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Интерконекторът с Гърция ще свърже България с Трансадриатическия газопровод
На 17 май т. г. в Солун, Гърция, официално бе дадено началото на изграждането на Трансадриатическия газопровод, част от Южния газов коридор, който
ще преминава от турско-гръцката граница през Гърция и Албания до Италия.
На официалната церемония присъстваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, заместник-председателят на Европейската комисия и комисар
по въпросите на енергийния съюз Марош Шефчович, премиерът на Гърция Алексис Ципрас, премиерът на Грузия Гиорги Квирикашвили, както и специалният
пратеник на САЩ по енергийните въпроси Амос Хохстийн.
В резултат на подписания през 2014 г. меморандум за разбирателство между
Ай Си Джи Би и Trans-Adriatic Pipeline, България ще се свърже с ТАП чрез междусистемната газова връзка с Гърция. По време на церемонията министър
Петкова припомни, че диверсификацията на източниците и маршрутите за
доставка на природен газ е един от основните приоритети на българското
правителство.
Самият газопровод Гърция-България е проектиран с технически капацитет
от 3 до 5 млрд. м3/година, като има възможност и за по-голямо разширение.
Очаква се газопроводът да бъде въведен в търговска експлоатация в средата
на 2018 г., а доставките на газ да започнат през 2020 г.

Провежда се Международен енергиен форум 2016
От 22 до 25 юни т. г. в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри“, к. к.
„Св. Св. Константин и Елена“ – Варна, се провежда Международен енергиен
форум 2016. Събитието се организира от Научно-техническия съюз на енергетиците в България съвместно с Национална електрическа компания, Технически университет – София, Агенция за устойчиво енергийно развитие и Национален комитет по осветление.
Сред основните теми, които се дискутират, са: стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и оценка на риска; приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи и др.; ново строителство и модернизация
на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи; газоснабдяване; рехабилитация на
енергийни съоръжения. Други акценти са ефективното използване на енергията, ВЕИ, децентрализирани енергийни системи, светлинни технологии, системи за контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси и др.
Традиционно, участници във форума са учени, специалисти и представители
на енергийни предприятия, държавни власти, фирми и организации от страната и чужбина. Всяка година събитието осигурява платформа за представяне
дейността на различни компании и организации, и за установяване на нови
делови контакти.
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Европейска конференция „Енергия от биомаса“ ще се проведе в Севиля
Шестото издание на Европейската конференция „Енергия от биомаса“ ще
се проведе на 5 и 6 октомври т. г. в Севиля, Испания. Организатор на събитието е Active Communications International (ACI).
На форума ще бъдат представени последните тенденции в развитието на
европейския пазар на биомаса, както и практически примери за планиране,
финансиране и разработване на проекти за когенерация.
Сред основните теми на конференцията са: перспективи в европейската
промишленост за биомаса; изграждане на когенерационни централи; иновативни технологични решения за конверсия на биомаса; ефективност на използване
на ресурсите; влияние на използването на биомаса върху европейската икономика; продукти с добавена стойност от газификация на биомаса; оптимизиране на разпределителната мрежа за енергия от биомаса и др.
Участие в конференцията всяка година вземат представители на фирми от
цялата верига – енергийни компании, производители, търговци и дистрибутори
на биомаса, търговски асоциации, консултантски компании от сферата на
възобновяемите източници, експерти от правителства, регулаторни органи и
научни институции.

Завърши строителството на цеха за дезактивация на оборудване от АЕЦ Козлодуй
Приключи строителният етап от изграждането на съоръжение за дезактивация на материали от демонтажа на оборудването на 1 - 4 блок на АЕЦ
Козлодуй. Проектът, ръководен от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) и Групата за управление на проекти по извеждане от експлоатация и изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци
(ГУП ИЕ-НХ), се финансира от международен фонд „Козлодуй“.
На 4 и 5 май т. г. в цеха са доставени и монтирани два 16-тонни и един 12тонен мостови кранове. Проведени са и заводски приемателни изпитания, след
които започват доставките на основното оборудване, включително сухи трансформатори, арки за индивидуален дозиметричен контрол и мостови кранове. Ще
бъдат доставени и главни ел. табла и система за технологичен радиационен
мониторинг. По план цехът за намаляване на размерите и дезактивация трябва
да бъде предаден на ДП РАО в първото тримесечие на 2017 г.
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Информационната система Енерфонд ще дава данни за възможностите за
енергийно обновяване
Създаването и популяризирането на геобазирана информационна интернет
на сгради
система, която да подпомага заинтересованите лица при финансирането и
разработването на стратегии за енергийно обновяване на сгради, е основният
фокус на европейския проект Енерфонд.
Инициативата, финансирана по програма „Хоризонт 2020“, официално стартира през февруари т. г. по време на начална среща на консорциума от 15
различни организации, който изпълнява проекта. Крайната цел на геобазираната информационна интернет система Енерфонд е да увеличи броя на финансираните инвестиционни проекти, свързани с енергийното обновяване на сгради, извършвайки дейности в три направления: обществена информираност и
доверие; схеми и стимули за финансиране; надеждни възможности за енергийно
обновяване на сгради. Освен разработването на системата, в рамките на
проекта са предвидени и дейности по популяризирането й, както и такива,
свързани с наблюдение и измерване на ефекта, който тя ще окаже по отношение на повишаване на броя на енергийно обновените сгради.

Енергийните дружества отчитат подобрени финансови резултати
Държавните енергийни компании от системата на БЕХ са отчели подобрени
финансови резултати през изминалата 2015 г. спрямо 2014 г. Това съобщи
министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция в МЕ,
в рамките на която бе представена работата на дружествата през изминалата година.
Приетите през изминалата година законодателни промени и реформи са
основният фактор за положителния финансов резултат и успешното изваждане на енергийния сектор от дефицит, стана ясно още по време на пресконференцията. БЕХ бележи обрат във финансовите си резултати в края на 2015 г.
и отчита печалба от 29,5 млн. лв., или подобрение с 306,9 млн. лв. от 2014 г.,
когато групата е на загуба от 277,4 млн. лв. Ръст на печалбата през изминалата година отчитат Електроенергийният системен оператор, АЕЦ „Козлодуй“, Мини Марица-изток, Булгаргаз, Булгартрансгаз. Националната електрическа компания пък отчита значително свиване на загубата си до 196,7 млн.
лв. в сравнение с отрицателния резултат от 586,9 млн. лв. през 2014 г.

Vestas тества многороторна вятърна турбина
Vestas ще инсталира концептуална четирироторна вятърна турбина в сътрудничество с Техническия университет в Дания. Целта на проекта е да се тества
техническата осъществимост на експлоатацията и управлението на многороторна турбина.
„Като глобална компания ние виждаме голяма необходимост от непрекъснати проучвания на алтернативни решения, които да отговорят по устойчив и
същевременно рентабилен начин на нарастващите в световен мащаб енергийни нужди“, коментира изпълнителният вицепрезидент на Vestas Андерс Ведел.
Турбината ще бъде изградена от четири ремонтирани гондоли V29-225 kW,
произведени от Vestas в периода 1990-1997 г., и ще е с височина 74 м. Многороторната турбина ще бъде монтирана на територията на Датската национална лаборатория за устойчива енергия близо до Роскилде.
Тестовете ще включват изследване на структурната динамика, аеродинамичността и натоварванията. Данните ще бъдат получени от множеството
сензори, с които се предвижда да е оборудвана концептуалната турбина. Тя ще
бъде снабдена и с LIDAR система за измерване на въздушните полета.

6

брой 3/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2016

7

накратко
Над 100 GW инсталирани PV мощности в Европа
Инсталираните в Европа соларни мощности вече надминават 100 GW,
показват данни от проучване на компанията IHS. Общият капацитет на фотоволтаичните инсталации на континента се е повишил повече от 30 пъти
за последните 10 години, като през 2005 г. са инсталирани по-малко от 3 GW.
Експертите от IHS смятат, че двата основни фактора, допринасящи за
отчетения ръст в региона, са намалението на разходите с 80% и благоприятните регулаторни рамки в страните, стремящи се да изпълнят изискванията
на европейската Директива за енергия от възобновяеми източници.
„Предвид елиминирането на преференциалните цени за енергия от ВЕИ,
трябва да сме сигурни, че пазарът на електроенергия е структуриран правилно и се правят подходящите дългосрочни инвестиции, за да може соларният сектор да продължи да се разраства. Надяваме се предвижданите от
ЕК реформи на пазара и промени в Директивата да спомогнат за инсталирането на следващите 100 GW“, коментира изпълнителният директор на
Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (SolarPower Europe)
Джеймс Уотсън.
„Само допреди няколко години фотоволтаиците бяха смятани за нишова
алтернативна технология, но в момента са основен елемент от енергийната
ни система. Всъщност соларната технология е една от най-конкурентоспособните форми за производство на енергия в Европа днес“, заяви председателят
на SolarPower Europe Оливър Шафър.

Булгартрансгаз откри модернизираната компресорна станция „Странджа“
Булгартрансгаз въведе в експлоатация реконструираната компресорна
станция „Странджа“, през която преминава 85% от транзитирания през страната природен газ. Общата инвестиция за модернизирането на четирите
компресорни станции на Булгартрансгаз – Ихтиман, Лозенец, Странджа и
Петрич, надхвърля 200 млн. лв., като само за КС „Странджа“ инвестицията в
ново оборудване е на стойност близо 70 млн. лв. Очаква се скоро да бъде
открита и тази в Петрич. На официалната церемония по откриването
присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, заместник министърпредседателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав
Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, посланикът на САЩ
у нас Ерик Рубин, кметовете на Бургас и Ямбол, както и редица депутати и
представители на бизнеса и местната власт.
Компресорна станция „Странджа“ възстановява загубите на налягане и
осигурява договорените параметри на предаване на природен газ към Турция,
като през нея преминават 14 млрд. куб. м природен газ за Истанбул. Модернизацията на обекта гарантира намаляване на отделяните вредни емисии и
привеждане в съответствие с европейските екологични норми. Финансирането на проекта се осигурява със средства на Булгартрансгаз и се изпълнява от
Главболгарстрой, а доставените газотурбинни агрегати са на американската
компания Solar Turbines.

Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради
В рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински
сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“, финансиран по програма „Енергийна ефективност
и възобновяема енергия“, ще бъдат подменени горивните инсталации в отоплителните системи на девет общински сгради в Столична община. По време на
встъпителната пресконференция по проекта заместник-кметът по екология
Мария Бояджийска съобщи, че се предвижда подмяна на горивните инсталации
на училища, детски градини, детска ясла и детска кухня в райони без централно топлоснабдяване - Нови Искър, Кремиковци и Панчарево. Новите горивни
инсталации ще работят на дървесна биомаса, добита от санитарната сеч в
общински горски територии и паркове.
„Анализ на общината, направен през миналата година, показа, че по този
начин могат да се отопляват около 200 общински сгради“, коментира ръководителят на проекта Нина Макарова. Обновяването на отоплителните системи ще доведе до годишно спестяване на 371,9 тона емисии въглероден диоксид
и близо 143 000 лв. От общината съобщиха също, че се подготвят проекти за
обновяването на още 70 сгради, с които да се кандидатства за ново финансиране.
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интервю

Разширяването на
възможностите за търговските
участници на либерализирания
пазар е основен наш приоритет
Константин Константинов, изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса, пред сп. Енерджи ревю
Българска независима енергийна
борса (БНЕБ) функционира от началото на т. г. Как е организирана
дейността на борсата към момента?

Основната дейност на компанията е свързана с администрирането
на борсов пазар на електрическа
енергия на територията на страната.
С партньорството на норвежката борса Nord Pool вече пет месеца
успешно развиваме пазарния сегмент
ден напред, на който се сключват
сделки в деня преди доставката на
електрическа енергия.
БНЕБ ЕАД организира всички дейности, свързани с регистрацията,
администрирането на търговията,
сетълмента и управлението на риска, като електронната система за
търговия, чрез която се осъществява подаването на оферти е собственост и се поддържа от норвежките
ни партньори.
Усилията ни към момента, а и в
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бъдеще, са съсредоточени към разширяване на възможностите за
търговските участници на либерализирания пазар на електрическа
енергия в страната чрез създаване
на нови възможности и налагането
на принципи като прозрачност, равнопоставеност и недискриминационност в работата на пазара.

начин, на основата на търсене и
предлагане.
Усилията ни продължават да са
насочени към изграждането ни като
стабилен и коректен партньор, както и към увеличаване на ликвидността на пазара като най-съществени фактори за успешна енергийна
борса.

Какви цели си поставихте с нейното създаване и оправдават ли се
очакванията Ви?

Колко са членовете на БНЕБ? Какви са плановете Ви за увеличаване
на техния брой?

