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Уважаеми читатели,

Новият брой на сп. Енерджи ревю продължава със серията материали, посветени на актуалната тема за
либерализацията на пазара на електрическа енергия в страната. В специално интервю за изданието
председателят на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)

Мартин Георгиев дава своята експертна оценка за напредъка в развитието на свободния електроенергиен
пазар и коментира необходимите законодателни промени, които да доведат до ускоряване на процеса.

Темата в рубрика „Електроенергетика“ на настоящия брой е фокусирана върху възможностите, които предос-
тавя, автоматизацията на електроразпределителните мрежи. В статията са описани видовете комуникаци-

онни мрежи, използвани в областта, както и различните подходи при автоматизацията на оборудването
и внедряването на системи за управление в електроразпределението.

Материалът в рубрика „Енергийна ефективност“ представя основните видове съвременни решения за
съхранение на топлинна енергия, които спомагат за балансирането на доставката и потреблението на

енергия и допринасят за повишаването на общата ефективност. Разгледани са техните технологични харак-
теристики и области на приложение.

Акцент в рубрика „Атомна енергетика“ са измервателните устройства за определяне
концентрацията на радон в сгради. Статията дава поглед върху най-често прилаганите методи, които

осигуряват получаването на точни и последователни резултати.

Раздел „ВЕИ енергетика“ ще Ви запознае с комуникационната инфраструктура за фотоволтаични
инсталации, която, освен че улеснява поддръжката, позволява на операторите да управляват производство-

то на енергия и да следят за повреди в компонентите на системата.

Статията в рубрика „Топлоенергетика, топлоснабдяване“ обобщава предимствата и недостатъците на
механичните и химичните технологии за отстраняване на отлагания от топлобменни апарати.

Приложението на облак-базирани технологии в компаниите от нефтения и газовия сектор е пред-
мет на рубрика „Газ, нефт, въглища“. Сред ползите, които предлагат тези системи, е сигурност при споделяне-
то на софтуер и данни с чувствителен характер, както и възможност за ефективна работа на специалистите

от разстояние.

Приятно четене!

15 24 28 38
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Фирма Хидросист предлага на пазара генератори с постоянни магнити
Хидросист разработва генератори с постоянни магнити за производство

на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, съобщиха за сп.

Енерджи ревю от компанията. „Те са с мощност от 5 kW до 5 MW, произ-

веждат се с вертикална или хоризонтална ос. Генераторите с ниска скорост

имат планетарна предавка, която позволява да се произвежда електрически

ток от бавно течащи води и ниска скорост на вятъра. Вертикалноосевите

генератори се използват предимно с водни турбини и вертикални вятърни

турбини до 50 kW. Достигат 40% от мощността си още при 20 об./мин. и

работна скорост от 60 до 120 об./мин. Този тип генератори са много под-

ходящи за когенерации.

Другият тип генератори са със скорост на въртене от 150 до 350 об./

мин. При тях няма предавка и са предназначени за директен монтаж. Изпол-

зват се с вятърни, водни и газови турбини. Всички генератори са с магнити

от неодим NeFeB с висок клас на покритие. Иновативният ротор предпазва

магнитите от размагнитване и гарантира 20 години живот на генератора.

Всеки генератор се изработва съобразно изискванията на клиента. „По-

стигането на висока мощност при ниски обороти увеличава производител-

ността на годишна база, което спомага за по-бързата възвръщаемост на

инвестицията и по-ниска цена на произведената електроенергия“, допълниха

от Хидросист.

Siemens и Gamesa се обединяват в производството на вятърни турбини
Siemens и Gamesa подписаха обвързващо споразумение за сливането на

отдела за вятърна енергетика на Siemens с испанската компания. Обединя-

ването ще доведе до създаването на най-големия производител на вятърни

турбини в света. Siemens ще държи 59% от дяловия капитал, докато за

акционерите от Gamesa остават 41%. Очаква се новата компания да е с 69

GW инсталирани досега мощности в световен мащаб и годишен оборот от

9,3 млрд. евро. Централата на комбинираната компания ще е в Испания,

където се предвижда да стане и търговската й регистрация.

„Като водещ производител на вятърни турбини, особено на нови пазари,

Gamesa е идеалният партньор за нас. Обединяването на усилията ни ще

даде възможност за предлагане на много по-широка гама от продукти,

услуги и решения, отговарящи на изискванията на клиентите. Това сливане

ще постави Siemens и Gamesa в най-добрата позиция при прехода на инду-

стрията към по-ниските цени на възобновяемата енергия за потребители-

те“, заяви Лиса Дейвис, член на Управителния съвет на Siemens.

Сделката ще бъде приключена през първата четвърт на 2017 г.

Изграждането на интерконектора България - Румъния се извършва по график
Първата междусистемна газова връзка България - Румъния ще бъде въве-

дена в експлоатация до края на годината. Това стана ясно по време на

инспекцията на строителната площадка на интерконектора Русе - Гюрге-

во, в която се включиха заместник-министърът на енергетиката Жечо

Станков, президентът на Румъния Клаус Йоханис, заместник-председате-

лят на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ Делян Димитров и др.

Дейностите по изграждането на интерконектора се извършват по гра-

фик, а с наличието на добри резултати от проучванията за нефт и газ в

Черно море България може да се превърне в нетен износител на природен газ

за региона, информира Жечо Станков при проверката.

„Максималният капацитет на интерконектора е 1,5 млрд. м3/год., което

количество се равнява на 50% от потреблението на природен газ в стра-

ната“, поясни заместник-министърът.

Строителните работи за основния газопровод се извършват от SC Habau

PPS Pipeline Systems SRL, Плоещ, а срокът за изпълнение на поръчката е 119

календарни дни от подписването на договора през април т. г. Интерконек-

торът е с обща дължина 25 км, от които над 15 км на българска територия

и над 7 км - на румънска. Ще бъде изграден и 2 км подводен преход през река

Дунав, включващ основен и резервен газопровод.
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Германски фирми представиха опита си в енергийното саниране на сгради
в София Утвърдилите се в Германия успешни модели в сферата на енергийната

ефективност бяха представени по време на конференцията „Енергийно са-

ниране на сгради – добри практики от Германия и потенциалът в България“,

която Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и меж-

дународната консултантска фирма eclareon проведоха на 21 юни т. г.

В рамките на събитието експерти от България очертаха пътя към обно-

вяването на сградния фонд в страната и постигането на почти нулево

енергийни сгради, а представители на четирите гостуващи германски фир-

ми – Enetronx, Deutsche Energiesysteme, MTU Onsite Energy и Testo – предста-

виха опита си в област енергийна ефективност. Редица експерти изнесоха

презентации на темите „Възможностите за бъдещо развитие на национал-

ната програма за енергийна ефективност“, „Високоефективни енергоспес-

тяващи сгради“, „Опит и концепции за енергийно саниране на многофамилни

жилищни сгради в Германия и Източна Европа“ и др.

На 22 и 23 юни бяха организирани и индивидуални срещи при закрити врати

между четирите германски компании и представители на някои от 20-те

български участници в конференцията. Планувани бяха общо 34 делови сре-

щи, на които се обсъдиха възможностите за партньорство между двете

страни.

България и Словакия си сътрудничат в проучването за изграждане на
газопровода Eastring Меморандум за разбирателство между газопреносните оператори на Бълга-

рия и Словакия бе подписан в рамките на 14-ата годишна конференция на Gas

Infrastructure Europe (GIE), която се проведе на 9 и 10 юни т. г. в София.

Булгартрансгаз и словашкият газопреносен оператор Eustream ще си

сътрудничат при проучването на възможностите за изграждане на газопро-

вода Eastring. На подписването на Меморандума присъстваха министърът на

енергетиката Теменужка Петкова и министърът на икономиката на Слова-

кия Петер Зига. „Газопроводът Eastring би могъл да се реализира с минимални

разходи, тъй като ще се използва съществуващата инфраструктура“, заяви

министър Петкова.

Двете страни отбелязаха, че проектът Eastring може да играе ключова

роля за създаване на Южния коридор и се ангажираха да представят прогре-

са по изграждането на газопровода на най-високо равнище в Европейския

съюз. България и Словакия ще работят за включването на проекта в списъка

на проекти от общ интерес на Европейската комисия, като това допълни-

телно ще осигури максимална подкрепа от страна на ЕС при финансирането

му.

Предвидено е Eastring да свърже газопреносните системи на България,

Румъния, Словакия, Украйна, Унгария и Чехия, като така ще осигури и коридор

за ефективен пренос за диверсификация на източниците и маршрутите на

природен газ. Подобни двустранни споразумения ще бъдат сключени и с ос-

таналите участници в проекта.
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Проведе се семинар за енергийна ефективност на сгради в рамките на
конкурс Екообщина На 16 юни т. г. се проведе последният семинар в рамките на конкурс

Екообщина на тема „Подобряване на енергийната ефективност на обще-

ствените и жилищните сгради“. Организатор на инициативата е Посол-

ството на Франция в България в партньорство с Министерството на ре-

гионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната

среда и водите, Българската асоциация по водите и др.

По време на събитието директорът на дирекция „Жилищна политика“ към

МРРБ Гергана Благиева направи преглед на изпълнението на Националната

програма за енергийна ефективност на жилищните сгради и представи добри

практики, прилагани от българските градове. Официалните гост-лектори

от Франция, представители на община Рюел-Малмезон и метрополия Нант,

споделиха добри практики за енергийна ефективност на обществените сгради

и представиха проект за термично саниране на многофамилните жилищни

сгради във Франция.

Целта на конкурса Екообщина е с помощта на френско-българския опит

в сферата на градските услуги да бъдат насърчени общините за изпълнени-

ето на образцови проекти в сферата на устойчивото развитие.

България ще кандидатства с четири енергийни проекта по плана „Юнкер“
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова съобщи, че проекти от

българския енергиен отрасъл ще кандидатстват за финансиране по плана

„Юнкер“. Страната ще използва средствата от Европейския инвестиционен

план за реализиране на ключови инфраструктурни енергийни проекти.

Четирите проекта, с които България ще участва по европейския план за

финансиране „Юнкер“, са на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и

са на обща стойност 245 млн. евро.

„ЕСО успя да привлече над 45 милиона евро безвъзмездно финансиране за

реализацията на пет електропровода, включени във втория списък на про-

екти от общ интерес за ЕК“, отбеляза министър Петкова.

Проектите на ЕСО са първите от енергийния сектор в България, които

са одобрени за европейско финансиране чрез Механизма за свързване на Европа.

За реализацията им е осигурено и собствено финансиране, но за да бъдат

приключени успешно, ще бъдат необходими и средства по европейския инве-

стиционен план.

Изложението за вятърна енергия WindEnergy Hamburg ще се проведе през
септември Водещото в световен мащаб изложение за вятърна енергия WindEnergy

Hamburg ще се проведе за втори път от 27 до 30 септември т. г. След

успешното стартиране на форума през 2014 г. организаторите от Hamburg

Messe und Congress очакват на тазгодишното издание да участват 1200

изложители, които ще представят иновативните си продукти на площ от

над 65 000 кв. м, разпределена в 9 изложбени зали.

„WindEnergy Hamburg предоставя платформа за стотици компании, кои-

то са изцяло ангажирани с намирането на решения за огромните предиз-

викателства на съвремието ни – борбата с климатичните промени, реду-

циране емисиите на въглероден диоксид и трансформиране на енергийните

пазари по икономически приемлив начин“, отбелязва президентът и изпълни-

телен директор на Hamburg Messe und Congress Бернд Ауфдерхайде.

На изложението ще участват производители на турбини, доставчици на

оборудване, разработчици на проекти и енергийни компании. Големите про-

изводители от вятърния сектор, желаещи да представят продуктите и ус-

лугите си в Хамбург, вече са резервирали изложбеното си пространство.

Сред тях са Enercon, Gamesa, GE, Nordex, Senvion, Siemens Wind Power, Vestas

и др.

Тази година, паралелно с WindEnergy Hamburg, за първи път ще се про-

веде конференцията WindEurope, на която ще бъдат дискутирани полити-

чески, технически и научни въпроси от областта на вятърната енергети-

ка.
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Интелигентното интегриране на ВЕИ бе акцент на Intersolar и ees Europe 2016
Общо 1077 изложители взеха участие на водещото търговско изложение

за соларната индустрия Intersolar Europe и съпътстващото го изложение за

батерии и системи за съхранение на енергия ees Europe. Успехът на двете

изложения, които се проведоха от 22 до 24 юни т. г. в Мюнхен, беше очакван

за организаторите от Solar Promotion, след като изложбените площи бяха

напълно резервирани два месеца преди началото им.

Ключов акцент на тазгодишните издания на Intersolar и ees Europe бе

интелигентната възобновяема енергия и интегрирането й в мрежите. Изло-

женията обвързаха темите за производство, съхранение, интегриране и

управление на енергията. Централно място беше отредено и на интелиген-

тните технологии за анализ и оптимизация на производството и консума-

цията на енергия.

ees Europe отбеляза значителен ръст – изложбените площи бяха с 40%

повече, а броят на изложителите се увеличи с 35%. Впечатляващ бе и броят

на фирмите, представящи иновативни решения за съхранение на енергия на

двете изложения – общо 369. Над 43 000 посетители от 160 държави отново

превърнаха Intersolar и ees Europe в събитията с най-силно международно

участие в индустрията. През 2017 г. изложенията ще се проведат от 31 май

до 2 юни.

Посетители от цялата страна разгледаха АЕЦ Козлодуй в Деня на
отворените врати Общо 535 посетители от цялата страна разгледаха работата на АЕЦ

Козлодуй в Деня на отворените врати в предприятието, който се прове-

де на 11 юни т. г. В рамките на посещението гостите се запознаха с

командните и машинните зали на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на АЕЦ

Козлодуй.

В Информационния център на посетителите бяха предоставени печатни

издания за дейността на дружеството и бяха прожектирани филми, просле-

дяващи над 40-годишната история на атомната централа. Най-атрактив-

ни за гостите бяха интерактивните дисплеи, предоставящи информация за

технологичния процес в АЕЦ, както и виртуалният тур на площадката на

централата, споделиха от АЕЦ Козлодуй.

По време на Деня на отворените врати беше извършена и демонстрация

за бързо гасене на пожар, проведена от Районна служба "Пожарна безопас-

ност и защита на населението – АЕЦ "Козлодуй". С мобилната лаборатория

за радиоекологичен мониторинг в реално време бяха демонстрирани измер-

ванията на радиационните и метеорологичните параметри на околната

среда.

Нови рекорди във ВЕИ сектора през 2015 г.
Проучване на международната организация REN21 показва, че изминалата

2015 г. е била рекордна за ВЕИ сектора по отношение на инвестиции и брой

инсталации. REN21 обединява енергийни експерти, представители на влас-

тта и неправителствени организации от цял свят.

Според авторите на проучването общо около 147 GW инсталирана мощ-

ност са добавени към световния капацитет за производство на зелена енер-

гия, с които в края на м. г. той е достигнал 1848 GW. Най-много нови ВЕИ

инсталации са реализирани в Китай, САЩ, Япония, Обединеното кралство и

Индия.

