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Уважаеми читатели,

Сред основните теми в новия брой на сп. Енерджи ревю е пазарът за измервателни инструменти за обследва-
не на енергийната ефективност у нас и в региона. В специално интервю за изданието изпълнителният

директор на Testo Румъния Хоратиу Баса прогнозира бързо развитие на пазара и разказва за важните
параметри, които трябва да бъдат измерени при определяне енергийната ефективност на сградите.

Темата в рубрика „Електроенергетика“ на настоящия брой са Internet of Things технологиите в електро-
разпределителни мрежи, които все повече ще навлизат в сектора на комуналните услуги. Статията е

съсредоточена върху ползите от свързаността на електрическите уреди и устройства в затворени мрежови
архитектури и мащабния й ефект върху индустрията.

Материалът в рубрика „Енергийна ефективност“ се фокусира върху възможностите за енергийни спестява-
ния в химическата индустрия. Описани са основните подходи за повишаване на енергийната ефективност,

сред които усъвършенстване и интензификация на използваните процеси, прилагане на рекуперация, инвести-
ране във възобновяеми суровини и др.

Във фокус на рубриката „Атомна енергетика“ е извеждането от експлоатация на атомни реактори.
В статията се акцентира върху необходимостта от адекватно национално и международно законодателство,

значително по размер финансиране, иновативни технологии и голям брой висококвалифицирани кадри.

От раздел „ВЕИ енергетика“ ще научите повече за възможните варианти за компенсиране на реактивна
мощност при фотоволтаични инсталации, включително за използването на интелигентни инвертори

за тази цел.

Акцент в статията в рубрика „Топлоенергетика, топлоснабдяване“ е интелигентното топлоснабдяване
и топлопреносните мрежи от ново поколение, които са оптимизирани чрез използването на съвременни

топломери и топлинни подстанции.

От статията в рубрика „Газ, нефт, въглища“ ще се запознаете със съвременните материали в добива на
нефт и газ. Проучванията в областта на нефто- и газодобива достигат все по-дълбоки води и разстояния под

океанското дъно и това налага необходимостта от разработване на нови технологии и материали, както и
разширяване на работните характеристики на вече доказалите се.

Приятно четене!

20 27 40 43
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Предвиждат изграждането на соларни мощности в зоната около Чернобил
Украинското правителство планира да превърне огромната площ около

Чернобилската атомна електроцентрала във фотоволтаичен парк. Поради

дълготрайно високите нива на радиация в зоната за безопасност, земята

там е негодна за обитаване, земеделие или лесовъдство. В същото време,

ниската й цена и съществуващата инфраструктура за пренос на електро-

енергия я правят подходяща за изграждането на фотоволтаични мощности.

„Земята и електропреносните линии са най-скъпите части от всеки

проект за соларна инсталация. Тук ние разполагаме и с двете“, коментира

изпълнителният директор на централата Игор Грамоткин.

Украинският министър на околната среда и природните ресурси Остап

Семерак съобщи, че правителството вече води преговори с две американ-

ски и четири канадски компании, интересуващи се от потенциала на зо-

ната за безопасност около Чернобил.

Европейски форум за ядрена енергия ENEF ще се състои на 3 и 4 октомври
На 3 и 4 октомври т. г. в Братислава, Словакия, ще се състои Европей-

ският форум за ядрена енергия (European Nuclear Energy Forum – ENEF).

ENEF е платформа за свободна дискусия на възможностите и рисковете на

ядрената енергетика. Основен акцент на организираните сесии ще са

предизвикателствата пред ЕС и страните членки, в частност ролята на

ядрената енергия в стратегическата рамка на ЕС.

Конференцията ENEF се провежда за пръв път през 2007 г. и редовно

събира всички заинтересовани страни в областта на ядрената енергетика:

правителства на страните членки на ЕС, европейски институции, включи-

телно Европейския парламент и Европейския икономически и социален коми-

тет, ядрени регулатори, както и потребители на електроенергия.

Стимар с поредно участие на Международния панаир в Пловдив
Фирма Стимар ще участва за поредна година със собствен щанд на

изложението „ЕЛТЕХ“ по време на Международния технически панаир в

Пловдив, който ще се проведе от 26 септември до 1 октомври т. г., съоб-

щиха за сп. Енерджи ревю от компанията.

На щанда на Стимар в палата №10 посетителите ще могат да получат

повече информация за предлаганите продукти за компенсация на реактивна

енергия. На разположение ще са и продуктови каталози на един от лиде-

рите в областта на мълниезащитата – германската компания DEHN+SOHNE.

Освен това гостите на Панаира ще могат да видят уреди за измерване

параметрите на електрическа енергия, електронни компоненти, светоди-

одни лампи и др.
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АЕЦ Козлодуй с нов изпълнителен директор
Новият изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй е досегашният зам.-

изпълнителен директор на централата Иван Андреев, съобщиха от Българ-

ския енергиен холдинг. Промяната в ръководството на дружеството е

приета след решение на Съвета на директорите на БЕХ, последващо из-

тичането на мандата на досегашния изпълнителен директор Димитър

Ангелов.

Иван Андреев започва трудовия си стаж в АЕЦ Козлодуй през 1990 г.,

като от 1992 г. работи в V-и и VI-и блок, а през 1994 г. преминава в

оперативно звено, където достига позицията „главен дежурен на АЕЦ“. От

2007 г. е началник-отдел „Контрол и анализ“, а в периода от 2010 г. до 2014

г. работи като директор „Развитие и модернизации“. След това заема

длъжността зам.-изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй.

Енерго-Про подготвя електроразпределителната мрежа за работа през зимата
Енерго-Про Мрежи стартира редица дейности, с които да подготви елек-

троразпределителната мрежа в Североизточна България за работа при зимни

условия. Екипи на дружеството ще извършат обслужване, обходи, инспекции

и огледи на всички електроразпределителни съоръжения като подстанции,

възлови станции, трафопостове, кабелни линии и въздушни електропроводи

на територията на областите Шумен, Добрич, Варна, Русе, Силистра и др.

Специалисти на компанията ще предприемат и спешни ремонти за пре-

дотвратяване на аварии, причинени от неблагоприятни атмосферни усло-

вия или от по-високото потребление през зимата. Енерго-Про подготвя и

собствен автомобилен парк с над 900 автомобила с висока и нормална

проходимост, багери, автокранове, автовишки и др.

Енерго-Про Мрежи управлява електроразпределителна мрежа с обща

дължина 42 185 км на лицензионна територия от 30 000 кв. м в Североиз-

точна България, като с подготвителните дейности дружеството ще га-

рантира нормалното и надеждно функциониране на мрежата през зимата.

Иновативни технологии за ВЕЦ на Renexpo Interhydro 2016
Renexpo Interhydro ще се проведе за седми път на 24 и 25 ноември т. г.

в Залцбург. Събитието, организирано от REECO, привлича експерти от

хидроенергийния сектор от цяла Европа.

Форумът е подкрепен от над 100 промишлени асоциации, университети,

инженерни компании и търговски камари. Сред изложителите тази година

ще има представители от сферите на проектиране и строителство на

ВЕЦ, генериране и съхранение на енергия от ВЕЦ, измервателна апаратура

и системи за управление, опазване на водните ресурси, производство на

уплътнения, фитинги, тръби, помпи, генератори и турбини.

В предишното издание на Renexpo Interhydro са се включили 120 изложи-

тели, а форумът е посетен от 3000 души. Съпътстващата програма на

изложението включва провеждането на над 10 конференции, конгреси и

семинари, в които през 2015 г. са участвали 600 експерти от хидроенер-

гийния сектор.
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България и Гърция сключиха споразумение за междусистемна свързаност
Газопреносните оператори Булгартрансгаз и DESFA подписаха спора-

зумение за междусистемна свързаност, което осигурява възможност за

обратен виртуален пренос на природен газ на българо-гръцката грани-

ца. Подписването на споразумението е поредна стъпка към реализаци-

ята на концепцията за изграждане на газоразпределителен център

„Балкан“.

Преносът на природен газ ще се осъществява на точката на между-

системно свързване Кулата – Сидирокастро. Обратният виртуален пре-

нос от тази точка е конкретна дейност в посока прилагането на хар-

монизирани пазарни правила за постигане на интегриран европейски

пазар на природен газ според изискванията на Европейската комисия.

Това е и значима стъпка към диверсификация на българския пазар на

природен газ, тъй като се дава възможност виртуално да се доставят

количества природен газ от терминала за втечнен природен газ на

Ревитуса в Гърция.

Споразумението е сключено за първоначален тестови период от три

месеца, от 1 юли до 1 октомври т. г., а на подписването му присъстваха

ръководствата на Булгартрансгаз, DESFA, Комисията за енергийно и водно

регулиране, Български Енергиен Холдинг, гръцкият енергиен регулатор RAE,

както и представители на Европейската комисия и Министерския съвет

на Република България.

Интерконекторът между Румъния и България ще бъде завършен до края
на есента Интерконекторът между България и Румъния с обща дължина 25 км,

който ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газ,

ще бъде изграден до края на есента. Това стана ясно по време на про-

верка на изграждането на интерконектора. Определените срокове се

спазват, а изграждането на тази връзка е основен приоритет на Евро-

пейския енергиен съюз, акцентира министърът на енергетиката Теме-

нужка Петкова.

Интерконекторът е с 25 км обща дължина, като 15,4 км са на българ-

ска територия, 7,5 км – на румънска, а 2,1 км са подводен преход през р.

Дунав. Предвижда се и изработването на резервен газопровод. Минимал-

ният капацитет на връзката е 0,5 млрд. м3/год., а максималният - 1,5

млрд. м3/год.

Проектът за първата междусистемна газова връзка на България е фи-

нансиран от Европейската енергийна програма за възстановяване на Ев-

ропейския съюз. Строителните работи за основния газопровод се изграж-

дат под контрола на българската фирма Булгартрансгаз и румънската

Трансгаз. Изпълнител на проекта по сключеното споразумение е друже-

ството SC Habau PPS Pipeline Systems SRL, Плоещ. До края на есента се

очаква и завършването на резервния газопровод.

Франция започва производството на соларна пътна настилка
Френският министър на енергетиката Сеголен Роаял присъства на от-

криването на производствената база за фотоволтаичните панели Wattway.

Иновативната пътна настилка е резултат от 5-годишни проучвания, пред-

приети от компанията за транспортна инфраструктура Colas и Френския

национален институт по соларна енергия.

Панелите са изградени от кристален силиций и въпреки че са много

тънки, са изключително здрави и издръжливи. Те могат да устоят на на-

тиска на всякакви видове превозни средства, включително и камиони. Wattway

могат да бъдат положени върху вече съществуващи пътища.

„Панелите могат да издържат поне 10 години в зависимост от трафи-

ка, който ускорява износването. В случай че няма натоварен трафик, какъ-

вто е случаят с паркинга на един стадион например, продължителността

им на живот може да достигне близо 20 години“, съобщават от Colas.

Предвижда се тестова отсечка с дължина от 1 км да бъде покрита с

панелите в регион Онре във Франция.
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Мини Марица-изток изпълнява 100% от заявките на ТЕЦ-овете
През първите шест месеца на т. г. в Мини Марица-изток са добити 12

млн. тона въглища, съобщиха от дружеството. Това е 93% от предвидения

план за добив за полугодието и изпълнява 100% от заявките от топлоелек-

трическите централи в комплекс Марица Изток.

Общо 41,9 куб. м са разкритите, транспортирани и насипани количества

земна маса от началото на годината досега. Най-много от тях – 6,7 млн.

тона – са подадени към държавната ТЕЦ „Марица изток 2“. Малко над 2

млн. тона са подадени към ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“, толкова

е потреблението и на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. За „Брикел“ са доставени

1,14 млн. тона въглища.

През първото полугодие на т. г. започна и преустройството на участък

„Добив“ на рудник Трояново-3 за подаване на въглища към ТЕЦ „Марица

изток 2“. Целта на инициативата е да се осигури сигурността на достав-

ките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

Подписаха договор за изграждане на първи етап от НХРАО
На 7 юли т. г. ДП РАО и Германо-българският консорциум „Национално

хранилище за радиоактивни отпадъци“ подписаха договор за изграждане на

Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци

(НХРАО). На официалната церемония по подписването присъстваха зам.-

министърът на енергетиката Николай Николов, директорът на департа-

мент „Ядрена безопасност“ в Европейската банка за възстановяване и

развитие (ЕВБР) Винс Новак, изпълнителният директор на ДП РАО Дилян

Петров и др.

Изграждането на НХРАО е един от националните приоритети на Бълга-

рия, като за изпълнението на проекта ще бъдат предоставени 71,8 млн.

евро безвъзмездна финансова помощ от международен фонд „Козлодуй“.

Предвижда се хранилището да влезе в експлоатация през 2021 г.

Избраният чрез отворена тръжна процедура Германо-български кон-

сорциум „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ ще изпълни

строителството на проекта. Водеща в консорциума е немската компа-

ния NUKEM Technologies, като в състава му влизат и четири български

компании.

„Реализацията на проекта НХРАО е от изключително значение за успеш-

ното осъществяване на дейностите по безопасно управление на РАО от

експлоатацията на АЕЦ Козлодуй и по извеждане от експлоатация на спре-

ните I-IV блок на атомната централа“, заяви Дилян Петров по време на

церемонията.
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Националната спортна академия (НСА) и Индустриален клъстер „Елек-

тромобили“ (ИКЕМ) подписаха меморандум за сътрудничество и развитие

на електрическата мобилност, съобщават от ИКЕМ.

Очаква се на територията на НСА да бъде инсталирана зарядна стан-

ция за електромобили, която ще стане част от националната мрежа за

зареждане на електрически превозни средства – Булчардж (Bulcharge).

Също така в рамките на меморандума ще бъде разработен модел за

използване на малки лекотоварни електромобили за поддръжка на трев-

ните площи и парковете на територията на НСА. Активно ще се рабо-

ти и за използване на електромобилите в спорта, обясняват още от

ИКЕМ.

Наскоро ИКЕМ и Българската федерация по автомобилен спорт обявиха

намеренията си да създадат специална комисия за електромобилен спорт

и алтернативни горива към Федерацията.

Споразумение за сътрудничество ще бъде подписано и между ИКЕМ

и район „Студентски“. Целта е ускоряване навлизането на електричес-

ката мобилност в района и създаване на карта на местата за зарядни

колонки за електромобили. В проекта активно участие ще вземе енер-

горазпределителното дружество ЧЕЗ, което е член на ИКЕМ.

До 2018 г. се очаква 190 нови автобуса да заменят част от старите

автобуси в автопарка на „Столичен автотранспорт“ като част от про-

ект за подобряване качеството на атмосферния въздух в София. Двайсет

от новите автобуси са електрически, а други двайсет – хибридни или с

други алтернативни горива.

НСА и ИКЕМ подписват меморандум за сътрудничество в електрическата
мобилност

Разработиха прозрачна електропреносна система за соларни прозорци
SolarWindow Technologies представи почти прозрачна система за пренос

на електрическа енергия в предлаганите от американската компания со-

ларни прозорци.

Технологията за генериране на енергия включва нанасянето на тънки

слоеве специални органични покрития върху стъклата на прозорците. Тя е

изключително подходяща за приложение във високи сгради.

Иновативната система за пренос на енергия представлява мрежа от

жици с много малка дебелина – около 50 микрона, което ги прави по-тънки

от половин човешки косъм.

„Новата ни система за пренос на енергия в соларни прозорци е практи-

чески невидима за човешкото око. Също така, иновативната технология

осигурява възможност за бързо производство, което не е възможно при

използването на традиционните подходи“, коментира изпълнителният ди-

ректор на SolarWindow Technologies Джон Конклин.

ЕК одобри наредбата за облекчения от възобновяема енергия
Европейската комисия одобри предложените мерки за намаляване на

разходите на големите индустриални консуматори за възобновяема енер-

гия. Наредбата за облекченията за бизнес сектора по отношение на

зелената енергия ще бъде публикувана официално във вестника на ЕК. Тя

ще влезе в сила със задна дата от 1 август м. г. и ще е валидна до 31

декември 2020 г.