Със задоволство мога да отбележа, че оптимистичните ни очаквания се изпълниха. С въвеждането на
борсовия пазар в реална работа се
постигна основната цел, а именно
функционирането на ефективен, прозрачен и недискриминационен пазар,
който да разшири възможностите за
търговия на електрическа енергия на
територията на страната, както и
да даде референтна борсова цена на
електрическата енергия за пазарната зона, формирана по прозрачен

Интересът към българския борсов пазар от страна на търговските участници е изключително голям.
Към настоящия момент на борсовия
пазар има 38 активни компании.
Освен значителния брой на местните компании, съществен дял от членовете на борсата имат и компании, регистрирани извън територията на страната. Екипът на борсовия оператор продължава да работи в посока привличане на нови
компании и утвърждаването ни
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интервю
като регионално значим борсов пазар.
Разработването на допълнителни
пазарни сегменти е сред приоритетите на БНЕБ. Какви са те и как
ще допринесат те за процесите по
либерализация на енергийния пазар
у нас?

Разширяването на възможностите за търговските участници на
либерализирания пазар на електрическа енергия на територията на
страната чрез въвеждане на нови
пазарни сегменти е основен приоритет в настоящата и бъдещата
дейност на екипа на БНЕБ ЕАД.
Целта и стремежът ни са през
2016 г. да въведем в реална работа
пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, което ще даде
нови възможности на участниците на
пазара на електрическа енергия и ще
наложи принципи като прозрачност,
равнопоставеност и недискриминационност при сключването на сделки
във всичките им времеви изражения.
Вече имаме подписан договор с
Trayport за платформата GlobalVision
Trading, която ще се използва за
администриране на пазара. Система-
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та за търговия е гъвкава с възможност за надграждане на различни
модули, с което се надяваме да въведем най-добрите практики за търговия с физическа доставка за период
по-дълъг от един ден, включително
търгуване на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни сделки.
Предстои да започне и работа по
въвеждането на пазар в рамките на
деня (Intraday market), който трябва
да заработи през 2017 г. и който
също е част от общата Европейска
политика за обединение на пазарите
в рамките на ЕС.
В средносрочен хоризонт, в контекста на обединение на пазарите
в рамките на ЕС и в съответствие
с разпоредбите и сроковете заложени в Регламент (ЕС) 2015/1222 на
Комисията от 24 юли 2015 г., ни
предстоят съществени дейности и
усилия съвместно с преносния оператор, за пазарното обединение със
съседните пазарни зони, както по
отношение на пазара ден напред,
така и по отношение на пазара в
рамките на деня.
При създаване на необходимите
предпоставки, смятаме да участваме и в развитието на пазара на природен газ в страната.

Постигането на заложените
дългосрочни цели е от ключово значение за развитието на електроенергийния пазар на територията на
страната.
Как по Ваше мнение гледа българският потребител на възможностите за избор на доставчик на електрическа енергия?

Възможността за избор на доставчик от потребителите със сигурност създава конкуренция и налага по-добро качество на предлаганите услуги.
Всеки български потребител, било
то промишлен или битов, следва да
има възможност да избира между
различни доставчици с цел да намери най-добрите за него цени и качество на предлаганите услуги.
На пазара на едро вече съществуват значителни възможности, една
от които е и борсовият пазар. Сред
нашите членове има големи промишлени потребители, които са избрали да купуват електрическа енергия
от борсовия пазар.
Със сигурност създаването на
повече възможности за потребителите ще се отрази в удовлетвореността им от предлаганата услуга.
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Либерализацията на енергийния
пазар - повече конкуренция за
по-достъпна електроенергия
"Енекод" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група, в която участват както крайни потребители,
така и производители. Компанията се насочва към структурирането на
комбинирани продукти с цел повишаване на стойността на предлаганата услуга

Нели Беширова е бизнесдама, експерт по международно право,
специализирала във Beликобритания, със солиден опит в мениджмънта в енергийната сфера. Тя е изпълнителен директор на
"Риск Инженеринг" АД и „Енекод" АД

Процесът на либерализация на електроенергийния
пазар в България навлезе в своята финална фаза. През
2016 г. бе даден стартът на две дългоочаквани събития. На 19 януари Българската Независима енергийна
борса (БНЕБ) стартира успешно първата реална тръжна
сесия на пазара ден напред. А считано от 1 април достъп
до пазара на ел. енергия по свободно договорени цени бе
даден и на най-голямата група крайни консуматори битовите и малките стопански клиенти без монтирани електромери с почасово мерене. Със стартирането
на БНЕБ и отварянето на пазара за абсолютно всички
крайни клиенти, пред участниците на пазара на електрическа енергия се появиха както много нови възможности, така и предизвикателства.
Началото на пазара "ден напред" на БНЕБ бе приветстван както от местните участници, така и от Европейската комисия, тъй като представляваше първия
пазарен механизъм в България, работещ в посока прозрачност и равнопоставеност на търговските участници на пазара на електрическа енергия на едро. Интересен бе фактът, че първите тръжни сесии започнаха
със значително висока ликвидност в сравнение с другите два новостартиращи пазари "ден напред" на регионално ниво - Сръбския (SEEPEX) и Хърватския (CROPEX)
и значително по-ниски цени в сравнение със сделките,
сключени извън борсовия пазар. Търгуваните количества
и цената, разбира се, бяха следствие на поетия ангажимент от страна на Българския енергиен холдинг (БЕХ)
да поддържа ликвидността на БНЕБ. Това доведе до
сериозен интерес на търговските участници на електрическа енергия към БНЕБ (към момента те са вече 37,
включително производители, търговци и крайни индустриални клиенти), но и до сериозна ценова волатилност.
Вследствие на тази ценова волатилност, която създа12

де чувството за несигурност и липсата за възможност
за дългосрочно прогнозиране в търговските участници,
се наблюдава стагнация в търгуваните количества на
БНЕБ в последните два календарни месеца. Именно това
ще е голямото предизвикателство пред БНЕБ и БЕХ развитието на независима енергийна борса, функционираща изцяло на пазарен принцип и достатъчно ликвидна, за да намалява риска от честа ценова волатилност.
Борсовият оператор работи в тази насока, опитвайки
се да разшири предлаганите продукти до настоящите
и бъдещите търговски участници. В края на март бе
анонсирана новината, че БНЕБ ще разшири портфолиото си чрез въвеждане на платформа за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни
договори. Надяваме се, че този процес на развитие ще
продължи и със създаването на финансова секция и "паброй 3/2016
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зар в деня" (intraday) до края на 2016 г. или през 2017 г.
Освен чисто пазарните механизми, корекция трябва да
претърпят и някои регулаторни практики, които към
момента имат негативно влияние върху дейността на
производители и търговци. България остана единствената страна в Европа с все още функционираща "такса
износ". Подобна такса на фона на сриващите се цени на
електрическата енергия на регионално и европейско ниво
застрашава сигурността на един от основите отрасли - производството на електрическа енергия. Страната продължава да губи позициите си на нетен износител на електрическа енергия в региона, като по данни
от "Електроенергиен системен оператор" за първите 5
месеца на 2016 г. износът на електрическа енергия е
паднал с 56 %, а местното производство с 14 %. Освен
това, таксата 5 % от приходите от продажби на производители и на вносителите на електрическа енергия,
внасяна във фонда "Сигурност на електроенергийната
система", допълнително намалява конкурентоспособността на местните производители, и от друга страна
ограничава гъвкавостта на търговците от възможни
вносни сделки с цел оптимизация на портфолиото си. При
успешно развитие на БНЕБ, намаляване на регулаторния риск, географското разположение и предвид значителния производствен капацитет, България има шанс
да се превърне в електроенергиен хъб на Балканите.

Достъп до свободния пазар
В края на март 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на ел.енергия на клиенти
без монтирано почасово мерене, участващи със стандартизирани товарови профили. Така, на практика, считано от 1 април, всеки краен клиент на територията
на България получи правото на избор на своя доставчик
на електрическа енергия. За клиентите е от изключително значение да се запознаят със своите права и
възможности, произхождащи от пълното отваряне на
пазара. През есента на 2015 г. бе проведена информационна кампания в цяла България с цел запознаване обществото с либерализацията на електроенергийния пазар.
До тази кампания достъп не бе даден на доставчиците
на ел.енергия, които ще играят все по-важна роля в
бъдещото развитие на пазара. В резултат на това последните статистически проучвания показват, че повечето клиенти избират да останат към момента на регулирания пазар поради липса на достатъчно информация. За клиентите, неразпологащи с електромери с почасово мерене, е важно да разберат, че излизането на
свободния пазар не е свързано с никакви допълнителни
инвестиции за нови електромери от тяхна страна. За
тази цел са разработени стандартизираните товарови профили (СТП). Разпределителните предприятия вече
са разработили различни видове СТП както за битовите, така и за стопанските клиенти. При избора на своя
профил клиентът има правото да се допита до търговците на ел. енергия.
Засега либерализацията е насочена изцяло към стопанските клиенти. Освен по-изгодна цена за електросЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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набдяването, клиентите имат възможността да договарят и по-изгодни условия по начина на плащане или получаването на допълнителни енергийни услуги.
От друга страна, свободният пазар, макар и достъпен, е все още неатрактивен от финансова гледна точка
за битовите клиенти. Основна причина за това е практиката на регулатора да поддържа ниска цена за битовите клиенти чрез така наречения метод на кръстосано субсидиране, при който стопанските клиенти на регулиран пазар получават значително по-висока цена за
електроснабдяване от битовите клиенти. Във всеки
случай, с присъединяването на все повече и повече
стопански клиенти на свободния пазар, този механизъм
ще се наруши, което ще доведе и до интерес на бита
към свободния пазар. Предизвикателство пред търговците и регулатора ще е да направи свободния пазар поатрактивен за този пазарен сегмент. От регулаторна
гледна точка, трябва допълнително да се облекчи процесът по регистрация на даден клиент на свободния пазар. От страна на търговците, трябва да се работи в
насока създаване на продукт с допълнителна стойност,
а не просто най-ниска договорена цена за доставка.
Именно в тази насока са насочени и усилията на
"ЕНЕКОД" АД.

Предлагане на комбинирани продукти с
цел повишаване на стойността на
крайната услуга
Основата на либерализацията на електроенергийния
пазар е правото на избор. За повечето клиенти в България това е нещо напълно непознато, тъй като до момента условията за електроснабдяването са били налагани императивно. За "ЕНЕКОД" АД е изключително
важно да запознае своите клиенти с това тяхно право.
В нашите договори няма скрити или двусмислени клаузи, като сме гарантирали правото на нашите клиенти
свободно да избират своя доставчик. За нас е важно да
задържим своите клиенти чрез продукт с повишаваща
се във времето добавена стойност. Освен цената, начина и срока на плащане, компанията работи върху развитието на допълнителни услуги, свързани извън енергийната сфера и разработени в съответствие с конкретните нужди на различните потребителски групи.

www.riskeng.bg
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Филтър ООД - специалистът
в когенерацията на биогаз
Филтър ООД достави и монтира
високоефективен когенерационен модул
GE Jenbacher JMS312 за изгаряне на
биогаз, произведен при утилизирането на
биологичните отпадъци на кравеферма
ЕЛВИ в с. Велковци, в която се отглеждат близо хиляда животни.
Инсталацията се състои от:
•Система за предварително третиране на биогаза, охлаждане, изсушаване, нагнетяване и филтриране.
•Когенерационен модул за производство
на 499 KW високоефективна екологична електрическа енергия от ВЕИ.
•Cистема за утилизиране на отпадната топлина от отработените димни газове и от охладителната система на двигателя с вътрешно горене,
осигуряваща необходимата топлина
за инсталацията за производство на
биогаз, произвеждаща част от необходимата технологична топла вода за
прилежащата фабрика за производство на млечни продукти.
Големият опит на GE Jenbacher в
работата с нетипични горивни газове и
високото технологично ниво на доставеното оборудване позволява на системата да работи с обща ефективност над
85% , при удължен ресурс и експлоатационен цикъл на когенератора.
Филтър ООД като дистрибутор и
сервизен партньор на GE Jenbacher за
България ще осигурява гаранционния и
извънгаранционния сервиз на цялата
инсталация гарантирайки максимална
работоспособност и минимален престой
за профилактика и ремонт.

Цялостни инженерни
решения
Филтър ООД е специализирана в предлагането на високоефективни и съобразени с нормите за безопасност на околната среда газови двигатели GE Energy
Jenbacher с номинална електрическа
мощност от 300 kW-10 MWe и
WAUKESHA газови двигатели с мощност
от 120 kW - 3605 kW.
Компанията предлага индивидуални
конфигурации:
•Агрегати за производство на електроенергия на място
•Когенерационни модули за едновременно производство на електричес-
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ка и топлинна енергия
• Ел. прекъсвачи и контролни табла
• Периферни устройства, като например системите за пречистване на горивния газ и за обработка на отработените газове
• Инсталации до ключ, като например
контейнеризирани електрически централи
• След продажбени услуги, от продажба на резервни части до договори за
пълно обслужване и експлоатация на
централата
В зависимост от вида на приложението и изискванията на клиентите,
Филтър ООД предлага целия спектър от
конфигурации и мощности, от единичен
агрегат за самостоятелно производство на електроенергия, до най-различно специализирано оборудване и цялостни контейнеризирани модули с широко
вариращи параметри на електрическа и
топлинна производителност.

нализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от различни
икономически сфери, било те търговски,
промишлени, общински и други, използват
продуктите на Jenbacher за децентрализирано производство на електричество, топлина и студ.

