например

процесни газове при производство-

то на стомана) се прилага за произ-

водството на електричество и, в

някои случаи, на допълнителна топ-

линна енергия. Системата за

възстановяване на отпадъчна енер-

гия може да използва в производство-

то на енергия дори и падове на наля-

гането или отпадъчните газове,

които са с наполовина горивно

съдържание.

Електричеството, създадено от

когенерационните системи, може да

бъде използвано в същото съоръже-

ние или да бъде връщано обратно в

мрежата, ако са сключени съответ-

ните споразумения. Топлинната

енергия може да бъде използвана в

повечето случаи само на място за

различни цели като например произ-

водство на пара, охлаждане и клима-

тизация на помещения. За най-ефек-

тивни се считат тези когенераци-

онни системи, които могат да опол-

зотворяват максимално ефективно

отпадъчната топлинна енергия.

Когенерационните системи изпол-

зват различни технологии и горива

и могат да бъдат вградени в редица

индустрии в разнообразни сфери на

дейност. Като водещи предпостав-

ки за разрастването на пазара за

когенерационни системи се считат

силната подкрепа от бизнеса, под-

ходящата помощ от електроцент-

ралите и благоприятстваща законо-

ва уредба.

Предимства на
когенерационните
системи

Преди да вземат решение да из-

ползват когенерационна система,

производствените предприятия

трябва да бъдат сигурни, че всички

вече съществуващи електрически и

топлинни натоварвания и процеси са

достигнали своята максимална ефек-

тивност. Това ще гарантира правил-

ното оразмеряване на когенерацион-

ната система и ще осигури оптими-

зирането на производството и из-

ползването на енергия, сравнено със

системите, които произвеждат

топлинна и електроенергия поотдел-

но (например електричество, закупе-

но от електроцентрала и топлинна

енергия, произведена от парни кот-

ли).

За пример, електрическите цент-

рали и котлите, работещи отделно,

могат да достигнат енергийна ефек-

тивност до около 50% при максима-

лен капацитет на работа. За разли-

ка от това, когенерационните сис-

теми могат да използват отпадъч-

ната топлинна енергия, която ще

бъде загубена при конвенционалните

системи, за производствени цели и

така да постигнат енергийна ефек-

тивност от 75% и повече. Друго

предимство дава фактът, че тъй

като електричеството се произвеж-

да и използва на едно и също място,

загубите при пренасяне и разпреде-

ление на енергията са доста по-

малки, отколкото при закупуване на

електричеството от отдалечена

електроцентрала.

Водещи началото си от по-висо-

ката енергийна ефективност, как-

то и от редица други фактори, ко-

генерационните системи предлагат

множество ползи за потребители-

те – производствените съоръжения,

търговските обекти, електроцен-

тралите, както и крайните клиен-

ти.

Един от водещите плюсове е по-

ниската цена на енергията, която е

вследствие на цялостната по-висо-

ка ефективност на когенерационни-

те системи. Чрез производство на

електрическа и топлинна енергия на

място е възможно намаляването на

енергийните разходи с от една тре-

та до почти наполовина, което би

било изключително предимство, осо-

бено в региони, където закупувана-

та енергия от електроцентралите

е относително скъпа. По този начин

когенерационните системи генери-

рат значителни спестявания от

производствените разходи. Това им

позволява да възвърнат първоначал-

ната инвестиция в тях в максимал-

но кратък срок, като тези спестя-

вания ще продължават до края на

периода, в който системата е год-

на за експлоатация.

Когенерационните системи мо-

гат да предложат нови източници на

приходи. Излишната електрическа

енергия например може да бъде про-

давана обратно на електроцентра-

лите, като за целта трябва да има

подписани съответните договори и

споразумения. Освен това тези си-

стеми могат да генерират пара и
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топлина, както и други характерни

за индустрията продукти, които

могат да доведат допълнителна

печалба. Докато тези пазари тепъ-

рва започват да се появяват, допъ-

лнителните доходи, генерирани от

когенерационните системи, могат

да включват определени типове

помощи за производството на чис-

та енергия, както и плащания за

осигуряване на резерви от енергия.

Друго преимущество на прилага-

нето на когенерационните техноло-

гии е повишената конкурентоспособ-

ност на дадения производител. Спе-

стяванията от енергийните разхо-

ди и печалбите от допълнителните

продажби, получени от използването

на когенерационни системи, могат

да бъдат инвестирани обратно в

съоръженията (или в самите компа-

нии), за да финансират разширяване-

то на предприятието и на други

големи проекти, наемането на пер-

сонал или запазването на работни

места или други инициативи за по-

вишаване на конкурентоспособнос-

тта.

Тъй като когенерационните сис-

теми произвеждат едновременно

електрическа и топлинна енергия на

място, те намаляват риска от сму-

щения в електрическата мрежа и

повишават надеждността й. Тези

системи имат възможност да оси-

гурят качествена резервна мощ-

ност и да подпомогнат електроцен-

тралите, когато в тях има повре-

да и липсва захранване в основната

електропреносна мрежа. Както е из-

вестно, прекъсванията в електро-

захранването могат да бъдат мно-

го скъпи за компаниите. Повишена-

та надеждност на когенерационни-

те системи е от изключителна

важност за съоръженията, в които

електричеството е жизненоважно

за процеса на работа като напри-

мер болници, центрове за съхране-

ние на данни и производствените

съоръжения, които работят в не-

прекъснат режим. За по-голямо удоб-

ство, за да се изолират тези съоръ-

жения от промените в цените на

горивата и евентуалните повреди

в захранващата мрежа, когенераци-

онните системи могат да бъдат

настроени да работят с няколко

горива едновременно. Нещо повече,

като друг аспект на надеждността

на енергията, тези системи могат

да предложат по-високо качество

на електрическата енергия, т. е. по-

постоянен и по-предвидим профил на

напрежението и тока. Те могат да

го постигнат без значение дали са

проектирани за собствени нужди

или са включени в електрозахранва-

щата мрежа.

Когенерационните системи мо-

гат да помогнат на предприятията

и на електроцентралите да спазят

националните и международни задъ-

лжения за намаляване на изхвърля-

ните вредни емисии в атмосфера-

та, като например изпълняване на

заложените ограничения за изпуска-

ните във въздуха токсини от парни

котли и електроцентрали, тъй като

когенерационните системи и сис-

темите за възстановяване на от-

падъчна енергия отговарят на стан-

дартите за чиста енергия.

Макар че тези системи сами по

себе си не могат да доведат до

привеждането на предприятията в

съответствие с ограниченията, те

на практика могат да помогнат за

намаляването на цената на изпълне-

нието на тези стандарти и за реду-

цирането на вредните емисии на CO2

и други замърсители, изхвърляни във

въздуха. Що се отнася до намалява-

нето на вредните емисии - когене-

рационните системи намаляват из-

хвърлените вредни емисии въглеро-

ден диоксид, както и други замърси-

тели като азотни оксиди, серен

диоксид, прахови частици и други

парникови газове. Например, една

газова турбина с мощност от 5 MW,

която работи с когенерационна си-

стема с ефективност от около 75%

намалява годишните емисии въглеро-

ден диоксид с около 50% в сравнение

с парен котел, работещ с природен

газ с 80% ефективност и стандар-

тен електрически генератор, рабо-

тещ с изкопаеми горива. Изчислени-

ята показват, че на практика може

да се очаква една когенерационна

система да намали вредните емисии

въглероден диоксид с 4000 метрич-

ни тона на мегават инсталирана

мощност.

Друга, макар и косвена полза от

използването на когенерационни

системи, е създаването на нови

работни места в сферите на произ-

водството, монтажа и поддръжката

и други. Също така, проектите,

свързани с тези системи, отварят

нови работни места в снабдителна-

та верига на системите, както и в

другите поддържащи индустрии.

Интегрирането на възобновяема

енергия - когенерационните систе-

ми, особено тези, използващи приро-

ден газ като гориво, могат да ста-

нат още по-гъвкави и надеждни, ако

се комбинират с различни системи

с възобновяеми източници на енер-

гия. Основната цел е осигуряването

на резервно захранване, което може

да се използва при намаляване на

скоростта на вятъра или когато не

се наблюдава достатъчно слънцег-

реене.

Немалък плюс от прилагането на

когенерационните технологии са и

намалените крайни цени за потреби-

телите. Този тип системи водят до

финансови ползи не само за предпри-

ятията, в които са монтирани. По

косвен начин например, добре проек-

тираните и експлоатирани системи

могат да намалят необходимостта

от изграждане на допълнителни

електроцентрали.
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Редица основни човешки потребности, включително снабдя-

ването с чиста вода, здравеопазване и образование, зависят

от един ключов ресурс - електроенергията. Въпреки това, по-

вече от 1,3 милиарда души нямат достъп до електроенергия, а

милиарди други са лишени от достъп до надеждна електричес-

ка мрежа. Електроенергийното подразделение на Caterpillar търси

решение на тези проблеми, разработвайки редица новаторски

решения за електрозахранване.

Caterpillar (NYSE: CAT) и First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR) обявиха,

че сключват стратегически съюз за разработване на интегри-

рано фотоволтаично (PV) решение за микромрежи. Споразумени-

ето предвижда First Solar да проектира и произвежда интегрира-

ни завършени решения, готови за приложение в отдалечени мик-

ромрежи като например малки селища и минни обекти. Решени-

ето ще включва соларни панели с марка Cat, произведени от First

Solar, и допълнителни компоненти на системата.

Caterpillar получава изключителни права да продава и обслуж-

ва интегрираното соларно решение, включващо соларни панели

с марка Cat, чрез своята дилърска мрежа по света заедно с ак-

туалната си продуктова гама от генератори и оборудване за

акумулиране на енергия. Дилърите на Cat ще бъдат в уникална-

та позиция от първа ръка да доставят на клиентите си това

изцяло интегрирано и поддържано автономно решение в голе-

мия и бързо развиващ се пазар на микромрежите.

Микромрежите добавят стойност за потребителите на ди-

зелови и газови генератори като основен източник на енергия

чрез интегрирането им с възобновяеми източници на енергия,

каквато е слънчевата. Благодарение на тези решения Caterpillar

е в състояние да предложи на клиентите си надеждна, рента-

билна и екологична електроенергия.

"Това партньорство ни изпълва с ентусиазъм, подкрепен от

10-те гигавата глобален опит на First Solar в областта на солар-

ната енергия в съчетание с опита на Caterpillar в областта на

генераторите и енергоразпределението и възможностите на на-

шата ненадмината дилърска мрежа", казва Стив Нихаус, вицеп-

резидент на Caterpillar и ръководител на електроенергийното под-

разделение. "Съвместната работа с First Solar ще ни позволи да

оптимизираме ефективността и интеграцията на соларната

електроенергия с нашите предложения", коментира той.

Caterpillar разширява присъствието си във

ВЕИ сектора чрез партньорство с First Solar

Компанията сключи стратегически съюз за разработване на микромрежи

"Този стратегически съюз е поредното свидетелство за гло-

балната трансформация в производството на електроенергия,

при която, благодарение на своята надеждност и рентабилност,

соларната енергия допълва конвенционалното производство. Той

също така демонстрира ролята, която соларната енергия мо-

же да играе в локалното производство и разпределение на елек-

троенергия за специфични нужди", казва Марк ван Гервен, ви-

цепрезидент на First Solar, отговарящ за глобалния маркетинг

и допълва: "Влизайки в партньорство с Caterpillar, с техния опит

и мащаби, ние създаваме важен прецедент в комерсиализация-

та и мащабирането на решения за разпределено генериране на

електроенергия в микромрежи."