Наредбата определя критерии, на които трябва да отговарят промиш-

лените потребители, за да имат право да се възползват от отстъпката

за компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за

енергия от ВЕИ.

Освен наредбата, комисията е одобрила и схемата за насърчаване на

възобновяемата енергия с преференциални цени, която е заложена в Закона

за възобновяемата енергия от 2011 г.
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Филтър ООД

София 1528, бул. Искърско шосе 7

ТК Европа, сграда 6, ет. 1

тел.: 02/ 974 50 85; факс: 02/ 974 50 87

e-mail: office@filter.bg

Като ексклузивен представител и

партньор на SPX Cooling Technologies,

„ФИЛТЪР" ООД предлага на българския

пазар най-новия им продукт - NC® Everest.

SPX Cooling Technologies се впуска в

мисия за проектиране и изграждане на

охладителна кула, отвеждаща системи-

те за охлаждане до ново, по-високо ниво.

Приложения в леката
промишленост и ОВК:

В сравнение с други водоохладител-

ни, фабрично сглобени кули, NC® Everest

предлага огромни предимства за ОВК и

леки промишлени приложения:

•До 50% по-голям капацитет на охлаж-

дане от всяка друга охладителна кула

в света.

•До 35% по-малко мощност на венти-

латора, носеща  по-големи икономии

на енергия.

•По-малка тръбна разводка и електри-

чески връзки за по-големи икономии

при инсталиране.

•Ненадминат достъп до вътрешност-

та на кулата, за по-лесни и по-безо-

пасни инспекции и поддръжка.

Приложения в тежката
промишленост и
енергийния сектор:

В сравнение с изградените на място

кули, NC® Everest предлага съществе-

ни предимства за приложения в тежка-

та промишленост и енергийния сектор:

•До 50% повече капацитет на охлаж-

дане от всяка друга предварително

сглобена охладителна кула в света.

•До 60% по-бърза доставка.

•До 80% по-бърз и безопасен процес на

сглобяване и монтаж.

•Не изисква строителство на скъпо-

струващ бетонен басейн.

•По-висока енергоефективност с редуци-

ране до 20% на енергията за помпата.

•Патентован MarKey капкоуловител,

с нива на загуби около 0,0005 % от про-

ектния дебит.

Характеристика
NC® Everest включва допълнителни

предимства, които я отличават като член

на серията Marley NC охладителни кули:

Дизайн и материали:

•Здрава метална конструкция от по-

цинкована или неръждаема стомана.

• 5-годишна гаранция на механичното

оборудване.

•Подсилен редуктор MarleyGeareducer®.

•Иновативен PVC пълнеж за максима-

лен топлообмен.

•Вградени жалузи и капкоуловители.

Сертифицирани топлинни характе-

ристики:

•Сертифицирани от CTI (Cooling

Technology Institute), NC® Everest от-

говарят на посочените топлинни ха-

рактеристики.

Factory Mutual ОДОБРЕНИ

•FM одобрен за употреба, със занижени

изисквания за противопожарна защита,

позволяващ по-достъпна застраховка.

Оперативни предимства
•По-малкото излагане на оборотната

вода на слънчева светлина,води до на-

маляване на изискванията за трети-

ране на вода.

•Пълнежът, позволяващ пресичащи се

потоци вода-въздух,осигурява надежд-

на работа при минусови температури.

•Водоразпределителна система с про-

менлив воден поток, която подобря-

ва енергийната ефективност в извън

пиковите натоварвания.

Като резултат - NC® Everest, оси-

гурява редица предимства на клиенти-

те: с до 50% по-голям капацитет на ох-

лаждане, по-високи икономии на енергия,

по-малко компоненти и по-ниски разходи

за поддръжка. В сравнение с фабрично

сглобените кули, предлагани от други-

те производители, NC® Everest се из-

дига над останалите.

Филтър представя новите
охладителни кули NC Everest на SPX
Филтър представя новите
охладителни кули NC Everest на SPX
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Разкажете накратко за представ-

ляваната от Вас компания на чи-

тателите на сп. Енерджи ревю.

Компанията e основана през 2006

г., като първоначално стартирахме

с разработване на софтуер, специ-

ализиран в областта на измервател-

ните средства и петрола. С тече-

ние на времето се превърнахме в

основен доставчик на оборудване за

бензиностанции, метанстанции и

терминали за горива, включително

фискални системи, които предават

данни към НАП. 10 години след създа-

ването си продължаваме да предла-

гаме иновативни решения, като сил-

но акцентираме на качеството на

обслужване и инвестираме в нови

сертификати и в продукти с висок

стандарт на експлоатация с грижа

за околната среда. Ние доставяме

оборудване и изготвяме цялостната

технология на бензиностанции и

складове за горива. Над 60 данъчни

склада в България работят с доста-

вени от нас продукти. Произвежда-

ме интегриращи комуникационни

устройства за наблюдение и конт-

рол, доставяме и монтираме систе-

ми за измерване, разходомери, ниво-

мери, системи за смесване и добав-

ки на горива, системи за автомати-

зация, както и такива за заземяване

и препълване.

Основно направление е доставка-

та на колонки за дизел, бензин, про-

пан-бутан, метан, AdBlue и резерв-

ни части за тях. Тъй като AdBlue e

доста актуално в момента поради

новите изисквания при производ-

ство на автомобили, освен колонки

доставяме и цели контейнерни си-

стеми за продажбата му на бензи-

ностанции.

Доказахме се като основен
доставчик на иновативно и
висококачествено оборудване
за бензиностанции

Атанас Иванов, управител на ЕНСИС,
пред сп. Енерджи ревю

Кои са основните продукти, които

предлагате, и с кои компании си

партнирате?

Смея да твърдя, че електронната

система с фискална памет (ЕСФП)

„Ойл Сис“ е най-модерната и инова-

тивна фискална система за бензино-

станции, произведена в България.

Към момента тя е инсталирана на

повече от 1200 бензиностанции от

търговски тип и за вътрешно по-

требление. Като иноватори сме

първата фирма, която ще свърже

колонка за втечнен природен газ

(LNG) към ЕСФП в България.

Представител сме на Fafnir, една

от водещите фирми производите-

ли на нивомерни системи и сензори

за теч. Друга фирма, която пред-

ставляваме, е TCI, която е свето-

вен производител на резервоари и

полипропиленови тръби за светли

горива и пропан-бутан. С гордост

мога да заявя, че няма верига бен-

зиностанции, която да не е ползва-

ла нашите тръби за светли горива

или пропан-бутан. Тук особено важ-

но е доброто проектиране на техно-

логичната част, за което нашите

специалисти помагат изключително

много на клиентите. Вече трета

година работим с най-големия про-

изводител на компресори за метан

с марката Cubogaz. Те са доста

големи и технически сложни съоръ-

жения, като само за миналата годи-

на сме реализирали доставка на 5

броя от тях. През 2012 г. започнах-

ме работа с Elaflex, водещият в

Европа немски производител на пи-

столети и маркучи за колонки, как-

то и на оборудване за транспорти-

ране на горива и флуиди в химичес-

ката и хранителната промишленост.

Какви са плановете на компанията

за следващите десет години?

Ние продължаваме да се налагаме

като надежден партньор и да разши-

ряваме своето присъствие във всяко

направление, свързано с измерване и

енергийни продукти. Бъдещето е в

алтернативните енергийни източни-

ци. Предстои ни инсталиране на си-

стема за LNG, предстои ни свързва-

не на колонки за зареждане на ток.

Към момента проектираме и няколко

нови бензиностанции, които ще из-

градим изцяло. Скоро ще пуснем бен-

зиностанцията с най-голям брой ко-

лонки на едно място в България, а и в

Европа.

Що се отнася до външните паза-

ри, към момента изнасяме за Румъния,

Унгария, Сърбия и Косово. През след-

ващото десетилетие ще се стремим

да навлезем и в други европейски

страни, както и в САЩ. При всички

положения обаче ще продължим да

развиваме основната си дейност в

България, защото тук според мен е

едно прекрасно място за правене на

бизнес. Бизнес климатът при нас се

подобрява с всяка изминала година и

това ми дава кураж да заявя, че заед-

но с нашите партньори и клиенти

можем да постигнем невероятни

резултати.

Доказахме се като основен
доставчик на иновативно и
висококачествено оборудване
за бензиностанции
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Testo наскоро взе участие на събитие в София относно

енергийно ефективното саниране на сгради, организи-

рано от Германо-Българската индустриално-търговска

камара през м. юни т. г. Проведените конференция и

бизнес срещи отговориха ли на очакванията Ви?

Целта на конференцията бе да събере на едно място

германските инвеститори и българските компании,

желаещи да започнат партньорство и съвместна рабо-

та с тях. За нас беше малко по-различно, тъй като ние

имаме дългогодишна история на българския пазар бла-

годарение на Глобал-Тест, нашият партньор за Бълга-

рия. Все пак, конференцията ни предостави възможност

да се срещнем с нови потенциални клиенти и бизнес

партньори от областта на енергийната ефективност.

Радваме се, че имахме шанса да участваме на това

събитие, което традиционно се провежда и в Румъния,

и което намираме за много полезно.

Какъв вид организационен подход използва компанията

за управлението на дейността си в България?

Testo е германска компания, водещ производител на

измервателни инструменти в световен мащаб, който

има присъствие в над 100 държави. В 25 от тях имаме

дъщерни предприятия, а в останалите – партньори и

дистрибутори. До края на 2015 г. имахме и един парт-

ньор в България, като от началото на т. г. се стремим

да развием още бизнеса си тук и да изградим по-голяма

дистрибуторска мрежа, чрез която да задоволим нуж-

дите на клиентите ни по най-добрия възможен начин.

Поради тази причина, в момента търсим нови дистри-

бутори, които имат желание да продават и рекламират

продуктите ни на българския пазар.

Кои са най-важните параметри, които трябва да бъдат

измерени при определяне енергийната ефективност на

една сграда?

Енергийната ефективност е много сложна тема,

Българският пазар в областта
на енергийната ефективност има
голям потенциал за развитие

Хоратиу Баса, изпълнителен директор
на Testo Румъния, пред сп. Енерджи ревю

която се отнася до пестене на енергия както в жилищ-

ни, така и в обществени сгради. Необходимо е да се

оценят и да се направят измервания във всички систе-

ми в сградите – отоплителни, вентилационни, климатич-

ни или охлаждащи. Информацията, която се получава от

измервателните инструменти относно функционално-

стта на тези системи, ни позволява да определим тях-

ната ефективност или да ги направим по-ефективни.

Загубите на топлинна енергия лесно могат да бъдат

открити чрез термовизионните камери на Testo. Ком-

панията има голямо участие в областта на енергийна-

та ефективност и заради това един от девизите ни е

„Енергийната ефективност може да бъде измерена“.

Как бихте оценили пазара на измервателни инструмен-

ти за извършване на обследване за енергийна ефектив-

ност в региона?

Считаме, че българският пазар е бързоразвиващ се и

с много голям потенциал. Дори и в момента да има нужда

от подобрения в някои направления, сме уверени, че

ситуацията ще се промени и пазарът тук, а и в другите

страни от региона, ще отбележи напредък. България има

огромна възможност за развитие в тази насока.

Българският пазар в областта
на енергийната ефективност има
голям потенциал за развитие
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платена публикация

Mitsubishi Electric представя FR-

F800 ново поколение инверторни

технологии, които са перфектното

решение за помпи, вентилатори и

компресори, както и ОВК приложения.

Снабдени са с множество иноватив-

ни функции, които позволяват пости-

гането на най-доброто съотношение

между ефективност и точност на

управлението. Най-отличителните

сред тях са:

Подобрени функции за
енергийна ефективност
• Нова Advanced Optimum Excitation

Control (AOEC) технология гаран-

тира, че токът на възбуждане ще

се самонастройва постоянно и

непрекъснато;

• AOEC води до 12% допълнително

пестене;

• Охлаждащият вентилатор рабо-

ти, когато е необходимо;

• Температурата в таблото, респ.

охлаждащият таблото вентила-

тор се контролира от VSD тем-

пературен сензор;

• При покой всички контури са изк-

лючени, редуцира се потреблени-

ето на енергия;

• Измерената спестена енергия мо-

же да се визуализира или изпраща

по мрежа;

• Ефективност на моторите >98%

(покрива IE2 ниво EN:50598-2).

Интелигентни функции -
усъвършенстван PID
контролер с вградени
функции за управление на
помпи и вентилатори:
• Автоматично разпознаване крива-

та на съоръжението;

Функционални предимства
на новите FR-F800 инвертори
на Mitsubishi Electric

• Автоматично разпознаване на ме-

ханична повреда;

• Автоматично почистване  на

помпи и вентилаторите;

• Автоматично рестартиране след

отпадане на захранване.

Вградена гъвкавост
• Ново поколение PLC и програмира-

не в съответствие с IEC-61131;

• Вградени входове и изходи и въз-

можност за допълнителни

• "multi rated" концепция - избор на

задвижване за конкретния товар;

• Аутотунинг функция за PM мото-

ри за клас ефективност IE4 - IE5;

• Потребителски съобщения на LCD

дисплей;

• USB порт за параметри и PLC

програма;

• Часовник реално време.

Надеждност и
безопасност
• STO (safe torque off) стандартно

вградена функция в съответствие

с  EN ISO13849-1/PLd Cat.3,

EN61508 и EN61800-5-2 SIL2 стан-

дарти;

• Лесна персонална идентификация

Функционални предимства
на новите FR-F800 инвертори
на Mitsubishi Electric

чрез QR код (уникален сериен номер);

• Защита на параметрите и PLC

програмата с парола от клавиату-

рата или дистанционно по мрежа.

Лесно настройка и
употреба
• Усъвършенствана система за ди-

агностика, предотвратяване на

аварии;

• Отдалечен достъп отвсякъде;

• Архивиране на данни.

Мрежова комуникация
• Вградена BACnetо MS/TP/ RS485

комуникация, Mitsubishi Electric

протокол, Modbus-RTU прото-

кол, всички те поддържани

стандартно;

• Опционални платки за: CC-Link IE

Field, CC-Link, Profibus DP/DPV1,

Profinet, EtherNet IP, EtherCat и

SSCNETIII/H, Can Open и DeviceNet.
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      ащабната технологична

платформа Internet of Things (IoT)

предстои да се разрасне до внуши-

телните 50 млрд. свързани устрой-

ства до 2020 г., осигурявайки достъп

до тази мрежа на все повече потре-

бители, производители и доставчи-

ци на комунални услуги, прогнозират

пазарните анализатори. В рамките

на IoT електрически и електронни

уреди и устройства от редица инду-

стрии ще бъдат свързани помежду

Internet of Things
технологии
за интелигентни
електро-
разпределителни
мрежи

си посредством интернет, P2P

(peer-to-peer) връзки или в затворе-

ни мрежови архитектури, подобни на

тези при интелигентните електро-

разпределителни мрежи – smart grid.

С изместването на глобалния фокус

все по-категорично към разумното

управление и пестене на енергията

и водните ресурси, Internet of Things

технологиите се очаква значително

да разширят ползите от smart grid ин-

фраструктурата отвъд дистрибуци-

ята, автоматизацията и мониторин-

га, осъществявани от комуналните

оператори. С развитието на IoT

платформата,  на пазара ще се нала-

гат

все по-достъпни
интелигентни системи
за енергиен и воден
мениджмънт
за домашни и сградни приложения,

които ще помагат на потребители-

те да проследяват собственото си

потребление и да коригират своевре-

менно неправилните си навици по

отношение на рационалното използ-

Internet of Things
технологии
за интелигентни
електро-
разпределителни
мрежи

М
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ване на тези ресурси. Тези техноло-

гии постепенно ще се превърнат в

автономни системи, които ще се

самонастройват и самоуправляват

на базата на информация в реално

време от „умни“ електромери, сензо-

ри за присъствие, движение, дневна

светлина и т. н., убедени са марке-

толозите. А мащабната трансформа-

ция на парадигмата за мениджмънт

на енергийните ресурси започва имен-

но с внедряването на първите тех-

нологии за интелигентни и свързани

електроразпределителни мрежи.