Решения на биогаз
• Биогазът може да генерира надеждна,
гъвкава мощност 24/7
• Високоефективен за генериране на място
на топло и електроенергия
• Положително въздействие върху околната среда
• Алтернативно депониране на оборски и
течен тор, както и биоотпадъци - улавяне и използване на метан (с употреба на
CO2 и CH4 за производство на енергия)
• Премахване на съединения, причиняващи
миризма
• Подобряване качеството на подпочвените и речни води

Високоефективни газови
двигатели GE Energy
Jenbacher
Като бутални двигатели работещи
на газ, окомплектовани агрегати и комбинираните модули за производство на
електроенергия, газовите двигатели
Jenbacher варират с мощност от 300 kW9500 kW. Двигателите работят както
на природен газ, така и с широка гама
от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от мини за въглища, ка-

Филтър ООД
София 1528, бул. Искърско шосе 7
ТК Европа, сграда 6, ет. 1
тел.: 02/ 974 50 85; факс: 02/ 974 50 87
e-mail: office@filter.bg
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Енергийната ефективност
е ключова за
конкурентоспособността на
промишленото производство
Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на
българските енергийни агенции (АБЕА),
пред сп. Енерджи ревю
Кои са членовете на асоциацията? Разкажете накратко за
дейността и целите на АБЕА.
Членовете на асоциацията са
юридически лица - енергийни агенции
и центрове на местно и регионално
ниво, основани с финансовата и идейна подкрепа от Европейската комисия, както и по-амбициозни общини,
предприемащи мерки в областта на
устойчивото енергийно развитие –
енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Партньори на асоциацията са фирми за
„зелени“ услуги, които имат отношение към качеството на изпълняваните от тях дейности.
Енергийните агенции и центрове
са иновативни организации, които
изграждат своята експертиза въз
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основа на участието си в множество
европейски проекти, които идентифицират и генерират добри практики в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия. Те разполагат с необходимите знания, умения, инструменти и изследователска
инфраструктура, за да отговарят на
най-високите изисквания за енергийната и екологичната модернизация на
общините и гражданите – разработват общински програми и планове за
действие за качество на въздуха, за
енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, устойчиво
енергийно развитие, управление на
отпадъците; извършват анализи въз
основа на моделиране и оценка на
сценарии за въздействие и постига-

не на екологични и енергийни цели,
които обосновават краткосрочни и
дългосрочни мерки и проекти.
Как оценявате пазара на фирмите, предоставящи услуги за
енергийно обследване в страна-
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енергийна ефективност
та? Какви са тенденциите при развитието му?
ЕЕ е с най-висок приоритет в енергийната политикаа на ЕС, тя е и основен фактор за повишаване на
конкурентоспособността на промишленото производство и запазването на енергийния комфорт и жизнения
стандарт на българските домакинства.
Един от пазарните механизми за насърчаване на
енергийната ефективност е системата на белите
сертификати. Въвеждането на системата на белите
сертификати (ценни книжа, удостоверяващи постигането на енергийни спестявания от различни лица чрез
реализиране на проекти) предполага наличие на система за независима оценка на енергийните спестявания признават се енергийни спестявания в резултат от предварително определени допустими мерки, изпълнени в
обекти на крайни енергийни потребители. Фирмите за
енергийни обследвания на сгради и промишлени системи са тези, които ще доказват реализираните енергийни спестявания. Това ще доведе до увеличаване на броя
на обследванията. Следователно може само да очакваме разширение на пазара на този вид услуги, като ще се
прилагат наредбите за обследване на за сгради, за обследване на промишлени системи, за проверка на котли
и климатични инсталации, а също и специализирани методики за отделни мерки. Паралелно, фирмите за енергийни услуги, колкото и малко да са все още в България,
ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на „търгуеми бели сертификати“ на задължените лица.
Масово в България енергийното обследване се разглежда като смяна на дограма и поставяне на топлоизолация
и в много по-малка степен като смяна на горивна база,
автоматизирана отоплителна инсталация с термосензори, използване на термопомпи, LED осветление, енергиен мениджмънт, внедряване на засенчване и др. Все още
се пренебрегва внедряването на вентилационни инсталации, които са много важен елемент в сградите от
здравната и образователната инфраструктура.
Съществуват немалко примери, когато след ремонтните дейности полагане на топлоизолация и смяна на
дограмата заложените енергийни спестявания не се
постигат поради липсата на подобрения на отоплителната система като например автоматизация на топлоподаването или липсата на управление на водната
отоплителната инсталация, поради което се постига
преотопляване на помещенията, в резултат - необходимост от по-малко енергия за достигане на проектната температура, което, от своя страна, поражда почесто проветрение и интензивна загуба на топлина.

икономия на енергия, подбират се технико-икономически мерки за намаляване на енергийните разходи, които
се остойностяват и се изчислява икономията от нейното прилагане.
Енергийното обследване показва на даденото предприятие колко ненужна енергия използва, какви разходи
може да си спести и как практически може да реализира целите си за спестяване на енергия и пари, още повече,
че тези усилия генерират финансов ресурс, който
възвръща инвестицията.
Енергийното обследване осигурява достъп до финансиращи програми - дава възможност на предприятието
да кандидатства по програмите за енергийна ефективност и да получава финансова подкрепа за реализираните мерки/проекти, както и за самото обследване.
Съществуват ли схеми за насърчаване извършването на енергийни обследвания на малки и средни
предприятия? Какво включват те?
Българските производствени предприятия могат да
се възползват от възможностите за подпомагане реализирането на мерки за ЕЕ, които предоставя ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Задължително условие за кандидатстване е предприятието да е
извършило енергийно обследване, което е допустим
разход и следователно е част от пакета мерки, които
се подпомагат финансово. За съжаление, при този вид
обследвания се извършва само анализ на ефекта от
внедряването на новите съоръжения, които са функция

Какви са ползите от извършването на обследването на енергийната ефективност за сгради и за
промишлени системи?
По същество енергийното обследване е детайлно
проучване на съществуващото състояние на съоръженията, конструкциите и енергийните системи в сградите и предприятията. Чрез анализ на получената от
проучването информация се определя потенциалът за
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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енергийна ефективност
от финансовата платежоспособност и стабилност на предприятието и не обхващат системи, които
не са обект на инвестиция, при които също е налице висок потенциал
за спестяване.
С въвеждането на схемата на
белите сертификати малките и
средни предприятия ще бъдат мотивирани да извършват инвестиции в
иновативни високотехнологични системи и да внедряват енергийно
ефективни практики. Реализираните
проекти в областта на ЕЕ ще генерират търгуеми бели сертификати,
които задължените лица - търговци
на горива и енергии, се очаква да изкупуват.
Смятате ли, че България ще постигне индикативната национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.? Как Вашата
организация подпомага дейностите по реализирането й?
Общата индикативна национална
цел за енергийно спестяване на горива и енергии до 2016 година е 627 ktoe
- не по-малко от 9% от крайното
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енергийно потребление за 9 години средно по 1% годишно. Новата Директива за ЕЕ 2012/27/ЕС въведе нов
подход за насърчаване на енергийната ефективност чрез въвеждане на
правно-обвързващи мерки на базата
на първичното или крайното енергийно потребление. Общият кумулативен размер на енергийните спестявания в периода 2014-2020 г., разпределени като индивидуални цели на
задължените лица - търговци на енергия, се равнява на 1942,50 ktoe. Постигането на тази цел е еквивалентно
на повече от 15 млрд. лв. На базата
на определените задължения се очаква броят на сертификатите да е не
по-малко от 100 хиляди броя годишно
в сектора на високоефективните
технологии или около 5% от БВП на
страната за седемгодишния отчетен
период.
Наличието на сериозен потенциал за енергоспестяване в България,
в комбинация с подходящи финансови механизми и инструменти, е гаранция за изпълнението на националната цел за енергийни спестявания.
Един от възможните механизми е

използването на схеми за финансиране на проекти по енергийна ефективност чрез „договори за енергоспестяване с гарантиран резултат“
или „финансиране от трети страни“.
В основата на договорите или споразуменията за ЕЕ, които те сключват, стои гаранцията за постигане
на определени цели за спестявания.
Такива модели на договаряне са
създадени, както и списъци с подходящи потенциални проекти. Фирми,
които предлагат услуги, свързани с
енергетиката, включващи проекти
по внедряване на енергийна ефективност, както и други устойчиви енергийни проекти (фирми за енергийно
ефективни услуги или ЕСКО фирми),
изпълняват със собствен или привлечен от тях капитал енергийните
услуги „до ключ“. Този механизъм дава
възможност на фирми и организации,
които не разполагат с първоначален
финансов ресурс, да се договорят с
ЕСКО фирми, които да изпълнят мерките за своя сметка, възвръщайки
направената инвестиция от постигнатите енергийни и икономически
ефекти.
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Шинният токов трансформатор
с конектор picoMAX® съчетава
компактност и прецизно измерване
В днешно време в много системи
и съоръжения се изисква подробно измерване на характеристиките на
тока. Често се налага да бъдат измервани относително ниски стойности, а пространството за извършването на измерването е ограничено,
но въпреки това измерването трябва да бъде извършено с достатъчна
точност (най-малко клас 1). WAGO
предлага всички тези изисквания,
обединени в един продукт. Този изключително компактен токов трансформатор позволява лесно свързване към трифазната измервателна
клема на серията 750. Благодарение
на страничните фиксатори шинният токов трансформатор може да
бъде оптимално разположен непосредствено над защитния прекъсвач,
като по този начин позволява спестяване на пространство. Конек-
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торът picoMAX®, даващ възможност
за лесен монтаж на вторични проводници, слага последния щрих в описанието на продукта.
Благодарение на шинния токов
трансформатор клиентът получава
редица предимства. Това е първият
токов трансформатор с конектор
picoMAX®, който разполага с възможност за монтаж и в тесни пространства. Опростената система за
свързване позволява разстояние
между фазите от 17,5 mm и е адаптирана за използване с всички видове защитни прекъсвачи. Моделът се
характеризира с шинен адаптер за
монтаж на токовия трансформатор
върху носещи шини или монтажни
платки, трансформирани от 64 A или
35 А към 1 A токове, както и клас на
точност 1.
Шинният токов трансформатор с

технологията на свързване picoMAX®
се предлага в два варианта - с изход
1 А (трансформиране от 64 А или 35
А към 1 А, клас на точност 1 съгласно EN 61869-2, шинен адаптер за
монтаж на токовия трансформатор
върху носещи шини или монтажни
платки) и с изход за слаб ток. Втората опция на практика представлява
първият шинен токов трансформатор с конектор picoMAX® и изход за
слаб ток, специално разработен за
трансформиране на ниски токове от
32 A в 320 mA, освен това е в съответствие с клас на точност 0,5
съгласно EN 61869-2 в измервателния
диапазон между 0,8...32 А и в комбинация с трифазни клеми за измерване мощността.

Мая Иршик, маркетинг мениджър на
WAGO Kontakttechnik България

19

енергийна ефективност

Устройствата Janitza разполагат
с възможности за инсталиране
на умни приложения
Мултифункционалните устройства
на Janitza разполагат с възможността
за инсталация на умни приложения.
Основната цел е да се направи цялата съвкупност от информация лесна
за конфигуриране, разбиране и визуализиране. Или с други думи, превръщате базата с данни от устройствата
в пълноценна информация, благодарение на което можете да вземете правилни решения. За да добиете по-голяма представа как работят и какви са
основните им предимства, в няколко
реда ще опишем част от тях. Всички
приложения могат да бъдат инсталирани на следните устройства UMG604, UMG605, UMG508, UMG509,
UMG511 и UMG512.
Благодарение на новото приложение Mini EnMs – мини системата за
енергиен мениджмънт, можете да
създадете функционираща, уеб-базирана система за енергиен мениджмънт без нуждата от скъп софтуер, сървъри и всякакви други сложни процеси. Нужно е да разполагате с
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един основен анализатор като
(Master) устройство и всички други
анализатори се свързват към него по
ModBus комуникация. Системата работи с до 16 подчинени (slave) устройства без памет (UMG103, UMG104 и
UMG96RM), като успява да записва и
визуализира информацията, събрана
от подчинените устройства в реално и минало време директно в уебсървъра на главното устройство. За
да следите и наблюдавате в реално
време какво се случва във вашата
система, е нужно единствено да разполагате с устройство с уеб браузър
- компютър, таблет, телефон и др.
EN 50160 Watchdog представлява
апликация за непрекъснато следене на
качеството на енергия съобразно
директива EN 50160. Предоставената електрическа енергия към крайния
клиент трябва да отговаря на заложените в директивата норми и стандарти. Тази директива описва различни параметри за качеството на тока
доставен от разпределителните дру-

жества към крайните потребители.
Сложните алгоритми са визуализирани под формата на светофар, което
позволява с един поглед да установите дали всичко е в норми. Апликацията работи единствено с Клас А устройствата на Janitza – UMG 605,
UMG511 и UMG512.
Подобно на горното приложение,
което следи качеството на тока
доставено към клиента, приложението IEC 61000-2-4 Watchdog (апликация
за непрекъснато следене на качеството на енергия съобразно директива
IEC 61000-2-4) следи качеството на
тока и Електромагнитната съвместимост (EMC) във вътрешната мрежа. Отново визуализирано под формата на светофар, приложението дава
възможност с един поглед да разберете дали имате нужда от компенсиращи мерки. По-този начин ще намалите евентуалните такси, които
трябва да заплатите към вашия доставчик.