Caterpillar започна продажбите на новото решение за микром-

режи в азиатско-тихоокеанския регион, Африка и Латинска Аме-

рика, като интегрираното фотоволтаично решение, включва-

що соларни панели с марка Cat, е достъпно за клиентите в тези

региони от втората половина на 2015 г. Този нов съюз усилва

вярата на Caterpillar, че устойчивото развитие е възможно чрез

разработване на решения, които подобряват качеството на жи-

вот, като същевременно свеждат до минимум икономическата,

социалната и екологичната цена.

Caterpillar разширява присъствието си във

ВЕИ сектора чрез партньорство с First Solar

Елтрак България ЕООД

www.eltrakbulgaria.com
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    се по-честата употреба на

възобновяема енергия в електроенер-

гийния сектор води до увеличаване

на усилията за модернизиране на

електропреносната мрежа, както и

до зачестяване на употребата на

акумулаторни батерии. В резултат

от развитието на технологиите в

последните години възобновяеми

мощности се инсталират с рекорд-

ни темпове. Това важи особено за

възобновяемите енергийни източни-

ци като вятърната и слънчевата

енергия. За периода 2006-2012 г. в

световен мащаб слънчевата и вятъ-

рната енергия бележат годишен

ръст от 190% и 40% съответно.

За разлика от традиционните

централи, работещи с изкопаеми

горива, както и някои форми на про-

изводство на електроенергия от

ВЕИ (като биомаса, енергия от вод-

ноелектрически централи и геотер-

мална енергия), вятърът и слънце-

то могат да захранват с енергия

само тогава, когато възобновяеми-

ят ресурс е достъпен. Това ги пра-

ви по-малко предсказуеми, а тези ва-

Съвременни
технологии за
съхранение на
енергия от
възобновяеми
източници

риации в доставките на електрое-

нергия трябва да бъдат отчетени,

за да се увеличи максимално ефек-

тивната употреба на възобновяема-

та енергия в системата и да се

осигури постоянно съответствие

между доставка и потребление.

Модулността е друга характер-

на черта на някои видове възобно-

вяема енергия, особено фотоволта-

ичната и вятърната. Това означа-

ва, че на място лесно могат да се

добавят и пускат в експлоатация

допълнителни енергийни мощности.

Системите, инсталирани на място,

т. е. в рамките на даден дом, офис

сграда или друг търговски обект,

варират от такива, работещи на

малки мощности, до големи, мегава-

тови индустриални проекти. Те се

инсталират на покрива (най-често,

когато ще се използват за битови

нужди) или в непосредствена бли-

зост до търговски или промишлен

обект. Това т. нар. разпределено

производство измества традицион-

ния модел на свързване на големи

съоръжения за електроенергия към

крайния потребител на големи раз-

стояния.

Променливият, децентрализиран

характер на възобновяемите мощно-

сти прави осигуряването на макси-

мално надеждната доставка на елек-

троенергия изключително предизви-

кателство. Системните оператори

трябва постоянно да отчитат ба-

ланса между произвежданата и не-

обходимата електроенергия, като

следят нейната честота. В Европа

целевата стойност на честотата

на електромрежата е 50 Hz.

Съществуват много съоръжения,

които играят важна роля в осигуря-

ването на гъвкавост на електрое-

нергийната система, сред които са

и съоръженията за съхранение на

енергия. Употребата им трябва да

бъде преценена индивидуално за вся-

ка различна система, като се взимат

предвид характеристиките на от-

делните части на света. Акумула-

торните батерии са често срещан

вариант, но тяхната употреба може

да не е напълно подходяща във всич-

ки системи.

Акумулаторните батерии могат

да регулират честотните отклоне-

ния в мрежата и да улеснят употре-

бата на променливите възобновяе-

В

Съвременни
технологии за
съхранение на
енергия от
възобновяеми
източници
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ми източници, като съхраняват из-

лишната произведена енергия за по-

късна употреба в рамките на съоръ-

жението.

Съхранението на енергия включ-

ва набор от технологии, които към

настоящия момент са в различен

етап от своето развитие. Най-ста-

рата и развита такава технология

са т. нар. помпено-акумулиращи вод-

ноелектрически централи (ПАВЕЦ),

които обикновено се предпочитат

при по-дълги периоди на зареждане

и разтоварване (в обсега на някол-

ко часа). Тези централи представ-

ляват 99% от използваната техно-

логия за съхранение на енергия и са

с доказани икономически и техни-

чески предимства в целия свят. От

друга страна, съхранението чрез

акумулаторни батерии е ново пазар-

но развитие. Други нововъзникващи

технологии са съхранението на

енергия чрез адиабатно сгъстява-

не на въздуха, чрез водородни гене-

ратори, както и чрез суперконден-

затори. Енергията може да се

съхранява и под формата на топлин-

на енергия чрез котли, термопомпи,

ледена или охладена вода. Този вид

съхранение на енергия може да бъде

използван при комбинирано произ-

водство на топлинна и електрое-

нергия, за да се постигне максимал-

но оползотворяване на вятърната

енергия. Съхранението като топ-

линна енергия често е по-евтин

вариант от останалите, въпреки че

е по-неефективно топлинната енер-

гия да се преобразува в електричес-

ка. Затова обикновено електричес-

ката енергия, превърната в топлин-

на, се използва като такава по-

късно за отопление, охлаждане или

в промишлените процеси.

Акумулаторни батерии
Батериите преобразуват елект-

роенергията в химична потенциал-

на енергия за съхранение и обратно

в електрическа енергия, когато е

необходимо. Те могат да изпълняват

различни функции на различни ета-

пи от работата на електрическа-

та мрежа. При слънчевите фотовол-

таични системи и вятърните тур-

бини, батериите могат да уравно-

весят променливия енергиен поток

и да съхранят излишната енергия за

употреба, когато натоварването е

по-голямо. Понастоящем колебани-

ята се уравновесяват с помощта на

енергия от природен газ, ядрени

съоръжения или електроцентрали на

въглища, но този вид централи обик-

новено изискват повече време за

достигане на максимална мощност.

За сметка на това акумулаторните

батерии реагират бързо на нужди-

те на съоръжението, а когато се из-

ползват като заместител на цен-

тралите, работещи с изкопаеми го-

рива, намаляват емисиите на CO2.

Батериите могат да съхраняват из-
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ходната енергия от възобновяеми-

те източници, когато тя надвиша-

ва капацитета на местните консу-

матори, и да я освобождават, кога-

то наличната енергия е по-малко.

При ниски продажни цени на елект-

роенергията, акумулаторните ба-

терии могат да я складират, дока-

то цените не се покачат. В дома-

кинствата батериите могат да

съхраняват енергия за използване по

всяко време, както и да осигуряват

резервно захранване в случай на

аварии.

Един от видовете такива бате-

рии са алуминиево-въздушните бате-

рии. Технологията обръща процеса на

топене, използван при производство-

то на алуминий. Батериите са напра-

вени от евтини материали и имат

по-висока енергийна плътност от

литиево-йонните клетки. За смет-

ка на това се нуждаят от ръчно

презареждане – потребителите

сами трябва да сменят алуминиеви-

те плочи, за да могат да заредят

батерията.

Друга стратегия за съхранение на

енергия са т.нар. „поточни“ батерии.

Поточните батерии са особено под-

ходящи за съхранение на енергия на

ниво мрежа, тъй като са лесно ма-

щабируеми. Те произвеждат елект-

роенергия като изпомпват разтвор

електролити през клетка, така че

увеличаването на капацитетът им

е въпрос на увеличаване размера на

резервоарите за съхранение на елек-

тролити.

Тъй като активните им компонен-

ти са отделни, поточните батерии

са по-безопасни за употреба в голе-

ми мащаби в сравнение с конвенци-

оналните батерии. Те също така се

зареждат бързо и са с дълъг експло-

атационен живот, но необходимите

за тях материали като електроли-

ти с висока енергийна плътност и

йонообменни мембрани остават

скъпи. Някои фирми на пазара разра-

ботват начини за повишаване на

енергийните плътности в поточни-

те батерии чрез устойчиви матери-

али и с по-малко разходи. Но елект-

роенергията не е единствената рен-

табилна форма на енергия – научни-

те изследователи търсят и по-доб-

ри начини за съхранение и по-късна

употреба на топлина.

Екип от Калифорнийския универси-

тет в Лос Анджелис разработва

метод за съхранение на топлина от

електроцентрали с концентриране на

слънчева енергия, при който се изпол-

зват „свръхкритични флуиди“, или

течности, нагрети до високи темпе-

ратури и под високо налягане. Пове-

чето централи с концентриране на

слънчевата енергия, които имат ком-

понент за съхранение на енергия,

използват разтопена сол, която задъ-

ржа топлината и я освобождава през

нощта, за да загрее водата, която

върти турбината. С помощта на

свръхкритични флуиди тези електро-

централи могат да намалят разходи-

те си за съхранение на енергия с до

40%, като използват по-евтина, про-

ста и надеждна конструкция. Така

слънчевите централи могат да оси-

гуряват по-сигурна и постоянна енер-

гия, както и да станат по-конкурен-

тни с ядрените централи и електро-

централите на въглища.

Система за съхранение
на енергия

Батерията е само част от една

по-голяма система, състояща се от

няколко основни компонента, включи-

телно самата батерия, системи за

контрол и мониторинг, както и сис-

тема за преобразуване на енергия-

та. Системите за контрол и мони-

торинг се наричат общо „Система

за управление на батерията“ и га-

рантират нейната сигурност и мак-

симална производителност. Систе-

мата предотвратява пренатоварва-

нето на индивидуалните клетки и

контролира зареждането и разто-

варването на батерията, което е

важно за безопасността и ефектив-

ността на работата. Компоненти-

те на тази система се различават

в зависимост от конкретните фак-

тори, които изискват повече внима-

ние в дадена инсталация. Например

при литиево-йонните батерии важен

акцент е мониторингът на топлина-

та, тъй като те имат склонност към

прегряване. При много от новите

устройства, които навлизат на па-

зара, системата за съхранение на

енергия е свързана и с инвертор, за

да се предостави един цялостен, ин-

тегриран продукт.

Акумулаторни батерии –
децентрализирани
приложения

Електрификацията на острови и

отдалечени селски райони представ-

лява предизвикателство и в същото

време уникална възможност за ин-

теграция на променлива възобновя-

ема енергия. Много отдалечени от

мрежата региони разчитат на зах-

ранване от дизелови генератори, но

тази форма на енергопроизводство

е скъпа и генерира голямо количество

вредни емисии. Отдалеченото мес-

тоположение и липсата на инфра-

структура означават, че постоянна-

та доставка на дизелово гориво е

скъпа и рискова. В същото време

дизеловите генератори широко се

считат за най-достъпното и рента-

билно решение за производство на

енергия в отдалечени райони – те

отговарят гъвкаво на променливото

натоварване на мрежата, когато

количеството необходима енергия се

променя на всеки час, ден или сезон

в зависимост от времето, туризма

или недостатъчното натоварване

на обслужваното предприятие или

съоръжение.

Островите са отлична възмож-

ност за оползотворяване на акумула-

торните батерии. Технологията

може да се използва, за да подпомог-

не интегрирането на възобновяеми

източници, намаляване на зависимо-

стта от производството на енергия

от дизел и газ, а в някои случаи и за

постигане на по-ниски разходи. В

някои отдалечени райони функциони-

рат микромрежи със слаба мрежова

връзка и недостатъчно гъвкави из-

точници на енергия. Тези места биха

имали полза от съхранението на енер-

гия с цел надеждна употреба на зна-
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чително количество слънчева или

вятърна енергия – в някои случаи

началната стойност на дяла промен-

лива възобновяема енергия от общо-

то енергопроизводство е 15%.