„Новоинсталираните 147 GW, предимно фотоволтаични и вятърни цент-

рали, са индикатор, че тези технологии са конкурентоспособни в момент,

когато цените на изкопаемите горива са рекордно ниски“, коментира из-

пълнителният секретар на REN21 Кристин Линс.

Инвестициите във ВЕИ сектора в световен мащаб през 2015 г. са били

на стойност 286 млн. щатски долара. Въпреки отчетения спад на инвести-

циите в Европа до 21%, в момента ВЕИ задоволяват 44% от нуждите за

електрическа енергия в ЕС.
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Apple учредява компания за търговия с възобновяема енергия
Apple предвижда да учреди дъщерна компания с име Apple Energy, чрез

която да продава излишната електроенергия, генерирана от водородните

горивни клетки и фотоволтаичните панели на покрива на новата офис цен-

трала в Купертино, Калифорния. Според подаденото до Щатската федерална

енергийна комисия заявление за създаване на фирмата, Apple Energy ще търгува

и с енергия от соларни паркове, водноелектрически централи и биогазови

инсталации на територията на САЩ.

Google и Apple са сред най-големите ВЕИ инвеститори извън сектора на

енергопроизводството. Миналата година Apple инвестира 850 млн. щатски

долара за изграждането на соларен парк с мощност 130 MW южно от Сан

Франциско. Фирмата планира да използва зелена енергия за захранване на

всичките си центрове за данни, както и за повечето си магазини и офиси.

Nordex инсталира най-високата вятърна турбина в света
Nordex инсталира най-високата в света вятърна турбина в Хаусбай, гер-

манската провинция Рейнланд-Пфалц. С височина на главината от 164 m и

дължина на ротора от 65,5 m, общата височина на съоръжението достига

близо 230 m. Турбината се намира на около 100 km от Франкфурт на Майн,

във вятърния парк „Хаусбай-Бикенбах“, който е разработен от компанията

Kreuzberger & Spengler Regenerative Energie. Хибридната кула е изградена от

100-метрова бетонна част и два тръбни стоманени сегмента.

През последните 10 години тази конструкция е използвана за над 500

ветрогенераторни системи на Nordex. С обща височина от малко под 230 m

и височина на долния връх на лопатката от 100 m, турбината модел N131/

3300 ще може да използва въздушни слоеве, осигуряващи по-висока годишна

производителност. В същото време, тя ще е изложена на по-малко турбу-

ленция в хълмистия и силно залесен терен. Турбината е специално проекти-

рана за региони с ниски средногодишни скорости на вятъра до 7,5 m/s.
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   ирма ВМЛ-КОНСУЛТ извършва

сертифициране на сгради и обследва-

не за енергийна ефективност съглас-

но Закона за енергийна ефективност,

информираха от офиса на компания-

та. "ВМЛ-КОНСУЛТ има законно пра-

во и разполага с богати теоретични

и практически възможности за: раз-

работване на инвестиционни проек-

ти по част „Енергийна ефектив-

ност“; извършване на оценка за съот-

ветствие на инвестиционен проект

по част „Енергийна ефективност“ и

изготвяне на доклад; издаване на

„Енергиен паспорт“, който удостове-

рява енергийните характеристики на

сградата до издаване на първия сер-

тификат. Също така ВМЛ-КОНСУЛТ

осъществява и пълно енергийно об-

следване на функциониращи сгради и

издава сертификати за тях.

Всички тези дейности се осъще-

ствяват от ерудираните и високо-

квалифицирани специалисти, които

са служители на ВМЛ-КОНСУЛТ. Раз-

полагаме със съвременни техничес-

ки средства за енергийно обследва-

не и специализирани софтуери за

компютърно енергийно моделиране

на сгради", коментираха от фирма-

та.

Списъкът със завършени проекти

на компанията включва обследване

за енергийна ефективност на реди-

ца детски ясли, детски градини, учи-

лища в цялата страна, централни-

те сгради на НАП-София и НАП-Плов-

див, болница в Полски Тръмбеш, об-

ществени сгради в София, както и

жилищни сгради в много други гра-

дове, сред които Добрич, Търговище,

Габрово, Севлиево, Сливен, Мизия,

Гоце Делчев и др.

„Предимствата на ВМЛ-КОНСУЛТ

са конкурентни и ниски цени, каче-

ствено изпълнение, голям опит в

областта на енергийната ефектив-

ност. Екипът на фирмата има об-

следвани над 500 обекта в цялата

страна - жилищни и обществени

сгради (училища, детски градини,

детски ясли, общински сгради и др.).

За дейността си притежаваме сер-

тификати за изпълнения изисквани-

ята на стандарти БДС EN

ISO9001:2008, BS OHSAS 18001,

ISO14001, издадени от ТЮФ Рейн-

ланд България“, поясниха още от

компанията.

ВМЛ-КОНСУЛТ предлага
енергийно обследване и
сертифициране на сгради
Ф

ВМЛ-КОНСУЛТ предлага
енергийно обследване и
сертифициране на сгради
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   а 16 юни т. г. в София ВиВ Изо-

матик и Phoenix Contact проведоха

съвместен семинар, на който бяха

представени новите продукти на

германския производител в област-

та на електроапаратурата, автома-

тизацията и ИТ инфраструктурата.

Специален гост на събитието бе

директорът на отдел „Износ за Ев-

ропа, Западна Азия и Северна Афри-

ка“ Карстен Тонк. В рамките на

първата част на семинара той

представи пред гостите най-нови-

те продукти от каталога на Phoenix

Contact за 2016 г. – ново поколение

индустриални компютри, облачни

системи за PROFINET, мощни арес-

тори за мълниезащита, захранвания,

модулни конектори, кримпващи ин-

ВиВ Изоматик и Phoenix Contact
проведоха семинар за
представяне на нови продукти

струменти, както и нов преносим

принтер за термален печат на мар-

кировки.

По време на втората част на

семинара бяха разгледани съвремен-

ни технологии и решения с приложе-

ния в инфраструктурни проекти -

защити от пренапрежения, право-

токови захранвания и UPS системи,

и нови технологии за мониторинг,

базирани на безжични комуникации.

Те осигуряват независима и надеж-

дна връзка, която преминава през

директно интегрирани в контролна-

та апаратура модеми, които кому-

никират чрез различни достъпни

стандарти. Бяха представени и ня-

кои реализирани в Европа проекти,

при които особеностите на околна-

та среда изискват специфични ре-

шения за отдалечен достъп.

Семинарът завърши в шоурума на

ВиВ Изоматик, където посетители-

те имаха възможност да зададат

въпроси и да се запознаят на живо с

предлаганите изделия.

Н

ВиВ Изоматик и Phoenix Contact
проведоха семинар за
представяне на нови продукти
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Как оценявате напредъка на страната по отношение

пълната либерализация на пазара на електроенергия?

Либерализацията на електроенергийния пазар в Бълга-

рия започва през 2004 г. и въпреки многото съпътства-

щи регулаторни промени се развива по устойчив начин,

достигайки към момента 60% ефективен дял, около 15

000 консуматори и над 140 търговци. Този успех се дължи

на общите усилия на търговските участници и инсти-

туциите, както и на доверието, което беше изградено

в клиентите към конкурентния електроенергиен пазар.

През последните 3 години се наблюдава засилено

преминаване на потребители от регулиран към свобо-

ден пазар, като делът на свободния пазар се увеличава

постепенно със 7%-12% на годишна база за сметка на

дела на регулирания пазар. Така в края на 2015 г. на

свободен пазар се търгуват 55% от електроенергията,

а 45% на регулиран. Основна движеща сила за премина-

ването на клиенти от регулирания сегмент към свобод-

ния са конкурентните цени и качеството на услугите,

предлагани от търговците на конкурентния пазар.

Положителна роля за напредъка на либерализацията на

пазара играе улесняването на процедурата за излизане

на свободен пазар на малките стопански и битовите

потребители (от 1 април т. г.), които не притежават

електромери с дистанционно отчитане. Тази процедура

дава тласък на развитието на сегмента на най-малки

бизнес и битови клиенти. Също така, стартирането на

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) с "пазар ден

напред" е важна крачка в правилната посока, тъй като

борсата е много необходим инструмент за търговците

за управление на портфолиата си на дневна база.

Притеснително за участниците на пазара е отправе-

ното предложение в предварителния доклад на Светов-

ната Банка: „БНЕБ да се превърне в ексклузивен/задъл-

Диалогът със
заинтересованите страни
е основен фактор за
успешната либерализация
на електроенергийния пазар

жителен канал за физическа търговия с електрическа

енергия в България„. Подобна промяна би представлявала

забрана на съществуващите двустранни договори меж-

ду производители, търговци и потребители на електри-

ческа енергия, което ще се отрази много негативно върху

развитието и конкуренцията на пазара на електроенер-

гия в страната. Такава промяна ще създаде предпостав-

ки за изкуствено определяне на цената чрез контроли-

ран вход на производители, имайки предвид доминантна-

та позиция на централите в БЕХ, съответно купувачите

(търговци и потребители) ще се превърнат в ценово

приемащи участници, поради липсата на алтернативни

канали за покупка на електроенергия. Също така, търгов-

ските участници в България ще бъдат поставени в дис-

криминационна позиция спрямо участниците от съседни-

те пазари, които имат свободата и гъвкавостта да

извършват свободна търговия и да управляват рискове-

те чрез двустранни договори. Като краен резултат

въвеждането на задължителна търговия и през БНЕБ, и

Мартин Георгиев, председател на
УС на Асоциацията на търговците

на електроенергия в България
(АТЕБ), пред сп. Енерджи ревю

Диалогът със
заинтересованите страни
е основен фактор за
успешната либерализация
на електроенергийния пазар
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премахване на двустранните договори, ще доведе до ре-

регулация и централизация на пазара.

Отбелязвам, че пазарен модел с ексклузивна търговия

на електроенергия само през енергийна борса се прилага

единствено в Румъния от страните с либерализирани

енергийни пазари в Европа. Моделът в Румъния се доказа

като неуспешен, в резултат на което са в ход промени

в румънския Закон за енергетика, които отменят задъ-

лжителната търговия през местната борса OPCOM.

Необходими ли са промени в нормативните документи,

регулиращи търговията на електроенергия?

Основен фактор за запазване на положителното раз-

витие на либерализацията на електроенергийния пазар е

планираните регулаторни промени за: изменение на функ-

циите на Националната електрическа компания (НЕК);

въвеждането на пазарен механизъм за компенсиране на

производителите с дългосрочни договори; модел за защи-

та на уязвимите потребители; подпомагане на големи-

те индустриални енергийни консуматори; и други да бъдат

направени в диалог със заинтересованите страни. В ис-

торически план сме били свидетели на регулаторни про-

мени, въведени без обсъждане със засегнатите страни,

които в последствие са се оказали неуспешни и са търпели

корекции. За да може да се запази позитивната тенден-

ция на развитие на пазара и да не се разрушава трудно

изграденото доверие в него, трябва се избягват недобре

координирани с пазарните участници промени. От АТЕБ

винаги сме отворени за диалог на ръководно и експертно

ниво с институциите за споделяне на нашия опит и доб-

ри практики от България и Европа.

За осъществяване на пазарно обединение (market

coupling) на българския електроенергиен пазар с пазари-

те на съседните страни и впоследствие включването

на страната в Единния европейски енергиен пазар е

необходимо да бъдат премахнати съществуващите от

години ограничения върху износа (цени за пренос и

достъп), както и въведените от юли 2015 г. ограниче-

ния върху вноса (5% вноска във Фонд „Сигурност на

електроенергийната система“). България е единстве-

ната страна в Европа с такси върху електроенергия-

та, предназначена за внос и износ, в разрез с европей-

ските директиви и регламенти. Това е и една от при-

чините от началото на годината досега да се наблюда-

ва спад на износа с над 50% спрямо същия период за

миналата година. Начисляването на такси върху вноса

и износа на електроенергия води до фрагментиране на

енергийните пазари и пречи на процеса на обединение,

в резултат на което производителите и потребители-

те на електроенергия в България не могат да се възпол-

зват пълноценно от възможностите, които предлагат

пазарите в съседни страни.

Друг важен момент за пазарните участници ще бъде

влизането в сила на окончателния вариант на наредба-

та за намаляване на тежестта, свързана с разходите

за енергия от възобновяеми източници. Наредбата се

явява държавна помощ за българската енергоинтензив-

на индустрия, като намалява размера на зелената ком-

понента в таксата "задължения към обществото". Към

момента се очаква нотификация на документа от Евро-

пейската комисия. Една от слабите страни на наредба-

та е липсата на работещ механизъм за възстановяване

на цена "задължения към обществото" (ЗО) от НЕК към

доставчици, които от своя страна трябва да я възста-

новят на своите клиенти, отговарящи на съответни-

те критерии. Считаме, че това е сериозен пропуск,

който може да предизвика грешки, финансов риск, зло-

употреби и верижна задлъжнялост между участниците

на свободен пазар. Доставчиците нямат капацитета и

контролните инструменти за възстановяване на добав-

ката и това не би трябвало да влиза в техните право-

мощия. Отстъпката от цената ЗО е държавна помощ

и следователно трябва да е ангажимент на държавата

и не следва да се въвличат трети страни (доставчици-

те), които нямат пряко отношение към политиката за

насърчаване на бизнеса, към верифицирането на крите-

риите за държавна помощ и достоверността на изме-

рените данни. Редно е предприятията, получили удосто-

верение за ползване на помощ по наредбата, да пред-

ставят пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ)

или друг държавен фонд исканията за възстановяване,

а не към техните доставчици.

Смятате ли, че българските потребители са достатъ-

чно добре информирани за ползите от участието на

свободния електроенергиен пазар?

Вече бяха проведени няколко обучителни семинара от

страна на институциите за либерализацията на елек-

троенергийния пазар, но те бяха направени в много

кратък срок и вероятно не достигнаха до масовата част

от обществото. Битовите потребители имат нужда

от повече информация за процедурите и предлаганите

от търговците продукти, за да могат да вземат реше-

ние да излязат на свободния пазар. Към момента те

нямат реален ценови стимул да преминат на свободен

пазар, където да могат да избират доставчика си на

ток, но това вероятно ще се промени в средносрочен

план. Пазарът на електроенергия за бита е още в нача-

лен етап и тепърва ще се развива като услуги и цени

и вярвам, че компаниите, които имат интерес да дос-

тигнат до домакинствата, ще подсигурят необходимия

достъп до информация, така че да улеснят избора им.

Според Вас по какъв начин би се отразило евентуално

повишение в регулираните цени за електроенергия върху

свободния енергиен пазар?