Неизбежни промени в
мрежовата архитектура

Изграждането на smart grid инфра-

структура обещава подсигуряване

на енергийните доставки в свят с

постоянно нарастваща популация и

ограничен капацитет за производ-

ство на енергия. Интелигентните

електроразпределителни мрежи ре-

дуцират загубите, увеличават ефек-

тивността, оптимизират енергий-

ното потребление и дистрибуция. В

допълнение, концепцията за smart

grid прави рентабилни и икономичес-

ки жизнеспособни дори и мащабните

соларни и вятърни проекти, непри-

ложими в условията на конвенционал-

но електроразпределение.

Пагубната инфраструктурна амор-

тизация, която неизменно съпътства

дългогодишната експлоатация, по-

ставя електроразпределителните

мрежи пред сериозни предизвикател-

ства. Такива са повтарящите се

прекъсвания на електрозахранването

в големи индустриализирани градове

по целия свят, повече от 30% загуби

на електрическа енергия по трасето

от източника до домовете в страни

като Индия, както и похабяването на

над 35% от питейната вода под фор-

мата на течове в държави като

Франция и Австралия.

Мрежовите топологии
днес
е необходимо да бъдат преструкту-

рирани от централизирани в разпре-

делени архитектури, способни дина-

мично да обхванат различни енергий-

ни източници. На преден план излиза

потребността от проследяване в

реално време на енергийното по-

требление от крайните точки на

търсене до производствените

съоръжения посредством внедрява-

нето на интелигентни технологии.

За целта се използват отдалечени

сензорни системи, които позволяват

измерване, мониторинг и изпращане

на данни от отделните елементи на

енергийната мрежа, които могат да

бъдат използвани за изграждането

на „самоуправляваща се“ електро-

разпределителна мрежа. Допълни-

телни ползи от подобно внедряване

са повишаване на цялостната ефек-

тивност на електроразпределение-

то, както и оптимизиране на само-

наблюдението на мрежата и проце-

сите по автономно вземане на реше-

ния от интелигентната инфра-

структура. Свързаната smart grid

архитектура осигурява комуникаци-

онна платформа, която в бъдеще би

могла да свърже всички необходими

устройства и оборудване, свързани

с енергопотреблението. Първата

стъпка към институционализиране-

то на синергията между IoT техно-

логиите и интелигентните електро-

разпределителни мрежи е масовото

внедряване на смарт електромери.

Интелигентни
електромери

Електромерите са сред най-чес-

то инсталираните „умни“ измерва-

телни уреди по цял свят. Почти вся-

ко второ домакинство В САЩ може

да се похвали с такъв уред, свързан

с електроразпределителната мрежа,

а цялостната равносметка наброя-

ва милиони интелигентни устрой-

ства от този тип, които ежеднев-

но предават данни за енергийното

потребление на домовете, офисите,

търговските и индустриални обек-

ти.

Благодарение на технологиите за

свързаност, електромерите разши-

ряват функциите си от устройства

за измерване параметрите на енер-

гията в двупосочни комуникационни

системи. Съвременните технологии

в този продуктов сегмент трябва да

отговарят на определени критерии,

за да изиграят своята критична роля

в мащабното внедряване на smart grid

решения в глобален аспект.

Първо, електромерите трябва да

изпращат данни за енергийното

потребление от жилища и сгради с

различно предназначение обратно

към комуналните дружества. В прак-

тиката обаче няма единно доказало

се решение за свързаност, което да

е годно и целесъобразно при всякак-

ви условия. В САЩ стандартът за

тази комуникация е радиочестотен

сигнал с ниска мощност (LPRF), кой-

то използва т. нар. топология тип

„хиперкуб“ (Sub-1 GHz mesh) – всеки

от възлите в мрежата е свързан до

всеки от другите възли в мрежата

или до повече от един от тези възли

чрез „point to point“ връзка. В зависи-

мост от държавата и естеството
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на мрежата, безжичната връзка

невинаги се оказва най-подходящият

вариант. В Испания и Франция за

тази цел се използва теснолентова

OFDM връзка за комуникации по елек-

трозахранващата мрежа (power line

communication, PLC).

Внедряването на IoT
технологии в различни
електроразпределителни
архитектури
изисква по-обширно портфолио от

решения за свързване, което включ-

ва както безжични, така и жични и

хибридни системи.

Второ, интелигентните електро-

мери трябва да осигуряват необхо-

димата информация за енергийната

консумация и на собствениците (оби-

тателите или ползвателите) на

даден обект посредством дисплей

или гейтуей. Тази информация позво-

лява на потребителите да променят

навиците си, свързани с потребле-

нието на енергия, за да намалят

сметките си за електричество. В

Съединените щати за тази цел се

използва стандартът IEEE 802.15.4

2.4 GHz ZigBee, в повечето случаи в

комбинация с приложението Smart

Energy за оптимизация на профила на

потребление на съответния абонат.

В други държави, като Великобрита-

ния или Япония, се залага на Sub-1 GHz

мрежи или на PLC системи с цел

постигане на по-голям обхват на

комуникацията, както и на комбини-

рани решения, базирани на хибридни

радиочестотни технологии или ко-

муникации по електрозахранващата

мрежа. В обобщение, електромери-

те се превръщат в интелигентни

сензорни системи, способни да кому-

никират двупосочно (към и от домо-

вете и сградите), които са свърза-

ни помежду си в мрежова топология

и същевременно изпращат необходи-

мата информация към комуналните

дружества.

Преходът към
интелигентно измерване
на енергията
е свързан със значителни изменения

в топологията на измервателните

системи. В допълнение към самия

измервателен уред, който събира

данни за енергийното потребление,

сега се монтират и радиочестотни

предавателни устройства, програ-

мируеми логически контролери и др.

Някои системи се надграждат с

функции за предплатени услуги и за

near-field комуникации (NFC, техноло-

гия за пренос на данни на близки

разстояния). Микроконтролерите на

интелигентните електромери вече

идват с повече памет и повече

възможности за свързване и сигур-

ност, съобразени със съответния

стандартен комуникационен прото-

кол. Все по-разпространени са реше-

нията, които поддържат динамично

ценообразуване, електрозахранване

според потребностите, отдалечено

свързване и ъпгрейдване, мрежова

сигурност и т. н., които позволяват

на комуналния оператор да обслуж-

ва устройствата в мрежата дис-

танционно, без да е необходимо из-

пращането на техник за обновяване

на версията на софтуера например.

Интелигентни
подстанции

Мрежовите структури в съвре-
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менните електроразпределителни

мрежи се променят от централизи-

рани, радиално свързани топологии,

в децентрализирани „mesh“ мрежи,

включващи множество различни,

пространствено разпределени из-

точници на енергия. Връзката меж-

ду производствените съоръжения и

консуматорите в електроразпреде-

лителните мрежи се осъществява

от трансформаторните подстан-

ции. Подстанцията преобразува на-

прежение, направлява потока на

мощността, изолира и пренасочва

трасето на мощността при нужда,

управлява и координира разпределе-

ните енергийни източници (включи-

телно вятърни и соларни електро-

централи с различен мащаб), отго-

варя за прекъсванията и възстано-

вяването на електрозахранването.

Една от ключовите цели
на автоматизираното
електроразпределение
е възможността динамично да се

локализират, наблюдават и управля-

ват подстанциите на ниво населе-

но място, област или държава, как-

то и да се оптимизира работата на

електроразпределителната инфра-

структура посредством мрежа от

свързани подстанции и генериране на

база данни, свързани с енергопотреб-

лението. Самите подстанции еволю-

ират в системи, базирани на Ethernet

комуникация посредством интели-

гентни комуникационни устройства.

Подобно на интелигентните елект-

ромери, и тук постепенно се налага

концепцията за оперативна съвме-

стимост между продуктите от раз-

лични производители в подстанции-

те, подкрепена от индустриалния

стандарт IEC 61850. Съгласно спе-

цификациите на IEC 61850, оборудва-

нето в подстанциите - прекъсвачи,

трансформатори и генератори,

създава чувствителна към фактора

време мрежа, в която събира цяла-

та информация от съоръжението и

я насочва към централен контролен

център. Този център установява

двупосочна комуникация – към край-

ния потребител и към производите-

ля на енергия.

Ползи от IoT
технологиите за
интелигентни
електромрежи

Свързаните „умни“ електромери и

подстанции постепенно проправят

пътя на smart grid решенията в елек-

троразпределението. Ползите от

това са много и безспорни. Платфор-

мата Internet of Things позволява

свързването към практически всич-

ки комунални активи в мрежата – от

електромери до подстанции, служеб-

ни превозни средства, дори операто-

ри. Тази многопосочна връзка не само

улеснява процесите, но и спомага за

увеличаване на производителността

посредством комуникация.

Едно от най-съществените пре-

димства на smart grid архитектури-

те е възможността превантивно да

се отстраняват потенциални причи-

нители на аварии, да се предотвра-

тяват непланирани прекъсвания на

електрозахранването, да се подме-

нят амортизирани мрежови активи,

преди на практика да са се повреди-

ли. Така критичната за електропо-

даването инфраструктура може да

бъде възстановена много по-скоро в

сравнение със случаите, в които

комуникацията е ре-, а не проактив-

на.

Ключова полза от внедряването

на IoT технологии в интелигентни-

те електроразпределителни мрежи

е възможността

„умните“ домакински
електроуреди
да се свързват с портал за енерги-

ен мониторинг, който дава на потре-

бителите гъвкавостта да опреде-

лят сами електроподаването съглас-

но потребностите.

В бъдеще, оборудвани с тези тех-

нологии, комуналните оператори ще

могат лесно да разширяват съще-

ствуващи безжични мрежи с цел по-

ефективно да управляват електро-

разпределителната инфраструкту-

ра.

В миналото, притежаваните от

частни инвеститори, общинските и

кооперативни комунални дружества

обикновено инвестираха в три типа

комуникационни мрежи: мрежи с гла-

сова комуникация, позволяваща пода-

ването на информация към полевите

служители; мобилни мрежи и свърза-

ни служебни превозни средства;

мрежи от типа „машина-към-маши-

на“ (machine-to-machine, M2M), съби-

ращи информация от оборудване

като помпи, агрегати и др.

Посредством

smart grid технологиите
комуналните оператори вече не се

нуждаят от тези три типа мрежи.
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Днес всичко това е възможно в една

обща, IP-базирана цифрова мрежа, в

която всеки потребител може да

използва наличните услуги за различ-

ни цели. Това намалява потребност-

та от влагане на средства в мрежо-

ви комуникации и позволява прераз-

пределение на капиталовите инвес-

тиции.

С въвеждането на интелигентни

термостати, „умни“ домашни дис-

плеи за визуализация на данни за

енергийното потребление и смарт

контакти (които автоматично

свързват включеното устройство

към Internet of Things), потребителят

има властта да избира кои елемен-

ти от електроразпределителната

мрежа да наблюдава. С помощта на

комуникационни стандарти като

ZigBee или Wi-Fi различни устрой-

ства и уреди могат да бъдат

свързвани към мрежата и да полу-

чат необходимата информация през

домашен гейтуей или директно чрез

облачна свързаност посредством

мобилно приложение за смартфон

или таблет.

Технологията smart plug
позволява включването на конвенци-

онални уреди в тези интелигентни

контакти и моментално, срещу по-

ниска цена, ги превръща в „умни“.

IoT решенията за електроразпре-

делителни мрежи дават на операто-

рите и възможността да създават

стойност от потребителските дан-

ни, правейки тази информация достъ-

пна за самите потребители. Възмож-

ни са креативни бизнес модели като

предплатени пакети енергия, подоб-

но на предплатените мобилни услуги,

които осигуряват на клиента свобо-

дата да заплати само толкова, кол-

кото му е необходимо да използва.

Всички тези smart grid решения подо-

бряват качеството на услугите, ко-

ито комуналните дружества предо-

ставят на абонатите си. Оптимизи-

ра се и управлението на мрежовите

инфраструктури от операторите,

които все по-масово влизат в парт-

ньорства с различни технологични

компании и доставчици на услуги с цел

разработване на персонализирани

интелигентни мрежови решения.

Посредством технологиите за

интелигентни електроразпредели-

телни мрежи IoT платформата се

явява двигател на иновации и произ-

водителност по отношение на енер-

гията за домове и бизнеси. С инфор-

мация за локацията и условията, в

които се експлоатират дадени мре-

жови активи, само с натискането на

един бутон, комуналните компании

могат напълно да променят начина,

по който обслужват клиентите си.

Същевременно, доставчиците на

решения за интелигентни електрое-

нергийни мрежи подпомагат техноло-

гичното развитие в тази сфера, раз-

работвайки специализирани мобилни

приложения, виртуални инструменти,

различни софтуерни продукти и дру-

ги, които създават условия за инфор-

миран избор при управление на акти-

вите. В резултат, комуналните ком-

пании днес са способни да вземат

много по-адекватни и рационални

бизнес решения, да повишават посто-

янно ефективността си и да осигу-

ряват на клиентите си най-качестве-

ните възможни услуги.

електроенергетика



26 брой 5/2016  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Системите за енергиен мениджмънт

имат своето вече утвърдено място в съвре-

менния индустриален свят. Те включват фун-

кции за наблюдение (мониторинг), а също и

функции за управление (мениджмънт) на енер-

гийните разходи.

Фирма Комикон проектира и изгражда та-

кива системи от много години. С тяхна по-

мощ клиентите решават следните важни

задачи:

• оперативно следене на енергийни и

технологични параметри посредством йе-

рархична система от екрани, индикатори

с променящи се цветове, трендове, алар-

мени съобщения;

• автоматизирано дистанционно отчита-

не на измервателни средства за електрое-

нергия, топлинна енергия, вода, пара, газ, сон-

дажна вода, хвост и други;

• интегриране на измервателни устрой-

ства, които поддържат различни комуника-

ционни протоколи като Modbus RTU и TCP,

Profinet, M-bus, IEC 68705-5-105 и др. В сис-

темата са приложими многобройните видо-

ве гейтуеи на фирма HMS, представлявана

от Комикон в България

• периодично архивиране на отчетите в

бази данни, ръчно и автоматично генериране

на справки и отчети, експорт в различни фай-

лови формати за последваща обработка и ви-

зуализация, графично представяне на архиви-

раните данни с управляеми мащаб и скали;

• събиране на аналитични данни за оцен-

ка на енергийната ефективност в предпри-

ятия, отделни инсталации, производства,

машини и съоръжения, офиси, администра-

тивни сгради, хотелски части и др.;

• платформа за прецизно ежедневно пла-

ниране на необходимата енергия за достав-

ка от свободния пазар;

• съпоставка на измерената от систе-

мата енергия и фактурираната енергия от

доставчиците за определени периоди;

• обективно разпределяне на енергийни-

те разходи между поделения, цехове, произ-

водства, продуктови линии, работни смени,

ползватели на сгради и помещения и др.;

• управление на компенсиращи товари за

оптимизиране на използваната спрямо пла-

нираната за доставка електрическа енергия;

Автоматизирани системи за
мониторинг на енергопотреблението

• регистриране на неприемливи отклоне-

ния в енергийните параметри;

• разкриване на неефективен разход на

енергия за определени участъци и периоди от

време;

• откриване на оборудване, работещо в

предаварийно състояние и своевременното

му извеждане за ремонт;

• определяне на дела на енергийните раз-

ходи в себестойността на продукцията;

• съкращаване на енергийните разходи на

предприятието вследствие на подобрен

енергиен мениджмънт.

Развитието на софтуерните технологии

налага обновяването на вече изградени сис-

теми за енергиен мениджмънт. Такъв проект

успешно изпълни Комикон, осъществявайки

ъпгрейд и развитие на съществуващата си-

стема за енергиен мениджмънт в 6 фабрики

и централното управление на Каолин АД - за-

мяна на използвания приложен софтуер със

съвременен такъв, както и разширение на си-

стемата в съответствие с нарасналите по-

требности на дружеството.