Съхранение на енергия в
битови условия

Акумулаторните батерии позво-

ляват оползотворяването на по-го-

леми количества слънчева енергия за

нуждите на домакинствата. Те мо-

гат да бъдат полезни и в облекчава-

нето на ограниченията, произлизащи

от капацитета на местната мрежа,

тъй като могат да използват съхра-

нената енергия, за да приведат про-

изведената слънчева енергия до не-

обходимото на потребителя количе-

ство. Слънчевата енергия, подавана

в мрежата, може да е ограничена, ако

не съвпада с периодите на върхово

потребление.

Атрактивността на употребата

на акумулаторни батерии в жилища-

та зависи от съответствието меж-

ду времената на върхово производ-

ство и потребление на слънчева

енергия. В някои страни от Персий-

ския залив например тези количества

си съответстват заради необходи-

мостта от климатизация. Освен

това върховото потребление за ня-

кои домакинства също е през деня.

Затова оптималните начини за за-

реждане и разтоварване се менят в

зависимост от конкретната елект-

роенергийна система и областта,

домакинството, както и периода от

годината.

Уравновесяване на
променливата
възобновяема енергия

Акумулаторните батерии могат

да се разполагат в централизирани

съоръжения за вятърна и слънчева

енергия, за да уравновесят тяхното

непостоянно производство на енер-

гия. Те могат и да съхраняват излиш-

ната възобновяема енергия за по-

късна употреба. Процесът, в който

излишната генерирана енергия се пре-

хвърля за употреба през периоди с по-

високо натоварване, се нарича „изме-

стване на енергийните доставки“.

Тези дейности се извършват от

страна на производителя на възобно-

вяема енергия, който директно съхра-

нява енергията, произведена от съот-

ветния възобновяем източник.

Съхранение на енергия в
енергийния сектор

Първоначално подпомагани от

държавни субсидии и научноизследо-

вателски и демонстрационни про-

грами, много от техническите пре-

дизвикателства, свързани със

съхранението на енергия чрез аку-

мулаторни батерии, вече се преодо-

ляват. Повишените знания относно

работата на тези инсталации по-

зволява по-лесното им оползотворя-

ване от комуналните услуги. Ниски-

те разходи позволяват на акумула-

торните батерии да са все по-кон-

курентни на пазара – цената на

системите за съхранение на енер-

гия значително спада през последни-

те години заради все по-честото им

инсталиране и повишения интерес

към тях. Всички тези фактори ще

продължат да популяризират упот-

ребата на акумулаторни батерии в

електрическите мрежи до безпреце-

дентни нива.
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ЕЕ&ВЕ и SMART CITIES 2016: продуктови
премиери и добри практики

От 5-ти до 7-ми април София ще бъде домакин на 12-то издание на изложенията
и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия) и
Smart Cities (интелигентни градове).

Организаторите от Виа Експо анон-

сират участие от 10 държави, като 50%

от фирмите са от чужбина. „Изложения-

та са място за нови продуктови презен-

тации и със сигурност можем да очаква-

ме интересни предложения.„ – споделят

те. „В световен мащаб инвестициите в

екологични решения нарастват и зато-

ва сме убедени, че все по-голяма роля в

избора на съответните технологии ще

има тяхната ресурсна ефективност.„ –

допълват организаторите.

За първи път германската компания

Martin GmbH ще бъде част от изявата.

Тя има 90-годишен опит в решенията за

енергийното оползотворяване на от-

падъците. Мотото на Ambitermo от

Португалия е „Превъзходство в енергий-

ните системи„. От компанията обяви-

ха, че ще представят собствено произ-

водство високоефективни топлинни

инсталации. На щанда на Филтър посе-

тителите ще се запознаят с предим-

ствата от внедряване в индустрията на

висококачествени решения: газови коге-

нерацонни модули, системи за модерни-

зация на горивния процес и ефективно уп-

равление на котли Autoflame, водоохла-

дителни кули и др.

Отново се наблюдава силен интерес

към биоенергията. Schmack Biogas ще

популяризира решения за сухо и мокро ана-

еробно разлагане и по-специално - малки

инсталации с широко приложение в селс-

кото стопанство. INGRA Energie und

Umwelltechnik е представител на MAN

Diesel & Turbo. „Ще запознаем целевата

аудитория на събитието с нашето порт-

фолио от парни турбини от 1,5 до 40

мегавата, подходящи за инсталации на

биомаса„ – споделя г-жа Катарина Крко-

виц. INGRA Energie und Umwelltechnik, HERZ

Energietechnik и Polytechnik Luft- und

Feuerungstechnik ще са сред участниците

на традиционния Австрийски павилион.

Арго Интернешънъл, съвместно със

своите партньори Green Climatech и

Biofuture ще запознаят посетителите

със своя широк асортимент котли за

пелети, машини за рязане и за производ-

ство на пелети. „С избора на една ото-

плителна система решавате колко нис-

ки или високи ще бъдат енергийните

разходи в следващите десетилетия.“ –

коментират от Джордан ЕМ. Фирмата

ще представи пелетните котли Defro,

съоръжения за отоплителни, климатич-

ни, вентилационни инсталации. Хайтек

изгради един от най-добрите заводи в

България по показатели иновативност

и технологичност. Сред мотивите за

участие на компанията е целта й да се

срещне с потребители на екобрикети и

пелети.

Фирма Чепъков работи активно на

ВЕИ пазара, като предлага соларни, хиб-

ридни и вятърни системи за жилища и

за автономно захранване на отдалече-

ни обекти. Тя ще представи свръхбързи

контролери за малки соларни конфигура-

ции, така и за мощни промишлени инста-

лации, както и нова гама професионални

зарядни устройства.

Метекно България произвежда изола-

ционни панели с минерална вата и поли-

уретанова пяна, които могат да се изпол-

зват за всякакъв вид преградни стени и

покриви, за промишлени, селскостопанс-

ки и бизнес сгради. Тодор Спасов от Ел-

трак България обяви, че фирмата ще

покаже нови модели високоефективни

системи за производство на топлинна и

електрическа енергия, както и продукти

в областта на хибридните технологии.

Топлоизолационна система NEW-

THERM® ще бъде акцент в участието

на Пи Си Си Енергия.

Към списъка с изложителите се

присъедини и Стратекс. Фирмата пред-

лага комплексни решения, включващи UPS

системи, индустриални и специални аку-

мулаторни батерии, токоизправители,

зарядни устройства и др.

Посетителите на Smart Cities ще мо-

гат да се запознаят с цялостни решения

за сградна автоматизация, които намаля-

ват инсталационните, енергийни и опера-

тивни разходи. Изложители ще популяри-

зират системи "Умен дом", "Умен офис,

хотел, заведение" и безжични решения.

Организаторите от Виа Експо са

поканили лектори от авторитетни ев-

ропейски и български организации да

споделят своя опит и добри практики.

Представител на Министерството на

икономиката ще говори за европейски-

те фондове за конкурентоспособност.

Засегната ще бъде темата за европей-

ското и българското законодателство,

което ще оказва влияние върху развити-

ето на енергетиката. Специална сесия

на Euroheat & Power ще разгледа новости-

те в централизираното отопление и

възможностите за свързване на локал-

ни отоплителни системи с възобновяе-

ми енергоизточници.

Президентът на Международната

асоциация за геотермална енергия д-р

Джулиет Нюсън ще говори за директно-

то оползотворяване на геотермалната

енергия в Нова Зеландия.

Оливър Льобел от PU Europe ще ко-

ментира как климатичните условия вли-

яят върху реалната енергийна консума-

ция и качеството на въздуха в една

пасивна сграда.

Интересна ще бъде презентацията

на Института за енергийни характери-

стики на сградите в Европа от Белгия.

Тя ще очертае пътя към модернизиране-

то на търговските центрове. Повече за

зелените сгради ще научим от д-р Кри-

стин Лемейтър от Съвета за устойчи-

во строителство, Германия.

Сред темите в Smart Cities ще бъдат

националната ни политика в областта

на ИКТ, интелигентен транспорт и пре-

дизвикателствата пред българските

общини.

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.com

ЕЕ&ВЕ и SMART CITIES 2016: продуктови
премиери и добри практики

платена публикация
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 еотермалната топлофикация по

дефиниция е използването на една

или повече сфери на производство

като източници на топлинна енер-

гия, която се подава на група сгради

или производствени предприятия.

Геотермалната енергия (т.е. енер-

гията, натрупана под формата на

топлина под повърхността на земя-

та) се използва за отопление както

на жилищни или търговски сгради,

така и на промишлени предприятия,

посредством разпределителни мре-

жи.

Първите региони, в които е вне-

дрена геотермална топлофикация, са

такива с най-добър хидротермален

потенциал. Но с навлизането на нови

технологии и системи, все повече

региони развиват геотермална тех-

нология за отопление и климатиза-

ция. Системите за геотермална

топлофикация могат да са малки (от

0,5 до 2 MWth (термални мегавата)

или по-големи, с капацитет 50 MWth.

Някои нови геотермални топлофика-

ционни системи, захранвани от

плитко заложени геотермални ресур-

си, работят с големи термопомпи.

Внедряването на геотермални

топлофикационни системи в градс-

ки райони с голяма плътност на за-

строяване и население подобрява

перспективите за икономиката, тъй

като ресурсите и потребителите

трябва да бъдат с близка локация.

Модернизацията и използването на

Геотермални
топлофикационни
системи

съществуващи топлофикационни

мрежи в населени места е добра

алтернатива за развитието на па-

зара на геотермалната топлофика-

ция.

Основни предимства
След 20 години бавно развитие,

през последните години технологи-

ите за геотермална топлофикация

започнаха да се развиват с все по-

ускорени темпове. Понастоящем в

експлоатация са около 250 обекта за

геотермална топлофикация в Евро-

па, с обща инсталирана мощност

около 4400 MWth и прогнозна годиш-

на производителност, възлизаща на

13 000 GWh/годишно (гигаватчаса на

година).

Основните предимства на гео-

термалното отопление и климати-

зация са: осигуряване на локален,

гъвкав възобновяем енергиен източ-

ник, осигуряващ базовото потребле-

ние на енергия; разнообразяване на

енергийните източници; намаляване

вноса на изкопаеми горива; защита

срещу непостоянните и постоянно

растящи цени на последните и дру-

ги. Използването на геотермални

ресурси може да създаде възможно-

сти за икономически растеж за

страните под формата на приходи,

експорт на технологии и създадени

работни места. Геотермалната

енергия, използвана за централните

топлофикационни системи, е прогно-

зируема, местна, стабилна и под-

държа енергийната сигурност на

домакинствата.

Потенциалът на геотермалната

енергия е значителен. Въпреки това

геотермалната топлофикация пона-

стоящем е слабо развита. За подо-

бряване на положението като важ-

ни са определени четири основни

области:

n Устойчиви енергийни стратегии

с цел намаляване на емисиите на

въглероден диоксид от системи-

те за отопление;

n Премахване на регулаторните и

пазарни ограничения, и опросте-

ни процедури за операторите и оп-

ределящите енергийните полити-

ки;

n Развитие на новаторски финансо-

ви модели за проектите за гео-

термална топлофикация, които

изискват големи капиталови инве-

стиции;

n Обучение на техници, държавни

служители и законодатели от ре-

гионалните и местните органи на

властта, с цел осигуряване на не-

обходимите технически познания,

които да им помогнат да одобря-

ват и поддържат проекти.