Цената е основният движещ фактор в миграцията на

клиенти от регулиран към свободен пазар. За стопански-

те потребители беше изгодно още от създаването на

либерализирания пазар да сменят доставчика си на елек-

троенергия. Естествено е едно увеличение на регулира-

ните цени да ускори процеса на либерализация, но това,

което се случва, е точно обратното. С последното си

решение, което влезе в сила от 1 юли т. г., КЕВР нама-

лява цената на електроенергията за стопанските потре-

бители на регулиран пазар, като по този начин стимули-

ра тяхното оставане в този пазарен сегмент и забавя

темпото на развитие на пазара в страната.
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Ниво 2 - вторична подстанция
Вторичните подстанции играят ключова роля в развитието на

разпределителната мрежа. В миналото второто ниво (вторичните

подстанции) бяха виртуално премахнати. Сега им се обръща повече

внимание. Тук се изисква сериозно инвестиране заради големия брой

елементи. В случая се препоръчва мащабируемо решение:

Оптимизиране в разпределителната мрежа

• Поддържане на напрежението в граници (напр. съгл. EN 50160);

• Записване нивото на използване на работещото оборудване;

• Непрекъснато следене и анализ на компонентите на енергий-

ната мрежа;

• Обезпечаване и прехвърляне на съответните данни от из-

мерване на енергията;

• Подробни енергийни отчети съгл. EN 50160 за документира-

не и анализ на отказите;

• Минимизиране на прекъсванията и престоите;

• Целева оптимизация на развитието на разпределителна-

та мрежа;

Ниво 3 - Децентрализирано разпределение /

генериране
Основната идея на разпределеното измерване изисква "отдале-

чените" измервателни устройства да бъдат инсталирани на най-

ниското ниво. Третото ниво представлява захранващите кабели,

сградните табла, децентрализирани генериращи мощности, точ-

ки на свързване за клиенти със специални договори. За това ниво

се изискват компактни и икономични измервателни устройства

като UMG 103. Допълнително за ВЕИ се ползват по-висококачестве-

ни анализатори за качеството на енергията от типа на UMG 605.

Комуникационното свързване се осъществява в местната раз-

пределителна станция. Ако няма съществуваща инфраструктура,

свързването с традиционни кабели (мед / оптика) не е икономичес-

ки целесъобразно. По тази причина следва да се обмисли препраща-

нето на измервателните данни по силовата мрежа (PLC - Power

Line Communication) или чрез мобилни такива.

Вашите предимства от мониторингови системи на три нива:

• Повишена достъпност;

• Намаляване на престоите;

• Понижаване загубите от пренос, разпределение и нетехни-

чески загуби;

• Подобрено управление на децентрализираните генериращи

мощности (напр. фотоволтаици, ВЕЦ, биогаз и др.);

• Регулиране/следене на напрежението във вторичните под-

станции;

• Изпълняване на законовите и специфични за потребителя до-

говорени изисквания;

• Следене качеството на енергията (напр. съгл. EN 50160);

• Включване на нови технологии (напр. електромобили, акуму-

лиране);

• По-бърз анализ на повредите;

• Солидна основа за планиране на мрежата;

• База данни за КИП

Идеята за централизирано широкообхватно измерване изисква из-

мервателните устройства да бъдат инсталирани на всички три нива.

 Отбелязваме, че интелигентните разпределителни мрежи изис-

кват техника на измерване (клас на точност, честота на скани-

ране и т.н.) с по-големи възможности от класическите промишле-

ни системи за мониторинг.

Janitza предлага висококачествени технически решения според

конкретните нужди. Това намалява значително разходите за из-

мервателен канал - както за самото устройство, така и за ця-

лата система.

За осигуряване на детайлен мониторинг на електроразпредели-

телната мрежа, в бъдеще измерването ще се извършва на три нива:

• Главна подстанция (високо напрежение);

• Вторични подстанции (средно напрежение);

• Захранващи кабели / сградни табла / децентрализирани ге-

нериращи мощности / точки на свързване за клиенти със специ-

ални договори

Ниво 1 - главна подстанция
При настройка на мониторингови системи се препоръчва пира-

мидалният подход спрямо трите нива на следене. Ниво 1 съответ-

ства на клас А анализатори на енергия от висок клас, свързани към

захранващите клеми на главната подстанция. Типични примери на

приложение са захранвания, точки на пренос от главни доставчици

или значими изводи към критични основни клиенти. Тук от основно

значение са анализатори качеството на енергия клас А, сертифи-

цирани в съответствие с IEC 61000- 4-30.

В допълнение към прецизното мерене на мощност / енергия,

качеството на енергията с многото параметри за следене тук

е на преден план.

Многобройните интерфейси и протоколи гарантират лесна си-

стемна интеграция (контролна зала, SCADA, GIS).  В допълнение към

представяне на оперативното състояние и движението на това-

рите в централната контролна зала, се инсталира отделна пара-

лелна система за анализ качеството на енергия и планиране на

мрежата в много случаи.

Измерване и наблюдение на високо, средно

и ниско напрежение - решения за пренос и

разпределение от Janitza

Измерване и наблюдение на високо, средно

и ниско напрежение - решения за пренос и

разпределение от Janitza

1756 София, България

бул. Св. Климент Охридски 13

тел.: 02 963 25 60

e-mail: sofia@weidbul.com

4004 Пловдив, България

ул. Кукленско шосе 60,

тел.: 032 63 64 00

e-mail: plovdiv@weidbul.com
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    а да се използват по най-добрия начин възможно-

стите, които дава автоматизацията на електроразп-

ределителните мрежи, трябва да се обединят комуни-

кационните мрежи, системите за управление и устрой-

ствата на терен. Освен това е необходимо провежда-

нето на достатъчно тестове и проби, за да е сигурно,

че оборудването работи съгласно проектните изисква-

ния. С цел осигуряване на безопасна и ефективна експ-

лоатация на техническите средства, диспечерите на

мрежата и екипите по поддръжка на място също тряб-

ва да бъдат обучени.

Умните релета, автоматичните фидерни прекъсва-

чи и системите за управление на електроразпределени-

ето, например, могат да бъдат настроени да си взаи-

модействат така, че да установят мястото на повре-

дата, да го изолират и да предприемат действия по

възстановяване на енергоподаването. Затова, освен че

трябва да се знае как устройствата и системите ра-

ботят самостоятелно, важно е да се разбере и как те

работят съвместно, тъй като в електроразпределени-

ето обикновено решаването на текущите задачи е

свързано с координация в различна степен.

Комуникационни мрежи
Комуникационните мрежи, като част от електрораз-

пределителните системи, осигуряват събирането на

данни от датчици, обработката на данните и подава-

нето на управляващи сигнали към изпълнителните уст-

ройства. Използването на комуникационните мрежи за

тези цели разширява възможностите на диспечерите

на системата за управление на енергийния баланс и за

справяне с проблеми, свързани с надеждността.

В повечето електроразпределителни системи кому-

никациите са изградени на няколко нива, посредством

които се осъществяват връзките между информацион-

ните и управляващите системи, както и към/от уст-

ройствата на терен. В много случаи се използват кому-

Автоматизация
на електро-
разпределителни
мрежи

никационни мрежи с две нива. Най-често първото ниво

свързва подстанциите и системите за управление на

електроразпределението в диспечерския център. За

изграждането му се ползват високоскоростни оптични

или микровълнови комуникационни канали. Има и елект-

роразпределителни системи, в които на това първо ниво

се ползват системи за диспечерско управление и съби-

ране на данни от тип SCADA. Второто ниво на комуни-

кационните мрежи обикновено свързва подстанциите с

З

Автоматизация
на електро-
разпределителни
мрежи
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устройствата на терен. За целта

се ползват безжични връзки или са-

мите силови линии, по които се пус-

ка и комуникацията.

Подходи при
автоматизацията на
електроразпределителното
оборудване

Автоматизираното превключване

на фидерите се осъществява чрез

автоматично изолиране и преконфи-

гуриране на секции от разпредели-

телните фидери, като за целта вли-

зат в действие датчици, управления,

прекъсвачи и комуникационни систе-

ми. Автоматичните фидерни пре-

късвачи могат да се отварят или

затварят в отговор на настъпило

аварийно събитие, регистрирано на

място в същата подстанция, или по

команда, подадена от друго място.

Съвместната работа на средства

за комуникация и за управление дава

възможност за координиране на мно-

жество прекъсвачи, така че да се

изолират повредените фидерни сек-

ции и енергоподаването да се пре-

насочи през изправните. Тези коор-

динирани действия включват откри-

ване на мястото на повредата (ло-

кализация), изолиране и възстановя-

ване на работата (съкр. ЛИВР).

Ефективното провеждане на из-

броените действия може да редуци-

ра броя на крайните потребители,

при които прекъсванията на елект-

роподаването се случват често, а

така също и да намали средната

продължителност на прекъсванията.

Работата на системите, извършва-

щи ЛИВР, зависи от няколко факто-

ра като: топологията на система-

та от фидери (напр. радиална, по

затворен контур, мрежова); товаро-

вия график; броя на засегнатите

фидерни секции; използваните мето-

ди за управление.

Най-общо, има два основни подхо-

да за автоматизация – централизи-

ран и децентрализиран. При центра-

лизираното превключване следва да

се използват системи за управление

на електроразпределението или та-

кива от тип SCADA за координиране

на операциите, извършвани от авто-

матизираното оборудване, спрямо

множество фидери. При децентрали-

зираното превключване (наричано

понякога също и разпределено или

автономно превключване) се използ-

ват предварително установени логи-

чески алгоритми за локално управле-

ние, по които действа автоматизи-

раното оборудване. В много системи

централизираният и децентрализира-

ният подход се ползват комбинирано.

Времето, което отнема извършва-

нето на действията по ЛИВР, зависи

от последователността на настъпи-

лите събития, от наличните устрой-

ства на терен и от времезакъснени-

ята в комуникационните мрежи. В

централизираните системи се взи-

мат под внимание повече фактори при

избора на оптимален начин за пре-

включване, поради което времето за

ЛИВР е по-дълго. Но в замяна на това

те предлагат повече варианти за

превключването, като се отчитат

особеностите на товаровия график

и други възможни усложнения. Децен-

трализираните системи обикновено

превключват измежду няколко пред-

варително зададени фидера и могат

да извършват ЛИВР по-бързо.

Изборът на различните прекъсва-

чи, системи и подходи за управление

на фидерите зависи от целите на

конкретния проект, от наличните

по-стари системи и оборудване, от

дългосрочните цели за модернизация

на електроразпределителната мре-

жа и от инвестиционното планира-

не. В проекти за модернизация на

малка група високорискови фидери,

при които сравнително често се

стига до прекъсване на електропо-

даването, може да се предпочете

разпределеният подход. Докато в

проекти, целящи общо подобрение на

надеждността в голямата част от

обслужваната територия, може да

бъде избран централизираният под-

ход. Други аспекти при модернизаци-

ята на електроразпределителните

системи, като поддържането на

стабилно напрежение, компенсиране-

то на реактивната мощност и об-

щото управление на активите, също

влияят върху инвестиционните ре-

шения във връзка с избора на подход

за превключването на фидерите.

Приспособления за
автоматизирано
управление

В някои случаи към съществуващи-

те разпределителни прекъсвачи се

монтират приспособления за авто-

матизирано управление или пък

прекъсвачите се подменят с нови, в

които са вградени функциите за

такова управление. Към допълнител-

но монтираните приспособления

влизат компютри, потребителски

интерфейс панели и комуникационни

системи, които осигуряват възмож-

ността оборудването да бъде про-

грамирано и управлявано от разсто-

яние.

Тези устройства ползват датчи-

ци за ток и напрежение за открива-

нето на повредите. Контролерите

отварят и затварят прекъсвачите

поотделно или в комбинация с други

прекъсвачи, според програмирания

алгоритъм и в зависимост от теку-

щото състояние на системата. Тази

функционална възможност е важна,

за да може, докато се извършват

действията по ЛИВР, да се баланси-

рат товарите между фидерите, без

оборудването да се излага на допъл-

нителен риск от повреда.

Приспособленията за автомати-

зирано управление могат да се ко-

мандват дистанционно от диспече-

ри или от системи. В зависимост от

конкретните нужди, тези приспособ-

ления могат да изпълняват и по-

сложни алгоритми, в които да се

отчитат измененията на условията

в системата или на текущите опе-

ративни цели. Например, при прибли-
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жаването на силни бури прекъсвачи-

те могат да бъдат програмирани да

не се затварят отново, тъй като се

очаква да има повече повреди, кои-

то не могат да се изчистят при

повторно затваряне. Тази функцио-

нална възможност може да предот-

врати проблеми, които произтичат

от ненужно повторно затваряне и от

токове на късо съединение в части

от системата, за които е вероят-

но да се повредят, поради щетите,

нанесени от бурята.

Системи за управление в
електроразпределението

Системите за управление в елек-

троразпределението (СУЕР) съби-

рат данни от различни източници –

датчици, системи за мониторинг и

други устройства за следене на

различни условия и за управление на

мрежата. Те служат за визуализация

и подпомагат диспечерите на мре-

жата при взимане на решения,

свързани с наблюдението и управле-

нието на системите, компонентите

и на енергийния баланс. СУЕР най-

често се използват за наблюдение на

електроразпределителната систе-

ма и за откриване на такива състо-

яния на фидерите и оборудването,

които могат да доведат до повреди

и прекъсвания на електроподаване-

то. Използват се също и за устано-

вяване на повредите и за избор на

оптималната последователност от

превключвания, така че да се възста-

нови захранването за възможно най-

голяма част от товарите или за

максимален брой потребители.

Една СУЕР непрекъснато обновя-

ва динамичния модел на мрежата

почти в реално време, така че дис-

печерите да могат да следят по-

добре ставащото в нея във всеки

един момент. Промените в натовар-

ването, прекъсванията и проблеми-

те по поддръжката се изобразяват

пред диспечерите на екрани и други

средства за визуализация. СУЕР

могат да се използват и като симу-

латори за обучение на диспечерите,

а също и като средство за анализ на

реакцията по възстановяване след

прекъсване на енергоподаването,

случило се по най-разнообразни при-

чини. СУЕР могат да намерят прило-

жение и при задачите по автоматич-

но поддържане на стабилно напреже-

ние, при управлението на реактив-

ната мощност, както и при редица

други дейности, които увеличават

ефективността на електроразпре-

делението и поддръжката.

Системи за управление
на прекъсванията

Системите за управление на

прекъсванията (СУП) включват сред-

ства за визуализация и управление на

информацията, чрез които се анали-

зират данните за прекъсванията, за

да се установи техният обхват и

вероятният източник на проблемите.

СУП събира в едно: информацията за

часа и мястото, от което крайните

потребители са позвънили, за да съоб-

щят за повреда; подадените от ин-

телигентни електромери сигнали за

прекъсвания на захранването; данни-

те за повредите от подстанциите и

устройствата за мониторинг на

фидерните линии. Обикновено в СУП

влизат географски информационни

системи, които са свързани към ком-

пютрите, ползвани от ремонтните

екипи, така че те да могат да полу-

чат по-бързо точното местоположе-

ние на повредата, а заедно с това и

по-добра представа за предстоящия

за решаване проблем. В миналото

повечето СУП са разчитали на огра-

ничена информация – обажданията на

крайните потребители, обща инфор-

мация за прекъсванията в подстанци-

ята и къде са прекъсвачите. Чрез фил-

триране и анализ на всички данни за

прекъсванията, постъпващи от раз-

лични източници, модерните СУП

могат да предоставят на диспечери-

те и ремонтните екипи по-детайлна

и полезна за непосредствената рабо-

та информация. По този начин спра-

вянето с прекъсванията и възстано-

вяването на електроподаването

става по-прецизно и по-евтино, кое-

то означава и по-добро функционира-

не на системата.