Новата система за енергиен мениджмънт

(СЕМ) на Каолин АД е реализирана на базата

на SCADA софтуер и обхваща общо 6100 тага.

Конфигурирани  са около 350 HMI екрана (вклю-

чително общи и детайлни), 300 тренда, 240

справки. Системата е модулна, изградена на

йерархичен принцип. Лесно може да бъде раз-

ширявана. Използвани са съвременни софту-

ерни технологии: .NET, WPF HMI, OPC, SQL.

Във всяка една от фабриките има лока-

лен сървър, който чете, обработва и архи-

вира данните от измервателните устрой-

ства на локалната СЕМ - мерители за елек-

трическа енергия, водомери, разходомери за

газ, разходомери за сондажна вода количе-

ство продукция от различни технологични ли-

нии, както и редица други енергийни и тех-

нологични параметри.

Чрез LAN, VPN и Internet всеки локален

сървър предоставя данни за централния

сървър на СЕМ, разположен в  централното

управление на Каолин АД, както и за локал-

ните си клиенти във всяка фабрика.

При загуба на комуникация данните се бу-

ферират автоматично и при възстановява-

не на комуникацията се предават, така че

не се допуска загуба на информация. Раз-

мерът на комуникационните буфери практи-

чески е неограничен, тъй като зависи само

от хардуерните параметри на съответния

компютър.

Софтуерните приложения на клиентски-

те станции на СЕМ в отделните фабрики и

централно управление осигуряват функцио-

налност, описана най-общо като:

• Визуализация на текущи и архивни стой-

ности на измерваните параметри в табли-

чен и графичен вид - HMI екрани, графични

трендове, алармена сигнализация.

• Справки за архивни стойности на измер-

ваните параметри със свободно избираеми

начало и край на период, представени в таб-

личен и графичен вид.

Всички параметри са с дефинирани ава-

рийни и технологични граници. Екраните са

йерархични. Започва се с общ екран за всяка

фабрика,  където на географска подложка е

показан по един основен параметър от вся-

ко измервателно устройство с цветово по-

казване на неговия статус, преминава се през

групови екрани и се стига до детайлни екра-

ни, показващи в табличен вид текущи стой-

ности от един мерител заедно с трендове

на основни параметри.

Особено внимание е отделено на сервиз-

ните функции. В системата са използвани

различни комуникации - RS485, LAN, WiFi,

ZigBee, GPRS, Internet. Създадени са сервиз-

ни екрани с топологията на комуникационни-

те мрежи, на които се показва online кому-

никационния статус на всички устройства

от системата, както и непрекъснат запис

в бази данни на този статус. Експлоатаци-

онния персонал се известява с SMS при

възникване на неизправност.

Дейностите по изпълнението на проекта

за обновяването и разширението на систе-

мата обхванаха разработка на проекти от

проектанти с пълна проектантска правоспо-

собност, доставка на софтуер и хардуер (про-

грамируеми логически контролери, мерители

за електрическа енергия, шлюзове Modbus

TCP/ Modbus RTU, и др.); изработка и достав-

ка на  табла,  инсталация, конфигуриране и на-

стройка на приложно програмно осигуряване;

настройка, пускане в действие, изпитания и

въвеждане в експлоатация на системата.

Обновената система за енергиен ме-

ниджмънт може лесно да се интегрира с дру-

ги програмни продукти, използвани в друже-

ството на Възложителя. Програмното оси-

гуряване е с интуитивен интерфейс, а изпол-

зването на интелигентни подходи при кон-

фигурирането направи цената на обновява-

нето на системата разумна и конкурентна.

Автоматизирани системи за
мониторинг на енергопотреблението

фирмена публикация
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     имическата промишленост

отговаря за 19% от използваната за

индустриални цели енергия на тери-

торията на ЕС. Голяма част от нея

се съдържа във въглеводородните су-

ровини – основно нефт и природен

газ. Останалата част от енергия-

та се използва за превръщането на

суровините в полезни химични про-

дукти посредством реакции и проце-

си на пречистване.

Основна разлика между химичес-

Повишаване
на енергийната
ефективност
в химическата
индустрия

ката и нефтопреработвателната

индустрия е, че при производството

на химикали повечето от енталпия-

та на първичните материали се

запазва в крайните продукти. В го-

ривния сектор тя бива напълно израз-

ходвана за генерирането на енергия.

Тъй като и двете индустрии разчи-

тат на едни и същи ресурси, песте-

нето на енергия в химическата про-

мишленост е от полза и за производ-

ството на горива.

Поради високото енергопотребле-

ние, производителите от химическа-

та индустрия непрекъснато се стре-

мят да понижат количествата кон-

сумирани горива и електроенергия за

производството на единица продукт.

Възможностите за енергийни спес-

тявания обаче не се ограничават

само до вътрешното потребление.

Индустрията може да повиши и енер-

гийната ефективност на потреби-

телите чрез внимателно оформяне

на жизнения цикъл на продуктите,

защото около 96% от произвеждани-

те стоки са свързани с химия.

Основните подходи за повишава-

Х

Повишаване
на енергийната
ефективност
в химическата
индустрия
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не на енергийната ефективност в химическата индус-

трия включват усъвършенстване и интензификация на

използваните процеси, прилагането на рекуперация,

инвестиране във възобновяеми суровини и др.

Усъвършенстване
Едно от ключовите скорошни подобрения в химичес-

ката промишленост е внедряването на усъвършенстван

контрол и оптимизация (УКО). Обикновено процесният

контрол включва мониторинг и управление на част от

химическия завод, например задаване на температура и

налягане за даден реактор с цел контролиране на доби-

ва. С въвеждането на УКО инженерите могат да раз-

работят модел за предсказване на параметрите на целия

процес. Този подход се счита за затворен цикъл, което

означава, че моделът отчита стойностите от инста-

лацията, оценява работните условия, изчислява най-

рентабилните условия и ги задава на съоръженията като

целеви. Измерваните показатели са много – темпера-

тури, налягания, дебити и състави. В допълнение могат

да се отчитат и изменящите се икономически парамет-

ри, например настоящите цени и търсенето/предлага-

нето на суровини, комунално-битови услуги и продукти.

Моделът контролира стотици показатели за настрой-

ка на процесните условия и включва вътрешни ограни-

чения, които осигуряват безопасност и изпълнимост на

целевите условия. Тъй като един химически завод е

изключително сложен, с нелинейни и многомерни взаи-

мовръзки, е невъзможно един оператор да избере най-

добрите работни условия. Например рестартирането

на една инсталация с множество потоци на рецикъл може

да отнеме няколко дни до достигането на пълния произ-

водствен капацитет. Прилагането на УКО може да

намали това време наполовина.

Друга област за енергийни подобрения в химическа-

та индустрия е намаляването на изгарянето на газове

и течности. Факелното изгаряне не е част от нормал-

ния режим на работа, а се използва, когато заводът се

експлоатира извън определените проектни условия,

например при свръхналягане на оборудване при нарушен

процес. Предпазните вентили, които защитават съоръ-

женията, са свързани със системата за факелно изга-

ряне. Друга причина за изгарянето на газове е производ-

ството на неотговарящи на изискванията продукти,

които не могат да бъдат оползотворени, съхранени или

пречистени. Това обикновено се случва в случай на на-

рушен процес или при рестарт на инсталациите. Начи-

ните за редуциране на факелното изгаряне са два –

максимално увеличаване стабилността на работните

процеси и намиране на практични възможности за съхра-

нение, пречистване или повторна употреба на некаче-

ствената продукция.

Един успешен подход за повишаване надеждността

на заводите е замяната на газовите турбини. Макар да

са с висока ефективност, те са по-усложнени от пар-

ните турбини и причиняват повече прекъсвания на ра-

ботния процес, които могат да доведат до необходи-

мост от мащабно факелно изгаряне. Едно продължител-

но изгаряне на газове или течности може да елиминира

изцяло спестяванията от по-висока ефективност на

турбините. След инсталирането на парни турбини в

завод в САЩ например, периодът между прекъсванията

се е увеличил от приблизително 250 дни до няколко го-

дини. Друг вариант за намаляване на факелното изгаря-

не е рециклирането на газовете.

Интензификация
Процесната интензификация (ПИ) представлява на-

бор от често радикално иновативни принципи в проек-

тирането на процеси и оборудване, които могат да

донесат значими ползи по отношение на ефективност,

капитални и експлоатационни разходи, качество (зара-

ди по-висока селективност), намаляване на отпадъци-

те и др. Оказва се, че най-често прилаганите химични

и физични технологични процеси са с големи ограниче-

ния в масо- и топлопреноса. Тези ограничения в една

дестилационна колона например могат да бъдат вслед-

ствие на относително ниската земна гравитация. Де-

сетократното увеличение на движещата сила на рота-

ционно оборудване може да редуцира инвестиционните

разходи и потреблението на енергия. Реализирането на

тази мярка обаче не е праволинейно.

Въпреки демонстрираните подобрения, постигнати

за специфични процеси, реализирането на пълния потен-

циал на ПИ не трябва да се взима за даденост. Съще-

ствуват редица бариери за внедряването й, сред които

са разходите за модернизация на действащи инстала-
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ции, недостигът на знания и незапоз-

натост с технологиите. Това озна-

чава, че за действащите заводи ПИ

се ограничава до подмяната или

настройката на изпълняващите се

енергийно интензивни етапи от

процеса. За новите заводи свобода-

та на избор и съответно потенци-

алът са по-съществени.

В рамките на ПИ могат да бъдат

различени две категории технологии:

n оборудване за ПИ, например съвре-

менни реактори и пещи, интензив-

но разбъркване, устройства за

топло- и масопренос;

n методи за ПИ, като интегриране-

то на реакция и разделяне, топло-

обмен или фазови преходи, техни-

ки, използващи алтернативни из-

точници на енергия и нови мето-

ди за процесен контрол.

За целите на ПИ се разработват

усъвършенствани топлообменници,

бъркалки, реактори с въртящ се диск,

технологии, комбиниращи реактив-

на дестилация, топлообменни и мем-

бранни реактори.

Рекуперация
Установено е, че 20-50% от изпол-

званата в промишлените процеси

енергия се губи под формата на

отпадъчни газове, охлаждаща вода и

топлинни загуби от оборудването и

продуктите. Решенията за оптими-

зирано използване на енергията,

като се отчетат и емисиите на

въглероден диоксид, обикновено об-

хващат няколко сектора. Внедрява-

нето им зависи предимно от иконо-

мическата осъществимост и потен-

циалните технически рискове. При

наличие на периодични процеси след-

ва да се вземат предвид и фактори

като добро времево разпределение

между търсене и доставка на топ-

лина и сигурност на достъпа до

топлинна енергия. За реализиране на

потенциала на този подход са необ-

ходими както подобряване на иконо-

мическите параметри при рекупера-

ция, така и използването на евтини

технологии за съхранение на енергия

в комбинация със системи за енер-

гиен мениджмънт.

Конкретни мерки могат да бъдат

прилагането на пинч анализ (струк-

турен анализ за възстановяване на

топлина) за цялата производствена

площадка, термопомпи, абсорбцион-

но нагряване и охлаждане, органич-

ни цикли на Ранкин и топлообмен

между различни компании в една

индустриална зона или с мрежи за

централно жилищно отопление.

Пинч анализът намира най-добрия

баланс между търсене и доставка на

топлинна енергия, като се отчете

използването на системи за съхра-

нение на енергия. На площадки, за

които този метод не е бил прилаган

досега, след извършването му могат

да бъдат постигнати 20-30% спес-

тявания от технологично гориво и

редуциране на разходите с 10-15%.

Подобряване качеството на енер-

гията от отпадна топлина включва

използването на ниско- и високотем-

пературни термопомпи, термопом-

пи с големи температурни увеличе-

ния и термично задвижвано студено

захранване, при които отпадната

топлина може да замени пара или

електричество. Принципно това

покрива всички съвременни процеси

за пренос на оползотворима топлин-

на енергия от среда, в която тя не

може да бъде използвана, към среда,

която я прави използваема при мак-

симална температура. Необходимо е

развитие например при подобряване

характеристиките на топлопреноса

(по-високи температури, приложи-

мост в прашни и ръждиви среди),

съхранение на енергия при различни

температури и разделяне на газове

при високи температури. Каскадно-

то използване на топлина също е

възможна алтернатива. В химичес-

ката индустрия топлинната енергия
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с висока температура, например от

пещи, се регенерира като пара със

свръхналягане, която от своя стра-

на се използва за задвижване на ком-

пресори, които се нуждаят от мно-

го енергия. Остатъчната пара се

употребява при по ниски налягания

съгласно пинч принципа.

Термопомпите могат да повишат

температурата на отпадната топ-

лина дотолкова, че тя да може да

бъде използвана като процесна топ-

лина. Максималното увеличение на

температурата и максималната

температура, които могат да

бъдат постигнати, ограничават по-

тенциала на термопомпите, тъй

като някои процеси изискват топ-

линна енергия с прекалено висока

температура. За елиминиране на

този проблем се работи по разра-

ботката на иновативни системи

като термохимични и термоакус-

тични термопомпи. Разходите за

въвеждането на органични цикли на

Ранкин са все още високи в сравне-

ние с други методи за енергопроиз-

водство. Отпадната топлина от

химическите заводи може да бъде

използвана за удовлетворяване на

топлинните нужди на други потре-

бители, например за централно

отопление, като икономическата

осъществимост зависи до голяма

степен от разходите за разпреде-

лителната мрежа и тенденциите в

търсенето.

Ефективно използване на
електроенергия

Електродвигателите са най-важ-

ният консуматор на електрическа

енергия в индустрията. За тях се

използват близо 2/3 от общото ко-

личество електроенергия в химичес-

ката индустрия, ако не се изключи

необходимото електричество за

химични превръщания. Те задвижват

всякакви видове съоръжения в хими-

ческите заводи – помпи, вентилато-

ри, центробежни компресори. Ефек-

тивността им зависи не само от

ефективността на самия електрод-

вигател, но и от фактори като уп-

равление, подходящо оразмеряване,

трансмисия, поддръжка и ефектив-

ност на задвижваното оборудване.

Основните подходи за пестене на

енергия при електродвигателните

системи са три:

n използване на подходящо оразме-

рени и енергийно ефективни дви-

гатели;

n използване на задвижвания с про-

менлива скорост, които могат

да регулират скоростта на мо-

тора спрямо изискванията за ме-

ханично натоварване на систе-

мата;

n цялостна оптимизация на систе-

мата, включваща правилно ораз-

мерени електродвигатели, избяг-

ване на излишни обратни потоци,

тръби, ефективни трансмисии и

крайно оборудване.

Спестяванията в потреблението

на електроенергия от използването

на ефективни електродвигатели

могат да достигнат 17-30%.

Енергопроизводство на
място

Чрез мерки за повишаване ефек-

тивността на котлите може да се

постигне намаление на потреблени-

ето на гориво от 3%. Типично мер-

ките включват подобрен процесен

контрол, намаляване количеството

на отпадъчните газове, оползотво-

ряване на топлинната енергия от

димните газове и редовна поддръжка

на инсталациите. Спестяване от 5%

в пароразпределителните системи

може да бъде реализирано чрез пре-

дотвратяване на течове, връщане

на кондензата и др. В резултат на

по-добра изолация допълнително

могат да бъдат спестени 1,5%. Все

пак трябва да се отбележи, че по-

тенциалът за повишаване на енер-

гийната ефективност на тези мер-

ки е различен за отделните секто-

ри и площадки.

Нови концепции за
управление на енергия и
ресурси

В дългосрочен план значителното

повишаване на енергийната ефек-

тивност и намаляването на емиси-

ите на въглероден диоксид ще бъдат

постигнати благодарение на опти-

мизацията на взаимозависимостите

между компаниите в и извън индус-

триалните зони. Новите системи за

управление на енергията и ресурси-

те в рамките на индустриалната

зона изискват обвързване на търсе-

нето с децентрализираните източ-

ници на енергия. Тези системи тряб-

ва да предоставят стандартизира-

ни подходи за оптимизация на финан-

совите спестявания при търсенето

и доставката на енергия и ресурси

на базата на иновативни аналитич-

ни инструменти.