Освен това е важно да бъде създа-

дена равнопоставеност – например

чрез либерализация на цените на газа

и подходящо облагане на емисиите

на парникови газове в топлофикаци-

онния сектор. Сред непреките и ко-

личествено неопределени ползи от

геотермалната топлофикация, опре-

деляни като „външни“, са значител-

ното намаление на болестите, про-

Геотермални
топлофикационни
системи

Г
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вокирани от околната среда, и почти

нулевите емисии на парникови газо-

ве в атмосферата.

Технологии
По дефиниция геотермалната

топлофикация представлява използ-

ването на една или повече сфери на

производство като източници на

топлинна енергия, която се подава

на група сгради или производствени

предприятия. Основните услуги, ко-

ито предлага една геотермална

топлофикационна система, са ото-

пление и климатизация на сгради и

водоснабдяване с топла вода. Една

геотермална топлофикационна сис-

тема включва и когенерационни елек-

троцентрали, конвенционални бойле-

ри, общински инсинератори, слънче-

ви колектори, термопомпи за подзем-

ни води и промишлени източници на

отпадъчна топлина. В зависимост

от температурата на геотермална-

та вода, може да е по-изгодно да се

разработи хибридна система, включ-

ваща термопомпа и/или конвенцио-

нален бойлер при върхово потребле-

ние на енергия. Що се отнася до

развитието на технологиите, се

очаква в бъдеще да бъдат разрабо-

тени хибридни възобновяеми систе-

ми с геотермални води в комбинация

с биомаса и соларни системи.

Една геотермална топлофикаци-

онна система се състои от три

главни компонента. Първият е гене-

раторът на топлина, включващ гео-

термален източник на топлина;

станция с върхов цикъл на работа,

работеща с конвенционално гориво;

и топлообменник, монтиран на сон-

дажа за геотермална вода. Вторият

компонент е система за пренос и

дистрибуция, която доставя гореща-

та или охладената вода до потреби-

телите. Третият компонент включ-

ва централни помпени станции и

оборудването, монтирано в сгради-

те. Геотермалните флуиди могат да

бъдат препомпвани до централна

помпена станция/топлообменник или

до топлообменници, монтирани във

всички сгради. За покриване на вари-

ациите в потреблението на топли-

на може да се използват резервоари

за термоакумулация.

Резервна топлина, под темпера-

турите на пренос на открито (от 5

до 10 °C), може да бъде осигурена

отчасти от термопомпи или напълно

чрез бойлери. Термопомпи от тип

вода-вода могат да повишат усвоя-

ването на излишната геотермална

топлина само от топлообмен, като

намаляват до минимум температу-

рите на изхвърляне на топлина и

повишават температурите в раз-

пределителната мрежа от геотер-

малния топлообменник до потреби-

телите. В съответствие с това

могат да бъдат създадени разнооб-

разни комбинации от термопомпи –

серийни, паралелни или хибридни

модели. В някои случаи успешно се

използват абсорбционните термо-

помпи, често пъти прилагани в гео-

термалните когенерационни топло-

електроцентрали.

Разходи и устойчивост
Геотермалните проекти като

цяло и геотермалните топлофикаци-

онни системи в частност изискват

много капиталовложения, главно за-

ради необходимостта от големи

инвестиции в инфраструктура

(мини-геотермални кладенци-

тръбопроводи). Тези големи капита-

ловложения обаче се компенсират от

ниските разходи за експлоатация и

поддръжка. В зависимост от локал-

ните геотермални ресурси (водни

потоци с висока/ниска температу-

ра, източници с плитко или дълбоко

заложение), социално-икономически-

те условия и ценовите политики

(цената на kWht или m3 топла вода),

средната продажна цена на един

MWht за абонатите на геотермална-

та топлофикационна система вари-

ра от 30 до 60 евро/MWht.

Ако приемем, че икономическият

(проектният) живот, дълготрайно-

стта на находището на геотермал-

ни води (времето им за охлаждане) и

срокът на експлоатация на кладене-

ца са около тридесет години, често

пъти възниква въпросът, дали систе-

мата може да работи и след тези

критични прагове и ако да – за какъв

период. Тези проблеми са изследва-

ни задълбочено, в частност в Париж-

кия басейн, където могат да се по-

стигнат срокове на експлоатация на

геотермалните топлофикационни

системи от порядъка на 75 до 100

години, т. е. далеч над проектния

срок на експлоатация. Това, разбира

се, е възможно при условие че пери-

одично (през 25-30 години) се изграж-

дат нови черпателни/инжекционни

кладенци на подходящи места в ба-

сейна на находището, и то с корози-

онно устойчиви конструкции. Следо-

вателно, проектните варианти от-

говарят на изискванията за устой-

чивост.

Потенциал за
геотермална
топлофикация в България

В България има петнадесет цен-
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трални топлофикационни системи и

нито една от тях не работи с гео-

термална енергия, но в по-голямата

част на страната има огромен по-

тенциал в това отношение. Насе-

лението на България възлиза общо

на 7.2 милиона жители и по данни на

специалисти, частта от българско-

то население, която би могла да се

отоплява с геотермална енергия

(при положение, че температурата

на геотермалната вода на дълбочи-

на 1000 m е от 60 °C до 100 °C), е

около 50%. Регионите на Плевен,

Шумен, Търговище, Благоевград и

Смолян биха могли напълно да бъдат

топлофицирани с геотермална енер-

гия, смятат експерти.

Регулаторни и пазарни
рамки

Развитието на геотермална топ-

лофикация изисква подходяща законо-

ва рамка с ясни и устойчиви нацио-

нални/регионални стратегии, разра-

ботена от държавните власти. От

гледна точка на разработчика на

проекта, практическата реализация

на геотермална топлофикация изис-

ква няколко одобрения и съвмести-

мост с известен брой национални и

местни наредби, както и правни и

финансови гаранции.

Най-важните изисквания/разреши-

телни, които може да са необходи-

ми за изработването на един проект

за централна геотермална топлофи-

кация, са следните:

n разрешително за водоползване,

минни разработки и извличане на

минерали;

n разрешително за проучвания;

n разрешително за изграждане на

кладенец;

n права на разработка;

n плащане на такси;

n оценка за въздействие върху окол-

ната среда (ОВОС);

n екологично разрешително;

n разрешително за строеж на цен-

тралата/разпределителната

мрежа, с възможно задължение за

пространствено планиране, за да

се изгради топлофикационна мре-

жа;

n разрешително за разрушаване.

Регулаторните пречки и дългите

административни процедури могат

да донесат допълнителни разходи.

Ето защо от критична важност е да

бъде създадена справедлива, прозрач-

на и не твърде обременяваща регу-

латорна рамка за геотермална топ-

лофикация на населени места.

Схеми на финансова
поддръжка за
геотермална
топлофикация

Източникът на геотермална

енергия е безплатен, но предвари-

телните инвестиции в системи за

неговото оползотворяване са зна-

чителни. Високите капиталовложе-

ния в геотермални топлофикацион-

ни системи могат да бъдат компен-

сирани от далеч по-ниски експлоа-

тационни разходи, но само ако рис-

ковете могат да бъдат управлява-

ни правилно. Затова пред желаещи-

те да реализират подобен проект

стои предизвикателството да се

намерят новаторски решения за фи-
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нансиране, така че подобни трудно-

сти да бъдат преодолени.

През последните няколко години

страните членки на Европейския

съюз използват разнообразни меха-

низми за обществени политики, за

поддръжка на разработката на гео-

термални технологии: заеми от Ев-

ропейската инвестиционна банка за

разработчиците на проекти; или

клъстери от банки, заеми или гран-

тови схеми, осигурени от национал-

ните или регионалните власти и

т.н. Те се подразделят на инвести-

ционна помощ и експлоатационна

помощ – зелени субсидии или премии,

облигации за възобновяеми енергий-

ни източници със зелени сертифи-

кати, и данъчни облекчения при за-

купуване на стоки. Общо взето, ком-

бинацията от финансови схеми и

стимули може да се окаже ключов

фактор за икономическия успех на

проектите. Специално внимание

трябва да се обърне на механизми-

те за застраховка срещу геоложки

риск, които гарантират наличието

и качеството на източника. Това

може да е ключов аспект за преодо-

ляване на сегашните трудности.

При дефиниране на подхода при

реализацията на един проект за

геотермална топлофикация консу-

маторите на топлина са елемент

с ключово значение. Наличието на

един голям консуматор на топлина

подпомага много икономиката или

проекта. Местните топлофикаци-

онни дружества, които имат нуж-

да от възобновяем и гъвкав енерги-

ен източник, и собствениците на

сгради, които се нуждаят от топ-

лоснабдяване, са два ключови сег-

мента от потребители. В най-об-

щия случай, една геотермална топ-

лофикация предлага на потребите-

ля следното:

n Стабилно и сигурно топлоснабдя-

ване;

n Фиксирани в дългосрочен план

цени (за производствени разходи

и амортизация);

n Ниска потребност от поддръжка

(в сравнение с конвенционалните

енергоизточници);

n По-малки рискове (по време на

експлоатацията);

n Лекота и удобство за крайния

потребител.

Както вече стана ясно, техноло-

гията на геотермалната топлофи-

кация вече е зряла, а геотермални-

те топлофикационни системи са

конкурентни. Но геотермалните

локални и централни топлофикацион-

ни системи изискват големи капита-

лови инвестиции – особено за сонди-

ране. Независимо от това, техните

експлоатационни разходи са далеч

по-ниски, отколкото на конвенцио-

налните системи.

Има три често използвани успеш-

ни модела на финансиране: реализи-

ране на публична инвестиция от

местен или регионален орган на вла-

стта (обикновено на общинско ниво);

инвестиция от частния сектор,

като на инвеститора е гарантира-

на възможността да продава топли-

на директно на абонатите, свърза-

ни към мрежата, за продължителен

период (с договори за 20-30 години);

„смесено“ решение, което включва

създаването на компании, посвете-

ни на разработката на геотермал-

ни топлофикационни системи, чиито

капитал е споделен между публични

и частни собственици.

Първият модел (публична схема) е

развит в Австрия, Германия и Дания.

Вторият (частни топлофикационни

дружества) понастоящем се изпол-

зва във Франция и Великобритания,

както и в други страни. Третият

модел (публично-частно партньор-

ство) се прилага навсякъде и печели

популярност в няколко европейски

страни.

Условно, за пример могат да

бъдат дадени следните два успеш-

ни пътя за реализация:

n компания, която преминава посте-

пенно на възобновяеми енергийни

източници в тясно сътрудниче-

ство с енергийните дружества.

Тук основната пазарна стратегия

би била да се комбинира устойчив

източник на топлина (по възмож-

ност с използване на сертифика-

ти или етикети) с услуги за пес-

тене на енергия, така че

спектърът на дейностите да

стане по-широк, и да се намали

влиянието на неизбежното нама-

ление на консумацията на енергия;

или

n компания-разработчик на проект

за геотермална топлофикация

(публична или частна), която има

за цел предлагане на нова топло-

фикационна система, захранвана

с геотермални води. Целта й би

била да убеди потребителите на

топлина за ползата от възобно-

вяемите енергийни източници,

които са стабилни и конкурент-

ни.
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     инамиката на съвременния жи-

вот логично води до повишени очак-

вания по отношение на качеството

на електрическата енергия. Увелича-

ващата се нужда от електричество,

особено в развиващите се страни,

и постоянните мерки по повод гло-

балното затопляне, са основните

двигатели на развитието на възоб-

новяемите източници на енергия в

много държави. Едновременно с това

се полагат големи усилия за намаля-

ване на загубите на енергия, където

това е възможно.