Вайд-Бул

брой 3/2016
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Термографската диагностика
позволява навременно
откриване на проблемни зони,
дефекти и повреди
Термографската диагностика е
метод за дистанционен контрол на
обекти, базиращ се на инфрачервеното им излъчване и визуализиране
на интензитета им във видимо псевдоцветово изображение. Един от
най-лесните и бързи констативни
методи за конрол на състоянието на
даден обект е проверката на неговата относителна температура.
Всяко тяло с температура над
абсолютната нула (-273,15 °С) излъчва електромагнитни вълни в инфрачервения спектрален диапазон,
който е невидим за човешкото око,
но е осезаема физическа величина температура. Визуализирайки температурното излъчване на обследвания обект във видимо изображение,
се получава термографска снимка,
позволяваща да се направи пълен
анализ за състоянието и проблемите, които са налични или могат да
настъпят във времето.
Термографската диагностика е
лесен, бърз и надежден метод за
откриване на енергийни „проблеми“
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в дома, офиса или производството.
Тя намира приложение в различни
сфери на живота. В жилищни и бизнес сгради се извършва обследване
за топлинни загуби; зони с предпоставка за развитие на мухъл; проверка на отоплителни инсталации;
откриване на течове; кражба на
„топлина“. В областта на електропроизводство и електрооборудване проверка на фотоволтаични централи; електропреносна и контактна мрежа; електроразпределителни
уредби и табла. Чрез този метод се
извършва диагностика на машини и
съоръжения като електромотори,
климатици, хладилни камери, сървърни помещения, замервания на резервоари и цистерни за напълване. Термографската диагностика позволява също така: проверката на температурни параметри (енергиен
одит) - контрол на стоки, суровини
и материали, контрол на температурни зони, температурен одит на
готова продукция; инвеститорски
контрол - при покупка на жилище,

преди и след строително-ремонтни
дейности; изследователска и научна дейност. Не на последно място,
методът се прилага в медицината
- за ранна диагностика на заболявания.
Фирма „Тевижън“ детайлно проучва актуалното състояние на
съоръженията, конструкциите,
енергийните системи. Компанията
разполага с професионална термографска камера на фирма „Flir“, даваща пълна и точна информация
относно обследваните обекти. Периодичното извършване на диагностичен контрол на оборудване, сгради, съоръжения и машини е предпоставка за навременно откриване на
проблемни зони, дефекти и повреди,
които спестяват много нерви и
средства.

инж. Димитър Великов,
управител на „Тевижън“
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Стимар внедри системи за енергиен мениджмънт
и управление на кондензаторните уредби във
Ваптех ЕООД - Плевен
Системата за енергиен мениджмънт във Ваптех ЕООД - Плевен бе внедрена от фирма Стимар през 2012 г., като също така
бе извършено автоматизиране на съществуващи комплектни кондензаторни уредби (ККУ). Преди намесата на Стимар, превключването на кондензаторните групи в съществуващата компенсационна уредба ставаше ръчно. Фирмата извършва монтаж на 2
броя 16-канални регулатори тип Elnet-LTC, благодарение на което превключването на отделните кондензаторни стъпала става напълно автоматизирано.
Изградена е и система за енергиен мениджмънт, чиято цел е
да следи всички ел. параметри, измерени от монтираните регулатори Elnet-LTC, а също и от допълнително монтирания на страна
Средно Напрежение енергиен анализатор тип Elnet-LT. По време
на монтажа е положен 700 м комуникационен кабел и изградена
връзка от регулаторите и енергийния анализатор до компютъра
през RS485. На компютъра е инсталиран и специализираният уеб
базиран Софтуер - ElnetWeb. Софтуерът изтегля периодично на
всеки 5 минути измерените параметри от всичките инсталирани уреди и ги внедрява в собствена база данни.
В момента енергетиците във Ваптех имат достъп по данните, измерени от уредите по всяко време, и ги следят в графичен
и табличен вид. Имат възможност да ги принтират, експортират в таблици в Excel и др. Те могат само с натискането на един
бутон да създават отчети за консумираната енергия, а данните
от монтираните уреди могат да се следят в реално време.

За улеснение на енергетиците интерфейсът е интуитивен и
преведен изцяло на Български език. Достъпът до информацията
става чрез потребителско име и парола, като по този начин може да се ограничи достъпът на неоторизирани лица изцяло или
само до необходимите менюта. Ако компютърът, на който е инсталиран ElnetWeb се свърже в мрежа с други компютри, те също ще имат достъп до софтуера.

Така изградените системи за компенсация на реактивна енергия и за мониторинг спомагат за минимизиране разходите на ел.
енергия, като намаляват потреблението на електрическа енергия
чрез анализ на натоварването на трансформаторa. Освен това се
постига оптимален фактор на мощността чрез компенсиране на
реактивните товари в системата и елиминиране надбавките за
реактивна енергия.

Други обекти, в които фирмата е внедрявала такава система,
са Атоменергоремонт (Козлодуй), Хъс (Лом), Белла (Пловдив), Каскада (Пловдив), Никром (Ловеч), Алуком (Плевен) и др.
Уредите, които Стимар предлагат на пазара са няколко типа,
в зависимост от необходимостта на съответния потребител:
• ElNet-LT Color: Мултифункционален трифазен енергиен мултиметър, който има възможност да следи необходимите параметри на ел. мрежите - ток, напрежение, мощности, действие като електромер, хармоници. Уредът има възможност за
комуникация чрез стандартни протоколи по RS485/Ethernet;
• Elnet-PQ: Възможност да регистрира бързопроменящи се събития (пикове, пропадания на напрежението и др), създаване
на отчети, съгласно EN50160;
• Elnet-MC: Многоканални електромери, обединяващи в един уред
до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера.
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Мониторинг на
фотоволтаични
системи
М

ониторингът на фотоволтаични инсталации
има две направления. Първото е проследяване ефективността на системата, обхващащо измерване и записване на произведената електроенергия и параметри
като напрежение, сила на тока, слънчева радиация, температура на сух термометър, влажност, скорост и
посока на вятъра, и температура на модулите. Другото направление е проследяване надеждността на системата, което включва мониторинг на повредите, причините за тях, времето на престой, планираните и непланираните ремонти и подмяната на компоненти на инсталацията. Измерването на тези параметри позволява на операторите да се справят по-бързо при възникването на проблеми с ефективността и надеждността
на системата. Събраните данни от мониторинга могат
да се използват и за проучвания на характеристиките
на инсталацията и интегрирането й в енергийната мрежа. Някои приложения изискват измерването на специфични параметри, провеждане на измервания с голяма
честота или с много висока точност. Резултатите от
мониторинга намират приложение при:
n оценка на експлоатационните показатели на фотоволтаични инсталации и диагностика на системите;
n анализ на неопределеността с времето – данните,
обхващащи няколко години (минимум 3-5 години, в зависимост от метода на анализ), могат да се използват за определяне степента на амортизация на
системата с времето и идентифициране на факторите, влияещи върху нея за различните елементи на
инсталацията;
n редуциране на загубите чрез сравняване с моделирани експлоатационни показатели – моделите за ефективност на фотоволтаични системи, калибрирани
чрез реални данни, могат да покажат влиянието на
климатичните фактори, големината на инвертора и
ефекта на частично засенчване върху капацитета на
системата. Точните и последователни данни от
мониторинга на PV системи могат да се използват
за валидиране на тези модели;
n прогнозиране ефективността на PV системата –
краткосрочните и дългосрочните прогнози могат да
намерят приложение за предсказване и управление на
взаимодействието на инсталацията с електропреЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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носните мрежи. Методите за прогнозиране обикновено се базират на данни за ефективността на една
система или група от системи в продължение на
няколко години при променливи климатични и експлоатационни условия, и метеорологичните прогнози;
n взаимодействие на PV системата с електропреносната мрежа – данните от мониторинга могат да се
използват съвместно с мрежови модели за определяне на въздействието на фотоволтаичните системи
върху мощността, надеждността и качеството на
електрическите мрежи, включително и за моделиране на ефектите от регулиране на напрежението и
управление на реактивната мощност и стабилността. В тези случаи е необходимо измерванията да са
специфицирани спрямо бъдещото приложение на дан-
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Сензори с кристален
силиций

ните. Най-голямо предизвикателство представлява проучването
на променливостта на генериране на енергия в рамките на много
кратки времеви периоди;
n интегриране на системата,
съхранение и контрол на натоварването – резултатите от мониторинга могат да послужат за изследване на въпроси, свързани с
комбинирането на фотоволтаични системи с други технологии за
разпределяне на енергия в електропреносните мрежи. Освен това,
чрез тях може да бъде оценена
необходимостта от инсталиране
на система за съхранение на енергия и/или пренасочване на натоварването.
От най-голямо значение за фотоволтаичните инсталации е мониторингът на слънчевата радиация. При
избора на сензори за измерване на
този показател има само две
възможности – термоснопни датчици (пиранометри) или сензори с кристален силиций.

Пиранометри
Пиранометрите са устройства,
базирани на принципа на термодвойка. При нагряване вследствие на
радиация, температурната разлика
създава напрежителен сигнал, който
е пропорционален на радиацията.
Тези устройства са спектрално
почти неселективни и измерват
слънчевата радиация между 280 и
2800 нм. Сред параметрите, които
оказват влияние върху постоянството на измерванията на пираномет24

рите са интензитетът на радиация
и спектралното й разпределение;
промени в нивото на слънчевата
радиация по време на измерване,
температурата на околната среда
и ъгълът на наклон на уреда. Времето за реакция на пиранометрите
варира между 5 и 30 с, което означава, че те реагират много по-бавно
на изменящата се радиация, отколкото фотоволтаичните модули. Този
ефект обаче е несъществен и не се
отразява негативно върху мониторинга на PV инсталацията.
Пиранометрите се калибрират
при вътрешни и външни условия.
Обикновено неопределеността при
калибриране съгласно изискванията
на ISO 9846, ISO 9847 и др. е от порядъка на 1-2%. Очакваната дневна
неопределеност за двойно стандартизирани пиранометри е под 2%, за
първокласни – под 5%, и за второкласни – под 10%. Според проучвания,
общата неопределеност при мигновено измерване на радиацията с
двойно стандартизиран пиранометър е около 3%.
Тези устройства са широко използвани за метеорологични измервания
и почти всички бази данни за слънчевата радиация се валидират с тяхна помощ. С някои изключения, данните за радиацията, получени чрез
измерване със сателит, се сравняват с показанията на наземните
пиранометри. Това е задължително,
ако ефективността на фотоволтаичната система се сравнява с първоначалната оценка за енергийната
производителност.

Силициевите датчици са с устройство, подобно на това на силициевите PV модули на инсталацията. Те са
спектрално селективни между 400 и
1150 нм. Времето за реакция е в областта на няколко милисекунди. Факторите, влияещи върху неопределеността на измерванията при силициевите датчици са нивото на радиация,
ъгловото разпространение, температурата на околната среда и температурата на сензора.
Датчиците с кристален силиций
също се калибрират както при
вътрешни условия, така и при външни.
Калибрирането трябва да се осъществява в съответствие със стандарти IEC 904-2 и -4. Съгласно IEC 904-2,
в зависимост от проследимостта на
калибрирането, сензорите с кристален силиций могат да бъдат разделени на първични, вторични и работни
референтни устройства. Всички те
могат да бъдат използвани за оценка на мощността на фотоволтаичната система при стандартни тестови условия. Това става посредством
определяне на кривите ток-напрежение на модулите, на стрингове или на
цели масиви от системата. Датчиците се калибрират съобразно стандартните условия - 1000 W/m2, 25° C
и коефициент на въздушната маса
(АМ) 1,5. Следователно, те отчитат
интензитета на еквивалентния
AM1,5 спектър, въпреки че през по-голямата част от времето моментният соларен спектър не е идентичен
на този при AM1,5. Допускайки, че
спектралният отговор на устройството е еквивалентен на този на
фотоволтаичните панели в системата, действителната мощност на системата при стандартни тестови
условия може да бъде определена чрез
екстраполиране на моментната радиация и температурата на модулите при тези условия. В случай че
спектралният отговор не е еквивалентен, следва да се предприемат
корекции. Годишно силициевите датчици измерват повече радиация отколкото пиранометрите. Най-голямата абсолютна разлика между сигнал,
измерен от силициев сензор, и такъв
от пиранометър, се получава при
безоблачно небе и при ниско съотноброй 3/2016
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шение на разсеяна/директна радиация. Годишната разлика между двата вида устройства зависи до голяма степен от самия сензор и местоположението му. С оглед на
това, изборът на уред за измерване на радиацията, зависи от целта на мониторинга.