Извън индустриалната зона вза-

имодействията между компаниите,

съседните общини и инфраструктур-

ните администрации могат до дове-

дат до няколко ползи за химическа-

та индустрия, например повишена

икономическа стойност, привличане

на нови клиенти и др.
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Удължена гаранция за инвертори

SMA от ФИЛКАБ Солар
Инверторът е сърцето на всяка фо-

товолтаична инсталация - той преобра-

зува правия ток от фотоволтичните

модули в променлив ток, съвместим с

електроразпределителната мрежа. В

същото време той се грижи за управле-

нието на цялата система, следи мрежо-

вите параметри и осигурява работата

на фотоволтаичните модули по начин, га-

рантиращ максимален добив на елект-

роенергия. Надеждността на инверто-

ра и достъпът до адекватно гаранцион-

но обслужване са от ключово значение

за сигурността и бързото възстановя-

ване на направената инвестиция. Това

е концепцията, възприета от водещия

немски производител на соларни инвер-

тори - SMA Solar Technology AG. Компа-

нията, която има повече от 30 годишен

опит в разработката и производство-

то на соларни инвертори, е фокусирана

изключително в създаването на първок-

ласни продукти, характеризиращи се с

висока ефективност и дълъг експлоата-

ционен живот.

Водени от желанието си да предоста-

вят максимална сигурност на производи-

телите на електроенергия, SMA Solar

Technology и ФИЛКАБ Солар предлагат

удължаването на стандартната петго-

дишна фабрична гаранция до 10, 15 или

дори 20 години. За допълнително удобство

на собствениците на фотоволтаични

паркове предлаганите услуги за удължа-

ване на гаранция са разделени в два па-

кета - Active и Comfort. В случай на гаран-

ционна повреда, първият пакет осигуря-

ва заменящ инвертор и включва транс-

портните разходи за доставка и взема-

не на повреденото устройство. С пакет

Comfort процедурата за замяна е допъл-

нително улеснена - освен доставка на за-

менящо устройство, производителите

ще се възползват и от инсталация и

настройка на новия инвертор, извърше-

ни от квалифицирани специалисти.

Удължаването на гаранцията е

възможно само ако се извърши преди из-

тичане на предоставената от произво-

дителя фабрична гаранция от 5 години.

ФИЛКАБ Солар е българска компа-

ния, част от групата на ФИЛКАБ АД,

която вече 17 години се развива успеш-

но като един от водещите доставчи-

ци на продукти и комплексни услуги в

сферата на енергетиката. Дейността

на ФИЛКАБ Солар е фокусирана към

предлагането на цялостни решения в

областта на възобновяемите енергий-

ни източници - проектиране, достав-

ка на оборудване и изграждане на сис-

теми и съоръжения.  Групата е пред-

ставена в седем български града и има

дъщерни компании в Турция, Румъния,

Македония и Сърбия.

Удължена гаранция за инвертори

SMA от ФИЛКАБ Солар
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   правлението на реактивната

мощност е важна част от цялост-

ното регулиране на напрежението в

електропреносните мрежи. Тя може

да бъде генерирана като средство

за повишаване нивата на напреже-

ние или да бъде погълната и по този

начин да доведе до понижаване на

напрежението. Операторите коор-

динират устройствата за компенса-

ция на реактивна мощност чрез

стабилизатори на напрежението –

превключвателни автотрансформа-

тори при източника или по дължина

на захранващите линии, и стъпални

превключватели, които позволяват

стъпаловидно регулиране на напре-

жението.

При ниски товари преносната

мрежа генерира реактивна мощност,

която трябва да бъде погълната,

докато при високи товари система-

та консумира голямо количество

реактивна мощност, което трябва

да бъде компенсирано. Изискванията

на системите по отношение на ре-

активната мощност също зависят

от конфигурацията на генериране и

пренос. Вследствие на това те ва-

рират спрямо измененията в нивата

на натоварване и генериране на

Компенсиране на
реактивна
мощност при
фотоволтаични
инсталации

енергия. Въпреки че конвенционални-

те синхронни генератори могат да

вкарат реактивна мощност в мре-

жата или да погълнат излишната

такава, при това с голяма скорост,

експлоатационните разходи, свърза-

ни с този метод на управление на

напрежението, са относително ви-

соки. Затова операторите на кому-

налните дружества търсят начини

за свеждане до минимум на обмена

на реактивна мощност между елек-

тропреносната мрежа и генерато-

рите, които работят съгласно опре-

делен от системните оператори

график за напрежението. В случаи на

прекъсване, например поради повре-

ден генератор или преносна линия,

възбудителната система на синх-

ронния генератор динамично ще

инжектира или погълне реактивна

мощност до стабилизиране на напре-

жението в мрежата.

Динамични и статични
устройства

За поддържане на резервния капа-

цитет от реактивна мощност на

генераторите за непредвидени слу-

чаи, когато е необходимо регулира-

не на напрежението, системните

оператори могат да предпочетат да

добавят реактивно или капацитив-

но съпротивление към преносната

система. От една страна, включва-

нето на индуктори редуцира напре-

жението в точката на свързване

чрез поглъщане на реактивната

мощност от системата; от друга

страна, това повишава шинното

напрежение в точката на свързване

чрез вкарване на реактивна мощ-

ност в системата. Докато систем-

ните оператори използват индукто-

ри за контрол на нивата на високо

напрежение в преносните системи,

кондензаторите се употребяват

предимно с цел управление на нива-

та на ниско напрежение както в

преносните, така и в разпределител-

ните мрежи.

Един от недостатъците на изпол-

зването на статични устройства

като индукторите и кондензатори-

те за управление на напрежението

е, че скоростта на реакция е отно-

сително ниска (от порядъка на някол-

ко секунди или минути) в сравнение

с тази на динамичните устройства,

които са непрекъснато променливи

и могат да реагират много по-бързо.

Индукторите и кондензаторите са

дискретни устройства с двоен кон-

трол - те са или включени, или изклю-

чени. Процесът на включването или

изключването им може да доведе до

Компенсиране на
реактивна
мощност при
фотоволтаични
инсталации
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колебания в напрежението в елект-

роенергийната система.

За случаи, когато се изисква по-

бърз и плавен контрол на реактив-

ната мощност, проектантите на

електроенергийни мрежи включват

синхронни кондензатори, статични

компенсатори и статични синхрон-

ни компенсатори. Синхронните кон-

дензатори са ротиращи се машини,

които само осигуряват поддържане

на реактивната мощност, без да

генерират реална мощност. Ста-

тичните компенсатори съчетават

конвенционалните кондензатори и

индуктори с високоскоростно пре-

включване, което позволява посто-

янно, а не стъпаловидно управление.

Статичните синхронни компенсато-

ри са електронни устройства, кои-

то вкарват или поглъщат реактив-

на мощност чрез генериране на на-

прежение, което е по-високо или

ниско от това в шината. Въпреки че

не са синхронни машини, статични-

те и статичните синхронни компен-

сатори се класифицират като уст-

ройства за динамичен реактивен

контрол заради бързата им реакция

и променливата изходна величина.

Разпределено
производство

Тъй като електроенергийната

мрежа не е проектирана да отчита

разпределено производство и двупо-

сочни потоци, системните операто-

ри и регулатори третират разпре-

деленото фотоволтаично производ-

ство като променлив отрицателен

товар. Следователно, повечето

свързани към мрежата инвертори на

ниво разпределение работят при

фактор на мощността единица.

Въпреки че тази практика позволя-

ва интегрирането на фотоволтаич-

ни системи в електроенергийната

мрежа при ниски нива на навлизане,

с нарастване на техния дял тя уве-

личава предизвикателствата пред

системните оператори.

С вкарването на PV мощност

напрежението в разпределителната

система се повишава, като относи-

телното въздействие на това уве-

личение варира в зависимост от

мястото на вкарване на мощност-

та, количеството генерирана енер-

гия спрямо минималните и максимал-

ните дневни товари, променливост-

та на слънчевия ресурс и т. н. Тре-

тирането на разпределеното PV

производство като отрицателен

товар не само пренебрегва тези

въздействия върху напрежението, но

и ограничава големината на фото-

волтаичния капацитет, който би

могъл да бъде свързан към мрежата,

без да се прави компромис с каче-

ството на енергията и надежднос-

тта на системата. PV инвертори-

те обаче принципно могат да по-

глъщат реактивна мощност в точ-

ката на свързване, за да се избегне

пренапрежение, както и да вкарат

реактивна мощност в системата

при падове на напрежението. Освен

това, ако инверторите участват в

управлението на напрежението и

реактивната мощност, оператори-

те на комуналните дружества ще

могат да осигурят по-високи нива на

навлизане на PV.

Високите нива на навлизане на PV

в електроенергийната мрежа пред-

ставляват както предизвикател-

ство, така и възможност за комунал-

ните дружества. Бързо изменящата

се слънчева радиация може да дове-

де до падове или пикове на напреже-

нието, които бавнодействащото

оборудване не може да компенсира.

Това в крайна сметка води до влоша-

ване качеството на услугата. Бързо

реагиращите на реактивна мощност

PV инвертори могат да позволят

необходимото й доставяне или по-

глъщане за поддържане на напреже-

нието при трудни преходни условия.

Като странична полза контролът на

реактивна мощност от всеки един

инвертор осигурява възможност и

нов начин за разпределителните

дружества да оптимизират работ-

ните характеристики на мрежите,

например чрез намаляване на топлин-

ните загуби до минимални нива.

Въпреки че в бъдеще се очаква

дружествата да управляват дирек-

тно PV инверторите посредством

устойчива комуникационна мрежа,

все още не са въведени изисквания

за тяхната употреба за управление

на реактивната мощност. Потенци-

алът за координирано използване на

инверторите е невероятен, но преч-

ките за реализацията му са все още

прекалено големи. На теория, коор-

динираното по подходящ начин управ-

ление на реактивна мощност при

всяка инсталация би благоприят-

ствало цялостната работа на кому-

налните дружества. Това обаче би

довело и до много проблеми, като

например необходимостта от сключ-

ване на договори за допълнителни

услуги, изготвянето на нови техни-

чески стандарти и методи за управ-

ление на сигурността. В краткосро-

чен план операторите на комунални

дружества могат да използват

възможностите на инверторите за

елиминиране на проблеми, свързани

с бързото изменение на слънчевата

радиация. Това обаче ограничава



34 брой 5/2016  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

употребата на инверторите само в

рамките на фотоволтаичната сис-

тема, а не за цялостно подобряване

експлоатацията на разпределител-

ната мрежа.

Възможности на
инверторите

Съвременните инвертори предос-

тавят множество възможности,

включително поддържане на реактив-

на мощност с цел по-добро свързва-

не с електропреносната мрежа. Тези

електронни устройства са усъвър-

шенствани дотолкова, че с една ко-

манда може да се регулира желаният

фактор на мощността. Според един

от водещите производители на ин-

вертори, те са все по-икономически

изгоден източник на реактивна мощ-

ност. Цената им спада 3 до 4 пъти

по-бързо от цената на традиционни-

те компенсатори като статичните

синхронни или кондензаторите в блок.

Чрез използването им за поддръжка

на реактивна мощност могат да

бъдат елиминирани разходите и ком-

плексността на процедурата по на-

маляване фактора на мощността по

други начини.

Свързаните към мрежата инвер-

тори работят чрез превръщане на

постоянното напрежение в промен-

ливо при висока честота, обикнове-

но чрез използването на техника за

широчинно-импулсна модулация. Ко-

гато инверторите работят при

фактор на мощността единица,

това става в синхрон с формата на

напреженовия сигнал на системата.

Въпреки това е възможно също един

инвертор да отклони формата на

сигнала от комуналното дружество

посредством управление на закъсне-

нието в превключващите устрой-

ства. Това създава подцикъл от об-

мен на енергия между кондензатора

на инвертора и мрежата, което

повишава изходящия от него ток и

води до съответно повишение или

понижение на напрежението в мре-

жата, в зависимост от посоката на

потока от реактивна мощност.

Допълнителният поток не доприна-

ся за действителния ток, който

генерира инверторът, нито консуми-

ра енергия от фотоволтаичната

инсталация. С нарастване на откло-

нението между формата на токовия

сигнал на инвертора и напреженовия

сигнал на мрежата, обменът на енер-

гия и ток се увеличава. По този на-

чин инверторите регулират факто-

ра на мощността, поглъщането или

генерирането на реактивна мощ-

ност в зависимост от посоката, в

която е отклонен сигналът. Незави-

симо че с управлението на реактив-

ната мощност не се консумира енер-

гия директно, ползването на инвер-

тор при фактор на мощността еди-

ница може леко да увеличи експлоа-

тационните разходи.

Експлоатационна
ефективност

Ако един инвертор поддържа ни-

вата на номиналната изходна мощ-

ност и в същото време генерира

реактивна мощност, загубите от

проводимост леко нарастват пора-

ди увеличението на тока. Например

ако инверторът е с изходящ промен-

лив ток от 2710 A при номиналната

му мощност, изходящият ток ще е

приблизително 3000 A при същото

ниво на мощност и фактор 0,91.

Въпреки надделяването на ползите

от възможността за управление на

реактивната мощност над тези

малки загуби в ефективността, про-

изводителите на инвертори трябва

да отчетат тези по-високи нива на

ток при проектирането им.

Ограничения
Теоретично, допустимото токово

натоварване от един PV инвертор

може да се използва за генериране или

консумация на реактивна мощност.

Освен това, тъй като управлението

на реактивна мощност не изисква

енергия от PV инсталацията, инвер-

торите могат да осигуряват реак-

тивна мощност през нощта. На прак-

тика обаче производителите ограни-

чават диапазона на фактора на мощ-

ността и не проектират PV инвер-

торите така, че да осигуряват реак-

тивна мощност. В допълнение кон-

тролните системи обикновено спи-

рат инверторите през нощта, за да

се елиминират загуби.

Типичните PV инвертори могат

да поглъщат или генерират реактив-

на помощ при частична номинална

мощност. Осъществяването на

това при пълна номинална мощност

изисква допълнителен капацитет на

инвертора за справяне с активния и

реактивния поток. Предвид че цена-

та на инвертора е свързана с номи-

налната мощност, доставянето на

реактивна мощност при пълна мощ-

ност означава, че инверторът тряб-

ва да бъде по-голям за същия размер

на PV инсталацията.

Поради тези причини производи-

телите на PV инвертори предвиж-

дат максималната номинална мощ-

ност да се ползва за производство

на действителна мощност. Това

обаче започва да се променя заради

еволюиращите технически изисква-

ния. Инверторите са токоограниче-

ни устройства и производителите

имат избор при проектирането на

системата им за управление. Те

могат да направят максималното

токово натоварване достъпно за

реална мощност или да запазят част

от него като резерв. По този начин

инверторът ще има функционалност

по отношение на реактивната мощ-

ност при номиналната си мощност,

работейки като конвенционален син-

хронен генератор.
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През 2015 година фирма СТИМАР из-

върши монтаж на компенсация на капа-

цитивната мощност, генерирана от фо-

товолтаичните централи Yambol Solar;

Yambol Innimmo; Chargan 1; Chargan 2;

Hanovo; Bezmer 1; Bezmer 2; Palauzovo;

Chervenakovo, чиято обща инсталирана

мощност е 50 MWp.

В процеса на обследване на ел. мрежа-

та и извършените измервания специалис-

тите на СТИМАР установиха, че е необ-

ходимо монтирането на общо 13 броя ком-

пенсиращи реактори с различна мощност.

Съгласно Наредбата за регулиране на

цените на електрическата енергия за про-

изводителите на енергия надбавката за

върната реактивна капацитивна енергия

се заплаща само през нощта, когато цен-

тралите са в режим на потребление. По

тази причина през деня не е необходимо

реакторите да работят и съответно - да

консумират произведена от централите

ел. енергия. Затова фирма СТИМАР из-

върши управление посредством контроле-

ри, които включват компенсиращата си-

стема само когато централите са в ре-

жим на потребление.