Откриване на повреди и
автоматични фидерни
прекъсвачи

Устройствата на терен са най-

разнообразни и се инсталират по

протежение на фидерите и в под-

станциите, с цел регулиране на енер-

гийния баланс в мрежата. Функцио-

нирането им може да се координира

с работата на другите системи –

информационни и управляващи – и

така да се постигне надеждност на

електроразпределението.

Умните релета и средствата за

анализ на повредите, като част от

СУЕР, осигуряват по-висока точност

при определяне на мястото и вида на

повредите, както и причините за

тях. Индикатори за отдалечени по-

вреди оповестяват диспечерите и

екипите на място, когато се случат

такива и когато напрежението и

токът прехвърлят нормалните ра-

ботни граници. Интелигентните

релета събират информация за елек-

трическите параметри на повреди-

те и като използват по-сложни ал-

горитми, помагат на диспечерите

при диагностиката на местата и

причините за възникването им.

Тези устройства и системи обик-

новено използват датчици с по-ви-

сока разделителна способност, ко-

ито по-добре могат да отчетат

признаците на повреда и да засекат

много кратки прекъсвания. Чрез ана-

лиз на данните при засичане на по-

вреда, електроразпределителните

дружества могат да предприемат

коригиращи действия (напр. автома-

тично превключване на фидер или пък

подкастряне на пречещи клони на

дървета) и така да намалят вероят-

ността от чести прекъсвания. С

напредъка в сензорната и релейна-

та техника напоследък се подобри-

ха и възможностите за откриване на

високоимпедансни повреди. Те се

случват, когато силови линии под

напрежение се окажат в допир с

външни предмети (напр. клони на

дървета), при което се получава ток

на утечка. Токовете при такъв вид

повреди трудно се откриват с кон-

венционални релета.
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Индикаторите за повреда пред-

ставляват датчици, които могат да

разпознаят признаците на различни

повреди в измененията на електри-

ческите параметри. Такива призна-

ци са например големи токове или

ниски/липсващи напрежения. Към

индикаторите за повреди могат да

бъдат монтирани както дисплеи за

визуализация в помощ на екипите на

място, така и средства за интегри-

рането им към комуникационните

мрежи, част от SCADA или СУЕР. При

следенето на електроразпредели-

телните мрежи за повреди и за при-

знаците, които ги предшестват,

могат да се установят други пробле-

ми по оборудването или допир на

силовите линии с дървета. В таки-

ва случаи се предприемат коригира-

щи действия за предотвратяване на

чести прекъсвания.

Автоматичните фидерни прекъс-

вачи се отварят и затварят и в

отговор на команди, подадени от

автономно действащи управления,

от СУЕР или от диспечерите.

Прекъсвачите могат да бъдат на-

строени така, че да изолират повре-

дите, да формират верига в обход на

авариралите части на разпредели-

телния фидер и така да се възста-

нови електроподаването. Щом се

открие повреда, прекъсвачите мо-

гат също и да се отварят и затва-

рят по предварително установен ред

и през предварително зададени вре-

меви интервали. Тази процедура,

известна като повторно затваряне,

се използва, за да прекрати елект-

роподаването към фидера, до който

например нещо се е допряло, и за да

го възстанови след отстраняване на

проблема. Повторното затваряне

намалява вероятността от чести

прекъсвания, в случай че дървета или

други предмети временно контакту-

ват с електропроводите по време на

бури и силни ветрове.

Датчици за
изправността на
оборудването и
устройства за следене
на натоварването

Датчиците за изправността на

оборудването следят състоянието

му и измерват различни параметри

– като температурите на изолаци-

онното масло в силовите трансфор-

матори – които могат да разкрият

потенциални възможности за повре-

ди. Те могат да бъдат конфигурира-

ни да измерват различни параметри

в много видове оборудване. Обикно-

вено се монтират в подстанции и по

съоръжения, чиято повреда би дове-

ла до сериозни последствия за елек-

троразпределителната мрежа и за

крайните потребители.

Когато бъдат използвани от сред-

ствата за анализ, данните от дат-

чиците за изправността на оборуд-

ването могат да подават на диспе-

черите и на екипите по поддръжка-

та навременни предупреждения и

полезна за работата информация. В

отговор могат да се предприемат

различни действия – да се изключи

оборудването, да се поправи на мя-

сто или да се пренасочат товарите.

Данните от такива измервания,

щом веднъж вече са стигнали до

диспечерите по каналите за комуни-

кация, могат да се ползват за пода-

ване на алармени съобщения, ако

натоварването достигне потенци-

ално опасни нива. Устройствата за

следене на товарите трябва да

бъдат включени към комуникационни-

те мрежи и към средствата за ана-

лиз, за да могат диспечерите реал-

но да преценяват каква е динамика-

та на натоварването и да предпри-

емат съответните коригиращи дей-

ствия по превключване, когато е

необходимо. Подобни устройства на

терен се ползват заедно с информа-

ционните и управляващи системи, за

да се предотвратяват прекъсвания

поради отказ на техниката или по-

ради претоварване.

Устройства за
откриване на
прекъсвания и интели-
гентни електромери

Доскоро в повечето електроразп-

ределителни дружества се разбира-

ше, че електроподаването е спряло,

едва след като крайните потребите-

ли се обадят и съобщят за това. Не

всички потребители съобщават за

прекъсвания, а тези, които го правят,

могат да звънят по различно време.

Съвсем малко са потребителите,

които се обаждат, за да съобщят, че

електроподаването е възстановено.

Поради това специалистите в елек-

троразпределителните дружества

са разполагали с непълна информация

за местата, на които е прекъснало

захранването, а оттам и реакциите

са били неефективни и със закъсне-

ние. Нови устройства и системи

дават възможност да се разбира,

когато крайните потребители оста-

нат без електроподаване, а също

така и да се установяват по-точно

местата, където това се е случило.

Така се съкращава времето за въз-

становяване, както и продължител-

ността на прекъсванията.

Интелигентните електромери

имат функция за подаване на съобще-

ние при прекъсване на електропода-

ването. Щом остане без захранване,

такъв електромер, „с последния си

дъх“, подава предупредителното

съобщение. То съдържа номера на

електромера, по който се разбира ме-

стоположението му, и точния час и

дата. Системите, поддържащи инф-

раструктурата за интелигентно

отчитане на електроенергията

(ИИОЕ), обработват тези съобщения

и могат да оповестят диспечерите

и ремонтните екипи кои електроме-

ри са останали без захранване и къде

се намират те. Подобни системи

обикновено са част от СУП и обра-

ботват данните за прекъсванията,

постъпили от много източници, с ко-

ето помагат на диспечерите да оп-

ределят обхвата на тези прекъсва-

ния и вероятните причини за тях.

Интелигентните електромери мо-

гат също и да изпратят съобщение

при възстановяване на електропода-

ването. Тази информация може да се

използва за по-ефективно управление

на усилията по възстановяването и

за да е сигурно, че не са се случили

други прекъсвания, преди ремонтни-

те екипи да бъдат освободени. В

някои електроразпределителни сис-

теми се използва една функция, харак-

терна за ИИОЕ, с която електроме-

рите в засегнатите райони се „раз-

питват“ (ping). Така се установяват

границите на прекъсването и се про-

верява на кои потребители електро-

подаването вече е възстановено.

Тези функционални възможности по-

зволяват екипите да се придвижват

по-ефективно, което спестява време

и финансови средства.
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     начението на комуникационни-

те системи и системите за управ-

ление на големи фотоволтаични ин-

сталации ще нараства в бъдеще

поради два факта: потенциала за на-

маляване на разходите, предизвикан

от последните технологични тен-

денции, и по-високите изисквания, в

резултат от усъвършенстваните

решения за мониторинг и контрол.

Очаква се соларните системи да

се превърнат в един от най-рента-

билните методи за генериране на

възобновяема електрическа енергия.

Най-големите инсталации в момен-

та са с номинална пикова мощност

от над 100 MW, като прогнозите

показват, че в близкото бъдеще ще

бъдат изграждани и такива с мощ-

ност повече от 1000 MW. През пос-

ледните няколко години производ-

ствените разходи и пазарните цени

за PV клетки и модули намаляват

постоянно, което занижава дяла им

в общите системни разходи за фо-

товолтаични централи. По този

начин важността на компонентите,

които не зависят директно от раз-

витието на соларните технологии,

се повишава значително.

Големите фотоволтаични систе-

ми обикновено са оборудвани с ко-

муникационна инфраструктура, ко-

ято позволява на оператора да сле-

ди и управлява производството на

енергия от централата. Тя може да

бъде използвана и за откриване на

Комуникационни
системи за
фотоволтаични
инсталации

повреди на елементите и улеснява-

не на поддръжката. В някои регио-

ни операторите на електропренос-

ните мрежи или обществените вла-

сти дори поставят изискване за ко-

муникационни интерфейси за голе-

мите инсталации с цел осигурява-

не на съвместимост с мрежата.

Сложността на една такава кому-

никационна система нараства дра-

стично, ако PV масивите не са фик-

сирани, а могат да проследяват

слънчевата светлина. Двуосевите

проследяващи системи, които обик-

новено се прилагат за концентри-

ращите фотоволтаици (CPV), изис-

кват децентрализирани устрой-

ства за управление за всяка отдел-

на проследяваща система. Тези ин-

сталации се нуждаят от комуника-

ционни интерфейси за получаване на

команди за управление и калибрира-

не, както и за изпращане на инфор-

мация за моментното им състояние.

При големите проследяващи PV ин-

сталации броят на проследяващите

устройства лесно може да надвиши

1000, което води до много специфич-

ни изисквания към комуникационна-

та система.

Досега научните организации и

производителите съсредоточаваха

усилията си основно върху подобре-

ния на клетките и модулите, тъй

като те са най-проблемните и финан-

сово натоварващи части от систе-

Комуникационни
системи за
фотоволтаични
инсталации
З



22 брой 4/2016  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

мите. Това обаче доведе до липса на

оптимизирани комуникационни систе-

ми за PV инсталации, откъдето на-

раства значението им за разработ-

ването на нови решения за управле-

ние, мониторинг и поддръжка. Усъвъ-

ршенстваните системи за контрол

могат забележимо да занижат експ-

лоатационните разходи, когато, на-

пример, дистанционно управление

може да замени скъпата полева под-

дръжка в отдалечени райони.

Съвременните фотоволтаични

централи обикновено използват ин-

дустриален Ethernet за комуникация

между устройствата. При търсене-

то на ново решение, инженерите са

изправени пред два противоречащи

си критерия за проектиране: нама-

ляване на разходите за инсталация-

та чрез използването на по-опросте-

на система срещу инвестирането в

мощна комуникационна система.

Вторият вариант предлага намаля-

ване на разходите за поддръжка и

разширяване чрез подготвеност за

изискванията, възникващи с появата

на нови приложения.

Експлоатация
Спектърът на експлоатационна-

та функционалност започва с подхо-

дящото действие на самата кому-

никационна система. Възможности-

те за самоконфигуриране, както и за

установяване на връзки между две

приложения като маршрутизиране,

пренос и приписване, са важни фак-

тори. В случай че в мрежата има

излишни пътища, за предотвратява-

не на повторенията трябва да се

използват методи като Rapid

Spanning Tree протокол.

Нормалната експлоатация на про-

следяващите PV инсталации изиск-

ва прецизно следене на слънцето.

Затова разпределените системи за

управление се нуждаят от точна

времева синхронизация, за да могат

да изчислят позицията на слънцето.

Друга важна информация се получа-

ва чрез сигналите за буря, особено

когато не всяко устройство е снаб-

дено с измервателен уред за вятър.

В бъдеще ще са възможни или не-

обходими още усъвършенствани тех-

нологии. С цел повишаване точност-

та на следене проследяващите уст-

ройства могат да сравнят производ-

ството на енергия със съседните си

такива. Скоро операторите на мре-

жите ще изискват контролни интер-

фейси за постоянно намаляване гене-

рирането на енергия. Следователно,

традиционните системи за експлоа-

тация на PV инсталации, подаващи

към мрежата максимално възможна-

та мощност, ще трябва да бъдат

снабдени с оптимизирани концепции

за частично производство на енергия.

В случая на проследяващите фотовол-

таици това ще наложи необходимост

от комуникация между центъра за уп-

равление на централата и проследя-

ващите устройства. Друг възможен

случай е, когато PV инсталацията е

свързана със система за съхранение

или други генератори на енергия.

Тогава ще се наложи внедряването не

само на решения за контрол на изхо-

дящата мощност, но и такива за

времево ограничение.

Мониторинг
Мониторингът на PV инсталации

се осигурява посредством системи

за събиране на данни, наблюдение и

управление (SCADA). Както и при

експлоатацията, и за тези системи

има широк спектър от приложения,

различаващи се по сложност и изис-

квания. Една обикновена система

отразява само акумулираната от

централата енергия, докато по-усъ-

вършенстваните системи могат да

стигнат до подобряване балансира-

нето на което и да е подсистемно

ниво, стринг, проследяващо устрой-

ство или дори модул. Количеството

на данни за пренос съответно се

увеличава и за комуникационната

система е необходима по-висока

пропускателна способност. Ако мо-

ниторингът на модулите се реали-

зира чрез включването на всеки от

тях в комуникационната система,

то тогава ще нарасне и броят на

възлите. Тъй като събирането на

данни обикновено се осъществява от

разпределителни до централни

възли, е необходимо да бъдат избра-

ни изключително близки до тези кон-

центратори мощни елементи.

Освен броя на измерванията, вто-

рата влияеща променлива, засягаща

количеството данни, е времевото

разпределение. Разликата между

това да се следят само натрупани в

миналото данни и мониторинга на

данни в реално време е огромна. В

първия случай изискванията за кому-

никационната система не са високи,

защото теоретично целият пренос

на данни трябва да се организира

като изместен във времето. За раз-

деляне капацитета на комуникацион-

ната система между преноса могат

да бъдат използвани методи като

множествен достъп с разделяне на

времето (Time Division Multiple Access,

TDMA) или Token Ring. Събирането на

данни може да се осъществява и през

нощта, когато комуникационната

система не е нужна за експлоатаци-

ята на PV инсталацията и мрежата

не е толкова натоварена.

Мониторингът в реално време

обаче представлява много по-голямо

предизвикателство за комуникацион-

ната система. При него се изисква

изпращането на данни от всички

следени устройства да става еднов-

ременно. В същото време преносът

на данни от експлоатацията на цен-

тралата, който е с по-висок приори-

тет, не трябва да бъде влошен. Това

налага необходимостта от използва-

нето на по-мощна комуникационна

система и/или оптимизирани прото-

коли.