Увеличеният брой възобновяеми

източници, присъединени в система-

та, на практика променят нейната

структура. Изискванията към

електроразпределението и следова-

телно изискванията към мрежите

средно и ниско напрежение нара-

стват постоянно. Промяната на

посоката на енергийните потоци,

промяната на натоварването и ко-

лебанията на напрежението, които

са резултат най-вече на бързо нара-

стващия брой непостоянни захран-

ващи системи, като например фото-

волтаични или биогазови инсталации

и ветрогенераторни паркове, карат

електропреносните мрежи да рабо-

тят на пълен капацитет.

Увеличаващото се приложение на

модерни енергоизточници, варира-

щите потоци на натоварване,

дължащи се на децентрализираната

електрозахранваща мрежа, която се

поддържа от възобновяеми източни-

ци на енергия, и нарастващата нуж-

да от информация поставят високи

изисквания за откриване на повреди-

те и за получаване на данни за рабо-

тата на системата. Нещо повече,

дистанционното следене и управле-

ние могат значително да намалят

времето, през което захранването

е прекъснато, както и разходите,

причинени от повредата в система-

та, като също така позволяват

бързото й приспособяване в услови-

ята на постоянно променящо се на-

товарване.

Докато нарастващата нужда от

увеличаване товаровите капаците-

ти може да бъде покрита чрез раз-

ширяване на системата, ефектите,

произлизащи от променливия харак-

тер на пренасяната енергия, колеба-

нията на натоварването и ограни-

ченият диапазон на напрежението,

могат да бъдат разрешени само с т.

нар. интелигентни решения. Според

специалисти, един от модулите на

електропреносните мрежи на бъде-

щето е интелигентната трансфор-

маторна подстанция, която позволя-

ва бърза автоматизирана реакция на

повредите, като по този начин доп-

ринася за управлението на активни-

те товари в електропреносните

системи.

Осъществяването и експлоата-

цията на интелигентните електрос-

набдителни мрежи изискват използ-

ването на интелигентни компонен-

ти на всяко ниво, които имат

възможност да комуникират помеж-

ду си.

Разпределителна
система с
децентрализирано
захранване

При системите средно напрежение

най-често се използват кабелни сис-

теми с компактни трансформатор-

ни подстанции ВН/НН. Към момента

второстепенните трансформаторни

подстанции не са включени в „авто-

матизираната система на подстан-

циите“ и поради тази причина те не

могат да бъдат наблюдавани и кон-

тролирани от разстояние. Статис-

тическите данни, предоставени от

доставчиците на електрозахранване,

отнасящи се до прекъсванията на

захранването за крайния потребител

показват, че в някои страни 80% от

повредите са причинени от сривове

в средноволтовата система. Ин-

дексът за средна продължителност

на прекъсванията на мрежата

(ИСППМ) описва общото времетра-

ене на всички прекъсвания за крайния

потребител, разделено на броя по-

требители. Според статистически-

те данни, типичното времетраене на

прекъсванията в световен мащаб

варират от 10 минути на година до

часове, а дори и цели дни.

Тъй като второстепенните транс-

форматорни подстанции обикновено

нямат оборудване за комуникация,

което да ги свързва с контролните

центрове, следенето за неизправнос-

ти, както и дистанционното управле-

ние, на практика не са възможни. Това

може да причини дълги прекъсвания на

захранването и по този начин да ог-

Интелигентни
трансформаторни
подстанции

Интелигентни
трансформаторни
подстанции

Д
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раничи до голяма степен надеждността и сигурността на

захранващата мрежа. Засичането на повредите се зат-

руднява и от дългите разстояния до големите второсте-

пенни трансформаторни подстанции. Процедурата по

отстраняване на повредите изисква много време и много-

броен персонал. Съвкупността от фактори носи големи

финансови загуби на електродружеството, което обусла-

вя сериозната нужда от интелигентни решения.

Изисквания към интелигентните
трансформаторни подстанции

Освен възможността за постоянно наблюдение на

състоянието на мрежата чрез използване на обособе-

ни за тази цел сензори, центровете в мрежата тряб-

ва да използват и задвижващи устройства, които да

позволят изпълнението на алгоритми за автономен

контрол на локално ниво. Същевременно, те трябва да

управляват централно мрежата в зоната, която ще

захранват с енергия. За мрежовите оператори това ще

бъде възможност за по-бързо елиминиране на повреди-

те в системата и за намаляване на времето, през което

системата не работи.

Създадените вече модерни интелигентни трансфор-

маторни станции позволяват рентабилното интегри-

ране на интелигентни компоненти за подстанциите, как-

то и технологии за измерване и телеуправление като

например:

n регулируеми по напрежение разпределителни транс-

форматори;

n комутационни системи СН с модули за наблюдение и

телеуправление;

n разпределителни системи ниско напрежение с моду-

ли за наблюдение и телеуправление;

n комуникационни интерфейси в подстанцията;

n връзка с контролния център на електрозахранваща-

та мрежа чрез оптични кабели, интернет връзка по

захранващата мрежа, GSM, универсална мобилна те-

лекомуникационна система (3G) и др.

Интелигентни трансформаторни
подстанции

Една интелигентна трансформаторна подстанция се

разделя на 3 нива: Ниво 1 е наблюдението, което позво-

лява по-висока разполагаемост на електрозахранване-

то и по-бързо локализиране на повредите; на ниво 2 се

намира дистанционното управление, което намалява вре-

метраенето на повредите и позволява бързото им от-

страняване; и ниво 3 представлява контрол на натовар-

ването, който намалява загубите и позволява управле-

ние на децентрализирания запас от енергия.

Главните превключватели (ГП) са основата на една

интелигентна трансформаторна подстанция. В зависи-

мост от крайната цел се използват различни компонен-

ти за наблюдение и контрол:

n Системата за следене на напрежението показва дали

захранващите линии работят.

n Индикаторите за късо съединение/повреда при зазе-

мяването сигнализират за повреди в съответствие

със зададения праг на задействане. В зависимост от

структурата на мрежата и от потока на енергията

може да се наложи използването на устройства, които

засичат посоката на енергията, като те ще се нуж-

даят от адекватна допълнителна информация за на-

прежението.

n За защита на трансформаторите се използват за-

щитни системи, които предпазват от свръхтокове.

n Достъпни са и допълнителни превключватели, напри-

мер за индикация на позицията, блокировки, изтича-

не, налягане на газа.

n Налични са и резервирани механизми, работещи със

соленоиди, които могат дистанционно да бъдат от-

варяни и затваряни.

n Сензорите за напрежение и ток предават сигнала на

напрежение и ток с цел контрол на натоварването.

Тези сигнали се получават чрез стандартни токови или

напрежителни трансформатори или модерни сензори.

Устройството за дистанционно управление (УДУ)

изпълнява две основни задачи: от една страна осигуря-

ва сигнали, измерени стойности и информация от

трансформаторната подстанция с цел комуникация с

центъра за дистанционно управление на мрежата. От

друга страна, устройството за дистанционно управ-

ление предава нужните команди към задвижващите ус-

тройства и следи изпълнението им. Изискванията за

връзка чрез интерфейс с кабелна връзка между ГП и УДУ

устройствата са важни поради няколко причини:

n Лесен монтаж на устройството за дистанционно

управление в подстанциите.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2016 29

електроенергетика

n Използването на един и същ мо-

дул за нови и стари подстанции.

n Лесна смяна в случай на поява на

нова усъвършенствана техноло-

гия или повреда.

УДУ се проектира и произвежда

от производителя на комутационна-

та апаратура или от електроцент-

ралата. Основните негови компонен-

ти са:

n Основен модул на устройството

за дистанционно управление с

допълнителни модули за разшире-

ние при нужда.

n Модул за комуникация.

n Акумулатор или кондензатор за

съхранение на енергия.

n Нисковолтово оборудване като

прекъсвач и превключвател.

Модерните устройства за дис-

танционно управление могат да се

разширяват чрез модули. Те прите-

жават няколко интерфейса за кому-

никация и са проектирани и тества-

ни за работа в тежките условия в

една подстанция.

Компонентите на една интелиген-

тна трансформаторна подстанция

изискват надежден допълнителен

източник на напрежение. Така ако тя

спре да работи, компонентите на

системата продължават да се зах-

ранват от резервен източник на

енергия, като това може да продължи

от няколко минути до два часа. Коли-

чеството на енергията зависи глав-

но от това колко мощност е нужна

за работата на устройството за

дистанционно управление и на кому-

никационните модули. За резервни

източници на енергия се използват

най-често стандартни акумулатори

или суперкондензатори.

Комуникация на ниво
управление

Комуникацията между УДУ/транс-

форматорната подстанция и кон-

тролния център може да се осъще-

стви по няколко начина - чрез мре-

жови кабели (например Ethernet TCP/

IP), оптични кабели или чрез безжич-

на връзка (например GSM/GPRS). В

контролния център информацията се

обработва и ако е нужно, се изпра-

щат команди обратно към устрой-

ството за дистанционно управление.

Планирането, проектирането и

поддръжката на интелигентна елек-

троснабдителна мрежа са трудни

задачи пред електроразпределител-

ните компании. Способността без-

проблемно да бъдат интегрирани

сензори, задвижващи устройства,

комуникационни системи и такива за

обмяна на информация във вече съще-

ствуващата инфраструктура значи-

телно намалява тези предизвикател-

ства. Интелигентните трансформа-

торни подстанции, оборудвани с ко-

мутационна апаратура, трансфор-

матори, устройства за защита и за

дистанционно управление, както и

автоматизирани решения, повиша-

ват надеждността на захранващи-

те устройства.

Интелигентни
трансформаторни
подстанции в модерната
електропреносна мрежа

В бъдеще трансформаторните

подстанции ще се превърнат в клю-

чова част от електропреносната

мрежа. Те позволяват:

n Управление на захранващата мре-

жа ниско напрежение чрез работа
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с метрични данни, компенсация на

реактивната мощност и на хар-

мониците, регулиране на разпре-

делителния трансформатор, как-

то и координацията на захранва-

нето и товара.

n Следене и контрол на трансфор-

маторната подстанция в средно-

волтовия обхват за откриване на

повреди и автоматично възстано-

вяване на електрозахранването.

n Осигуряване и предаване на изме-

рените стойности и показанията

от системите средно и ниско на-

прежение.

Главните предпоставки за рабо-

тата на интелигентните захранва-

щи мрежи са наблюдението и конт-

ролът на възможно най-много еле-

менти от мрежата. Основата за

това е една надеждна телекомуни-

кационна инфраструктура. Тази

телекомуникационна инфраструкту-

ра при мрежите средно и ниско на-

прежение обикновено е многофазна.

Най-подходящите технологии за ре-

ализацията й се определят от струк-

турата на района (голям град, сел-

ски район, отдалеченост), крайните

изисквания на регулатора (предава-

на мощност, наличност на честот-

ни ленти и свързани лицензи), както

и приложенията, за които ще се

използва. Затова те трябва индиви-

дуално да бъдат фиксирани според

нуждите на всеки клиент и за всич-

ки възможни приложения.

В повечето случаи могат да

бъдат използвани следните телеко-

муникационни технологии:

n оптични или медни кабели;

n широколентови/високоскоростни

системи за връзка по електричес-

ките кабели;

n частни безжични мрежи (например

WiMAX);

n обществени безжични мрежи.

Основните предпоставки за ус-

пешната работа са осигурен дого-

вор за стабилна комуникационна

връзка, дори и в случай на повреди и

липса на електрозахранване, и нис-

ки разходи за прехвърляне на данни в

междумашинни връзки (М2М).