В процеса на експлоатация фирмата,

обслужваща фотоволтаичните паркове,

Стимар извърши монтаж и
мониторинг на компенсиращи
реактори на 50MWp PV централи

се свърза със СТИМАР със задачата да

се извърши непрекъснат мониторинг и

контрол на работата на компенсацион-

ните реактори. Това е необходимо, защо-

то при излизане от строя на даден еле-

мент от компенсиращата система се

начислява съответната надбавка, която

при настоящите цени възлиза на 0,11 лв.

на киловарчас. Ако не се открие про-

блемът навреме, той ще стане ясен в

края на месеца, когато във фактурата

бъде отразена съответната надбавка за

върната реактивна енергия.

За този проект изграждането на мо-

ниторинг беше наложително, защото пар-

ковете са разположени на различни раз-

стояния един от друг и не е възможен

ежедневен технически надзор.

За да се извърши необходимият мони-

торинг, фирма СТИМАР предложи реше-

ние, което се състои в монтиране във

всички централи на контролери, изпраща-

щи в интернет всички измерени парамет-

ри: активна, реактивна мощност на ме-

стата на монтажа на реакторите,

състояние на релето, управляващо реак-

тора (включено/изключено), състояние на

управляващия реактора контактор и др.

Всички тези данни се записват в

сървър на клиента и по всяко време може

да се наблюдава работата на реакто-

рите както в реално време, така и гра-

фично и таблично - изменението на па-

раметрите назад във времето.

Наред с това, за по-голяма сигур-

ност, контролерите събират и в соб-

ствена памет .XLS (Ексел) тренд фай-

лове, които могат да се изтеглят по

всяко време, ако възникне някакъв про-

блем - повреда на сървъра, временна

загуба на интернет свързаност и др.

Фирма СТИМАР предлага възмож-

ност за използване на собствен защи-

тен сървър с инсталиран софтуер за мо-

ниторинг на електрическите парамет-

ри както за фотоволтаични централи,

така и за предприятия. По този начин

потребителите ще могат да имат

достъп до данните, измерени от инста-

лираните си уреди през интернет от

всяко място, по всяко време и със соб-

ствено потребителско име и парола.

Контролерите имат също възмож-

ност да изпращат e-mail за настъпили

събития до клиента.

Така изградената система работи

безупречно повече от 4-5 седмици. За

повече информация - www.stimar-bg.com.

Стимар извърши монтаж и
мониторинг на компенсиращи
реактори на 50MWp PV централи

платена публикация
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   емата за интелигентното топ-

лоснабдяване обхваща областите,

свързани с отоплението с енергия,

получена от възобновяеми енергий-

ни източници, използването на реше-

ния за съхранение на топлинна енер-

гия, повишаването на енергийната

ефективност от гледна точка на

доставка и потребление, прилагане-

то на информационни и комуникаци-

онни технологии в сектора, както и

интегрирането с други енергийни

мрежи. Топлопреносните мрежи от

ново поколение са оптимизирани чрез

използването на съвременни топло-

мери и топлинни подстанции, които

могат да осъществяват мониторинг

и управление на енергията през ин-

тернет или чрез цифрови радио

технологии. От потребителска

страна, в системите за гореща вода

и радиаторите, също се изисква

прилагането на иновативни устрой-

ства, като например радиаторни

помпи с променлива скорост. Тези

Интелигентни
топлоснадбителни
мрежи

системи, снабдяващи с топлинна

енергия предимно жилищни сгради и

райони, предоставят възможност за

разграничаване на флуктуациите в

потреблението и мрежовите условия

– с други думи те изравняват пико-

вете в консумацията, без да се на-

рушава чувствително комфорта на

потребителите. Това позволява

стабилизиране на потреблението на

ниво мрежа, подобряване на енергий-

ната ефективност и редуциране на

топлинните загуби. Първите топлос-

набдителни мрежи, оборудвани с

интелигентни топломери и топлооб-

менници, вече са внедрени основно в

жилищния сектор в Швеция, Дания и

Германия. С непрекъснатия процес на

реновиране на сградния фонд и

свързаната с него инфраструктура

се очаква ръст в изграждането на

интелигентните мрежи за топлин-

на енергия.

Интелигентните топлоснабди-

телни мрежи управляват доставка-

та на топлоенергия чрез използване-

то на технологии за съхранение на

топлина съвместно с подходящи

системи за обмен на информация.

Тези системи балансират енергията

с настоящото потребление, като

отчитат наличната съхранена енер-

гия, отпадната топлина от индуст-

рията, топлинната енергия от коге-

нерационни централи, чието количе-

ство варира в зависимост от кон-

сумацията на електроенергия, и

слънчевата топлина. Бъдещото раз-

витие в областта е свързано с оп-

тимизация на системите за управ-

ление, подобряване на топлоснабдя-

ването чрез интегриране на възоб-

новяема и отпадна енергия, използ-

ването на усъвършенствани техно-

логии за съхранение и прилагането

на тригенерация (комбинирано про-

изводство на електроенергия и енер-

гия за отопление и охлаждане).

Нискотемпературно
централно отопление

Следващият етап в развитието

на традиционното топлоснабдяване

е внедряването на нискотемпера-

Интелигентни
топлоснадбителни
мрежи

Т



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2016 37

топлоенергетика

турно централно отопление, използващо като топлинен

носител основно пара и гореща вода. Наблюдаваните

тенденции за подобряване на енергийните характерис-

тики на сградите допринасят за намаляване на потреб-

лението на топлинна енергия, което води до увеличава-

не на относителните загуби при разпределението и

понижаване на икономическата ефективност на конвен-

ционалните мрежи. Най-доброто решение за справяне с

този проблем е намаляването на температурата на

подаваната топлина до около 30-50 °C, което ще позво-

ли свеждане на топлинните загуби при разпределение

до минимум. Тези нива са напълно достатъчни за пости-

гане на комфортна стайна температура в жилищни и

административни сгради с подходящи отоплителни

системи.

Първите проекти за понижаване на температурата

в съществуващи и нови системи за централно отопле-

ние вече са демонстрирани в Дания и Швеция. Досега

при опитите за реализация на концепцията в други

държави често се появяват инфраструктурни или зако-

нодателни бариери. Развитието в тази насока е свързано

с преминаването от отопление с енергия от изгаряне

на изкопаеми горива към възобновяеми източници.

ВЕИ, енергия от отпадъци и излишна
топлинна енергия

Освен изкопаеми горива, за генериране на топлинна

енергия за интелигентните мрежи могат да се изпол-

зват няколко вида възобновяеми източници:

n биомаса (включително биогаз), изгаряна в топлоцен-

тралите или когенерационни инсталации;

n слънчева топлинна енергия чрез системи за съхране-

ние на топлина;

n геотермална енергия, посредством големи термопом-

пи;

n топлина от изгаряне на отпадъци и излишна топло-

енергия от когенерационни централи и индустриал-

ни сектори, използващи изкопаеми горива.

Топлинната енергия за повечето съществуващи

топлоснабдителни системи в Европа се доставя от

централи, работещи на изкопаеми горива, или от инста-

лации за комбинирано производство на топло- и елект-

роенергия. Най-широко използваният възобновяем източ-

ник за централно отопление е биомасата, като водещи

страни в това отношение са Дания, Швеция, Австрия и

Германия. Системите за отопление със слънчева енер-

гия получават топлина от големи соларни инсталации

с обща площ на колекторите над 500 м2. Този метод за

топлоснабдяване обаче все още не е много разпростра-

нен. За отоплителни цели в Европа се използва едва 1%

от инсталираните соларни термални мощности.

Днес голяма част от геотермалната енергия се из-

ползва директно за отопление на отделни сгради, как-

то и за няколко централни топлоснабдителни мрежи.

Термопомпите със земен източник превръщат геотер-

малната топлина в полезна топлинна енергия за ото-

пление на помещения или подгряване на вода. Те могат

да бъдат с отворен или затворен цикъл, но досега са

използвани за отопление само на еднофамилни къщи и

отделни производствени и обществени сгради. Прило-

жението им в топлоснабдителни мрежи се счита за

иновативно и бъдещото му развитие зависи от разра-

ботването на големи термопомпи и възможности за

интегрирането им.

Използването на излишната топлина от енергопро-

изводството в когенерационни централи за топлоснаб-

дяване е добре развит и относително широко прилаган

подход в Северна Европа. Все още не са изготвени оценки

на условията и подходящи бизнес модели за внедряване-

то на метода и в другите страни от ЕС.

Интелигентното топлоснабдяване
като интегрирана система

Концепцията за топлоснабдителни мрежи като интег-

рирани системи включва използването на интелигент-

ни топломери и други комуникационни и управляващи

устройства с цел оптимизация управлението на потреб-

лението и доставката. Тя изисква и прилагането на

решения за краткосрочно и дългосрочно съхранение на

енергия, като по този начин ще се подобри работата

на когенерационните централи и ще се балансира пода-

ваната от ВЕИ топлинна енергия. Първите проекти за

включването на системи за съхранение на енергия в

топлоснабдителни мрежи вече са факт в Дания (Мар-

стал) и Германия (Хамбург). Тези системи използват

основно технологиите за съхранение на топлинна енер-

гия във вода в бетонни или стоманени резервоари, над

или под земята, или във водоносния хоризонт. Прилага-
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нето им зависи до голяма степен от

разработването на големи термо-

помпи, които да служат като

свързващо звено между електро- и

топлоснабдителните мрежи за вре-

менното съхранение на излишна

възобновяема топлинна енергия.

Оптимизиране на
инфраструктурата

Повечето от съществуващите

системи за топлоснабдяване в Евро-

па са изградени преди 30-40 години

и се нуждаят от обновяване на инф-

раструктурата. Този процес е необ-

ходим, за да могат да се преодоле-

ят предизвикателствата, свързани

с понижението на консумацията,

изискванията на нискотемпера-

турното централно отопление и ин-

тегрирането с други енергийни мре-

жи. За целта са необходими подобре-

ния при тръбите и подстанциите

(топлообменниците), използването

на нови материали за изолация и

съхранение, неинвазивни решения за

изграждане и поддръжка на мрежата,

както и разработването на интели-

гентни топломери и управляващи ус-

тройства. Изисква се и оптимизация

на компонентите за разпределение,

най-вече подстанции, в които харак-

теристиките на доставяната енер-

гия се понижават.

Мониторинг
Развитието на интелигентните

топлоснабдителни мрежи изисква

много добри познания за настоящи-

те и бъдещите тенденции в потреб-

лението на топлинна енергия, потен-

циала за енергийна ефективност,

условията и законодателството на

отделните държави. С тази цел в

момента се провеждат няколко про-

учвания, които следят измененията

в консумацията. Те анализират и

различни сценарии за това по какъв

начин могат да бъдат покрити нуж-

дите от топлинна енергия чрез про-

мени в топлоснабдителните мрежи,

тяхната енергийна ефективност и

пазарните възможности в ЕС. Про-

учванията са съсредоточени и върху

мониторинга и симулирането на

работата на съществуващите топ-

лоснабдителни системи, което ще

спомогне за тяхната оптимизация и

интегрирането им в устойчиви енер-

гийни системи. В момента се разра-

ботват системи за моделиране при

планирането на интелигентни топ-

лоснабдителни мрежи, които ще

предоставят възможност за изслед-

ване на различни варианти по отно-

шение на разходите за внедряване и

различаващите се регулаторни и

финансови политики на национално,

регионално и местно ниво.

Ползи
Както вече беше отбелязано, ин-

телигентните топлоснабдителни

мрежи се отличават от конвенцио-

налните по по-високата си енергий-

на ефективност чрез използването

на топлина от когенерационни ин-

сталации и възобновяеми източници.

На база на това могат да бъдат

изчислени енергийните спестявания

в резултат от интелигентните

отоплителни мрежи. Те зависят

разбира се от степента на внедря-

ването на тези мрежи в енергийния

пазар. При внедряване от 50% в

жилищния сектор могат да бъдат

получени следните ползи:

n намаляване на консумацията на

първична енергия в ЕС със 7%;

n увеличение на използването на

енергия от отпадъци от 105 до

1198 TWh годишно;

n повишаване използването на гео-

термална топлинна енергия от 2

до 111 TWh годишно;

n нарастване на използването на

топлина от соларни топлоцент-

рали от 0,4 до 55,5 TWh годишно;

n увеличаване използването на от-

падна топлина от индустрията

от 53 до 219 TWh годишно.

Друга значима полза в резултат

от замяната на изкопаеми горива с

възобновяеми източници в топлос-

набдяването е същественото нама-

ляване на емисиите на въглероден ди-

оксид. При 50% внедряване на инте-

лигентните топлоснабдителни мре-

жи се очаква спад в употребата на

изкопаеми горива с 13% и в генери-

раните емисии на въглероден диок-

сид със 17%.

Интелигентните топлоснабди-

телни мрежи следва да са нераздел-

на част от цялостната енергийна

система (градска или международна).

Свеждането на пиковите натоварва-

ния до минимум или адаптирането на

вариращи енергийни източници може

да стане чрез изместване на топлин-

ния товар от дадени сгради към мо-

менти, в които е налична излишна

енергия. Увеличаващият се брой час-

тни и индустриални сгради с излишък

от енергия, например от колектори

за слънчева топлина или системи за

съхранение, обуславя необходимост-

та от двупосочна свързаност между

мрежата и потребителите.
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Горелките от серия WKmono 80 - най-мощните дигитални моноблок го-

релки на фирма Weishaupt. С мощност до 17 000 kW, те са предвидени пре-

димно за индустриално приложение в изпълнение на природен газ или като

комбинирани горелки, работещи с две горива.

Мощни и компактни:
Въпреки относително компактната конструкция (дължина 1630 mm),

спектърът на мощност на WKmono 80 достига от 1200 до 17 000 kW. Мно-

го от компонентите, като например смесителното устройство, произ-

хождат от изпитаните WK дуоблок горелки и са перфектно съвместими.

Регулиране:
WKmono 80 са универсално приложими. Работят чрез модулиращо

управление според капацитета на регулираната мощност - горивна-

та мощност с обхвата си на регулиране може да се настрои според

топлинната нужда.

Премислена конструкция:
Всички части са удобно разположени и лесни за обслужване. Сме-

сителното устройство може да се приведе в позиция на сервиз вът-

ре в горелката. Демонтиране на смесителни устройства с дължина

до 700 mm може да се извърши през корпуса.

Универсален избор на гориво:
Подходящи за нафта EL, нафта EL A Bio 10, природен газ E, приро-

ден газ LL, както и пропан-бутан B/P.

Изпълнение според потребността на клиента: различни изпълнения

според целта на приложение. На разположение са различни смесителни

устройства за адаптиране към специални изисквания за вредни емисии.

При изисквания за ултраниски нива на вредни емисии, Weishaupt разши-

рява приложението на WK mono с версии NR и 3LN, като благодарение

ГОРЕЛКИТЕ WEISHAUPT ОТ СЕРИЯ
WKMONO 80 - МОЩНИ И КОМПАКТНИ

на разработеното смесително устройство се достига клас 2 на NOx-

емисии при течни горива и клас 3 на NOx- емисии при газообразни горива.

Дигитално горивно управление:
Горелката Weishaupt WKmono 80 е снабдена серийно с горивно уп-

равление W-FM 100/200. Дигиталното горивно управление управлява

икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и сер-

визното обслужване. Въвеждането в експлоатация се извършва пос-

тепенно чрез удобно за ползване меню. Модерните горивни техноло-

гии изискват прецизно дозиране на гориво и горивен въздух. Контро-

лерът осигурява прецизната настройка, като така се повишава го-

ривното КПД и се спестява гориво. Заедно с това, горелката може

да се свърже към различни системи за контрол и управление, както

и да се интегрира към системата за сградна автоматизация.