Мониторингът като цяло, и в ча-

стност мониторингът в реално вре-

ме, са необходими на операторите

за установяване на евентуални

възникнали аварийни ситуации в PV

инсталацията. Той им позволява да

следят ефектите от осъществява-

ното управление и им помага да

идентифицират повреди в елементи-

те. Въпреки това, потенциалните

ползи от една система за монито-

ринг зависят силно от количество-

то и избора на записваните данни.

Производителността е само един от

многото налични променливи пара-

метри, които следва да бъдат пред-

мет на задължителен мониторинг.

Поддръжка
Възможността за оптимизиране

на поддръжката на PV инсталациите

посредством системата за управле-

ние е най-важният фактор, обуславящ

ползата от доброто ниво на комуни-

кация. Една добре разработена сис-

тема гарантира капацитет за по-

нататъшно разширяване, без да се
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налага извършването на скъпа инста-

лация в полеви условия. За тази цел

следва да бъдат внедрени интерфей-

си за преконфигурация от разстояние.

Повторната конфигурация обхваща

както промяната на определени па-

раметри, така и обновяване на фърму-

ера на отделните устройства.

Освен конфигурацията, е възмож-

но извършването на още няколко пре-

вантивни процедури, осигуряващи

нормално действие с максимално

производство на енергия през целия

период на експлоатация на инстала-

цията, като в същото време я пред-

пазват от амортизация. Почистване-

то на проследяващите устройства

например, може да бъде автоматизи-

рано чрез роботи, използващи безжич-

на комуникационна система за лока-

лизация. Операторите могат също да

извършват специфични тестове за

откриване на грешки в комуникация-

та, проследяването, инверторите

или фотоволтаичните модули.

Използвани технологии
Големите PV инсталации използ-

ват разнообразни технологии за

комуникация - от безжични подходи

като Bluetooth до Ethernet. Един от

най-големите доставчици на инвер-

тори и свързани с тях системни

технологии предлага продукти с

Bluetooth, RS 485, Ethernet и оптични

кабели. Въпреки това, когато просле-

дяването стане нужно, броят на

възлите се увеличава и обемът на

данните вече не се ограничава само

до сигнали от инверторите. Повече-

то производители на проследяващи

и CPV инсталации използват реше-

ния, базирани на Ethernet. Един от

проблемите за инженерите е огра-

ниченото разстояние от 100 m меж-

ду два възела, когато се използват

медни Ethernet кабели. Това често

налага замяната им с по-скъпи оп-

тични кабели.

Друг проблем е невъзможността

за разрастване с Ethernet в комуни-

кационните мрежи с много възли. В

този случай използването на прото-

кол за намиране на физическия адрес

на дадено мрежово устройство по

неговия адрес от мрежовия слой

(Address Resolution Protocol, ARP)

може да претовари мрежата.

Сред новите подходи за комуника-

ция са PLC през електропреносните

линии, безжична мрежова топология

(Wireless Mesh Network, WMN), основа-

ваща се на IEEE 802.11, и усъвършен-

ствана Ethernet комуникация. При

първия метод комуникацията се из-

вършва директно посредством елек-

тропреносните линии и затова обо-

рудването следва да е способно да

комуникира по постояннотокови мре-

жи. WMN е обещаващ нов подход, към

който индустрията и научната общ-

ност проявяват все по-силен интерес.

На база физичния слой на IEEE 802.11

мрежовите възли са едновременно

приемници и предавателни станции.

Целта на последния подход е да се

компенсират недостатъците на кон-

венционалния Ethernet, като в също-

то време се запазят предимствата

му. За да стане това, се използват

някои нови механизми. Единият от тях

включва разширяване възможностите

за управление на проследяващите

устройства, а другият - снабдяване-

то им с 2-4 Ethernet порта, които ще

позволят свързването им със съсед-

ните устройства.
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енергийна ефективност

    истемите за съхранение на

енергия са предназначени да акуму-

лират топлинната енергия, когато

производството й надвишава консу-

мацията, и да осигуряват достъп до

нея при необходимост от страна на

потребителите. Те спомагат за

постигането на съответствие

между доставката и потребление-

то на енергия, за използването на

променливата по характер енергия

от ВЕИ, за повишаването на обща-

та ефективност, както и за нама-

ляване емисиите на въглероден ди-

оксид.

Една система за съхранение на

енергия обикновено се характеризи-

ра с параметрите капацитет, мощ-

ност, ефективност, период за съхра-

нение, време за зареждане/разрежда-

не и цена. Капацитетът, мощност-

та и времето за разреждане са вза-

имозависими променливи. Например,

при системи за съхранение на топ-

линна енергия (ССТЕ) високата мощ-

ност означава усилен топлообмен

(допълнителни ребра на топлообмен-

ния апарат), който, за определен

обем, редуцира количеството мате-

риал за активно съхранение и по този

начин понижава и капацитета.

Топлинната енергия може да бъде

съхранявана под формата на топ-

лосъдържание в среда за съхранение,

латентна топлина, свързана с фа-

зови изменения на материалите, или

като термохимична енергия, свърза-

Съвременни
технологии за
съхранение на
топлинна енергия

на с химични реакции, протичащи

при температури от -40 °C до над

400 °C.

Съхранение като
топлосъдържание

Използването на резервоари за

топла вода е добре позната техно-

логия за съхранение на топлинна

енергия. Целта на тези резервоари

е пестенето на енергия чрез систе-

ми за подгряване на вода със солар-

на енергия или чрез когенерационни

системи. Съвременните проекти

доказват, че съхранението във вод-

ни резервоари е икономически изго-

ден вариант. Ефективността им

може да бъде повишена чрез осигу-

ряване на оптимална стратификация

на водата в резервоара и поставя-

нето на високоефективна изолация.

В момента разработчиците са

съсредоточени върху вакуумна супер-

изолация с ниво на термални загуби

от 0,01 W/mK при 90 °C и 0,1 mbar,

както и върху оптимизирано систем-

но интегриране.

Системите за съхранение на топ-

ла вода се използват като буферен

запас за снабдяване с битова горе-

ща вода (БГВ) и обикновено са с обем

от 500 l до няколко кубика. Тази

технология се прилага и за соларни

термални инсталации за БГВ, комби-

нирани със сградни отоплителни

инсталации. Големите резервоари за

топла вода се използват за сезонно

съхранение на слънчева топлина в

комбинация с малки системи за цен-

трално отопление. Тези системи

могат да са с капацитет от някол-

ко хиляди кубика. Температурите,

при които става зареждането им,

варират между 80 и 90 °C. Използва-

емата температурна разлика може

да бъде увеличена чрез термопомпи,

до около 10 °C.

Например, соларна система за

централно отопление в Мюнхен зах-

ранва с енергия за отопление на

помещения и БГВ около 320 апарта-

мента в 12-етажна сграда с обща

жилищна площ от 30 400 m2. Систе-

мата е проектирана да покрива по-

вече от 50% от топлоенергийните

нужди (около 2000 MWh/a) посред-

ством събраната соларна енергия

от пластинчати колектори с площ

2761 m2. Събраната топлина или се

използва директно, или се съхранява

в подземна система за сезонно

съхранение с обем 6000 m3. Допълни-

телно отопление се осигурява чрез

абсорбционна термопомпа, задвиж-

вана от системата за централно

отопление, която използва сезонно-

то хранилище като резервоар за вода

с ниска температура. Това позволя-

ва експлоатационният температу-

рен интервал на съхранение да е в

широки граници (между 10 и 90 °C).

Директната връзка между централ-

ната система и отоплителните

инсталации в къщите предотвратя-

ва типичното понижаване на темпе-

ратурата при топлообменниците и

подобрява разпределението на топ-

лината. Системата за централно

Съвременни
технологии за
съхранение на
топлинна енергия

С
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отопление се експлоатира при тем-

пература на водата от 60 °C и тем-

пература на връщащата се вода 30

°C, като тези температури са обект

на постоянен мониторинг.

Подземно съхранение на
топлинна енергия

Подземното съхранение също е

широко използвана технология, която

оползотворява подземна среда за

съхранение на топлинна енергия. Сред

прилаганите методи са съхранение в

подземни топлообменници, във водо-

носен пласт, и в пещери и рудници.

Съхранението във вертикални топло-

обменни апарати, монтирани под

земята, осигурява пренос на топлин-

на енергия от и до земните пласто-

ве (глина, пясък, скали). Много от

изградените инсталации целят се-

зонно съхранение на соларна енергия,

акумулираща се през лятото, за ото-

пление на жилища или офиси през

зимата. Подземните топлообменни-

ци често се използват в комбинация

с термопомпи, при което топлооб-

менникът извлича топлина с ниска

температура от почвата.

При съхранението във водоносен

слой за среда се използва естестве-

ният подземен водопропусклив слой.

Трансферът на топлинна енергия се

постига чрез масопренос (т. е. из-

вличане/добавяне на вода от/към

подземния пласт). При някои съще-

ствуващи системи се съхранява

студенината от зимата, която пос-

ле се оползотворява за охлаждане на

големи офис сгради и индустриални

процеси през лятото. Основна пред-

поставка за прилагането на тази

технология е наличието на подходя-

щи геоложки формации.

Съхранението на топлинна енер-

гия в пещери и рудници става в го-

леми подземни водни резервоари,

създадени в подпочвения слой. Макар

и технологията да е технически

осъществима, приложението й е

ограничено поради високите инвес-

тиционни разходи.

За съхранение на топлинна енер-

гия с по-висока температура (над

100 °C) се прилага технология, бази-

рана на употребата на течности

(например масло или разтопени соли

за температури до 550 °C). При не-

обходимост от съхранение на топ-

лина с още по-висока температура

се използват и твърди материали,

като керамика и бетон.

Фазови изменения на
материалите

Съхранението като топлосъдър-

жание е относително евтино, но то

има и недостатъци – ниска плътност

на енергията и променлива темпе-

ратура на разреждане. Тези пробле-

ми могат да бъдат преодолени с

помощта на базирани на фазови из-

менения на материалите ССТЕ, ко-

ито осигуряват по-голям капацитет

и целево-ориентирани температури

на разреждане. Фазовото изменение

може да е или от твърдо към течно

състояние, или от твърдо към

твърдо. Процесите на топене са

свързани с енергийни плътности от

100 kWh/m3 (например лед), в сравне-

ние с типичните за ССТЕ като топ-

лосъдържание 25 kWh/m3.

Системите с фазово изменение на

материалите могат да бъдат при-

лагани както за краткосрочно (ежед-

невно), така и за дългосрочно (сезон-

но) съхранение на енергия, като се

използва разнообразие от техники и

материали. Например вграждането

на микрокапсулирани материали,

променящи фазовото си състояние

(парафинов восък) в гипсови стени

може значително да повиши термал-

ната маса и капацитет на сградни

стени. Микрокапсулираните матери-

али се охлаждат и втвърдяват през

нощта и се стапят през деня, охлаж-

дайки стените, като по този начин

се намалява или елиминира нуждата

от електрически чилъри. Други при-

ложения на системите за активно

охлаждане включват използването

на микрокапсулирани соли, които се

стапят при подходяща температу-

ра. Фазово изменящите се матери-

али могат да бъдат съхранявани в

сградната вентилация, като студе-

ният въздух може да се подава от

подови или тавански системи. Про-

менящите фазовото си състояние

суспензии също са обещаваща тех-

нология – например ледени или вод-

но-парафинови суспензии се използ-

ват за сградно или промишлено ох-

лаждане. Тъй като суспензиите мо-

гат да бъдат препомпвани, те нами-

рат приложение както за съхранение,

така и за снабдяване с топлинна

енергия.

Съхранение на топлинна
енергия чрез химични
реакции

Висока енергийна плътност (300

kWh/m3) в системите за съхранение

може да се постигне чрез използва-
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нето на химични реакции. Термохи-

мичните реакции, като адсорбцията,

могат да бъдат използвани за съхра-

нение на топлина или студенина,

както и за контрол на влажността.

Често използвана е адсорбцията на

водна пара от силикагел или зеоли-

ти. От особено значение при горещ

и влажен климат или затворени про-

странства с висока влажност е

прилагането на отворени сорбцион-

ни системи, базирани на литиев хло-

рид.

Съхранението на топлинна енер-

гия посредством адсорбционен про-

цес се осъществява по следния на-

чин: по време на зареждане водните

молекули се десорбират от вътреш-

ната повърхност на адсорбента;

системата остава в това състоя-

ние, докато водните молекули не

могат да бъдат адсорбирани по-

вторно и отново да протече разряд.

Интерес в областта представлява

оползотворяването на отпадъчна

топлина. В този контекст, термо-

химичните системи могат едновре-

менно да съхраняват топлинна енер-

гия с висока ефективност и да пре-

връщат топлина в студенина.

Големият капацитет за съхране-

ние на сорбционните процеси позво-

лява и извършването на пренос на

енергия. Например, в един съществу-

ващ проект отпадъчната топлина

от инсинераторна инсталация се

използва за процес на промишлено

сушене. Сорбционната ССТЕ, бази-

рана на зеолити/вода, се зарежда при

150 °C, енергията се пренася на

разстояние от 7 km, и се разрежда

при 180 °C. Сухият и горещ въздух по

време на разряд се интегрира дирек-

тно в процеса на сушене. По-висока-

та температура на разряд е възмож-

на, защото енталпията на влажния

въздух от сушенето се оползотво-

рява за адсорбцията на водна пара.

Към момента осъществими са сис-

теми за съхранение с 13 t зеолити,

капацитет 3 MWh и зарядна мощ-

ност 500 kW. Крайната цена на енер-

гията се определя от разстоянието

между източника и крайната точка,

инвестиционните разходи и енергий-

ния капацитет. Докато сорбционни-

те системи работят със само до

около 350 °C, при използването на

химични реакции могат да бъдат

постигнати много по-високи темпе-

ратури.

Приложение
Важни области на приложение на

ССТЕ са строителният сектор (за

БГВ, отопление и климатизация на

помещения) и промишлеността (про-

цесна топлина или студенина). ССТЕ

могат да бъдат монтирани под фор-

мата на централизирани инсталации

или разпределени устройства. Цен-

трализираните системи се проекти-

рат за съхранение на отпадъчна

топлина от мащабни индустриални

процеси и ВЕИ инсталации, като

например концентриращи фотовол-

таици. Тяхната мощност варира от

стотици kW до няколко MW. Разпре-

делените устройства обикновено са

буферни системи за съхранение на

слънчева топлина, които се използ-

ват в жилищни и търговски сгради

(за гореща вода, отопление, домакин-

ски уреди). Разпределените системи

най-често са с мощност от няколко

десетки kW.