Инсталация и поддръжка на уредите
Употребата на пиранометри се препоръчва, когато
експлоатационната характеристика на фотоволтаичната инсталация се сравнява с проектната характеристика на база оценка на първоначално генерираното
количество енергия. Силициевите датчици са подходящи за верификация на мощността на PV централата при
стандартни тестови условия и за проверка на отговора й при разсеяна облачност. С цел намаляване на неопределеността на измерването, следва да се инсталират първокласни или двойно стандартизирани пиранометри, или еквивалентни по клас силициеви датчици. При
всички случаи, винаги трябва да се изисква доказателство за проследимост на калибрирането и съответния
сертификат за извършването му.
Сензорът трябва да бъде инсталиран на място, на
което засенчване от близко или далечно разстояние не
би повлияло на измерването. Особено внимание следва да
се обърне на ориентацията на датчика, като тя трябва
да е същата като тази на соларните панели. Дори малки
грешки в ориентацията на измервателния уред водят до
разлика между измерванията на производителността и
слънчевата радиация. При големите фотоволтаични инсталации е препоръчително да бъдат инсталирани допълнителни пиранометри. Сигналът от сензорите трябва
непрекъснато да бъде проследяван, за да може откриването на неизправности да става навременно.
Датчиците за измерване на слънчевата радиация
трябва редовно да се проверяват и почистват. В зависимост от местоположението и сезона, се препоръчва
това да става на всеки 1-2 седмици. За корекция на
възникнали отклонения в измерванията, устройствата
следва да се калибрират повторно. Ако показанията на
два измервателни уреда се сравняват непрекъснато, е
разумно те да бъдат прекалибрирани на всеки две години. Това съответства и на изискванията на ISO/TR 9901.
В случай, че се използва само един датчик, е необходимо
ежегодно прекалибриране. По време на прекалибриране,
измервателното устройство следва да бъде подменено
със сензор от същия клас.
Използването на получени чрез сателит данни за
слънчевата радиация може да е алтернативно решение
за малки фотоволтаични инсталации, при които разходите за инсталиране на датчици не са оправдани. В
сравнение с показанията на полевите измервателни
уреди, сателитните данни за по-кратки периоди се
характеризират с висока неопределеност и отклонение.

но могат да бъдат полезни при откриване на изменения
с времето. За по-детайлен мониторинг следва да бъдат
измервани мощността или силата на тока на ниво разпределителна кутия или стринг. Размерът на допълнителните разходи за подробен мониторинг се определя в
зависимост от разположението и капацитета на PV
инсталацията. Икономическата полза от провеждането на подробен мониторинг зависи до голяма степен от
характеристиките на отделната фотоволтаична система. Тя е по-голяма, когато се генерира повече енергия и цената й за kWh е по-висока. Ако PV инсталацията
произвежда по-малко енергия от предвиденото, измерванията на ниво разпределителна кутия или стринг
могат да редуцират значително времето и разходите
за откриване на повредите.
Едно от основните изисквания при мониторинга на
фотоволтаични системи е наличността на данни да е 99%
или повече. Периоди, за които няма данни за слънчевата
радиация или производителността, не трябва да се включват в оценката на ефективността на инсталацията.
Наличност на данни под 95% е показател за ниско качество на системата за събиране на данни. Те трябва да
бъдат снемани на всяка секунда или дори по-често. Средните стойности от измерванията следва да бъдат записвани на всеки 5 до 15 минути. Изчислението на средните стойности през по-дълги интервали би възпрепятствало обективната оценка на фотоволтаичната централа, докато пресмятането им през по-кратки периоди
би довело до претоварване на базата данни.

Мониторинг на енергията
Измерването на произведената електрическа енергия може да стане посредством електромери за активна енергия или ватметри. Интегрираните в инверторите решения за измерване обикновено не са достатъчни,
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проекти, реализации

ЕнергоСервиз достави
съоръжения за контрол на
радиоактивно замърсяване
в АЕЦ Козлодуй
В

началото на т. г. ЕнергоСервиз
успешно реализира проект за доставка, монтаж и модернизация на
седем нови монитора TwoStep-Exit II
с гама и бета детектори за измерване на повърхностно радиоактивно
замърсяване на цяло тяло в АЕЦ
Козлодуй. Проектът включва и модернизация на управлението на седем
броя монитори за измерване на
повърхностно радиоактивно алфа и
бета замърсяване на цяло тяло тип
RTM860TS.
Мониторите TwoStep-Exit II са производство на Mirion Technologies и
използват ново поколение детектори по технология BetaFibre. Работят
без газ, измерват бета и гама лъчение със значително повишена чувствителност. Като част от проекта е внедрена и система за централизиран мониторинг (CeMoSys), която обработва и съхранява информацията както от новите инсталирани монитори, така и от модернизираните.
„До момента това е най-големи-
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ят единичен проект за доставка и модернизация на
съоръжения за контрол на
радиоактивно замърсяване
на персонал в Централна и
Югоизточна Европа“, коментират от ЕнергоСервиз.
„При осъществяването му
трябваше да бъдат извършени уникални дейности като
сеизмична квалификация на
арките TwoStep-Exit II, което бе
организирано от ЕнергоСервиз и извършено съвместно с EQE – България, в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Друга уникална по същество операция
беше пренасянето на съоръженията
до местата за монтаж, като за
целта същите бяха разглобени, пренесени и сглобени отново от специалисти на дружеството. Извършването на всички дейности
беше съобразено с обичайната дейност на АЕЦ и Програмата за планови годишни ремонти, като в нито
един момент достъпът на персонал
до контролираната зона не беше

възпрепятстван“, допълват от компанията. Въпреки възникналите
обективни усложнения проектът е
приключен предсрочно.
„Благодарение на неговата реализация, е възможна проверката за
алфа, бета и гама замърсяване, повисока разполагаемост на оборудването, както и централизиран мониторинг, включващ исторически записи. Допълнително внедрената идентификация на измерения персонал
води до редица предимства, сред
които по-добра оценка на риска, повисока култура на безопасност, както и по-лесен анализ на данни“, коментират от ЕнергоСервиз.
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Класификация на
събития с радиоактивни
източници
М

еждународната скала за ядрени и радиационни събития (International Nuclear and Radiological Event Scale,
INES) се използва за незабавно и последователно докладване на степента на значимост за безопасността,
свързана със събития с радиоактивни източници. Тя обхваща широк
диапазон от дейности като радиография, използване на източници на
радиация в болници, дейности в ядрени съоръжения и транспорт на радиоактивни материали. INES поставя всички тези дейности в подходяща перспектива и осигурява общо
разбиране между техническата общност, обществеността и медиите.
Скалата е разработена през 1990
г. от експерти от Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ) и
Агенцията за ядрена енергия към
Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (OECD/
NEA). Първоначално скалата е прилагана за класификация на събития в
атомни електроцентрали, след което е разширена и адаптирана за
всички инсталации от атомната
енергетика за граждански нужди. В
последните години скалата е пригодена и за класификация на всички
събития, свързани с транспорт,
съхранение и употреба на радиоактивни материали и източници на
радиация.

Общо описание
Скалата има седем степени, като
събитията от степени 4-7 се дефинират като аварии, а тези от степени 1-3 – като инциденти. Събития
без значимост за безопасността се
класифицират като събития под
обхвата на скалата или събития от
нулева степен. С цел комуникиране
на събитията на всяка степен от
скалата е приписана специфична
фраза. По ред на увеличаване сериозността на събитието фразите са:
28

„аномалия“, „инцидент“, „сериозен
инцидент“, „авария с местни последствия“, „авария с широки последствия“, „сериозна авария“ и „голяма
авария“. Сериозността на събитията се увеличава с един порядък за
всяка степен, т. е. скалата е логаритмична. Едно от ключовите съображения при разработването на
критериите за класифициране по
INES е да се разграничи степента на
значимост на по-леки и локализирани събития от степента на значимост на много сериозни аварии. При
класифициране се отчитат три различни фактора – въздействие върху
хората и околната среда; въздействие върху радиологичните бариери и контрол в съоръженията;
въздействие върху дълбокоешелонираната защита.
Въздействието върху хората и
околната среда може да бъде локално (облъчване на едно или повече лица
в близост до мястото на събитието) или широко разпространено (изпускане на радиоактивни материали от инсталацията). Въздействие
върху радиологичните бариери и контрол в съоръженията може да
възникне единствено в инсталации,
в които се работи със значителни
количества радиоактивни материали, например атомни реактори, инсталации за преработка или големи
изследователски реактори. Такова
въздействие може да има при авария,
засягаща активната зона на реактора или разлив на голямо количество
радиоактивен материал в резултат
на пробив в радиологичните бариери. Степени 1, 2 и 3 покриват постепенно влошаване на дълбокоешелонираната защита, а степени 4-7 покриват повишаващи се нива на действителни последствия за хората и околната среда. Въпреки широкия си обхват, INES има някои ограничения.
Например събития, свързани с транспортирането на източници, използвани в промишлената радиография,

не могат да надвишат четвърта
степен по скалата, дори ако източникът е бил откраднат и третиран
неправилно.

Обхват и основни
критерии
Скалата може да бъде приложена
за всички събития с радиоактивни
материали или източници на радиация, независимо дали те протичат
в съоръжение или не. В обхвата на
INES попадат и загубването или
кражбата на радиоактивни източници, както и откриването на безстопанствени източници, например при
превоза на метален скрап. По отношение на употребата на медицински уреди (рентгенова диагностика,
радиотерапия), скалата покрива
единствено събитията, водещи до
реална експозиция на работниците
и обществеността или включващи
повреда на устройството или пропуски в разпоредбите за безопасност. Към момента, чрез скалата не
може да се оценяват реалните или
потенциалните въздействия от подобни медицински процедури върху
пациентите.
Най-простият подход за оценяване на реалните последствия за хората се базира на изчисляване на получените ефективни дози. Този метод за оценка обаче може да не е
подходящ за отразяване на целия
спектър от последствия. Например,
ефективното прилагане на извънредни мерки за евакуация на членове от
населението може да доведе до ниски нива на облъчване, въпреки сериозността на аварията. Ако такова
събитие се класифицира единствено на база получените дози, то няма
да бъде отчетена истинската значимост на случилото се, нито ще
бъде отчетен потенциалът за широко разпространено замърсяване.
Поради това за степените 4-7 са
разработени критерии за оценка въз
основа на изпуснатото количество
брой 3/2016
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радиоактивен материал. За съпоставимост на изпусканията на различни радиоактивни материали скалата
INES използва понятието „радиологичен еквивалент“. Той се отнася до
терабекерели от 131I, като за изчисляване на еквивалентните нива за
други изотопи са определени коефициенти за преобразуване. За събития
с по-ниска степен на въздействие
върху хората и околната среда като
критерии за оценка се използват
получените ефективни дози и броят
хора, изложени на експозиция.
При големите съоръжения съществува потенциал за изпускане на
високи нива на радиоактивност в
резултат на съществени пробиви в
радиологичните бариери, които обаче да не доведат до значими последствия за хората и околната среда
(например разтопяване на активната зона на реактора без изпускане
на радиоактивния материал).
Възможно е и събитие, при което
има широко разпространено замърсяване и повишена радиация, но
дълбокоешелонираната защита функционира и предпазва от значими последствия за хората и околната
среда. И в двата случая няма непосредствена заплаха за лицата извън
границите на площадката, но в
първия случай вероятността за
последствия върху населението е
по-висока. При втория случай пробивът в радиологичните бариери е
показател за основни пропуски в
управлението на радиологичния контрол. Критериите, отнасящи се до
тези въпроси, са приложими само за
големи съоръжения, обработващи
значителни количества радиоактивни материали. За събития,
свързани с източници на радиация
и транспортирането на радиоактивни материали, следва да се
отчетат единствено критериите,
отнасящи се до въздействие върху
хората, околната среда и дълбокоешелонираната защита.
INES е предвидена за всички събития с радиоактивни източници, повечето от които са резултат от
повреда на оборудването или смущения в процесите. Много от тези
събития не водят до реални последствия, но чрез скалата може да се
отчете, че някои от тях са с повисока степен на значимост за безопасността от други. Ако такива
събития се оценяват само въз основа на реалните последствия, то
всички те ще бъдат класифицирани
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като събития от нулева степен по
INES, което няма да ги постави в
подходящата перспектива. Поради
тази причина при разработването
на скалата е отчетено, че тя трябва да покрива не само реалните последствия от събитията, но и потенциалните.
Влошаването на дълбокоешелонираната защита се преценява спрямо критерии, при разработването
на които е взето предвид, че при
превоза, съхранението и употребата на радиоактивни материали и източници на радиация винаги се прилагат мерки за безопасност. Броят
и надеждността на тези мерки зависи от степента на опасност.
Възможно е да възникнат събития,
при които някои от тези мерки за
безопасност да не сработят, но
други да предотвратят реални последствия. За класифицирането на
такива събития също са разработени критерии въз основа на количеството радиоактивен материал и
сериозността на пропуските и неизправностите по отношение на
безопасността. Тъй като при тези
събития има повишена вероятност
за инцидент без реални последствия, максималната степен на
класификация за тях е 3 (сериозен
инцидент).
Според българското законодателство, при възникване на събитие в
ядрени съоръжения или в обекти с
източници на радиация, операторите са длъжни задължително да уведомят Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в определен срок. Събитията в ядрените съоръжения и в
обектите с източници на йонизиращи лъчения, които подлежат на уведомяване, се класифицират в категориите отклонения от нормалната
експлоатация, инциденти и аварии.
Уведомяването на АЯР за възникнали събития включва оперативно
съобщение за събитието (отнася се
само за инциденти и аварии), предварително писмено съобщение за
събитието, доклад за резултатите
от разследването и анализа на събитието и допълнителен доклад за
анализ на събитието. Съдържанието на тези документи е определено
в Наредбата за условията и реда за
уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени
съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения. Управителният
орган на лицензианта или титуляря
на разрешение сформира комисия и