Честотно регулиране:
С честотен регулатор - за повече възможности. Със стартиране

на вентилатора пусковият ток се ограничава до минимум. При екс-

плоатация оборотите се адаптират според количеството горивен

въздух. Така се пести от електроенергия и намалява шума.

O
2
 регулиране:
Основна за регулирането е ламбда сондата в системата за димни

газове, която следи всички променливи фактори с цел изключително

ефективното оптимизиране на количеството горивен въздух. А регу-

лирането на кислорода спестява гориво.

Комбинирано CO/O
2
 регулиране:

Гаранция за висша степен на сигурност. CO емисиите се контроли-

рат постоянно. Ако се превиши зададената гранична стойност, горел-

ката работи за кратко с по-висок излишък на въздух. Чрез O2 - регули-

рането горелката се връща отново на зададената стойност на кисло-

рода. За да се избегнат критични ситуации в резултат на външни фак-

тори, горелката извършва автоматично предпазно изключване.

На снимката е изобразена схема за управление на W FM200 със CO

модул и O2 сонда.
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     роучванията в областта на

нефто- и газодобива достигат все

по дълбоки води и разстояния под

океанското дъно. Това налага необ-

ходимостта от разработването на

нови технологии и материали, как-

то и разширяване на работните ха-

рактеристики на съществуващите

материали. Въпреки че индустрия-

та вече е натрупала значителен

обем знания по отношение свой-

ствата на различни конвенционал-

ни метални сплави, са необходими

по-систематични процедури за из-

бор на материали, които да ускорят

тяхното приложение и да намалят

Съвременни
материали в
добива на нефт
и газ

въздействията върху околната сре-

да от добива.

През последните десетилетия на

лабораторно ниво са разработени

няколко по-здрави, по-леки и много-

функционални материали. Усъвър-

шенстваните материали в добива на

нефт и газ следва да притежават

поне едно значително подобрено

свойство в сравнение с конвенцио-

налните сплави. Техните уникални

характеристики без изключение са

резултат от неравновесна микро-

структура или иновативен химичен

състав. Като най-обещаващи за

приложение в нефтения и газовия

сектор се разглеждат три вида

материали – нанокристални, аморф-

ни метали (метално стъкло) и диа-

мантоподобен въглерод.

Нанокристални
материали

Едновременното повишаване на

якостта и пластичността на един

материал може да се постигне чрез

намаляване размера на частиците.

За разлика от конвенционалните

метални сплави, при които размерът

на частиците обикновено е в грани-

ците от 10 до 100 µm или дори пове-

че при някои отлети материали,

нанокристалните се характеризи-

рат с размер на частиците от 10 до

100 nm. При падане на диаметъра на

частиците под 10 nm обаче се наблю-

дава ефект на омекване на матери-

ала.

По принцип нанокристалните

сплави могат да бъдат получени по

два метода – чрез събиране на

клъстери с наноразмери и последва-

щото им обединяване в материал,

или разбиване на микроструктура до

наночастици. Етапът на обединява-

не при висока температура и наля-

гане трябва да бъде проведен внима-

телно без да се стига до съществе-

но уедряване на частиците и включ-

ването на замърсители. Еднофазови-

те процеси, като електролитно

отлагане и механично износване, са

по-подходящи за получаването на

чисти нанокристални материали.

В сравнение с микрокристалните

материали, нанокристалните мета-

П

Съвременни
материали в
добива на нефт
и газ
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ли демонстрират по-големи здрави-

на и твърдост, отлична устойчи-

вост на износване и повишена

свръхпластичност. Степента на

очакваната ковкост на материала

обаче е ограничена. Устойчивостта

на разрушаване и умора също е по-

добра. Възможно е скоростта на

пластична деформация при висока

температура на нанокристалните

материали да е повишена, заради по-

големия им коефициент на дифузия.

Това прави нанокристалните мате-

риали неподходящи за термична об-

работка. От друга страна, по-висо-

кият коефициент на дифузия допри-

нася за по-бързото формиране на

пасивен защитен слой, което увели-

чава корозионната устойчивост.

Приложението на нанокристалните

материали се ограничава предимно до

тънкослойни покрития, поради труд-

ното задържане на частици със

свръхмалки размери в дебели напреч-

ни сечения. Нанокристалните покри-

тия се използват за подобряване на

твърдостта и якостта и същевремен-

но повишаване на устойчивостта на

корозия и износване за структурни

приложения, например Fe/Ni-W, WC-Co-

Cr, TiN/TiCN, итрий стабилизирани

циркониеви и други метални или мета-

локерамични нанопокрития. Очаква се

нанокристалните материали в бъде-

ще да се използват и за клапанни лег-

ла и стъбла, компоненти на компресо-

ри или помпи, и повърхности, за които

се изисква висока устойчивост на

корозия и износване. Днес около 12 аме-

рикански компании се занимават с про-

мишлено производство на нанокрис-

тални материали, а над 1600 органи-

зации в световен мащаб работят по

разработването им.

Аморфни метали
Благодарение на аморфното си

състояние аморфните метали съче-

тават някои желани качества на

металите с обработваемостта на

стъклото. На теория всяка метал-

на сплав може да премине през

стъклено състояние чрез процес на

изключително бързо втвърдяване.

Такива високи скорости на охлажда-

не обаче водят до получаването на

тънки материали в малки количе-

ства. Понятието аморфни метали се

отнася стриктно към тези много-

компонентни сплави, разработени

през 1980-те години, с висока способ-

ност за формиране на стъкло. Това

означава формиране на материал в

стъклено състояние с дебелина над

1 mm при относително ниска ско-

рост на охлаждане (< 100 K/s).

Методите за производство на

метално стъкло се основават на

техники, включващи неравновесни

процеси, които позволяват избягва-

нето на кристализация. Най-често се

прилагат процесите на директно

отливане и термопластично формо-

ване. Директното отливане изисква

относително бързо охлаждане от

температурата на топене до тем-

пературата на прехода към стъкло,

като се избягва етапът на криста-

лизация. При термопластичното

формоване аморфните метали с ви-

сока способност за встъкляване

могат да бъдат получени в свръхох-

ладено течно състояние над темпе-

ратурата на преход към стъкло.

Разделянето на етапите на охлаж-

дане и формоване при този метод

осигурява широки времеви и темпе-

ратурни граници, които предоста-

вят възможност за по-добро управ-

ление на процеса.

Заради липсата на зърнеста мик-

роструктура, ясно дефинирани крис-

тални дефекти и химична нехомоген-

ност, аморфните метали притежа-

ват изключителни механични свой-

ства в сравнение с кристалните

материали, като по-висока якост на

опън и твърдост, почти теоретич-

на граница на провлачване с повече

от 2% еластична деформация, ниски

коефициенти на вътрешно триене и

износване, висока якост на разруше-

ние и по-добра устойчивост на умо-

ра. Някои системи от аморфни мета-

ли, например Zr-, Pd–Cu-, Fe-, и Mg-

базирани системи също имат отлич-

на корозионна устойчивост и способ-

ност за повторна пасивация в изклю-

чително корозивна среда. Въпреки

това, аморфните метали обикновено

са чупливи и непластични под напре-

жение, което води до ниски якост на

разрушаване и устойчивост на удар.

Предполага се, че най-големи ползи от

аморфни метали, сред които осигуря-

ване на по-добра пластичност и по-

ниска цена на материала, ще има при

употребата им за приложения с мал-

ки размери.

В нефтената и газовата индуст-

рия аморфните метали могат да

бъдат използвани за клапани и пру-

жини, инструменти, устойчива на

износване повърхност на пробивна-

та глава, устойчиви на корозия по-

крития, тръби за дебитомери, пре-

цизни миниатюрни части за сензо-

ри за налягане и др. Заради ниската

им цена и малката им якост на удар,

приложението на аморфните мета-

ли ще се ограничи до малки критич-

ни елементи с високи изисквания за

производителност. Наскоро бе раз-
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работен Fe-базиран аморфен метал

(Fe–Ni–Cr–C–B) с отлично съотноше-

ние между цена и качества, който

може да има по-добра устойчивост

на локализирана корозия от конвен-

ционалната сплав Ni-22%-Cr-9%-Mo-

3%W. Покритията от тези матери-

али се използват за предпазване на

субстрата при доста агресивни

условия на средата. Плочи от

неръждаема стомана 316L с нанесе-

но покритие от Fe-базирани аморф-

ни метали имат по-добри характе-

ристики, отколкото конвенционални-

те Ni-Cr-Mo сплави, но на 1/3 от

цената им.

Диамантоподобен
въглерод

Понятието диамантоподобен

въглерод (Diamond-like carbon, DLC)

обхваща разнообразие от аморфни

въглеродни материали, съдържащи

значителна фракция sp3 електронна

конфигурация във въглеродните

връзки, която им придава механични-

те характеристики на диамант.

Свойствата на DLC филмите се оп-

ределят от съотношението между

sp3 и sp2 електронни конфигурации на

връзката и съдържанието на водород.

По принцип DLC филмите с по-високи

sp3/sp2 съотношения са с по-добри

механични показатели, докато тези

с ниски съотношения имат по-добри

електрични и оптични свойства.

Отличната химическа инертност на

DLC филмите ги прави подходящи за

защитни покрития в корозивна сре-

да. Сред най-атрактивните свойства

на DLC филмите са широката гама от

свойства, които могат да бъдат

променяни чрез добавяне на примес-

ни атоми, ниските разходи за нана-

сянето им като покритие и ниската

температура, при която се нанасят

(обикновено стайна).

В зависимост от източника на

въглерод и начина за нанасяне се

различават два вида DLC филми –

хидрогениран аморфен въглерод (a-

C:H) и тетраедричен аморфен въгле-

род (ta-C). Хидрогенираният аморфен

въглерод е разработен от въглево-

дородна плазма. Водородът служи за

свръзка и поддържа въглерода в sp3

конфигурация на свързване, при коя-

то се получават диамантоподобни-

те свойства. Покритията от a-C:H

са относително меки спрямо диаман-

та и са с едни от най-ниските кое-

фициенти на триене (0,001-0,1) и

износване в сухи условия, когато не

се използват смазващи вещества.

Посредством филтрираща техни-

ка ta-C покритията могат да бъдат

нанесени от източник на чист въгле-

род с добро качество и скорост.

Благодарение на преобладаващата

фракция въглерод в sp3 конфигурация,

тези филми имат голяма твърдост

и висока устойчивост на износване,

близки до тези на диаманта. Коефи-

циентите им на триене за повече-

то повърхности варират между 0,1

и 0,15, особено във влажна среда.

Единственият им недостатък е ес-

тествено високото вътрешно на-

прежение, дължащо се на формира-

нето на метастабилна sp3 връзка,

което често ограничава максимал-

ната дебелина на филма до по-малко

от 1 µm.

Освен въглерод и водород, към DLC

покритията могат да бъдат добаве-

ни азотни, силициеви, флуорни и ме-

тални атоми. Повечето модификации

на DLC се правят с цел намаляване на

вътрешното напрежение, повишава-

не на сцеплението между покритие-

то и субстрата, редуциране на

повърхностното напрежение и промя-

на на електричните им свойства.

DLC се използват предимно като

твърди, дълготрайни, устойчиви на

износване и корозия материали за

покрития. Доставчиците им предла-

гат покрития с различен състав и

метод за нанасяне. Досега те са

използвани широко в автомобилната

индустрия като надеждно триболо-

гично покритие. В нефтената и га-

зовата промишленост те могат да

намерят приложение при пробивни

инструменти, помпи за химикали и

многофазни помпени системи, венти-

ли, еластомерни уплътнения и т. н.

Други възможности
Интерес за нефтения и газовия

сектор представляват още няколко

вида материали. Наночастиците с

висока каталитична активност на-

пример могат да бъдат използвани

като високоефективен инхибитор

или катализатор за провежданите

химични процеси. Монослоевете,

резултат от самосборка, са органич-

ни молекули със силна хемисорбция

към метални повърхности, която ги

прави евтин и гъвкав материал за

повърхностни покрития. Сплавите с

памет за формата, наричани още

интелигентни сплави, могат да

бъдат използвани за предпазни кла-

пани и други съоръжения, които се

задвижват от температурна разли-

ка. Приложението на алуминиеви

сплави като по-лека алтернатива на

стоманата в офшорния добив на

нефт е обект на проучване на водещ

производител на алуминий. Податли-

востта на алуминиевите сплави към

корозия в кисели и сладки среди оба-

че изисква разработването на под-

ходящи защитни покрития. Титани-

евите сплави също се разглеждат

като алтернатива на корозионноу-

стойчивите, като те са изключител-

но подходящи за топлообменници под

високо налягане.
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ядрена енергетика

    рез следващите 10 години

предстои спирането на 80 атомни

реактора за граждански цели. Разре-

шителните за работа на много от

тях може да бъдат удължени, но в

крайна сметка рано или късно те ще

трябва да бъдат изведени от експ-

лоатация. Мащабността на тази

дейност обуславя необходимостта

от адекватно национално и между-

народно законодателство, значител-

но по размер финансиране, иноватив-

ни технологии и голям брой високок-

валифицирани кадри.

Терминът „извеждане от експло-

атация“ се отнася до безопасното

управление на различни ядрени съоръ-

жения в края на жизнения им цикъл.

Извеждането от експлоатация се

провежда за електроцентрали, ин-

сталации за преработка на гориво,

изследователски реактори, заводи за

обогатяване, ядрени и радиологични

лаборатории, уранови мини и пред-

приятия за преработка на уран. Про-

цесът е само една част от крайно-

то затваряне на един ядрен реактор,

което започва с отстраняване на

силно радиоактивното отработено

гориво и завършва с почистването

на цялата площадка, включващо по-

някога и замърсени почви и подзем-

ни води. Извеждането от експлоата-

ция включва и разрушаването на

сгради и други структури, части в

Принципи при
извеждане от
експлоатация на
ядрени реактори

близост до активната зона на реак-

тора, които може да са радиоактив-

ни, както и опаковането и транспор-

тирането на строителни материа-

ли (основно стомана и бетон) до

съоръжения за безопасно съхранение

и обезвреждане. Всеки такъв процес

е свързан с определени технически

предизвикателства и рискове за

човешкото здраве и околната среда.

Те често са вече определени още при

проектирането и конструирането

на реактора няколко десетилетия

по-рано, когато въпросът за извеж-

дане от експлоатация не е бил зася-

ган в дълбочина. Повечето от от-

падъците, генерирани при тази про-

цедура, не са радиологично ограни-

чени. Силно радиоактивните отпадъ-

ци (отработено ядрено гориво) се

отделят при самата експлоатация

на ядрения реактор. Въпреки ниски-

те нива на радиация на отпадъците

от извеждането от експлоатация,

тяхното количество е много по-го-

лямо.

Тенденции
През последните години са спре-

ни общо 138 ядрени реактора в 19

държави, от които 28 в САЩ, 27 в

Обединеното кралство, 27 в Герма-

ния, 12 във Франция, 9 в Япония и 5

в Русия. Извеждането от експлоата-

ция е комплексен процес, който от-

нема години. В Обединеното крал-

ство например, първата такава

процедура е завършена през 2011 г.

за ядрения реактор в централата

Селафийлд, който е спрян още през

1981 г.

Очаква се списъкът със спрени, но

не изведени от експлоатация ядре-

ни реактори за граждански нужди, да

нарасне. Обикновено проектният

живот на едно такова съоръжение е

30 до 40 години. В момента в свето-

вен мащаб в експлоатация са 435

ядрени реактора с общ инсталиран

капацитет от почти 369 млрд. вата.

От тези 435 реактора за граждан-

ски нужди, 138 са на възраст от

повече от 30 години, а 24 – на пове-

че от 40. Средната възраст на ре-

акторите в експлоатация е 27 годи-

ни.

Подходи
Общоприетите подходи за извеж-

дане от експлоатация на ядрени

реактори са три – незабавен демон-

таж, разсрочен демонтаж и погреб-

ване. Всеки от тях изисква отрано

да са изяснени точното време на

спиране на инсталациите и бъдещо-

то предназначение на площадката.