Нарастващата нужда от надеж-

дна електрическа енергия и пости-

гането на целите за опазване на

климата насърчават използването

на възобновяеми източници на енер-

гия в системите средно и ниско

напрежение. Поддържането на необ-

ходимото качество на енергията и

на стабилността на захранващата

мрежа изискват активна електроп-

реносна система, оборудвана с инте-

лигентни трансформаторни под-

станции. Възможните мерки, които

се предприемат, за да се удовлет-

ворят тези изисквания, варират от

просто следене на състоянието на

мрежата до дистанционно управле-

ние на натоварването. Те са различ-

ни в отделните държави и за различ-

ните компании. Съществуват разно-

образни варианти – от „нулев конт-

рол“ до пълно дистанционно управ-

ление на трансформаторните под-

станции. Основните двигатели са

стимулиращи системи за намалява-

не на времето, през което е

прекъснато електрозахранването,

както и необходими мерки за осигу-

ряване на качествено напрежение.

В момента методът на засичане

на повреди чрез следене и дистанци-

онно управление, реализирано посред-

ством изместване на отворената

изолационна точка с помощта на

разединител, набира популярност.

Използването на инвертори за подо-

бряване на качеството на електро-

енергията при възобновяемите из-

точници като ветропаркове и фото-

волтаични системи ще нараства в

бъдеще. Нещо повече, експертите

прогнозират използването на раз-

пределителни трансформатори със

стъпални регулатори в критичните

точки на системата за електрораз-

пределение.
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      акто е известно, съвкупнос-

тта от радиоактивни атоми с да-

дено масово число и атомен номер е

позната като радионуклид. За изо-

мерните атоми от значение е и енер-

гетичното състояние на атомното

ядро. В компонентите на околната

среда - литосферата, хидросферата,

въздуха, флората и фауната, както

и в храните и в човешкия организъм,

се съдържат различни естествени

радионуклиди от космичен и земен

произход. Те могат да бъдат класи-

фицирани като:

n радионуклиди от семействата на

уран-238, торий-232 и уран-235.

Към тази група спадат общо 47

различни радионуклиди;

n радионуклиди от средната част

на периодичната система, които

са общо 12 на брой. Основните

представители на тази група са

калий-40, рубидий-87 и калций-48.

Норми при
дейностите
с материали с
повишено
съдържание
на естествени
радионуклиди

Експозицията на йонизиращо лъче-

ние от естествени радионуклиди

води до увреждане на здравето. При

нормални условия дозите на облъчва-

не са много ниски и не се наблюдава

клиничен ефект върху тъканите.

Съществува обаче вероятност за

поява на последващ ефект върху

човешкото здраве. Поради това, от

съществено значение за опазване

здравето на населението е провеж-

дането на радиологичен мониторинг

на околната и работната среда.

Естественият
радиационен гама-фон
е резултат от пространственото

разпределение на естествени и ан-

тропогенни източници на радиоак-

тивност. Той е физична характери-

стика на околната среда, специфич-

на за всяка точка, в която се наблю-

дава. Мониторингът на радиацион-

ния гама-фон в България се осъще-

ствява посредством Националната

автоматизирана система за не-

прекъснат контрол на радиационния

гама-фон. Той се измерва в 26 локал-

ни мониторингови станции, работе-

щи в непрекъснат режим и разпре-

делени така, че да се обхване цяла-

та територия на страната. Кон-

центрацията на пунктове за наблю-

дение е по-висока в околността на

АЕЦ Козлодуй. Системата е част

от Европейската платформа за

обмен на радиологични данни

(EURDEP) и ежедневно изпраща ин-

формация за радиационния статус

в страната. Това позволява просле-

дяване на резултатите от радиоло-

гичния мониторинг както от Бълга-

рия, така и от повечето европейс-

ки страни.

Антропогенните източници на

материали, съдържащи естествени

радионуклиди с по-висока концент-

рация от тази в естествените ма-

териали, които могат да са под фор-

мата на суровина, основен продукт,

Норми при
дейностите
с материали с
повишено
съдържание
на естествени
радионуклиди

К
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остатъчен материал, минен от-

падък или технологично оборудване,

са:

n фосфатна промишленост – включ-

ва производството на фосфор,

фосфорна киселина, фосфатни то-

рове и други продукти чрез тер-

мична и „мокра“ преработка на

фосфатни руди;

n нефтена и газова промишленост

– обхваща дейностите по добив и

преработка на нефт и газ;

n циментова промишленост;

n металургична промишленост –

производство на черни и цветни

метали чрез термообработка на

съответни металосъдържащи

руди, различни от уранова руда;

n производство на редкоземни ме-

тали чрез обработка на руди и

минерали (циркон, монацит, тита-

нит, рутил, илменит, гадолинит и

др.) и екстракция на метали (цир-

коний, скандий, титан, церий, лан-

тан и др.);

n производство на изделия и продук-

ти, съдържащи торий или негови

химически съединения (освети-

телни тела, мрежички на газови

лампи, оптични изделия, ториеви

лещи, заваръчни електроди, цвет-

ни пигменти, абразивни матери-

али и др.);

n производство на пигменти и инк-

рустации, съдържащи титаниев

диоксид;

n енергетика.

Тези промишлени сектори подле-

жат на контрол съгласно Наредба-

та за радиационна защита при дей-

ности с материали с повишено

съдържание на естествени радио-

нуклиди (МПСЕР). С нея се определят

изисквания и мерки за радиационна

защита, контрол и ограничаване на

облъчването при дейности с МПСЕР,

които се осъществяват в изброени-

те индустриални отрасли. Обхвана-

тите от наредбата дейности включ-

ват: производство, обработване,

складиране и превозване на матери-

али с повишено съдържание на есте-

ствени радионуклиди; депониране и

рециклиране на остатъчни матери-

али; ремонт и депониране на техно-

логично оборудване, замърсено от

наслагване и сорбция на естестве-

ни радионуклиди.

С цел идентифициране на конк-

ретни видове работи, водещи до

облъчване на работници и лица от

населението, което не може да се

пренебрегне от гледна точна на

радиационната защита, се из-

вършват анализи и оценки. Предпри-

ятията, които попадат в обхвата на

наредбата, са длъжни да уведомяват

за това председателя на Агенцията

за ядрено регулиране (АЯР) и да орга-

низират:

n извършване на анализи и оценки на

количествата и видовете МПСЕР,

които се използват за дейност-

та на предприятието или са про-

дукт от нея;

n измерване на специфичната ак-

тивност на материалите с пови-

шено съдържание на естествени

радионуклиди, използвани за дей-

ността или получени от нея.

n измерване мощността на еквива-

лентната доза по работните ме-

ста и на разстояние 0,1 m и 1,0 m

от използваните и получаваните

МПСЕР, свързани с дейността;

n извършване на оценка на очаква-

ните дози от външно и вътрешно

облъчване на работници и лица от

населението.

Измерванията се провеждат от

акредитирани лаборатории, докато

оценките за външно и вътрешно

облъчване се извършват от квалифи-

цирани експерти по радиационна

защита.

Наредбата за
радиационна защита при
дейности с МПСЕР
в сила от 2012 г., определя случаи-

те, в които трябва се предприемат

мерки за радиационна защита и гра-

ничните дози при облъчване на ра-

ботници и лица от населението.

Ефективната годишна доза за лица,

които извършват дейности с мате-

риали с повишено съдържание на

естествени радионуклиди, не тряб-

ва да надхвърля в производствени

условия с 6 mSv облъчването от

локалния естествен радиационен

фон. Мерките за радиационна защи-

та се постановяват от председа-

теля на АЯР и министъра на здра-

веопазването за всеки конкретен

случай. Те могат да включват: из-

вършване на радиационен монито-

ринг на работната и жизнената

среда; използване на средства за

индивидуална защита и радиацион-

на хигиена; категоризиране на пер-

сонала, работещ с материали с по-

вишено съдържание на естествени

радионуклиди; разработване на

вътрешни правила, процедури, инст-

рукции и други документи, свърза-

ни с ограничаване и контрол на

облъчването и осигуряването на

радиационна защита; водене на

отчет и контрол на МПСЕР по ви-

дове, количества и специфични ак-

тивности и определяне на отговор-

ници по радиационна защита и за

уведомяване при извънредни съби-

тия. Инспекторите на АЯР осъще-

ствяват контрол като извършват

периодични и извънредни проверки в

обектите и дават предписания,

свързани с радиационната защита.

Съгласно наредбата остатъчни

материали са отпадъчни и странич-

ни продукти с повишено съдържание

на естествени радионуклиди, които

могат да бъдат филтърни прахове

от газопречистващи инсталации,

шлаки, отлагания, налепи, нагари,

утайки, хвост, шлам, сгурия, пепел

и др., които могат да бъдат повтор-

но използвани, рециклирани, склади-

рани или депонирани според случая.

Остатъчните материали и техно-

логичното оборудване от дейности-

те с МПСЕР могат да се освободят

от обхвата на наредбата, при ус-

ловие че техните специфични ак-

тивности не надвишават нивата,

определени в Наредбата за основ-

ните норми за радиационна защита.

Граничните стойности са 1000 Bq/
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кg специфична активност на мате-

риал или оборудване за всеки един

естествен радионуклид от семей-

ствата на уран-238 и торий-232 и

10000 Bq/кg специфична активност

на материал или оборудване за ка-

лий-40. Те са определени за хомоген-

ни материали в големи количества

(над 1 тон). За намаляване на спе-

цифичната активност на остатъ-

чни материали и достигане на тези

нива се допуска смесване и разреж-

дане с други материали само след

разрешение от председателя на

АЯР, съгласувано с министъра на

здравеопазването.

Съответствието на даден

МПСЕР с нивата за освобождаване

се установява чрез директни и ла-

бораторни измервания на предста-

вителни образци, както и чрез из-

ползване на „радионуклидни векто-

ри“ (предварително известни съот-

ношения на радионуклидите), про-

следимост на материала или други

начини, приемливи за АЯР и Мини-

стерството на здравеопазването.

В случай на несъответствие и ако

се установи, че радиационният риск

за работници и лица от население-

то е значителен, остатъчните

материали и технологично оборуд-

ване от дейности с МПСЕР се тре-

тират като радиоактивни отпадъ-

ци.

Измерването на специфични ак-

тивности на материали с повише-

но съдържание на естествени ра-

дионуклиди за оценка на съответ-

ствието с нивата за освобождава-

не се осъществяват посредством

подходящи методи и технически

средства. Необходимо е изборът на

методологии за вземане на предста-

вителни проби и за усредняване на

резултатите от измерванията на

специфичните активности на

МПСЕР да се обуславя от вида и

количествата на изследваните

материали. В някои случаи, според

вида на присъстващите естестве-

ни радионуклиди, може да се нало-

жи извършването както на директ-

ни измервания на материала, така

и на лабораторни измервания на под-

ходящо подбрани образци от него.

Когато се прави избор на методика

за измерване и оценка на съответ-

ствието на даден материал с нива-

та за освобождаване, трябва да се

вземат предвид следните фактори:

n количеството, видът, съставът,

произходът и хомогенността на

изследвания материал с повише-

но съдържание на естествени ра-

дионуклиди;

n разпределението на съответни-

те радионуклиди върху повърхно-

стта и в обема на изследвания

материал и начина на усреднява-

не на резултатите от измерва-

нията;

n видът и спектърът на радионук-

лидите, характеристиките и ин-

тензитетът на йонизиращите

лъчения, чувствителността и

други особености на използвана-

та измервателна апаратура.