ССТЕ, независимо дали са цент-

рализирани или разпределени, пови-

шават енергийната ефективност на

промишлените процеси, на енерго-

потреблението в жилищни сгради и

топлоелектроцентрали, чрез съхра-

няването на отпадъчна или възобно-

вяема топлинна енергия и доставя-

нето й при необходимост. Термохи-

мичните системи за съхранение кон-

вертират отпадъчната топлина в

топлина с по-висока температура

или в студенина. Ползи от употре-

бата на ССТЕ имат редица енергий-

но интензивни сектори – производ-

ството на цимент, желязо и стома-

на, стъкло и др. Други производства,

например автомобилната индустрия,

също могат значително да се обла-

годетелстват от внедряването на

такива системи. Най-важното им

приложение обаче остава подпома-

гането на интегрирането на промен-

ливата слънчева топлина в енергий-

ната система. Това се отнася как-

то за краткосрочно съхранение за

подгряване на БГВ, така и за дългос-

рочно съхранение чрез използването

на големи централизирани системи

за съхранение и централни отопли-

телни мрежи.
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     оради многото търговски пол-

зи и възможности, които предлагат

изчислителните облаци, те се пре-

връщат в популярен модел за IT усъ-

вършенстваните компании, които се

стремят към растеж. Процесът на

внедряване на тази технология в

нефтения и газовия сектор, които

могат да спечелят много от това,

протича по-бавно в сравнение с дру-

ги сектори. Това се дължи основно

на недоверието на индустрията по

отношение сигурността на данните,

защитата на секретна информация

и предпазването на интелектуална-

та собственост.

В общи линии терминът „изчис-

лителен облак“ се отнася до всяка

технология, предлагаща софтуер и/

или IT инфраструктура като услуга.

Това може да включва от относител-

Облак-базирани
технологии за
нефтения и
газовия сектор

но прости софтуерни системи, с

които достъпът се осъществява

чрез интернет и които изпълняват

силно специфицирани функции, до

широкообхватни компютърни мрежи

с безопасно съхранение на данни и

възможност за виртуализация на

екран от разстояние. Широкият ха-

рактер на понятието прави концеп-

цията за изчислителни облаци труд-

на за разбиране, особено при липса-

та на много специфициран обхват

или подробни изисквания.

„Обществените облаци“ са хо-

стван софтуер, достъпен посред-

ством браузър или връзка между

потребителите, с определени

възможности за онлайн съхранение

и споделяне. Този вид софтуер обик-

новено се нарича „софтуер като

услуга“ и към него спадат Google

Drive, Windows Azure, Microsoft Office

365 и др.

„Частните облаци“ се предлагат

на отделни компании и са сходни с

традиционната IT инфраструктура

– хоствани в център за данни и пред-

пазвани със защитна стена. Тези

облаци всъщност са частни техно-

логии или технологии, които се от-

дават под наем, и се обединяват с

термина „инфраструктура като

услуга“.

„Хибридните облаци“ често се

дефинират като комбинация от об-

ществените и частните. Нефтени-

ят и газовият сектор обаче имат

някои специфични изисквания и за тях

е необходим по-различен модел хиб-

риден облак.

Хибридни облаци за
нефтения и газовия
сектор

Преместването на ежедневната

работна функция на една фирмена IT

П

Облак-базирани
технологии за
нефтения и
газовия сектор
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към облак-базирано решение е срав-

нително прост процес. Тъй като

дейността на проучвателните ком-

пании до голяма степен зависи от

геоложки и геофизични данни, както

и от опита на специалистите в

интерпретирането им, те имат

допълнителни изисквания за мощна

обработка на големи файлове с дан-

ни и високи скорости на използване

на скъпите човешки ресурси.

Въпреки че се разработват реше-

ния за обслужване на много големи

файлове чрез облак-базирани систе-

ми, технологията е все още в начал-

ния си етап и не отговаря на усло-

вията на взискателните нефтена и

газова индустрия. Обработката на

данни и графичното моделиране изис-

кват работни станции с много доб-

ри способности и мощни графични

карти. Това не е стандартно IT обо-

рудване и попада извън обичайния

обхват на облак-базираните систе-

ми.

Логичното решение е да се

продължи поддържането на работни

станции с висока мощност под опе-

рационното управление на специали-

стите, които ги използват, докато

в същото време се интегрира софту-

ерът с облачната система за всич-

ки останали функции. По този начин

се получава хибрид, а не две работе-

щи независимо една от друга систе-

ми, свързани по сложен начин. Този

хибриден модел отговаря на основа-

телната загриженост на нефтени-

те и газови компании, като им пред-

лага най-доброто от двете алтер-

нативи.

Ползи от облачните
системи

Ползите от внедряването на об-

лак-базирана система са безбройни,

като много от тях се отнасят до

редуциране на загубите и появата на

по-малко проблеми. За нефтения и

газовия сектор обаче ползите са

значително повече.

Цената за пускането в експлоа-

тация на нови технологии е висока,

понякога прекалено. След като

веднъж се инвестира за обновява-

не в съответствие с технологично-

то развитие, може да има извест-

но нежелание да се продължи този

процес. Това в крайна сметка води

до остарели система, файлове и со-

фтуер, които възпрепятстват про-

греса на компаниите. Облачните си-

стеми използват по-пълноценно

технологията, като позволяват

споделяне на инфраструктура меж-

ду множество потребители и офи-

си, и предлагат по-добра възмож-

ност за разрастване и намаляване

на разходите за непрекъснато раз-

витие.

Цената за достъп до облака е

много ниска и обикновено се форми-

ра на принципа на плащане при упот-

реба, т. е. таксите се определят в

пряка зависимост от специфичните

изисквания и потреблението. Неф-

тените и газовите компании, осо-

бено по-малките и независими, имат

голяма полза от усъвършенствана

и стабилна IT инфраструктура с

ниски месечни експлоатационни раз-

ходи и по-ограничено въздействие

върху счетоводството.

Професионалните облачни систе-

ми не само се хостват, но и се уп-

равляват и ползват от специална

централизирана поддръжка. Те оси-

гуряват обновяване на хардуера и

софтуера, и практическа под-

дръжка, гарантирайки бърза реакция

на компаниите по отношение опе-

рационното развитие и заявките на

трети страни. С облачната систе-

ма вече не е нужно газовият и неф-

теният сектор да се съобразяват

с натоварения график на IT консул-

тантите.

Естеството на индустрията

изисква връзка между многонацио-

налните офиси на нефтените и га-

зовите компании. Една централизи-

рана система дава на персонала не-

посредствен достъп до информаци-

ята, от която се нуждаят, и в мо-

мента, когато тя потрябва. Обик-

новено компаниите се опитват да

въведат управление на версиите на

файловете до някаква степен чрез

периодично потвърждаване/извли-

чане на файловете или чрез припис-

ване на пореден номер към името на

файла. Въпреки че тези ръчни опе-

рации са ефективни, те са трудни

за управление от няколко различни

локации и повишават риска от чо-

вешка грешка, дублиране или загу-

ба на данни. Наличието на центра-

лизиран сървър с място за цялата
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газ, нефт, въглища

информация елиминира тези риско-

ве при управлението на файлове.

Обменът на знания и съвместна-

та работа са от жизнено значение

за доброто оползотворяване на

скъпите човешки ресурси. Облачни-

те мрежи увеличават в максимална

степен продуктивността, като пре-

доставят платформа за сътрудни-

чество в реално време в рамките на

всички офиси на компаниите и мре-

жа от консултанти.

Фирмите от нефтения и газовия

сектор имат изискване за споделя-

не на файлове с чувствителен харак-

тер между акционерите, независимо

от това дали става въпрос за екипи

за работа от разстояние, доставчи-

ци, инвеститори или партньори в

съвместно предприятие. Съществу-

ването на общо пространство в

мрежата с достъп, осигуряван на

базата на контролирани разрешения,

дава на компаниите от сектора

възможността за споделяне на та-

кива файлове без рисковете и при-

тесненията, свързани с изпращане-

то им чрез електронна поща или

интернет.

Работата от разстояние, включ-

ваща работа от няколко офиса, от

вкъщи или по време на път, вече е

принцип за много нефтени и газови

компании. Възможността за сигурен

достъп до файловете посредством

каквото и да е устройство, свърза-

но с интернет, е от голяма полза за

често пътуващите членове на пер-

сонала на фирмите от индустрията.

Достъпът до файлове чрез мобилни

телефони или таблети

дава на акционерите ниво

на свързаност, което до-

сега не беше смятано за

постижимо. Пътуването

със записани на лаптоп

данни с чувствителен ха-

рактер е потенциален

риск за сигурността и

възстановяването им

обикновено отнема много

повече финансови сред-

ства, отколкото безопас-

ното им съхранение в един

частен облак.

Съхранението на сек-

ретни файлове и данни се

счита за безопасно един-

ствено зад заключените

врати на офиса, докато той не

стане обект на обир, пожар или на-

воднение. Потенциалният риск се

увеличава неколкократно, ако ком-

панията има множество офиси, ня-

кои от които са разположени в ре-

гиони с много ниско ниво на сигур-

ност. Облак-базираните системи

премахват нуждата от управление

и поддръжка на съхранението на

данни на място и използването на

усложнени решения за архивиране.

Облаците за професионално прило-

жение се хостват във физически

сигурни центрове за данни, зад за-

щитни стени, което редуцира без-

покойствата, свързани със съхране-

нието на файлове и тяхната сигур-

ност. Възстановяването от инци-

дент на локално ниво се свежда

единствено до купуването на ново

устройство, свързването му към ин-

тернет и вписването в системата.

Частните облачни инфраструкту-

ри са с висока сигурност поначало.

Те се хостват в строго управлява-

ни центрове за данни, зад специал-

но разработени за целта защитни

стени. Нивото на сигурност на до-

стъпа може да бъде персонализира-

но чрез удостоверяване за мрежата,

за всяко отделно приложение, или

дори чрез добавянето на индивиду-

ални PIN кодове и чипове. Облачни-

те системи са смятани за по-сигур-

ни от традиционните мрежи и ста-

ционарни компютри.

В рамките на частния облак е

възможно да се споделя и софтуер.

Някои видове софтуер създават лес-

ни за споделяне файлове, но по-слож-

ният софтуер, като счетоводни

програми или системи за управление

на взаимоотношенията с клиентите

(CRM), съхранява информация в сама-

та платформа. Хостингът на софту-

ер в облак-базираната система оси-

гурява достъп за всеки, който има

нужда от него. Това отваря възмож-

ност на експерти и консултанти да

участват активно в дейността на

компанията.

Бъдещето на IT за
нефтения и газовия
сектор

Компаниите, които внедряват

отрано облачните системи, ще ви-

дят ползите от тях, ще се убедят в

предимствата им, ще спестят вре-

ме, ще станат по-продуктивни и по-

конкурентноспособни. С популяризи-

рането на хостинга на IT в облак,

могат да бъдат набелязани възмож-

ности за увеличаване на ползите от

това, което ще накара компаниите

да инвестират, докато устройства-

та не се превърнат просто в порта-

ли за достъп.

Работата от разстояние вече

няма да се счита за неудобство, с

което персоналът трябва да се при-

мири, а ще осигури чувство на сво-

бода, позволяващо фокусиране на

вниманието изцяло върху специали-

зираната област на експертите, без

IT да възпрепятстват това.

Невъзможността за споделяне на

данни и знания ще остане в минало-

то. Всеки ще има достъп до всичко,

което му е необходимо, във всеки

един момент. Напускащите служите-

ли вече няма да си тръгват с целия

опит и ценна информация на компа-

нията.

Обработката, която обикновено

изисква мощността на настолен

компютър, ще се осъществява чрез

всяко свързано с интернет устрой-

ство или дори чрез браузъра на мо-

билен телефон, и то от всяка точка

на света. След обработката резул-

татите ще бъдат непосредствено

достъпни за всички. С внедряването

на облак-базираните системи цяло-

стното управление на файлове и

данни вече ще е възможно за всички

компании от нефтения и газовия

сектор.
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   оплообменните апарати, незави-

симо от вида на приложението им, се

замърсяват, дори да са проектирани

добре и да се експлоатират и под-

държат ефективно. Това налага топ-

лообменниците и свързаното с тях

оборудване да бъдат почиствани.

Времето между отделните почи-

ствания зависи от степента на замъ-

рсяване. В някои случаи то може да

се осъществи по време на периодич-

ната поддръжка – например два пъти

годишно, а в други се изисква почи-

стване с по-голяма честота, ежеме-

сечно или на всеки 4 месеца.

Технологиите за отстраняване на

замърсявания от топлопреносните

повърхности, както от вътрешната

страна на кожуха, така и в тръбите,

могат да бъдат класифицирани в две

категории – механични и химични.

Почистването може да стане дока-

то инсталацията работи (онлайн

почистване), но по-често е необходи-

мо тя да бъде спряна (офлайн почи-

стване). Понякога е нужна комбина-

ция от тези методи, тъй като всеки

от тях има своите предимства и

недостатъци за различните съоръже-

ния и конструкционни материали.

От изключителна полза за избора

на метод за почистване и изготвя-

нето на програма за контрол на

замърсяването е анализирането

състава на отлаганията. Пробите

от отлаганията следва да се вземат

от най-критичните зони, като за

топлообменниците това е повърхно-

стта с най-силен топлопренос. За

анализирането им се прилагат реди-

ца методи, обикновено рентгенов

дифракционен анализ, рентгенова

спектроскопия и оптична емисионна

спектроскопия.

Почистване на
топлообменници

Освен степента на замърсяване

и природата на замърсителя, преди

предприемане на почистване тряб-

ва да бъдат установени и достъп-

ността на предвидените за почи-

стване повърхности, размерът на

необходимите разходи и потенциал-

ното въздействие от процеса върху

околната среда. При химичното по-

чистване се използват горещи коро-

зивни агенти и в тези случаи следва

да се определи и съвместимостта

на химикалите с конструкционните

материали на топлообменника.

Офлайн механично
почистване

Механичното почистване е широ-

ко разпространен метод за отстра-

няване на отлагания. То има няколко

разновидности – ръчно, струйно,

пробивно, турбинно, хидропробивно,

почистване с четки, изстъргване,

продухване, издухване на саждите и

термично почистване.

Когато има добро ниво на достъп,

както е при пластинчатите или

спиралните топлообменници, или

когато тръбите могат да бъдат

извадени, и отлаганията са меки,

може да се приложи ръчно почиства-

не, въпреки че разходите за труд при

този метод са високи.

Струйното или хидравлично почи-

стване с водни струи под високо

налягане се използва главно за

външни леснодостъпни повърхности.

Промиването с водоструйка се при-

лага за почистване на преносими по

въздуха замърсители в топлообмен-

ници с въздушно охлаждане при на-

лягане 2-4 bar; меки и биологични

отлагания, кал, лека ръжда в кожу-

хотръбни топлообменници при наля-

гане 40-120 bar; тежки органични

отлагания, полимери, катрани в кон-

дензатори и други топлообменници

при 300-400 bar; котлен камък от

вътрешната страна на тръбите на

котли, подгреватели и икономайзе-

ри при 300-700 bar. Методът се

състои в насочване на мощни водни

струи към замърсените повърхнос-

ти посредством специални пистоле-

ти или тръби. За по-пълно оползот-

воряване на хидравличната сила се

използва разнообразие от дюзи и

накрайници. Ефективността на тази

процедура зависи от достъпността

на повърхностите и при нейното

прилагане следва да се внимава с цел

да на се увредят тръбите и да не

пострада персоналът. Пневматично-

то отстраняване на котлен камък

наподобява процеса на водоструйно

почистване.