определя ред и срокове, в които да
се извършат разследването, анализът и оценката на събитията в
ядрените съоръжения и обектите с
източници на йонизиращи лъчения. В
комисията за разследване и анализ
на събитията, чиято предварителна оценка на важността за безопасността по скалата INES е равна или
е по-голяма от втора степен, задължително се включват инспектори
на АЯР. Оценката на събитието от
гледна точка на безопасността
изисква анализ на последствията от
събитието, включително: нарушение
на предели и/или условия за експлоатация; изхвърляне на радиоактивни
вещества извън определените граници в помещения на ядреното съоръжение или на обекта с източници на
йонизиращи лъчения, на площадката
и в околната среда; облъчване с йонизиращи лъчения на лица от персонала и от населението; повреди и
откази на съоръжения, системи и
компоненти. За изготвянето на тази
оценка се прави и анализ на важността на събитието от гледна точка на безопасността, т. е. класификация на събитието по INES. Отчита се влиянието на събитието върху
осигуряването на основните функции
по безопасност и върху дълбокоешелонираната защита (нарушение на
критични функции по безопасност и
действия за възстановяването им,
използвани процедури за управление
на аварията). Обществеността се
информира за събития от степен 0
и 1 по скалата, когато тези събития
могат да предизвикат обществен
интерес или интерес в съседни страни – в срокове по преценка на лицензианта или титуляря на разрешение;
за събития от степен 2 и 3 – не покъсно от 24 часа от възникване на
събитието и за събития от степен
4 до степен 7 – незабавно, но не покъсно от един час от регистриране
на събитието.
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Замърсяване на
топлообменници
Ф

ормирането на нежелани отлагания върху повърхностите в топлообменните апарати възпрепятства топлопреноса и увеличава
съпротивлението на флуидния поток, което от своя страна води до
по-голям пад на налягането. Индустриалните топлообменници рядко
работят с незамърсяващи флуиди.
Единственото изключение са ниско
температурните криогенни топлообменници. Образуването на все поголеми отлагания влошава термохидравличните показатели на апаратите с времето. Замърсяванията
оказват влияние и върху консумацията на енергия в промишлените процеси. Освен това, когато топлинният поток е висок, например при
парогенераторите, замърсяванията
могат да причинят силно нагряване на определени части на топлообменника, което да доведе до механична повреда на топлопреносната повърхност.

Фактори, влияещи на
замърсяването
Определени са редица експлоатационни параметри, които оказват
ефект върху замърсяването на топлообменниците. Някои от тях са:
свойствата на флуидите и склонността им към формиране на отлагания; температурата на повърхността на флуида; скоростта и хидродинамичните ефекти; материалът,
от който са изработени тръбите;
чистотата на флуидите; грапавината
на
топлопреносната
повърхност; наличието на суспендирани частици; типът на топлообменния апарат и др.
Като правило, с увеличаване на
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температурата следва да се очаква формирането на повече отлагания. Това се дължи на образуването
на котлен камък, повишаване скоростта на корозия, по-бързо протичане на реакциите, образуване на кристали и полимеризация и загуба на
активност на агентите против
замърсяване. При по-ниски температури отлаганията се образуват с
по-малка скорост и се отстраняват
по-лесно. Въпреки това има някои
процесни флуиди, при които ниската температура на повърхността
благоприятства кристализацията и
втвърдяването. В такива случаи е
по-добре да се поддържа оптимална температура на повърхността,
с цел да се предотврати възникването на проблеми. За охлаждаща
вода със склонност за образуване на
котлен камък максималната желана температура е около 60° C. Температурата е от съществено значение за образуването на биологични замърсявания. При по-високи тем-

ператури химичните и ензимните
реакции протичат с по-висока скорост, което ускорява растежа на
клетките.
Хидродинамичните ефекти, като
скоростта на потока и напрежението при срязване, също оказват влияние върху формирането на отлагания. Колкото по-висока е скоростта на потока, толкова термичните
показатели на топлообменника са
по-добри и вероятността за замърсяване е по-малка. Еднородността
и постоянството на флуидните потоци също допринасят за намаляване на отлаганията. Суспендираните в процесните флуиди замърсители се утаяват на места, където скоростта е малка и се променя бързо.
По-високото напрежение при срязване спомага за отстраняване на
отлаганията от повърхностите. За
да се ограничи седиментацията и
акумулирането на отлагания, е добре в топлооменника да се поддържат постоянни скорости.
брой 3/2016
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Флуидите рядко са напълно чисти. Съдържанието на малки количества примеси може да инициира или
значително да повиши вероятността от замърсяване. Примесите
могат да се отложат като слой или
да действат като катализатор за
формирането на замърсяване. Например химичното замърсяване или
полимеризацията на въглеводородни потоци в рафинерии се дължи на
проникването на кислород и/или микроконцентрации на Va и Mo. Химикалите против замърсяване на топлообменници често се разработват
на база свойствата на примесите.
Понякога примеси като пясък или
други суспендирани частици в охлаждаща вода могат да имат почистващо действие, което да ограничи или отстрани отлаганията.
Грапавината на топлопреносните повърхности осигурява активни центрове, които предразполагат образуването на отлагания, и
създава турбулентни ефекти в
потока и нестабилности във вискозния подслой. Гладкото покритие
на повърхностите доказано забавя
отлаганията и улеснява почистването. Въпреки това, дори гладките
повърхности могат да станат грапави в резултат на котлен камък,
формиране на продукти от корозия
или ерозия. Суспендираните частици също могат да доведат до замърсяване на топлообменните апарати чрез утаяване върху топлопреносните повърхности. Предотвратяване на този вид замърсяване
може да се постигне като се избягват зони на застой на потока и се
поддържат високи скорости (например за вода – над 1 м/с). Препоръчително е преди топлообменника да се инсталира филтър, който да отстранява суспендираните
частици.

Механизми на
замърсяване
От съществено значение е да се
разбере принципът на механизма на
замърсяване, тъй като той е индикатор за причината и условията на
замърсяване и дава насоки как то
може да бъде сведено до минимум.
В зависимост от механизма, се различават шест вида замърсяване
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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вследствие на: съдържание на частици във флуида; протичане на реакции; корозия; утаяване; втвърдяване; биологично замърсяване.
Замърсяването вследствие на
съдържание на частици може да се
дефинира като натрупване на суспендирани в процесните потоци
частици върху топлопреносните
повърхности. Този вид замърсяване
се причинява от седиментацията на
гравитационно утаяващи се колоидни частици по стените на топлообменника. Различните форми замърсяване вследствие на съдържащи
се във флуида частици са:
n в охлаждащи системи с еднократно преминаване на морска, речна
или язовирна вода, съдържаща кал,
тиня и седимент. Те се отлагат
в зони, в които скоростта на
потока е ниска, формирайки физическа преграда за преминаването
му. Натрупването на отлагания
допринася за появата на локализирана корозия;
n от газа – от замърсени газови
потоци, въздушни замърсители,
течове и смесване на един процесен поток с друг. Степента на
този вид замърсяване зависи от
разположението на тръбите на
топлообменника, разстоянието
между ребрата му и повърхностните им характеристики;
n от корозия на алуминиеви повърхности, последвана от отлагане на
неразтворими алуминиеви соли.
Корозионният процес може да
бъде предотвратен чрез включването на силикатни инхибитори
във формулата на охлаждащия
агент.
Химичното замърсяване на топлообменниците е резултат от протичането на реакции без участието на материала, от който са изработени топлопреносните повърхности. Най-често отлагания се
натрупват вследствие протичането на полимеризация, крекинг и коксуване на въглеводороди. Степента
на замърсяване от протичане на
реакции зависи от температурата
на повърхността на потока, проникването на кислород, наличието на
серни и азотни съединения и метални примеси като Mo и Va във флуида.
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При корозионното замърсяване
материалът на топлопреносната
повърхност реагира до получаването на продукти, които се отлагат
върху стените на топлообменника.
Този вид замърсяване зависи силно
от избора на материал за конструкцията на топлообменния апарат и
условията на средата. За ограничаване на корозионното замърсяване
могат да бъдат приложени мерки
като използване на инхибитори, катодна защита и третиране на топлопреносната повърхност (например
пасивация).
Замърсяването вследствие на
кристализация или утаяване е характерно предимно за охладителни системи с вода, при които водоразтворими соли, най-вече калциеви карбонати, се пренасищат, кристализират върху стените на тръбите и
образуват котлен камък. Причината
за това е, че много от разтворените във вода соли са с отрицателен
температурен коефициент на разтворимост, т.е. разтворимостта
им намалява с повишаване на температурата. Това означава, че разтвор на такива соли кристализира
при нагряване. Кристализацията
може да бъде предотвратена чрез
химични добавки.
Биологичното замърсяване е резултат от прикрепянето на микрои макрорганизми върху топлопренос32

ните повърхности. Тези организми
могат да доведат до задържане и на
пясък, което да причини цялостно
запушване на проходите за флуида.
Сред технологиите за контрол на
биологичното замърсяване са редовно механично почистване, използване на биоциди като хлор, хлорен диоксид, бром, озон и др., термален шок
с пара или гореща вода, и ултравиолетово облъчване.

Мерки за ограничаване
на замърсяването
Няма установени правила при проектирането на топлообменниците,
които да се отчетат с цел ограничаване на замърсяването. Основен
принцип е, че колкото конструкцията на един топлообменен апарат
е по-проста, толкова вероятността за формиране на отлагания е помалка. Някои топлообменници са с
по-нисък потенциал за замърсяване
– например уплътнените пластинчати и спираловидните топлообменници, тъй като осигуряват по
висока турбулентност, по-високо
напрежение при срязване и др. Преди пускането в експлоатация на
един топлообменен апарат е добре
да се проведат тестове, за да е
сигурно, че всички конструкционни
детайли отговарят на спецификацията. Образуването на отлагания
може да се забави чрез избор на

подходящи пускови условия. Те не
следва да включват по-високи температури и по-ниски скорости от
проектните такива. Скоростта на
процесния флуид трябва да е максимална, за да може да се отстраняват отлаганията. Тя обаче не трябва да е толкова висока, че да причини прекомерен пад на налягането
или вибрации на корпуса на топлообменника. Скоростта в тръбите
следва да е над 2 м/с и около 1 м/с
в кожуха.
За предотвратяване на замърсяването, топлообменниците обикновено се конструират с 20-40% поголеми размери от необходимото.
Важно е все пак размерите да са
оптимални, тъй като при по-големите съоръжения се получават по-ниски скорости, които са предпоставка за образуване на отлагания. За да
се сведе до минимум вероятността
от замърсяване на тръбни или пластинчати оребрени топлообменници, гъстотата на ребрата следва
също да е оптимална. В противен
случай в дългосрочен план ползата
от подобрения топлопренос ще бъде
компенсирана от необходимостта
от често почистване на апарата.
Това се отнася най-вече за промишлени охлаждащи системи, радиатори на автомобили и дизелови локомотиви. Когато замърсяващият
флуид е в тръбите, мерките за ограничаване на отлаганията включват използването на тръби с поголям диаметър, поддържането на
високи скорости (за охлаждаща вода
минимум 1,5 м/с при тръби от мека
стомана, 1,2 м/с при тръби от
неръждаеми материали и до 5 м/с
при титаниеви тръби), успоредното използване на два кожуха или
прилагането на директни методи за
почистване. В случаите, когато
замърсяващият флуид е в кожуха,
следва да се използва квадратно
разположение на тръбите, да се
редуцират мъртвите пространства чрез оптимален дизайн на
ребрата и да се поддържа висока
скорост. Ако силното замърсяване
е неизбежно, е рентабилно да се
инсталира допълнителен топлообменник, което ще позволи почистването на единия, докато другият
работи.
брой 3/2016
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Установяване на
течове от
газопроводи
С

ветовната газопреносна и газоразпределителна мрежа е сложна
и непрекъснато разрастваща се система. Резултатите от няколко проучвания показват, че газопроводите
са най-безопасният метод за транспорт на природен газ. Това обаче не
означава, че при тях не могат да
възникнат рискове. Осигуряването
на надеждна газопреносна инфраструктура се превръща във въпрос
от критично значение за енергийния
сектор. Основният риск, свързан с
транспорта по газопроводи, е появата на течове. Независимо от тяхната големина течовете са основен
предмет на загриженост поради
значителните въздействия, които
те оказват. Тези въздействия водят
освен до допълнителни разходи за
престой и ремонт, и до негативни
ефекти върху човешкото здраве и
околната среда. Главните причини за
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възникването на течове от газопроводи са външна намеса, корозия, конструктивни дефекти, умора на материалите и земетресения. През
последните десетилетия се полагат
значителни усилия за справяне с тези
аварии чрез разработването на технологии за детекция на течове. Установяването на наличие на теч от
газопровод обаче не е достатъчно
за формулирането на ефективни
мерки за противодействие. Преди
предприемането на корективни действия е необходима информация и за
местоположението на теча, неговата големина и т. н.
Технологиите за установяване на
течове от газопроводи могат да
бъдат класифицирани спрямо няколко критерия – степента на автоматизация, измерваната физична характеристика и техническото естество на метода. Най-широко разпространената класификация е спрямо
техническото естество – методи-