При изследване на специфичната

активност на въздух или други ве-

щества, за да се получат предста-

вителни данни, се вземат достатъ-

чно на брой проби за анализ в зави-

симост от особеностите на обек-

та, в съответствие с актуалните

стандарти за пробовземане и из-

мерване.
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газ, нефт, въглища

      втоматизацията се пре-

връща във все по-важен елемент от

газопреносните системи. Изборът

на конкретни решения за автомати-

зация е изключително важно реше-

ние при проектирането и изгражда-

нето на нови съоръжения. След като

много съществуващи предприятия

подобриха ефективността на про-

изводствения си процес по механи-

чен начин, предстои следваща

стъпка – автоматизация на бъдещи-

те подобрения. Тя предоставя

възможност за постоянно използва-

не на пълния механичен капацитет

на оборудването и изпълнение на

процеса по стабилен и надежден

начин в най-ефективните му елемен-

ти.

Една добра платформа за авто-

матизация може да бъде използва-

на с цел осигуряване на точната ин-

формация за отговорния за конкрет-

ната задача персонал, който да

вземе правилните решения в макси-

мално кратки срокове. Данни за пре-

дишното състояние могат да се

събират буквално по всяко време,

след което да се анализират ста-

тистически. С тези данни могат да

бъдат пресъздавани проблемни си-

туации, както и автоматично да

бъдат създавани доклади за произ-

водството. Това са само няколко от

многото възможни приложения на

тези данни.

Системите за автоматизация,

които следят и контролират пото-

ка на природен газ в преносните и

разпределителните газопроводи,

често използват два вида системи

-  SCADA - контролира потока в га-

зопроводите, и AMR система, коя-

то измерва количеството газ, кое-

то влиза и излиза през газопровода.

Тези две системи за автоматиза-

ция, които могат да работят

напълно самостоятелно или заедно,

са широко разпространени при под-

дръжката на газопроводите. Те

разчитат преди всичко на техноло-

гиите за отдалечена комуникация,

за да прехвърлят данни, които са

нужни за дейностите по наблюдение

и управление на газопровода. Това

е най-трудният аспект на пробле-

мите в автоматизацията, тъй като

комуникационната система е най-

уязвимият към прекъсвания и повре-

ди компонент. При проектирането

на системите за автоматизация

трябва да бъдат взети под внима-

ние стратегии, които да осигурят

непрекъсната безопасна работа на

газопровода през времето, в което

има срив в комуникациите.

SCADA системи
SCADA  системите се различават

от системите за автоматизация в

заводите, тъй като са проектирани

да автоматизират и следят обекти,

които са разположени на големи

разстояния едни от други. Те се

използват за автоматизирано управ-

ление на отдалечени обекти, които

са в различни градове, региони, кон-

тиненти и дори в различни точки на

земното кълбо. Контролът и наблю-

дението, които са нужни за под-

държането на нормален работен

процес в тези отдалечени един от

друг обекти, обикновено се из-

вършват от полеви устройства,

които са разположени на всеки един

обект. Работата на тези устрой-

ства, както и обектите, които те

контролират, се наблюдават с по-

мощта на хост компютри, разполо-

жени в контролна зала.

По принцип хост компютрите

предоставят визуални данни за ра-

ботата на устройствата, за да

позволят на персонала да оцени ус-

ловията и моментното им състоя-

ние. Данните, които представят

тези условия, както и състоянието

се изпращат от полевите устрой-

ства до хост компютъра чрез теле-

метрична система. Съществуват и

методи за въвеждане на данни, чрез

Решения за
автоматизация
в газопреносни
системи

Решения за
автоматизация
в газопреносни
системи

А
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които с пренастройване се контро-

лират определени задачи и ограниче-

ния в полевите устройства,  за да се

запази правилното функциониране на

обектите. Както бе посочено, три-

те основни компонента на SCADA

системите са:

n полеви устройства – оборудване,

което се намира в отдалечен

обект и реализира контрол на мя-

сто, събиране на данни и наблю-

дение;

n телеметрична система – тя

свързва полевите устройства и

хост компютъра;

n хост компютри – събират, пред-

ставят и анализират данни от

полевите устройства. Освен

това, те поддържат методи за

въвеждане на данни, които позво-

ляват пренастройване на пара-

метрите на контрола, който се

упражнява от полевите устрой-

ства.

Системи за
дистанционно отчитане
(AMR)

Системите за дистанционно от-

читане събират данни за покупко-

продажбата на природен газ. Този

вид данни са ключови за компания-

та доставчик, тъй като те отра-

зяват колко точно газ е преминал

през една точка в газопровода, като

обикновено това е точката на пре-

хвърляне на газа между две компа-

нии. Получените данни впослед-

ствие се прехвърлят на счетовод-

ния отдел за проверка и фактурира-

не. Системите за дистанционно

отчитане имат архитектура, коя-

то е подобна на SCADA системите,

с полеви устройства, които измер-

ват потока от газ, който е бил

доставен, хост компютри, които

събират данните и телеметрична

система, която свързва полевите

устройства с хост компютъра.

Полеви устройства
Полевите устройства, използва-

ни в първите SCADA системи, са

поставяни главно с цел събиране на

данни и предоставяли твърде мал-

ки възможности за контрол. С по-

евтиняването на микропроцесори-

те и паметите, полевите устрой-

ства са придобили повече функции

за контрол. Тези функции могат да

бъдат променяни чрез препрограми-

ране или пренастройване, за да

бъдат използвани за различни при-

ложения. Тази автономност децен-

трализира контрола и подобрява ця-

лостната надеждност на система-

та. Това на практика се реализира

чрез намаляване на товара върху те-

леметричната комуникационна си-

стема и чрез позициониране на кон-

трола на отделно място, където

той не може да бъде прекъснат от

срив или повреда в комуникацията.

За разлика от SCADA системите,

полевите устройства, използвани

при системите за дистанционно

отчитане, обикновено изпълняват

само две функции – събирането на

данни и изчисленията, необходими за

измерването на природния газ.

При полевите устройства в

SCADA системите и в системите

за дистанционно отчитане в пове-

чето случаи съществуват два

напълно различни вида данни. Потре-

бителите обикновено приемат дан-

ните, които се актуализират в

полевите устройства по график,

докато през това време се из-

вършват функциите по контрол и
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събиране на данни. При прехвърляне-

то на тези данни към хост ком-

пютъра се изпраща най-актуалната

стойност. Тези данни често се

наричат данни в реално време или

текущи данни.

В някои приложения полевите ус-

тройства запазват в паметта си

данните, заедно с часа и датата, в

които те са били измерени. Тези

данни могат да бъдат съхранени в

паметта на устройството,  за да се

използват за проверка на изчислени-

ята на газа, например. Често съще-

ствува и връзка между стойности-

те и времевите данни, която е важ-

на за разбирането на събитията,

които са генерирали тези данни.

Тази съвкупност от данни се нарича

„масив от данни“. Пример за масив

от данни може да бъде снимка на

спектъра от данни, който отразява

вибрациите на въртящ се машинен

елемент. Друг пример може да бъде

пълният цикъл на работа на една

нефтена помпа, който се нарича

„карта“. При всички тези случаи

загубата на една част от данните

може да наруши целостта на маси-

ва.  В резултат на това комуникаци-

ята между полевите устройства и

хост компютрите по отношение на

данните от измерването на газа

изисква специално внимание.

Отдалечен терминален
възел

Полевите устройства, които са

част от SCADA системите,  обикно-

вено се наричат отдалечени терми-

нални възли. В днешно време те са

по-стабилни и по-компактни, пред-

ставляват компютри, които могат

да бъдат монтирани в обекти, изло-

жени на атмосферни условия. Други

устройства като програмируемите

логически контролери също са вклю-

чени в приложенията на SCADA сис-

темите, където не се наблюдават

твърде тежки условия на околната

среда. Следните характеристики на

SCADA системите могат да окажат

влияние при избора между отдалече-

ните терминални възли и програми-

руемите контролери:

n обхват на работна температура:

от -40 до 85 °C;

n ниска консумация на енергия: по-

малко от 100 mV;

n разрешително за употреба на

електрически уреди в среда с взри-

воопасни газове.

Като допълнение към това, отда-

лечените терминални възли имат и

разлики с програмируемите контро-

лери,  свързани с вътрешното управ-

ление на данните,  например възмож-

ността да събират и изпращат

масиви от данни, което е предпос-

тавка за по-ефективното използва-

не на определен телеметричен ме-

тод. Отдалечените терминални

възли обикновено са оборудвани с

гъвкава комбинация от изходи и вхо-

дове, за да могат да бъдат използ-

вани в различни приложения на авто-

матизацията.

Електронни устройства
за измерване на потока
и коректори

Електронните устройства за

измерване на потока и газовите

коректори са полеви устройства,

които са тясно свързани с измерва-

нето на газа. Логиката на автома-

тизацията и входно-изходните им

възможности са специално съобра-

зени с това да правят изчисления за

газа в съответствие със стандар-

тите. Резултатът от тези изчис-

ления е масов дебит, с единица мяр-

ка „маса за единица време“. В някои

случаи регулаторните органи изис-

кват устройствата, които измер-

ват количеството газ да запазват

данни в суров вид, които да се изпол-

зват за изчисление на плътността

на определен период от време. Тези

архивирани данни са достъпни за

хост компютрите чрез телеметрич-

ната система с цел проверка на

изчисленията, направени от измер-

вателните уреди.

Електронните устройства за

измерване на потока и коректорите

имат екологични и енергийни изиск-

вания, които са близки до тези на

отдалечените терминални възли.

Често те биват монтирани в отда-

лечени места, които нямат връзка

с главната електрозахранваща мре-

жа, където единствените алтерна-

тиви на източници на енергия са

слънчевите клетки и акумулатори-

те. Консумираната мощност на ня-

кои от газовите коректори е дос-

татъчно малка, за да могат те да

бъдат захранвани през продължител-

ни периоди от време от батерии тип

D, които са без система за презареж-

дане.

Телеметрична система
Телеметричните мрежи в SCADA

системите осъществяват връзка за

прехвърляне на данни на голямо раз-

стояние, която свързва полевите
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устройства с хост компютрите.

Традиционните телеметрични ме-

тоди са използвали различни канали

за комуникация като наети телефон-

ни линии, всякакви видове радиопри-

емници, микровълнови системи и

сателитна връзка. Появата на мре-

жови стандарти за интернет кому-

никация на големи разстояния обаче

са въздействали сериозно на комуни-

кациите в SCADA системите. Мар-

шрутизаторите, мостовете, за-

щитните стени и сървърите за

достъп са разширили корпоративни-

те вътрешни мрежови връзки. Тези

широко разпространени мрежи, ба-

зирани на IP технологиите, подобри-

ха значително производителността

и надеждността на комуникационни-

те технологии на SCADA системи-

те. Стандартите в индустрията на

мобилните телефони като CDMA и

GPRS (пакетна радиовръзка за все-

общо ползване) осигуряват безжич-

ни връзки между полевите устрой-

ства и интернет. Веднъж след като

едно такова устройство се свърже

с глобалната мрежа, хост ком-

пютърът може да общува с него,

независимо от местоположението

си.

Хост компютри
Системата от хост компютри

може да включва една-единствена

машина или мрежа от много компют-

ри, които са свързани с полевите

устройства чрез телеметричната

система. Задачите на тези компют-

ри зависят от приложението на

системата. В SCADA системите

хост компютрите дават възмож-

ност за следене и оценка на контро-

лирането в отдалечените обекти.