Пробивното почистване се изпол-

зва за плътно запушени тръби на

топлообменни апарати. За отстра-

няването на отлаганията се изиск-

ва добър достъп, както и внимание

с цел предотвратяване повредата

на оборудването. При турбинното

почистване за премахване на отла-

ганията се използва въздух, пара или

вода за задвижвани от двигател

ножове или четки. Системата за

хидропробивно почистване е най-

бързият и ефективен начин за пре-

махване на упорити отлагания от

вътрешната страна на тръбите на

топлообменници, химични реактори,

кондензатори, вторични изпарители

и абсорбери. Пробивното почиства-

не с висок въртящ момент премах-

ва запушвания от всякакъв вид тръби

с диаметър от 10 mm до 15 cm и до

12 m дължина. Чрез този метод ефек-

тивно могат да бъдат отстранени

твърди отлагания като кокс, калций,

сяра, боксит, асфалт, оксиди и

твърди полимери.

Почистване на
топлообменници

Т



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2016 33

топлоенергетика

Изстъргващите устройства се

използват за кондензатори и топло-

обменници с тръби с диаметър от 1,3

до 3,2 cm. Те отстраняват ефектив-

но всички видове отлагания, включи-

телно микро/макро замърсявания,

органични отлагания, корозия и др.

Технологията включва пропускане на

задвижван с пружина и водна струя с

налягане 200–300 psi метален прът

през тръбите на топлообменника.

Прътът преминава през тръбите със

скорост 3-6 m/s и по пътя си премах-

ва отлагания, корозия и запушвания.

След това тръбите се промиват с

вода и се получава чиста, гладка

метална повърхност за оптимален

топлопренос. Освен за прави, на па-

зара се предлагат и уреди за почи-

стване на U-образни тръби.

Продухването включва пропуска-

не на подходящ абразивен материал

с висока скорост с помощта на вод-

на или въздушна струя. Тази техно-

логия рядко се прилага за почиства-

не на тръбни снопове, тъй като

стените на тръбите са много

тънки. Методът е подходящ за от-

страняване на котлен камък и почи-

стване на лицевите страни на

тръбите, кожуха и капаците на

топлообменни апарати.

Почистването на сажди се изпол-

зва за котли или топлообменници,

работещи с димни газове. Отстра-

няването на частиците се постига

чрез струи вода или пара, насочвани

откъм ребрата на топлообменника.

Термичното почистване включва

използването на пара с или без уча-

стието на други химикали. Методът

може да бъде приложен за почиства-

не на кондензатори и други топло-

обменници от восъци и греси.

Предимствата на механичните

методи за почистване включват

опростеност и леснота на действие,

както и възможност за почистване

дори на напълно запушени тръби.

Въпреки това, при използването на

тези методи има риск от уврежда-

не на оборудването, най-вече на

тръбите. Освен това механичното

почистване не осигурява химически

чиста повърхност.

Химично почистване
Според обичайната практика, към

химично почистване на топлообмен-

ници се прибягва едва когато резул-

татите от другите методи не са

задоволителни. Химичното почи-

стване включва употребата на хи-

мични агенти, които разтварят или

размекват отлаганията. В повечето

случаи този вид методи изискват

спиране на инсталацията. Сред пре-

димствата на системите за почи-

стване с детергенти и стерилизи-

ращи агенти са пестенето на вре-

ме и по-ниските разходи за извършва-

не на процеса. При прилагането им

трябва да се има предвид следното:

n съвместимостта на системните

елементи с химичните почиства-

щи разтвори. При необходимост

към разтворите могат да бъдат

добавени инхибитори.

n преди стартиране на процедура-

та трябва да е налична информа-

ция за природата на отлаганията;

n преди почистване следва да се

изследва корозивността на химич-

ните разтворители. Необходимо

е да се предприемат мерки за ре-

дуциране на корозията до прием-

ливи нива;

n методите за обезвреждане на

отработения разтвор.

Сред най-често използваните хи-

микали за почистване на топлооб-

менни апарати са минерални и орга-

нични киселини, алкални основи, орга-

нични разтворители, комплексообра-

зуващи, окисляващи и редуциращи

агенти. С цел свеждане на корозия-

та до минимум и повишаване ефек-

тивността на почистване, към раз-

творите се добавят инхибитори и

повърхностно активни вещества.

Повечето процеси на химично

почистване на топлообменници се

състоят от няколко етапа: промива-

не за отстраняване на свободни

замърсители; подгряване и циркула-

ция на вода; инжектиране на почи-

стващия агент и инхибитори в цир-

кулиращата вода; изпускане на раз-

твора след определено време; паси-

виране на металните повърхности;

промиване за отстраняване на вся-

какви следи от почистващите хими-

кали.

Офлайн химично
почистване

Основните офлайн химични мето-

ди са циркулация, киселинно почи-
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стване, пълнене и накисване, почи-

стване с пара на органични отлага-

ния; инжектиране на пара. Циркула-

цията включва запълването на обо-

рудването с почистващия разтвор

и циркулирането им във вътрешно-

то пространство с помощта на

помпа. По време на процедурата е

необходимо да се следят концентра-

цията и температурата на разтво-

ра. Котленият камък от охлаждаща

вода се премахва чрез циркулиране на

разтвор на солна киселина в топло-

обменника. Методът с пълнене на

оборудването с почистващ разтвор

и накисването му за определено вре-

ме е приложим само за малки апара-

ти. За постигането на задоволител-

ни резултати може да са необходи-

ми няколко цикъла на пълнене, накис-

ване и изпускане на почистващия

разтвор. Последната технология за

почистване включва инжектирането

на концентрирана смес от почи-

стващ разтвор и пара в бързо дви-

жеща се струя. Парата атомизира

химикалите, като по този начин се

повишава ефективността им и се

осигурява по-добър контакт с ме-

талните повърхности.

Предимствата, които предлага

химичното почистване в сравнение

с механичното включват: равномер-

но и понякога пълно почистване; не

се налага разглобяване на апарата;

възможност за почистване на недо-

стъпни зони; умерен размер на раз-

ходите и по-дълги интервали между

почистванията. Единственият недо-

статък е, че използваните химика-

ли често са опасни за употреба и

изискват сложни процедури на обез-

вреждане. От изпарението на химич-

ния разтвор и протичането на не-

предвидени реакции могат също да

се генерират емисии на вредни га-

зове.

Онлайн механично
почистване

Методите за механично почи-

стване на топлообменници, за кои-

то не се изисква спиране на индус-

триалните процеси, включват фил-

триране, повишаване на дебита, об-

разуване на въздушни завихряния, об-

ръщане посоката на потока, авто-

матични системи за почистване и

др.

Замърсяванията, причинени от

охлаждащата вода, могат да бъдат

контролирани или дори елиминирани

чрез подходящо филтриране на по-

стъпващата в апаратите вода.

Кондензаторите в топлоелектри-

ческите централи са най-уязвими по

отношение риск от замърсяване с

отпадъчни материали и биологични

организми. Решението на този про-

блем е инсталирането на филтърна

система преди кондензатора.

Повишаването на дебита с цел

отстраняване на отлагания е изклю-

чително подходящ метод за почи-

стване на силно замърсени поради

ниски скорости в кожуха или в тръби-

те топлообменни апарати.

Образуването на въздушни завих-

ряния създава локални турбулентни

зони, които се придвижват в оборуд-

ването. Тази техника се прилага за

течни системи в кожуха на топло-

обменника. При този метод следва

да се внимава да не се получат взри-

воопасни смеси с газа, в случай че

процесният флуид е летлив и запа-

лим.

Обръщането на посоката на по-

тока е лесен и ефективен метод за

предотвратяване на запушвания и

замърсяване на топлообменните

апарати. За разлика от филтриране-

то, този метод може да предпази от

образуването на биологично замър-

сяване, тъй като постъпилите в

топлообменника водорасли и орга-

низми се изхвърлят преди да са ус-

пели да се закрепят за топлопренос-

ната повърхност.

При автоматичните системи за

почистване на топлообменници се

използват топчета от порест кау-

чук и четки. Първият вид система

включва пропускането на голям брой

топчета от порест каучук, с малко

по-голям диаметър от вътрешния на

тръбите и относително тегло при-

близително колкото на морска вода,

през входа на топлообменника. По-

токът от охлаждаща вода прекарва

топчетата през тръбите и стени-

те им се почистват. Топчетата

следва да са с подходяща грапавост

на повърхността, за да не издраскат

тръбните стени. За отстраняване

на по-тежки отлагания се използват

специални абразивни топчета, кои-

то са с покритие от карборунд.

Автоматичната система за он-

лайн почистване с четки се състои

от четирипътен отклонител на

потока, панел за управление и набор

от четки и кошове. Четирипътни-

ят отклонител се инсталира меж-

ду тръбите към и от топлообмен-

ника. Четките се вкарват във вся-

ка от тръбите, а кошовете се зак-

репват временно на двата края на

тръбите. С обръщане посоката на

потока всяка четка се придвижва

от единия край на тръбата до дру-

гия, откъдето попада в коша. Цик-

лите на почистване се инициират

от задвижващо устройство и сис-

тема за управление. Тъй като про-

цедурата се прави на всеки 6-8 часа,

дори втвърдяващите се отлагания

са все още меки и се отстраняват

лесно.
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      змерването на радон е отно-

сително лесна процедура, която е от

съществено значение за оценка кон-

центрацията му в сгради. С цел

осигуряване на точни и последова-

телни резултати, измерванията

следва да се извършват на база

стандартизирани протоколи.

Вътрешната концентрация на радон

варира в зависимост от конструк-

цията на сградата и вентилацията

й. Тя се изменя не само сезонно, но

дори ежедневно и ежечасно. Заради

тези флуктуации, изчисляването на

средногодишната концентрация на

радон във въздуха в затворени поме-

щения изисква надеждно измерване

на средните концентрации в

продължение на поне три месеца, при

възможност и повече. Краткосроч-

ните измервания предоставят само

груба представа за действително-

то съдържание на радон. За да се

гарантира качеството на измерва-

нията, е силно препоръчително из-

мервателните устройства да пре-

минават качествен контрол.

Най-често използваните устрой-

ства за определяне концентрацията

на радон са алфа детекторите, елек-

третните йонни камери и датчици-

те с активен въглен. В много държа-

ви се използват и активни устрой-

ства като електронни сензори или

датчици за непрекъснат монито-

ринг. Пасивните устройства не се

нуждаят от електрическо захранва-

Измерване
на радон в сгради

не или помпа, за да се осъществи

пробовземането, докато за активни-

те се изисква електрически ток.

Активните измервателни устрой-

ства дават възможност за изготвя-

не на диаграми с концентрацията и

измененията й в рамките на изслед-

вания период. За дългосрочно (за една

година) измерване в жилищни сгра-

ди обикновено се използват алфа

детекторите, докато за краткос-

рочно (няколко дни) до средносрочно

(седмици или месеци) измерване се

прилагат електретните йонни каме-

ри. Тези устройства имат възмож-

ност за интегриране на измерените

концентрации във времето (напри-

мер за 8-часов престой в разглежда-

ното помещение), чрез използването

на функцията за отваряне/затваря-

не на детектора. Употребата на

измервателните уреди за непрекъс-

нат мониторинг се разраства, тъй

като в последните години се наблю-

дава бавен спад на цената им. Те

автоматично предоставят разделе-

на по време информация за съдържа-

нието на радон в сградата.

Алфа детектори
Алфа детекторите се състоят

от малко парче специално произве-

ден за целта пластмасов субстрат,

капсулиран в дифузна камера с

филтър, който не пропуска радон или

продуктите на разпада му. Пластма-

сата в повечето случаи е полиалил

дигликол карбонат, целулозен нит-

рат или поликарбонат. Когато ра-

донът или продуктите на разпада му

генерират алфа частици в близост

до чувствителния елемент на дат-

И
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чика, те влизат в контакт с него,

като оставят микроскопични увре-

дени зони по повърхността му, кои-

то се наричат алфа следи. Химично-

то или електрохимичното третира-

не на пластмасовия сензорен мате-

риал увеличава размера на алфа сле-

дите, което позволява те да бъдат

отчетени чрез светлинен микроскоп

или да бъдат преброени ръчно или с

автоматичен брояч. Броят следи за

единица повърхност е пряко пропор-

ционален на концентрацията на ра-

дон, измерена в Bqh/m3. Коефициент

за превръщане, получен посредством

контролирана експозиция в съоръже-

ние за калибриране, позволява конвер-

сията на плътност на следите до

концентрация на радон. Алфа детек-

торите обикновено се използват за

измервания с период на експозиция,

вариращ от един месец до една го-

дина. Те не са чувствителни към

влага, температура и фонова бета

и гама радиация. Измерванията при

много голяма надморска височина

(над 2000 m) могат да изискват лека

пренастройка, заради разликата в

плътността на въздуха, която може

да повлияе на разстоянията, които

изминават алфа частиците. Чув-

ствителността към торон може да

бъде предотвратена чрез използва-

нето на камера с високо дифузионно

съпротивление към газове, по-

стъпващи в нея. С алфа детектори-

те е постижима минимална откри-

ваема концентрация от 30 Bq/m3 за

едномесечна експозиция.

Детектори с активен
въглен

Детекторите с активен въглен

са пасивни устройства, които се из-

ползват за измерване на радон във

въздух в затворени помещения за

период от 1 до 7 дена. Принципът им

на работа се основава на адсорбция

на радон върху активната

повърхност на въглена. След пробов-

земане детекторът се запечатва,

при което събраният радон и дъщер-

ните му продукти достигат равно-

весие. След 3-часов период на изчак-

ване, колекторите могат да бъдат

гама преброени директно или да

бъдат аналитично подготвени за

преброяване по сцинтилационен ме-

тод. При първата техника контей-

нерите съдържат 25-90 g активен

въглен. При метода на алфа броене

се използват 20-милилитрови сцин-

тилационни ампули, съдържащи 2-3

g активен въглен. Контейнерите

могат да бъдат отворени или да

бъдат оборудвани с дифузионна ба-

риера, която позволява измерване за

7-дневен период. Тъй като отго-

ворът на устройствата с активен

въглен зависи от влажността, те

следва да се калибрират при различ-

ни нива на влажност. Те трябва да

бъдат калибрирани и за спектъра от

периоди на експозиция и очакваните

температури. В случай че се смесят

различни видове въглен, калибриране-

то може да не остане постоянно.

Този метод предоставя добра пред-

става за средната концентрация на

радон, само ако измененията й в

изследвания период на експозиция са

малки, тъй като активният въглен

позволява непрекъсната адсорбция и

десорбция на газа. Използването на

дифузионна бариера намалява ефек-

тите от течения и висока влажност.