те се делят на нетехнически, хардуерни и софтуерни. Сред нетехническите методи е патрулирането на
персонал покрай газопровода, който
следи за визуални индикатори за теч,
миришещи вещества и звуци, издавани при изпускането на газ. Предимства на този метод са, че не е необходимо използването на специализирано оборудване и че осигурява
непосредствена локализация на теча
след установяването му. Основен
недостатък е, че времето за регистрация на изтичане зависи от честотата на извършване на инспекциите и от опита на персонала.
Друга слабост е невъзможността за
приложение на метода в случай на
подземни газопроводи.
Хардуерните методи биват акустични, оптични, с кабелни сензори,
с ултразвукови дебитомери, чрез
мониторинг на почвата или вземане
на проби от парите около газопровода.
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Акустични методи
Природният газ генерира акустичен сигнал при изтичането му от
газопровода. За регистриране на
този сигнал е необходимо използването на акустични сензори, които са
вградени в преносими устройства,
използвани от патрулиращия персонал. Възможен е и непрекъснат мониторинг чрез инсталиране на сензорите от външната страна на газопровода на определено разстояние
един от друг. Дистанцията между
два датчика се определя на база
чувствителността им и финансовите средства, предвидени за детекция на течове. За установяването на
изтичане на газ се използват няколко вида сензори – от акустични до
микрофони и преобразуватели за
динамично налягане. Сред прилаганите технологии е използването на
сензори, отчитащи появата на вълни
на изменение на акустичното налягане вследствие на теч или система за непрекъснат мониторинг,
състояща се от датчици, сравняващи показанията на съседните си
устройства за диференциране между акустичен сигнал от теч и фоновия шум. Някои методи включват
измерването на два акустични сигнала във всеки край на сегмент от
газопровода. Течът може да бъде
открит на база тези измервания
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посредством използването на технология за установяване на времечестотните характеристики. Сред
предимствата на тези методи са
възможността за непрекъснат мониторинг и автоматизация на системата. Акустичните методи могат да се използват и за локализация на теча и определяне на размера
му. Техниката може да се прилага
както за нови, така и за съществуващи газопроводи. При непрекъснат
мониторинг системата може да
реагира в реално време. За недостатък се счита рискът от маскиране на действителния сигнал за теч
от силни фонови шумове например от
вентили, помпи или преминаващи в
близост превозни средства. Също
така инсталирането на множество
датчици по продължение на дълги
газопроводи изисква много разходи.

Оптични методи
Оптичните методи за детекция
на течове могат да бъдат групирани в две категории – пасивни и активни. Активните методи изискват
осветяване на изследваната област
с източник на излъчване, докато при
пасивните методи не е необходим
източник, защото се използват фоновото излъчване или излъчването на
самия газ. Преимуществата на оптичните методи включват възмож-

ност за използване на преносими
устройства, детекция и локализиране на течове от разстояние. Честа
практика е да се правят проучвания
на газопреносните мрежи посредством монтирани на самолет или
дрон оптични сензори. Получената
картина дава цялостен поглед върху
цялата мрежа и спомага за по-бързото откриване на течове в сравнение
с наземен патрул, снабден с преносими устройства. При активните
методи се следи за абсорбция или
разсейване на излъчването над газопровода, причинени от молекулите
природен газ. Ако е налице значителна абсорбция или разсейване, се предполага, че има изтичане. Прилагат
се няколко активни метода за оптична детекция на течове от тръбопроводи – LIDAR (Light Detection And
Ranging) системи, диодна лазерна
абсорбция, милиметрови вълнови
радарни системи, отражателни сензори, широкочестотна абсорбция и
датчици с оптични влакна.
LIDAR системите използват импулсен лазер за осветяване на областта и детектор за следене на абсорбцията на лазерната енергия по
дължина на газопровода. Техниката
е с висока чувствителност и може
да се прилага за дистанционен мониторинг. Недостатък са високата
цена и краткият експлоатационен
живот на лазерите. Диодната лазерна абсорбция е технологично подобна на LIDAR системите, като единствената разлика е, че вместо скъпи
импулсни лазери се използват диодни лазери. Методът е подходящ както за установяване на течове с
преносими устройства от близко
разстояние, така и за въздушна детекция от голяма надморска височина. Недостатък на тези системи е
рискът от генериране на лъжливи
сигнали. Милиметровите вълнови
радарни системи се базират на радарния сигнал от областта над газопроводите. Газовете като метана са по-леки от въздуха и в резултат на разликата в плътността се
генерира специфичен радарен сигнал,
който може да бъде анализиран с цел
установяване на потенциални течове. Методът е с висока ефективност, но е скъп. При отражателните сензори за осветяване се изполброй 3/2016
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зва въглеродно-диоксиден лазер. Природният газ разсейва светлината от
лазера и разсеяният сигнал се улавя
с инфрачервена камера. Получените
снимки се интерпретират и анализират за наличието на изтичания от
газопроводите. Осветяването в
широкочестотните абсорбционни
системи се осигурява от сравнително евтини лампи. За да се намали
вероятността от лъжливи сигнали,
при мониторинг се използват различни дължини на вълната. Датчиците
с оптични влакна могат да бъдат
използвани за следене на редица
физични и химични параметри. Промените в температурата, дължащи
се на изпускането на газ, се отчитат от чувствителния кабел от
оптични влакна, който трябва да е
разположен в близост до газопровода. Оптичните свойства на влакната се променят в резултат на
присъствието на въглеводороди,
тези промени се записват с помощта на лазери и оптични детектори,
и по тях може да се съди за наличието на теч. С тези сензори могат
да бъдат засечени и местоположението и концентрацията на изтичащия газ. Съществено предимство на
датчиците с оптични влакна е, че те
са устойчиви на електромагнитни
смущения. Недостатъци са високата цена и износващото се с времето химично покритие на влакната.
Освен това използването на метода при вече съществуващи газопроводи може да се затрудни от необходимостта от изравяне на подземните тръби, за да бъде разположен
кабелът в близост до тях.
Както вече беше отбелязано, основната разлика между пасивния и
активния оптичен мониторинг е
изискването за източник на светлинно излъчване. Липсата на такова
изискване при пасивните методи е
предпоставка те да са по-евтини. За
сметка на това обаче, липсата на
светлинен източник трябва да се
компенсира с по-чувствителни детектори. Съществуват няколко
типа пасивни системи за установяване на течове – термонаблюдение,
многоспектърно наблюдение и филтърни корелационни газанализатори.
Термонаблюдението се основава на
разликите в температурата на изЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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тичащия газ и околната среда. Методът може да бъде прилаган от
наземни и въздушни превозни средства, както и да бъде внедрен в
роботи. Недостатъците на термалните датчици включват невъзможност за отчитане на теч, когато
температурата на газа съвпада с
тази на околната среда и факта, че
устройствата за детекция на малки разлики в температурите са доста скъпи.
Многоспектърният или многовълновият мониторинг може да се
прилага в режим на абсорбция или
емисионен режим. В емисионен режим изтичане на газ може да бъде
засечено, когато температурата му
е много по-висока от температурата на околния въздух. Многовълновото наблюдение включва записване на
абсорбцията на излъчване при различни дължини на вълните, за да се
получи карта на газовата концентрация. Това може да се постигне,
дори когато няма съществена разлика между двете температури.
Технологията е с пренебрежително
малка вероятност за генериране на
лъжливи сигнали и може да бъде използвана за детекция от разстояние,
без нужда от постоянен контрол.
Филтърните корелационни газанализатори използват проба от целевия газ като спектрален филтър.
Излъчването от инфрачервен източник преминава през филтър, след
което лъчът се разделя на две: единият се насочва към корелационна

кювета, запълнена с целевия газ, а
другият – към празна кювета. Спектралният филтър на корелационната кювета служи за отстраняване
на енергията от постъпващия в нея
лъч при дължини на вълната, отговарящи на абсорбционните линии на
газа. Излъчването от двата потока
се измерва с помощта на инфрачервени детектори, като резултатите
се използват за установяване на теч
от газопровода. Такива устройства
могат да бъдат инсталирани на
хеликоптери и дронове, и да отчетат наличието на изтичане от височина 300 м.

Кабелни сензори
Освен датчици с оптични кабели,
за установяване на изтичане на
природен газ могат да бъдат използвани и електрически кабели, изградени от материали, реагиращи при
контакт с определени вещества.
Това взаимодействие променя характеристиките на кабела като съпротивление или капацитет. Система
с чувствителни на въглеводороди
кабели може да засече и локализира
течове с точност от около 20 м.
Някои кабели имат две затворени
вериги – едната е свързана със захранване, а другата – с аларма. Когато двете вериги встъпят в контакт, алармата се включва. В зависимост от вида на кабела, има няколко механизма за осъществяването на
късото съединение. Директен контакт между жиците може да на35

газ, нефт, въглища
носимите газанализатори дават подостоверни резултати от нетехническите методи за детекция на
много малки течове, но ефективността им силно зависи от честотата на инспекциите.

Ултразвукови
дебитомери

стъпи, когато материалът, който ги
разделя, се разгради в присъствието на изтичащия газ. Същият резултат дава и използването на покритие, което набъбва при контакт с
газа и свързва двете жици.
Тази техника за детекция на течове е със сравнително бърза реакция и по-висока чувствителност от
някои изчислителни методи. Сред
недостатъците на тези системи са
високата цена, трудности при инсталиране на съществуващи газопроводи и невъзможност за установяване големината на теча.

Почвен мониторинг
Почвеният мониторинг включва
добавяне на неопасно и силно летливо химично съединение за проследяване в газопровода, което при теч
се изпуска заедно с природния газ. За
засичането на теч се прекарват
отчитащи инструменти през почвената покривка над тръбите или в
близост до тях се монтират сонди.
Взетите проби се анализират с газхроматограф. Този метод е с много
ниска вероятност за генериране на
лъжливи сигнали и висока чувствителност, но необходимостта от
непрекъснато добавяне на химикал за
проследяване го прави доста скъп.
Освен това, той не е приложим за
надземни газопроводи.

Анализ на пари
Изтичанията на газ могат да
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бъдат засечени и чрез взимане на
проби въглеводородни пари в близост
до газопровода. Това може да стане
посредством система за мониторинг, включваща заровена до газопровода сензорна тръба, или мобилни
детектори, носени от персонал или
монтирани върху устройства с дистанционно управление. Системата
за дистанционен мониторинг включва сензорна тръба, заровена успоредно на газопровода. Тръбата е пропусклива за целевия газ, така че в случай на теч част от газа дифундира
в тръбата. Съдържанието на тръбата периодично се изпомпва и се анализира, като концентрационният
профил не се влияе от процеса на
изпомпване. Сензорите засичат концентрацията на газ в определена
точка от изследваната въздушна
колона, и по този начин се определя
размерът на теча. Локализирането
му става като преди началото на
изпомпването в тръбата се инжектира тестов газ. Засичането му от
детектора е индикация, че цялата
колона е била проверена. Времето за
път на газа от мястото на изтичане, съотнесено към цялото време за
път, дава местоположението на
теча. Времето за реакция на метода е повече в сравнение с други
техники за мониторинг, и обикновено се използва за къси газопроводи с
дължина до 50 км. Технологията не е
приложима за надземни и много
дълбоко заровени газопроводи. Пре-

Системите за детекция на течове с ултразвукови дебитомери се
основават на разделянето на газопровода на сегменти. Всеки сегмент
започва и завършва с полева станция, състояща се от фиксиран дебитомер, температурен датчик и процесорно устройство. Всяка полева
станция измерва или изчислява обемните дебити, температурите на
газа и околната среда, скоростта на
разпространение на звука и други
характерни за местоположението й
условия. Данните се събират в централно устройство, което изчислява обемния баланс чрез сравнение на
разликите между постъпващия и
изходящия газ от всеки сегмент на
газопровода. Точността на локализация на изпускането чрез този метод е 150 м.