Освен това съществуват и методи

за въвеждане на данни, които позво-

ляват настройването на контроли-

раните обекти с цел коригирането

на отклоненията им от поставени-

те задачи. Тази дейност се осъще-

ствява в контролна зала, която по-

стоянно се управлява от експлоа-

тационен персонал.

При по-елементарните SCADA

системи хост компютрите могат да

работят самостоятелно в съоръже-

ние, в което няма човешки персонал.

В този случай то ще е проектирано

така, че да уведомява хората чрез

известяване, сигнализация по теле-

фон или по електронната поща, ко-

гато производителността излезе

извън зададените ограничения. Сис-

темата също така ще трябва да

помага на обслужващия персонал,

който ще бъде изпратен да отстра-

ни повредата, като предоставя дан-

ни, чрез които тя да се открие и да

се изолира.

Стратегии за
комуникация в SCADA
системите

Количеството информация, което

може да бъде прехвърлено чрез опре-

делен телеметричен метод, се на-

рича честотна лента. Честотната

лента на една телеметрична систе-

ма за големи разстояния е търговс-

ка стока, която има определена

стойност и може да бъде купувана и

продавана. Телеметричната систе-

ма може да бъде представена като

система за прехвърляне на данни или

информационна тръба, през която се

предава информация. Честотната

лента на тази транспортна систе-

ма за данни се измерва в максимал-

ното количество информация, което

може да бъде транспортирано за

определен период от време. При

SCADA системите и системите за

дистанционно отчитане прехвърля-

нето на информация от полевите

устройства към хост компютрите

може да бъде задействано автома-

тично по определен график.

Проблемите в
комуникацията
засягат всяка една от тези сфери и

често имат най-голям ефект върху

успеха на системата. Много рядко

може да се намери SCADA или AMR

система, която да разчита само на

устройствата на един производител

или само на един протокол за кому-

никация. Докато повечето произво-

дители предлагат свой собствен

софтуер или фърмуер, който позво-

лява хост компютърът да получава

данни от полевите устройства, ще

е необичайно компютърът да под-

държа връзка и да комуникира с уст-

ройство на друг производител. Ос-

вен това SCADA и AMR системите

по принцип използват различни кла-

сове устройства, които не са пред-

назначени да комуникират с една и

съща платформа. Вероятно ще са

нужни различни телеметрични сис-

теми, които да осигурят обхват за

всичките части на системата. В

крайна сметка важно е един софту-

ер за комуникация на хост компютър

да свързва протоколите и телемет-

ричната система ведно.
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    еждународното летище в Ко-

чин, щата Керала в Индия, се

превърна в първото летище в све-

та, което се захранва изцяло от

слънчева енергия. Фотоволтаичната

централа на летището е с мощност

12 MW и е разположена на площ от

50 дка близо до товарния комплекс

на летището. Изграждането на цен-

тралата,  отнело шест месеца,  е на

обща стойност 9,5 млн. долара.

От техническа гледна точка, ле-

тището в момента е  независимо от

електрическата мрежа, тъй като ще

подава повече енергия към нея, от-

колкото ще консумира. Наскоро ин-

сталираната слънчева електроцен-

трала може да генерира между 50 000

и 60 000 kWh на ден.

Летището разполага с още една,

по-малка фотоволтаична централа с

мощност 1 MW, в допълнение към

свързана към мрежата покривна си-

стема с мощност 100 kW. Те са

оборудвани със SCADA система, чрез

която се извършва дистанционно на-

блюдение. След въвеждането си в

експлоатация тези съоръжения са

спестили повече от 550 МТ въглерод-

ни емисии, като така са допринесли

към усилията на летището за свеж-

дане до минимум на увреждането на

околната среда.

Електроенергията, произведена

от системата, ще бъде подавана към

електрическата мрежа, откъдето

летището ще взима необходимото

за работата си количество. Очаква

се съоръжението да произвежда

много повече от това, което лети-

щето ще консумира, и затова с

Държавното енергийно предприятие

на щата Керала е сключено споразу-

мение за закупуване на излишната

енергия.

Системата от 12 MW е израбо-

Първото летище изцяло
захранвано от слънчева
енергия заработи в Индия

тена от направление „Енергийни и

сградни решения“ на Bosch в Индия.

Това е най-големият проект на фир-

мата до днешна дата. Преди една

година, Международното летище

„Индира Ганди“ в Делхи инсталира

фотоволтаична централа с мощ-

ност 2,14 MW.

Комбинираният капацитет на

соларните инсталации на летище

Кочин (12 + 1,1 MW) надвишава този

на PV системата, инсталирана на

международното летище в Индиана-

полис, която държи рекорда за най-

голямата слънчева електроцентра-

ла на летище в света.

Според германската компания

Enerpac, възложител на инсталаци-

ята в Делхи, единственото специал-

но изискване за поставяне на фото-

волтаична централа на летище е

подробен анализ на отблясъците,

които биха предизвикали слънчевите

панели. Слънчевите отблясъци са

опасение сред пилотите, но техно-

логичният напредък спомага за съще-

ствено намаляване на степента на

отразяване от панелите.

Международното летище Netaji

Subhas Chandra Bose в Колката, Ин-

дия, изглежда е следващото, на кое-

то ще бъде инсталирана слънчева

централа, като инсталацията на

фотоволтаичен модул от 2 MW вече

е одобрена. Предвижда се към лети-

щето да бъде приспособена слънче-

ва електроцентрала с обща мощ-

ност 15 MW, която ще бъде разпо-

ложена на над 60 дка земя.

Административният орган на

летищата в Индия (AAI), който уп-

равлява над 125 летища в страната,

включително тези в Кочин и Колка-

та, планира да построи слънчеви

централи в близо 30 от своите ле-

тища. AAI ще инсталира централи с

капацитет 50 MW в рамките на

първата фаза на проекта си (която

започва през т. г.), като по-късно

този капацитет ще бъде увеличен до

150 MW. Инсталациите ще бъдат

разположени на неизползваната от

летищата земя или на по-големите

покриви на самите сгради. За осъще-

ствяването на тези проекти между

AAI и Индийската корпорация за

слънчева енергия (SECI) е сключен

Меморандум за разбирателство.

„Когато осъзнахме, че енергийно-

то ни потребление е доста по-висо-

ко от приемливото, отделихме вре-

ме да обмислим различните възмож-

ности. Тогава ни дойде идеята да

използваме зелена енергия като ал-

тернатива“, коментира Шри Кюри-

ан, управляващ директор на Между-

народното летище в Кочин.

„В момента сме единственото

летище в света, което изцяло рабо-

ти на слънчева енергия. Всъщност

произвеждаме и няколко мегавата

допълнителна енергия, която се по-

дава към националната енергийна

мрежа“, добавя Кюриан.

В Индия има 136 летища, някои от

които са разположени на много об-

ширни площи. Например международ-

ното летище Хайдерабад е изграде-

но на над 5400 дка, а това в Ченай

на над 4000 дка. Инсталирането на

големи слънчеви системи е възмож-

но на много от тях – летището в

Хайдерабад например може да побе-

ре система с мощност 25 MW.

М

Първото летище изцяло
захранвано от слънчева
енергия заработи в Индия
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    реди няколко години IBM за пръв

път въведе охладителна система с

гореща вода, която се използва за

охлаждане на суперкомпютри. Сис-

темата, наречена Aquasar, разчита

на гореща вода вместо на хладилен

агент или голям брой климатици,

като така успява значително да

намали консумацията на енергия в

сървърните помещения. Сега учени

в Швейцария започват тригодишен

проект, в рамките на който веще-

ство, подобно на силикагела, често

намиран в кутии на кожени обувки и

електроника, ще се използва за пре-

връщане на отпадъчната топлина

от облачни центрове за данни в хла-

ден въздух. Това може да позволи на

облачните центрове за данни да се

охлаждат с помощта на собствена-

та си отпадъчна топлина.

Проектът се нарича Thrive и цел-

та му е проста – да се разработи

термопомпа, задвижвана от отпадъ-

чна топлина. Отпадъчната топлина

може да е много полезна, а от нея има

изобилие, произлизащо от заводи,

електроцентрали, центрове за дан-

ни или възобновяеми източници като

слънчевата енергия. Тя просто тряб-

ва да бъде уловена и оползотворена

ефективно.

Повечето изчисления определят

разходите за охлаждане на центро-

ве за данни между 30% и 50% от

общите разходи на съоръжението,

като тази цифра варира в зависи-

мост от броя на машините и вида

охлаждане, който е необходим на

сградата. Според IBM новата тех-

нология би могла да намали енергий-

ните разходи, свързани с охлаждане-

то, с до 65% или приблизително 23%

от общите разходи за експлоатаци-

ята на даден център за данни.

Подобно на всеки обикновен клима-

тик, Thrive системата разчита на

термопомпа, като се възползва от

факта, че топлинната енергия преми-

нава от помещения с висока темпе-

ратура към такива с по-ниска. Типич-

ната термопомпена система може да

изтегли студен въздух отвън и да го

използва за отопление на дома или да

изтегли горещ въздух отвън и да

охлади помещенията с него. Обикно-

вено тези устройства работят на

електричество, въпреки че всъщност

могат да се захранват с енергия от

много други източници.

Затова IBM създава термопомпа,

която в голяма степен се задвижва

от собствената си отпадъчна топ-

лина. Това е енергия, която не липсва

в центровете за данни, тъй като

дори най-ефективните решения за ох-

лаждане на сървъри с ниска енергий-

на консумация произвеждат големи

количества топлина. Вместо компре-

сор, системата, създадена от IBM,

притежава адсорбционен топлооб-

менник, който използва топлина с

температура от 60 °С за захранва-

не.

По време на т. нар. процес на ад-

сорбция топлообменникът адсорбира

значителни количества пара от из-

парителя и я компресира в себе си,

като по този начин освобождава

топлина. Адсорбираният преди това

охладител се изхвърля (десорбира) от

топлообменника под натиска на на-

влизащата в него топлина. Освобо-

дената в резултат на това гореща

пара отново се превръща в течност

в кондензатора, като съответната

топлина се връща в цикъла на ото-

пление. Така адсорбционната термо-

помпа може да се използва както за

отопление, така и за охлаждане. Всич-

ки тези процеси се подпомагат от

десиканта или силикагела, който

запълва пространството между пла-

стините на топлообменника.

Тъй като охлаждането и отопле-

нието в тази конфигурация се из-

вършва през различни интервали, за

осигуряване на непрекъснат режим

на работа са необходими поне два па-

ралелно работещи адсорбционни

топлообменници. Но поради ниската

си консумация на енергия, адсорбци-

онните термопомпи достигат мно-

го по-висока отоплителна или охла-

дителна мощност в съотношение с

използваната мощност, отколкото

обикновените термопомпи. Друго

предимство на технологията е, че

могат да се използват възобновяе-

ми източници на топлина като на-

пример слънчеви термални системи,

които обикновено генерират темпе-

ратури до 90 °C.

„Чрез широката употреба на ад-

сорбционните термопомпи, които се

надяваме да разработим в система-

та Thrive, потреблението на елект-

роенергия за отопление и охлажда-

не теоретично може да спадне с до

65%, а употребата на изкопаеми

горива за производство на топлин-

на енергия да спадне с до 18% до 2040

г. Това съответства на икономии в

размер на 1,8 млн. тона CO2“, комен-

тира д-р Бруно Мишел, един от ръко-

водителите на проекта Thrive в IBM

Research – Цюрих.

П

IBM разработва
технология за охлаждане
на дейта центрове
с отпадъчна топлина

IBM разработва
технология за охлаждане
на дейта центрове
с отпадъчна топлина
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