Детекторите трябва да бъдат пре-

дадени за анализ във възможно най-

кратък срок след измерването, защо-

то периодът на полуразпад на радо-

на е 3,8 дни. По принцип, за стандар-

тните детектори с активен въглен

е постижима минимална откриваема

концентрация от 20 Bq/m3 за пери-

од на експозиция от 2 до 7 дни.

Електретни йонни
камери

Електретните йонни камери са

пасивни устройства за измерване

концентрацията на радон в затво-

рени помещения. Електретът служи

както като източник на електричес-

ко поле, така и като сензор в йонна-

та камера. Радонът, без дъщерните

му продукти, постъпва в камерата

чрез пасивна дифузия през входен

отвор с филтър. Радиацията, която

излъчват радонът и дъщерните му

продукти, които се формират в ка-

мерата, йонизират въздуха в нея.

Отрицателните йони се събират от

положително заредения електрет,

който е разположен на дъното на

камерата. Разрядът на електрета за

определен времеви интервал е мяр-

ка за йонизацията по време на този

интервал, а тя от своя страна е

свързана с концентрацията на радон.

Електретният разряд се измерва

посредством наноконтактен четец.

Отчетената стойност, отнесена

към фактор за продължителност и

калибриране, дава концентрацията

на радон в желаните мерни единици.

Краткосрочните измервания на ра-

дон с електретни йонни камери

продължават от 2 до 15 дни, а дългос-

рочните – от 3 до 12 месеца, при
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концентрация от 150 Bq/m3. Тези

устройства се ползват в много

държави и са с доказана точност и

прецизност, в случай че се прилагат

стандартни експлоатационни проце-

дури (рутинна корекция на фоновата

гама радиация, обезпрашаване на

електрета и др.).

Електронни сензори
Повечето електронни сензори

използват силициев датчик в твърдо

състояние, затворен в дифузионна

камера за преброяване на емитира-

ните от дъщерните продукти на

радона алфа частици. Заради малки-

те размери на дифузионната каме-

ра, са необходими дълги периоди на

измерване (повече от 2 дена), за да

може да се получи стабилно отчита-

не на умерени концентрации на ра-

дон. По-висока чувствителност

може да се получи чрез пропускане

на високо напрежение, което елект-

ростатично да събере заредените

дъщерни продукти на радона посред-

ством директен контакт с детек-

тора. Високата влажност на възду-

ха може да повлияе на измерванията

с този вид устройства. Минимално

откриваема концентрация от 20 Bq/

m3 е типична за 7-дневен период на

експозиция. Повечето от електрон-

ните датчици предоставят възмож-

ност за рутинно калибриране.

Датчици за непрекъснат
мониторинг

На пазара се предлагат няколко

вида устройства за непрекъснат

мониторинг, използващи различни

видове сензори, включително сцин-

тилационни клетки, камери с йони-

зация на електрическия поток или

твърди силициеви датчици. Тези

измервателни уреди събират въздух

за анализ посредством малка помпа

или като пропускат въздух чрез ди-

фузия в сензорна камера. Всички ус-

тройства за непрекъснат монито-

ринг са с електрически схеми, пре-

доставящи обобщени резултати и

разпределен във времето запис, с

помощта на който може да се изчис-

ли концентрацията на радон за оп-

ределени периоди. Различните видо-

ве сензори имат своите специфич-

ни предимства. Например, когато се

използват твърди силициеви датчи-

ци, може да се приложи алфа спект-

рометрия, която осигурява разграни-

чаване между радон и торон. За да

се елиминира чувствителността на

сензора към влажността, понякога

входящият въздух от помещението

се изсушава. Обикновено, минимално

откриваемата концентрация за

тези устройства е 5 Bq/m3 при из-

ползване на стандартни методи.

Уредите за непрекъснат мониторинг

изискват рутинно прекалибриране,

което да гарантира нормалното им

функциониране и получаването на

надеждни резултати.

Датчици за измерване на
дъщерните продукти на
радона

В някои сгради е измерена доста

висока концентрация на торон

(220Rn), която допринася за 50% или

повече от общата потенциална кон-

центрация на алфа енергия. Торонът

обикновено се отделя от стените на

сградите, и заради краткия си пери-

од на полуразпад, формира намаляващ

концентрационен градиент към цен-

търа на помещението. За свеждане

до минимум на грешките при измер-

ване, дължащи се на това, е важно

детекторите да се поставят поне

на 20 cm разстояние от стената. С

цел измерване на общата концент-

рация на радон и торон, или оценя-

ване влиянието на торона върху из-

мерването на радон, може да се

проведе отделно определяне на то-

рона.

Измерването на торон може да

стане по няколко метода. Посред-

ством двойните алфа детектори

могат да бъдат измерени поотдел-

но концентрациите на радон и то-

рон. Тази техника използва две дифу-

зионни камери с алфа детектори и

разликата в периодите на полураз-

пад на торона (56 s) и радона (3,8 дни)

за разграничаване на двата изото-

па. Едната камера с високо дифузи-

онно съпротивление отчита само

радона, а другата, която е с ниско

дифузионно съпротивление, засича и

радона, и торона. Концентрацията

на торон може да бъде изчислена, ако

е известна чувствителността на

субстрата в алфа детекторите към

радон и торон. Тъй като стойност-

та за концентрацията на торон е

резултат от разликата между две

отчитания, неопределеността е по-

висока, отколкото при единичните

алфа детектори.

При друг метод за определяне

концентрацията на дъщерни продук-

ти на радона въздухът преминава

през филтър, задържащ аерозоли,

торон и други продукти от разпада

на радон. След това въздушният

поток преминава през камера и се

изпуска през втори филтър, задър-

жащ всички дъщерни продукти на

радона, формирали се в камерата. За

да се редуцират загубите по стени-

те на камерата, дебитът трябва да

бъде регулиран така, че да осигуря-

ва достатъчно формиране на дъщер-

ни продукти на радона в оптимално

оразмерена камера.

Методът за непрекъснат мони-

торинг на торон се основава на опи-

саната вече техника – електроста-

тично събиране на заредените

дъщерни продукти на радона върху

силициев датчик и последващо от-

читане чрез алфа спектрометрия.

При тези устройства обаче има

значителен риск от висока неопре-

деленост на измерванията, поради

невъзможността за точно калибри-

ране на датчика за краткия период

на полуразпад на торона. Важно е да

се отбележи, че измерването на

радон може да се повлияе от дъщер-

ния продукт на торона 212Bi, който

има същата алфа емитираща енер-

гия от 6 MeV като дъщерния про-

дукт на радона 218Po. Освен това,

продуктът от разпада на торон
212Po, който отделя алфа частици с

енергия от 8,8 MeV, може да се

отрази на определянето на радон

чрез броене на алфа частиците. Ус-

тройствата за мониторинг, изпол-

звани в атмосфера с радон и торон,

следва да бъдат настроени така, че

да се елиминира рискът от този

ефект. Поради факта, че концент-

рацията на торон в едно помещение

не е хомогенна, е трудно да се оп-

редели представителността на

измерванията.
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    отландското правителство

одобри проект за изграждане на най-

големия офшорен плаващ вятърен

парк в света. Съоръжението ще бъде

разположено близо до пристанищния

град Питърхед.

Норвежката компания Statoil ще

изгради вятърния парк и ще разполо-

жи пет 6-мегаватови плаващи тур-

бини Hywind на около 25 км от брега

на града. След реализацията си про-

ектът ще позволи генерирането на

135 GWh енергия на година, която ще

е достатъчна за захранването на

близо 20 000 домакинства, съобщават

от шотландското правителство.

За разлика от обикновените тур-

бини, Hywind ще бъдат прикрепени

към морското дъно с помощта на

кабели, но няма да имат фиксиран

фундамент. Вместо това те ще

плават върху стоманена тръба, а

отделен стабилизиращ механизъм

ще поддържа равновесието на цяла-

та конструкция. Самите турбини ще

бъдат свързани помежду си с кабе-

ли, един от които ще пренася елек-

троенергия до брега на Питърхед.

Според консултантската компа-

ния Carbon Trust, плаващите вятърни

паркове могат потенциално да нама-

лят производствените разходи за

офшорни разработки до под 120 евро

на мегаватчас. Големи проекти като

Hywind пък могат да допринесат за

дори по-ниски разходи в порядъка на

100-113 евро на мегаватчас.

„Hywind е изключително вълнуващ

проект от гледна точка на производ-

ството на електроенергия и техно-

логичните иновации. Истинско дока-

зателство за експертния ни опит в

енергийния сектор и квалифицирана-

та работна ръка е, че Statoil избра

точно Шотландия за изграждането

на най-големия офшорен вятърен

парк в света“, приветства одобре-

Най-големият плаващ
вятърен парк в света ще
бъде изграден в Шотландия

нието на проекта заместник ми-

нистър-председателят на Шотлан-

дия Джон Суини.

В момента изключително нашумя-

ла е възможността за разполагане

на офшорни технологии за вятърна

енергия в по-дълбоки води, пояснява

още Джон Суини. В допълнение към

това, с оползотворяването на съще-

ствуващата инфраструктура на

петролната и газовата промишле-

ност Шотландия може да заеме во-

деща позиция на пазара на офшорни

вятърни технологии.

Сред основните предимства на

този проект е, че привлича много по-

малко конкурентни интереси, откол-

кото всички вятърни паркове, разпо-

ложени на сушата. При изграждане-

то на вятърни паркове на сушата

трябва да се взимат предвид всич-

ки останали предназначения на земя-

та, както и възраженията на живу-

щите наблизо, които често не одоб-

ряват звука и вида на огромните

ротори. Потребността от чиста

енергия е съсредоточена в големи-

те градове, но в същото време там

има най-малко свободно отворено

място за изграждане на мащабни

възобновяеми енергийни инсталации.

С разполагането на вятърни парко-

ве далеч от бреговете се избягват

всички тези проблеми.

Тъй като развитите градски сре-

ди все повече се запълват, океанът

става все по-привлекателна алтер-

натива. Шотландия работи и по

проект за подводни турбини, които

улавят енергията от приливно-от-

ливните течения между остров Ве-

ликобритания и Оркнейските остро-

ви. В същото време в Калифорния,

САЩ, Microsoft вече тества офшор-

ни сървърни ферми, които да подпо-

могнат изпълняването на облачни

услуги без обичайните изисквания за

земя и енергия. При тези разработ-

ки обаче е от голямо значение да се

проучи ефектът върху морската

среда, въпреки че във всички случаи

той ще е по-положителен от въздей-

ствието на изкопаемите горива.

„Плаващите вятърни паркове пред-

ставляват нов, значително по-конку-

рентен източник на възобновяема

енергия. Горди сме да представим

този пилотен проект в Шотландия,

при това в регион с оптимални вет-

рови условия, както и добре развити

верига за доставки и публични поли-

тики в областта на електроенерге-

тиката“, заяви изпълнителният ви-

цепрезидент в специализираната

сфера на дейност на Statoil „New

Energy Solutions“ Ирен Румелхоф.

Ш

Най-големият плаващ
вятърен парк в света ще
бъде изграден в Шотландия
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  лед десетилетия проведени из-

следвания работните характеристи-

ки на съставните полупроводникови

фотоволтаични устройства значи-

телно са се подобрили. В днешно

време тези устройства използват

изолационни материали, които гене-

рират най-висока мощност на еди-

ница площ. Най-модерните разработ-

ки в тази област са соларните па-

нели, които са толкова тънки и

гъвкави, че могат да бъдат увити

около рамка на очила например, как-

то и да се използват за разнообраз-

на преносима електроника, и дори

върху кожата.

Новите соларни панели са разра-

ботени от екип от изследователи

от Южна Корея и са дебели само един

микрометър, което ги прави много

по-тънки от човешкия косъм или от

слой боя, които обикновено са около

100 микрометра. Те са и стотици

пъти по-тънки от стандартните

соларни панели, както и три до че-

тири пъти по-тънки от най-малки-

те соларни клетки, които се пред-

лагат на пазара в момента.

Професор Джонгхо Лий, един от

изследователите работили по про-

екта и инженер в Института за

наука и технологии в Куанджу, пояс-

нява, че новите соларни панели са по-

малко чупливи при огъване, но по

отношение на енергийна ефектив-

ност се справят подобно и дори по-

добре от панелите с дебелина 3,5

микрометра. Според изследователи-

те новият материал е достатъчно

гъвкав, за да може да обгърне молив.

По време на редица проведени тес-

тове те са установили, че соларни-

те панели могат да работят дори

когато са увити около предмет с

диаметър едва 1,4 мм.

Разработените от учените от

Южна Корея соларни клетки са напра-

вени от полупроводника галиев арсе-

нид и се отпечатват директно върху

гъвкав материал чрез трансферен

Разработиха соларни панели
по-тънки от човешки косъм

печат. Тази процедура премахва и не-

обходимостта от употреба на сле-

пяващо вещество, което би увеличи-

ло цялостната дебелина на панела.

След това клетките се прикрепят

върху гъвкавия материал чрез сту-

дено заваряване под налягане при 170

°C. Така горният слой, наречен фо-

торезист, се разтопява и действа

като временно лепило, а след като

изсъхне лесно се отстранява и ос-

тавя само здравата метална връзка.

Долният метален слой също така

служи и като отразител, който на-

сочва блуждаещи фотони обратно

към соларните клетки.

Тези свръх тънки фотоволтаични

устройства могат да са от голяма

полза за приложения, които изискват

изключителна механична гъвкавост

в съчетание с енергийни характери-

стики, подобни на стандартните фо-

товолтаици. За производството им

също така се изразходват по-малко

ресурси и време. Смята се, че пане-

лите могат да се използват за зах-

ранване на т. нар. смарт очила или

за преносима електроника, вградена

в дрехи, тъй като в тези случаи

приемливият размер и тегло на ба-

терията е доста ограничен.

Подобни изключително тънки со-

ларни клетки бяха разработени по-

рано тази година, когато изследова-

тели от Масачузетския технологи-

чен институт представиха фото-

волтаици, които са толкова леки, че

могат да се поставят на сапунен

мехур, без да го спукат. Те обаче се

оказват почти неизползваеми, тъй

като лесно могат да бъдат издуха-

ни дори от човешкото дишане.

Учените се стремят да направят

соларните панели не само по-малки

и леки, но и по-ефективни. През из-

миналата година учени от Станфор-

дския университет разработват

соларни клетки, които могат да

абсорбират значително повече

слънчева светлина, отколкото тра-

диционните панели, с помощта на

„нано жици“, които правят горната

метална част на цялата клетка

почти прозрачна, което пък позволя-

ва абсорбцията на повече енергия от

слънцето. По-рано тази година, из-

следователи от Университета на

Нов Южен Уелс (UNSW) в Австралия

поставиха нов световен рекорд за

ефективност с фотоволтаични

клетки, които могат да съберат

повече от една трета (34,5%) от

енергията на слънцето без да изпол-

зват концентратори.

С

Разработиха соларни панели
по-тънки от човешки косъм
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