Софтуерни методи
Установяването на теч от газопроводи може да стане и чрез софтуер, отчитащ масовия/обемния баланс. Всеки дисбаланс между входящия и изходящия поток газ е индикатор за наличието на изтичане.
Обемът на изходящия от всеки сегмент газ се изважда от обема на
входящия поток, и ако разликата е
над определена граница, се подава
сигнал за теч. Масата и обемът
могат да бъдат изчислени като се
използват различни процесни променливи – дебит, налягане и температура. Подходът за изчисляване на
масовия баланс може да бъде съчетан с вероятностни методи, които
обаче изискват значителна изчислителна мощност. Ефективността на
софтуера зависи основно от размера на теча, честотата на пресмятане на баланса и точността на
измервателните уреди. Приложението му за съществуващи системи е
лесно, тъй като се използват устройства, налични при всеки газопровод. Техниките за балансиране обаброй 3/2016
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че са ограничени по отношение на
преходни условия. Засичането на
малки течове изисква много време,
например за засичане на 1% теч е
необходим приблизително един час.
Софтуерът не предлага възможност
за локализиране на течовете и е с
висок риск за генериране на лъжливи
сигнали по време на преходни периоди, освен ако праговете не бъдат
адаптирани.
Някои софтуерни решения за детекция включват модели, изградени на база законите за запазване на
маса, импулс, енергия и др. Разликата между измерената и предсказаната стойност за дебита се използва за определяне наличието на теч.
За тази техника са необходими измервания на дебита, налягането и
температурата. За свеждане на
лъжливите сигнали до минимум непрекъснато се следят нивата на
шум и преходните събития. Методът може да засече малки изтичания, но е скъп и изисква доста
апаратура за събиране на данни в
реално време. Използваните за софтуера модели са сложни и затова
потребителите трябва да са висококвалифицирани.
Течовете са свързани с внезапен
пад на налягането, който се разпространява като вълна по дължината
на газопровода. Вълната от отрицателно налягане може да бъде отчетена чрез преобразуватели на налягане, инсталирани в двата на края
на сегмент от тръбопровода. Алгоритъмът за детекция на течове
следва да интерпретира показанията от преобразувателите и да прецени дали има теч или не. Местоположението на теча може да бъде
установено с голяма прецизност по
разликата между моментите, в които преобразувателите засекат
вълната от отрицателно налягане.
Друга техника за използване на вълни
от изменение на налягането е нарочното им генериране чрез периодичното затваряне и отваряне на вентили. Ако има изтичане на газ, вълните се отразяват частично и това
позволява определянето местоположението на теча. Вълновите методи за детекция на течове се считат
за непрактични при дълги газопроводи.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Точковият анализ на налягане е
друг метод за бързо установяване на
изтичания от газопроводи. Методът
изисква непрекъснати измервания на
налягането в различни точки от
газопровода. Теч се отчита, когато
средната стойност на резултатите от измерванията падне под предварително определена граница. Технологията е с доказана приложимост
в подводна и студена среда и може
да засече течове под 0,1% от дебита.
По-лесен начин за детекцията на
течове, без да са необходими математически модели, е използването на
статистически анализ на измервани по продължение на газопровода
параметри, като налягане и дебит.
Системата генерира алармен сигнал
само когато засече определена повторяемост на промени в налягането и дебита. Праговете за установяването на теч се определят след
период за настройка, по време на
който се анализира изменението на
параметъра при различни експлоатационни условия в отсъствието на
теч. Ако по време на периода на
настройка възникне теч, това би се
отразило върху първоначално събраните данни и поведението на системата ще бъде сметнато за нормално. Такъв теч не би могъл да бъде
отчетен, освен ако не се разрасне
отвъд определения праг. С този
метод могат да бъдат засечени 0,5%
течове. Статистическите методи
могат да послужат и за локализиране на теча. Техниката е лесна за
приложение, надеждна и може да бъде
адаптирана за различни газопроводни конфигурации.
Друг метод за детекция на течове, използващ измервателните данни за дебит, налягане и други параметри, е обработката на цифрови
сигнали. По време на фазата на настройка се определят отговорите
на системата на известни промени
в дебита. Методът не изисква математически модел на газопровода,
но е труден за внедряване и изпитване.

Сравнение на методите
за детекция
Ефективността на системите
за детекция може да бъде опреде-

лена на база няколко фактора. Някои
от използваните критерии за оценка са възможността за локализация
на теча, скоростта на отчитане и
способността за установяване размера на изтичането. По отношение
на възможността за локализация,
единствено техниките, основаващи
се на изчисление на масов/обемен
баланс и точковият анализ на налягане не могат да предоставят информация за мястото на теча. Прецизността на локализация също се
изменя от метод на метод. С някои
техники местоположението може
да се определи с голяма точност, докато с други, като софтуерните методи, може да се даде само приблизителна представа. В такива случаи, за откриване на точното място на теча, е необходимо и патрулиране на персонал покрай газопровода.
По отношение на времето за детекция, най-бавни са нетехническите методи. Оптичните технологии
са със средна скорост на отчитане, когато устройствата са монтирани върху дрон, тъй като това позволява по-бързото покриване на големи разстояния. Когато оптичните детектори са използвани от
патрулиращ персонал, времето за
детекция нараства значително.
Всички други методи могат да установят наличието на теч в реално време или в рамките на няколко
минути след възникването му.
Възможността за оценка размера на
теча не е налична при кабелните
сензори, почвения мониторинг, ултразвуковите дебитомери, точковия
анализ на налягане и обработката
на цифрови сигнали.
Важен параметър при сравняване
ефективността на системите за
детекция на течове е чувствителността. Въпреки това, сравнението
по отношение на този показател не
е лесна задача, тъй като за различните методи той се изразява по
различен начин. Например чувствителността на изчислителните методи обикновено се представя като
процент от номиналния дебит в
газопровода или като минимален
дебит, подлежащ на отчитане, докато при други системи за нея се
съди по концентрацията на газа.
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Нова технология превръща
светлината в енергия с
помощта на фоточувствителни наночастици
У

чени от американския университет Райс в Хюстън, Тексас, демонстрираха нов ефикасен начин за улавяне на енергия от слънчевата светлина - чрез разделяне на водни молекули. Иновативната технология,
описана в журнала „Nano Letters“ на
Американската химическа общност,
работи с конфигурация от фоточувствителни златни наночастици,
които прехвърлят събраната слънчева енергия на електрони в силно
възбудено състояние, наричани още
„нажежени електрони“.
„Нажежените електрони могат да
отключат много полезни химични
реакции, но и се разпадат много
бързо, затова е трудно да се оползотвори енергията им“, обяснява
ръководителят на проучването Изабел Томан, доцент по електрическо
и компютърно инженерство и по
химия, материалознание и наноинженерство в Райс. „Така например поголямата част от енергийните загуби в най-добрите съвременни фотоволтаични слънчеви панели са в
резултат на нажежените електрони, които се охлаждат за части от
секундата.“
Улавянето на тези високоенергийни електрони, преди те да изгубят
енергията си, може да позволи на
доставчиците на соларни мощности
значително да увеличат ефективността си при преобразуването на
енергия, както и да отговорят на
различните регионални изисквания за
по-ниска цена на слънчевата електроенергия, твърдят още изследователите от университет Райс.
Фоточувствителните наночастици, които Томан и колегите й
изучават, превръщат светлината в
плазмони – вълни от електрони, ко38

ито „плават“ по металната повърхност на наночастиците. Плазмоните са високоенергийни, но краткотрайни кванти на плазмените трептения. Изследователите от Райс и
други университети обаче са намерили начин да задържат тяхната
енергия и да я превърнат в топлинна или светлинна. Томан и екипът й
от специализанти – Хосейн Робатжази, Шах Мохамед Бахаудин и Клои
Дойрон – създават система, която
използва създадената от "нажежените" електрони енергия, за да раздели молекули вода на кислород и водород. Кислородът и водородът от своя
страна захранват горивните клетки, които произвеждат електричество чисто и ефективно.
За да може да оползотвори "нажежените" електрони, екипът на Томан
първо трябва да намери начин да ги
отдели от съответстващите им
електронни дупки – нискоенергийните състояния, които електроните
напускат, когато получат първия си
плазмонен заряд. Една от причините
нажежените електрони да имат
кратък живот е тенденцията бързо
да освобождават енергията си и да
се връщат обратно в нискоенергийно състояние. Единственият начин
да се избегне това е да се създаде
система, която разделя електроните от електронните дупки изключително бързо, обясняват изследователите от Райс.
„Искахме да намерим ново решение на проблема, затова предприехме нетрадиционни мерки; вместо да
изтегляме "нажежените" електрони,
създадохме система, която отвежда електронните дупки от тях. Тази
система на практика работи като
сито или мембрана – дупките преминават през нея, но нажежените елек-

трони не, така че те остават на
повърхността на наночастиците“,
разказва Томан.
Иновативната система използва
три слоя материали, за да постигне
този ефект. Най-долният е тънък
лист лъскав алуминий, покрит с тънък
слой прозрачен никелов оксид. Върху
него са разпръснати плазмонни златни наночастици във формата на дискове с диаметър 10 до 30 нанометра.
Когато светлината се срещне с частиците, било то директно или като
отражение от алуминия, тя се превръща в "нажежени" електрони. Алуминият привлича получените електронни дупки, а никеловият оксид им позволява да преминат, като в същото
време действа като бариера за нажежените електрони, които остават прикрепени към златото. След
това учените потапят листа във
вода, което позволява на златните
наночастици да задействат разделянето на водните молекули.
„С тази технология измерихме
ефективност на фотоелектрическия
ток, подобна на значително по-сложните технологии за улавяне на
слънчева енергия, които също така
използват и по-скъпи компоненти“,
коментира Томан.
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Инсинератор в Осло започва
експеримент за забавяне на
климатичните промени
Г

лавният инсинератор за отпадъци
в Осло, Норвегия, започна първия по
рода си експеримент в света за улавяне на въглероден диоксид от изпаренията на изгорения в съоръжението боклук. Основната цел на експеримента е да се разработи технология, която да подпомогне ролята на
отпадъците в инициативата за забавяне на глобалното затопляне.
Инсинераторът „Klemetsrud“ изгаря битови и промишлени отпадъци,
60% от които имат биологичен произход. Количеството отделен въглероден диоксид от съоръжението е
повече 300 000 тона на година, или
0,6% от създаваните от човека емисии в Норвегия. Въглеродният диоксид е основната причина за повишаващите се температури, зачестилите суши и наводнения и покачването на морското равнище.
„Надявам се Осло да може да покаже на другите градове, че е възмож-

но да се уловят вредните емисии от
отпадъците“, обяви кметът на Осло
Мариан Борген по време на церемонията по откриването на инсинератора, който ще използва генерираната от горенето енергия, за да отоплява сградите в града.
Досега високите разходи на подобни технологии затрудняваха улавянето и съхранението на въглерод.
По време на срещата на върха в
Париж за климатичните промени,
която се проведе през ноември м. г.,
близо 200 държави се обединиха в
борбата срещу климатичните промени чрез разработване на нови
технологии за намаляване на парниковите емисии.
Съоръжението ще разполага с пет
резервоара, към които ще се подават
отработените газове чрез система
от тръби и филтри. Предвижда се
инсинераторът да улавя средно 2000
тона въглероден диоксид на година.
Ако експериментът е успешен, до

2020 г. ще бъде изградена и цялостна инсталация. Уловеният въглероден
диоксид след това би могъл да се
доставя до Северно море и да се
използва в нефтените и газовите
находища, където да помогне за повишаване на производството.
„Виждаме потенциал на този пазар в целия свят“, казва Валборг
Лундегаард, ръководител на инженерната дейност в Aker Solutions,
компанията, която разработва
съоръжението.

Учени от CSIRO разработват
гъвкави, печатни соларни клетки
У

чени от австралийската организация за научни и промишлени изследвания (CSIRO) разработват нови материали и процеси, които позволяват производството на тънки,
гъвкави соларни клетки с помощта
на печатни „соларни мастила“. Тези
мастила се използват върху гъвкаво пластмасово фолио с помощта на
набор от процеси, включително нанасяне на покривен слой чрез шприцоване, ситопечат и др.
„Слънчевата енергия е огромен
източник на чиста, устойчива енергия. Тъй като световните енергийни нужди продължават да се покачват, разнообразният набор от евтини соларни технологии е от решаващо значение за отговарянето на
тези енергийни нужди както в развитите, така и в развиващите се
страни“, обясняват от CSIRO.
Учените работят както в областта на органичните фотоволтаици
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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(OPV), така и при соларните клетки
с фоточувствителна боя (dyesensitised solar cells DSSC). Тези технологии се различават по няколко
начина от традиционните слънчеви
клетки, тъй като предлагат по-голяма гъвкавост. Те могат да бъдат
интегрирани към прозорци, рамки на
прозорци, покриви, дори към различни опаковки, а освен това са и по-достъпни, тъй като по-ниската им
цена и лека конструкция може да отговори на енергийните нужди на отдалечени места в развиващите се
страни, допълват изследователи от
организацията. Проучването се провежда от Консорциума за органични
слънчеви клетки на щата Виктория
в Австралия (VICOSC), създаден с изследователска цел между CSIRO, Университет Monasch, Университета в
Мелбърн, BlueScope Steel, Innovia
Security и Robert Bosch. Работата на
консорциума се финансира от правителството на щата Виктория и на

Австралия чрез австралийската
агенция за възобновяема енергия.
Отпечатаните слънчеви клетки са
десет пъти по-малко ефективни от
стандартните слънчеви панели, които са изработени от силиций, но
учените от CSIRO се надяват да
подобрят това.
„Би било прекрасно, ако можем да
постигнем подобна мощност при
значително по-ниска цена. Въпреки
че цената на силиция пада, пластмасата е много по-евтина“, обяснява
ръководителят на групата за интегрирани системи и устройства в
CSIRO Фиона Сколс.
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