Освен това, за предприемането на

който и да е от тези подходи са

необходими достатъчно финансира-

не, квалифициран персонал, регула-

торен надзор и осигуряване на съоръ-

жения за съхранение и обезврежда-

не на отпадъците.

При първия подход цялото оборуд-

П
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ване, всички постройки и други час-

ти от съоръжението, които

съдържат радиоактивни замърсите-

ли, се отстраняват или дезактиви-

рат до ниво, позволяващо ползване-

то на площадката, с или без ограни-

чения, наложени от регулаторните

органи. В този случай дейностите по

извеждане от експлоатация започ-

ват скоро след окончателното пре-

установяване на работата на реак-

тора. Радиоактивният материал от

съоръжението се транспортира до

площадка за дългосрочно съхранение

или за обезвреждане. Предимството

на този подход е, че опитният пер-

сонал, който е наясно с историята

на реактора и минали аварии, които

могат да усложнят процеса по из-

веждане от експлоатация, е все още

налице. С незабавния демонтаж се

предотвратяват и непредсказуеми-

те ефекти на корозията или друг вид

повреди на частите на реактора,

които възникват след определен

период. Освен това, по този начин

се елиминира и рискът от бъдеща

експозиция на радиация. Недостатък

на този поход е фактът, че нивата

на радиоактивност в компонентите

на реактора са по-високи, отколко-

то ако се приложи разсрочен демон-

таж. Това означава, че по време на

деинсталирането следва да се пред-

приемат по-строги мерки, и че по-

големи количества от генерираните

отпадъци ще бъдат класифицирани

като радиоактивни.

Разсроченият демонтаж (нари-

чан още безопасно съхранение)

включва отстраняване на отрабо-

теното ядрено гориво, източване на

тръбопроводите, обезопасяване на

съоръжението и отложена за по-

късен етап деинсталация. Периодът

на разсрочване е в границите от 10

до 80 години. Например реакторът

в атомната електроцентрала в До-

деваард, Холандия, е спрян още през

1997 г., но извеждането му от екс-

плоатация няма да бъде осъществе-

но поне до 2047 г. Предимството на

този подход е по-ниското ниво на

радиоактивност на материалите, в

сравнение с незабавния демонтаж,

което е предпоставка за по-малко

проблеми при обезвреждането им и

по-ниски рискове за работниците. В

момента технологиите за безопа-

сен и евтин демонтаж на ядрени

реактори, например с роботи, все

още са в процес на развитие. Сред

недостатъците на стратегията е

възможността някои материали,

включително бетонът и стомана-

та, да започнат да се разрушават

през периода на разсрочване, което

допълнително да затрудни извежда-

нето от експлоатация на съоръже-

нието.

След като отработеното гориво

бъде отстранено, ядреният ректор

може да бъде погребан. Това включ-

ва покриването на цялата структу-

ра с материал с висока издръжли-

вост, например бетон, до намалява-

не нивото на радиоактивност. Този

подход се смята за относително нов

и се прилага предимно в по-специал-

ни случаи (малки изследователски

реактори или такива в отдалечени

райони). При него рисковете от ек-

спозиция на работниците са редуци-

рани, тъй като боравенето с радио-

активни материали е значително по-

малко. Когато обаче се приложи по-

гребване на ядрения реактор, е не-

обходимо да се провеждат дългос-

рочна поддръжка и мониторинг.

Предизвикателства
Проведените досега процедури по

извеждане от експлоатация на ядре-

ни реактори са преминали без създа-

ване на значими допълнителни рис-

кове за здравето, безопасността и

околната среда. Независимо от

това, е крайно необходимо в сила да

бъде адекватна законодателна рам-

ка, която ясно да разпределя отго-

ворностите на различните участни-

ци в процеса. В противен случай

рисковете могат да нараснат с уве-

личаване броя на спрените реакто-

ри, с повишаване на натиска в някои

държави за преустановяване дейно-

стта на АЕЦ, скъсяване на графици-

те и намаляване на разходите. Бо-

гатият опит в областта, разбира се,

допринася за подобряване на техно-

логиите и редуциране на необходи-

мото финансиране. Въпреки това,

ако управлението на демонтажа не

се контролира внимателно и не се

осъществява достатъчен регулато-

рен надзор, може да се стигне до

вземане на прибързани решения и

престой на реактора за дълъг пери-

од от време преди да се предприеме

извеждането му от експлоатация. В

такъв случай, ако не се провежда

подходящ мониторинг, неминуемо се

повишават рисковете от изпускане

на радиоактивни замърсители в окол-

ната среда и от експозиция на жи-
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веещото в близост до съоръжение-

то население.

Един от основните принципи при

извеждането от експлоатация е, че

демонтажът трябва да се проведе

по такъв начин, че радиоактивните

и нерадиоактивните материали да

бъдат разделени. Това свежда до

минимум количеството на отпадъци-

те, които ще изискват по-специфич-

но третиране заради радиоактивно-

стта си. Също така сепарирането

на материалите гарантира, че пове-

чето от стоманата и алуминия на-

пример ще могат да бъдат рецикли-

рани, а бетонните отпадъци ще

могат да бъдат използвани повтор-

но на площадката. Сложната зада-

ча за демонтиране на съоръжението

изисква добро познаване на радиоло-

гичните характеристики и състоя-

нието на реактора, включително

историята му на експлоатация,

възникнали повреди и аварии, както

и информация за това дали са налич-

ни остатъци от отработеното го-

риво.

Разрушаването на структури,

чието предназначение е било да пред-

пази работниците по време на екс-

плоатация на реактора, също може

да е предизвикателство. Например

стоманените тръби за транспорт

на силно радиоактивни течности

често са капсулирани в бетон. Това

би усложнило извеждането от експ-

лоатация, тъй като тръбите могат

да бъдат радиоактивни, а голямото

количество бетон около тях – не. В

такъв случай замърсеният матери-

ал ще трябва да бъде отстранен

разделно или да бъде сепариран впос-

ледствие.

От ключово значение за намалява-

не количеството на радиоактивни-

те отпадъци е подобряване на раз-

делянето на материалите по време

на извеждането от експлоатация на

ядрения реактор. Балансирането

между този принцип и стремежът за

минимална експозиция на работници-

те обаче е много трудно. Затова,

преди започването на такава проце-

дура е необходимо да бъдат прове-

дени оценки с цел да се избере най-

подходящият подход и да се изясни

дали ще се използват ръчни или ди-

станционни техники. В много случаи

за разрязване на материалите на по-

малки парчета се използват дистан-

ционно управлявани средства, мани-

пулаторна ръка или роботи. Бъдещо-

то развитие на тези технологии ще

е безценно, тъй като чрез по-селек-

тивно рязане те намаляват количе-

ството на радиоактивните отпадъ-

ци и понижават както разходите,

така и радиологичните рискове.

Рискове
Опасността от мащабни изпуска-

ния на радиоактивност по време на

извеждане от експлоатация на ядре-

ни реактори е много по-малка, откол-

кото през периода на работата им.

След като резервоарите и тръбите

се източат, повечето от остатъч-

ните радиоактивни материали са в

твърдо състояние, което позволява

тяхното по-лесно управление и огра-

ничава възможността за постъпва-

нето им в компонентите на околна-

та среда.

Един типичен реактор с мощност

1000 MW годишно генерира около 27

тона отпадъци с високо ниво на

радиоактивност. Въпреки относи-

телно малкото количество, те

съдържат 95% от радиоактивност-

та на отпадъците от атомната

енергетика, и трябва да се съхраня-

ват по безопасен начин в продълже-

ние на хиляди години. Съгласно съвре-

менните практики по управление,

силно радиоактивните отпадъци

изискват съхранение в дълбоки гео-

ложки формации. Някои държави,

като Финландия, Франция и Швеция,

са избрали площадки за такива цели,

но все още никъде няма работещо

съоръжение за обезвреждане на тези

отпадъци. Това е така поради раз-

мера на разходите, опозиция от

страна на обществеността относ-

но предложените площадки и недо-

статъчното изминало време за ох-

лаждане на радиоактивните отпадъ-

ци.

След отстраняване на отработе-

ното ядрено гориво се генерират

отпадъци с много ниско, ниско и

средно ниво на радиоактивност.

Демонтажът на 1000 МW реактор

води до отделянето на около 10 000

m3 такива отпадъци, като това

количество може да бъде значител-

но редуцирано чрез подходящо управ-

ление и ползването на роботи за по-

селективно сепариране на радиоак-

тивните материали. Голяма част от

това количество са строителни

отпадъци, стоманени съдове, химич-

ни утайки, контролни пръти и други

видове материали, които са били в

близост до реактора. След няколко

десетилетия радиоактивността на

генерираните по време на извежда-

не от експлоатация отпадъци е пре-

небрежително ниска, но дотогава те

изискват безопасно съхранение и

обезвреждане.
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иновации

Инженери от Орегонския щатски

университет откриха нов начин за

съхранение на топлинна слънчева

енергия, който да намали цената на

съхранението и да го направи по-

практично и достъпно за широка

употреба.

Иновацията е базирана на термо-

химично съхранение, при което хими-

ческа трансформация се използва

циклично за задържане на топлина,

задвижване на турбини и повторно

загряване. Процесът е повторяем и

в повечето случаи това става за

период от 24 часа с различните нива

на слънчева енергия, която се съби-

ра през деня.

Заключенията са публикувани в

научния журнал за устойчива химия

ChemSusChem, а работата по проек-

та е спонсорирана от инициатива-

та към американското министер-

ство на енергетиката SunShot и

изпълнена в съвместна дейност с

учени от Университета във Флори-

да.

Едно такова хранилище за топлин-

на слънчева енергия спомага за ели-

минирането на основен проблем при

производството на слънчева енер-

гия, който възпрепятства и внедря-

ването й в широка употреба. С него

отпада нуждата енергията, произве-

дена от слънцето, да се използва

веднага.

Системата за топлинна слънче-

ва енергия привлича потребителския

интерес заради потенциала си за

ниски цени. За разлика от обикнове-

ните слънчеви фотоволтаични клет-

ки, които произвеждат електриче-

ство директно от слънчевата свет-

лина, новата система за топлинна

Разработват нова
технология за съхранение
на топлинна слънчева
енергия

слънчева енергия е разработена на

принципа събиране от голямо енер-

госъоръжение, при което множество

огледала отразяват слънчевата

светлина върху соларен колектор.

Събраната енергия после се използ-

ва, за да затопли течност, която от

своя страна задвижва турбина, про-

извеждаща електричество.

„Тази технология е атрактивна,

защото е безопасна, дълготрайна и

екологосъобразна“, уверяват от

Орегонския университет.

Според експерта по иновации и

използване на устойчива енергия и

един от ръководителите на изслед-

ването, с изучаваните съединения,

които се използват в разработване-

то на метод за съхранение на топ-

линната соларна енергия, има огро-

мен потенциал да се намали цената

и да увеличи ефективността на

слънчевата енергия.

При тези видове системи енергий-

ната ефективност се обуславя от

използването на възможно най-висо-

ка температура. Разтопените соли,

които в днешно време се използват

при съхранението на топлинна

слънчева енергия, могат да бъдат

ефективни само на температура от

около 600 градуса Целзий. Освен

това, те налагат употребата на

големи контейнери и корозионни

материали. Новите съединения, ко-

ито учените изучават, могат да

бъдат използвани ефективно при

около 1200 градуса Целзий и са до два

пъти по-ефективни от съществува-

щите системи за съхранение.

Хранилището за топлинна слънче-

ва енергия прилича на батерия, в

която чрез химични връзки се съхра-

нява и изпуска енергия, като транс-

ферът е базиран на топлина, а не на

електричество.

Работата на системата се осно-

вава на обратимото разграждане на

стронциев карбонат до стронциев

оксид и въглероден диоксид, което

поглъща топлинна енергия. По вре-

ме на разряда, повторното съединя-

ване на стронциевия оксид и въгле-

родния диоксид освобождава енерги-

ята, съхранявана в системата. Тези

материали са незапалими, широко

разпространени и са щадящи за окол-

ната среда.

В сравнение със съществуващите

методи за съхранение, тази нова

система е много по-малка на размер

от другите, а изграждането й ще

бъде доста по-евтино.

Новата система за съхранение на

топлинна слънчева енергия има ня-

колко недоизяснени проблеми, които

предстои да се тестват в лабора-

торни условия. Един от тях е увели-

чаването на капацитета на систе-

мата, тъй като тестове показват,

че след 45 цикъла настъпват извес-

тни промени в използваните мате-

риали и това повлиява на целия про-

цес на съхранение и освобождаване

на енергия. Ще се търсят начини или

за повторна преработка на матери-

алите, която отново да ги направи

пригодни за употреба, или за увели-

чаване на циклите без нужда от

смяна на химичните елементи.

Разработват нова
технология за съхранение
на топлинна слънчева
енергия
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Проект за захранвана от слънце-

то тръбовидна инсталация, която

ще произвежда близо 5,7 млрд. лит-

ра чиста питейна вода чрез елект-

ромагнитно обезсоляване, предложи-

ха от Land Art Generator Initiative

(LAGI). LAGI е организация, която раз-

работва проекти за артистична

енергийна инфраструктура, вписва-

ща се в архитектурата и визията на

мястото, където ще бъде построе-

на. Тръбовидното съоръжение, наре-

чено „Тръбата“ (The Pipe), ще пред-

ставлява офшорна инсталация, пла-

ваща близо до 107-годишния кей на

Санта Моника, САЩ. Освен че ще

превръща солената морска вода в

питейна, „Тръбата“, определяна още

като „скулптура и електроцентра-

ла“, ще генерира и 10 000 МВтч

слънчева енергия годишно.

На всеки две години LAGI разра-

ботва проекти за различни градове,

като за 2016 г. това е Санта Мони-

ка, в частност крайбрежните води

около емблематичния кей на града.

За пръв път тази година обаче орга-

низацията приемаше и предло-

жения за проекти, които не се от-

насят само до произвеждането на

електроенергия от възобновяеми

източници. В голяма степен заради

сушата в щата Калифорния и опас-

ността от недостиг на вода бяха

одобрени и няколко проекта за гене-

риране на питейна вода или питей-

на вода и енергия от възобновяеми

източници.

„Днес повече от всякога производ-

ството на питейна вода и енергия

са взаимосвързани. Тъй като Кали-

форния е изправена пред сериозен

недостиг на вода през следващите

години, със сигурност ще се увели-

чи и количеството енергия, необхо-

димо за производство и пренос на

вода. Поради тази причина през 2016

г. разширихме изискванията ни за

артистични и устойчиви инфра-

структурни проекти, като приехме

и няколко предложения за производ-

ство на питейна вода в допълнение

към или вместо производството на

чиста енергия“, обясняват LAGI за

проекта на консултантската фирма

Khalili Engineers.

Във вътрешната част на инста-

лацията ще бъдат разположени мно-

жество басейни с топла и студена

кристално чиста морска вода, кои-

то ще бъдат отворени за посети-

тели. Над тях ще бъдат разположе-

ни слънчеви панели, които ще осигу-

ряват необходимата енергия за из-

помпването на морската вода през

системата за електромагнитна

филтрация, разположена под басей-

ните. По време на този процес ба-

сейните в инсталацията ще се снаб-

дяват със солена вода, а пречисте-

ната питейна вода ще отива в Сан-

та Моника.

Замърсителите на прясната вода

могат да са видими или невидими.

Видимите частици лесно се филтри-

рат чрез обикновени процедури. Но

невидимите с просто око замърси-

тели (разтворени вещества) правят

филтрацията по-сложна и скъпа. В

същото време стандартните тех-

нологии за обезсоляване, като обрат-

на осмоза, изразходват прекомерни

количества електроенергия, генери-

рат нежелани промишлени отпадъ-

ци и замърсяват водите, а освен

това за извършването им са необ-

ходими много скъпи машини.

Инсталацията „Тръбата“ ще пре-

чиства минералите и замърсявания-

та и минералите от солената вода,

докато тя не стане годна за напоя-

ване или пиене, по бърз и енергийно

ефективен начин. Това ще се из-

вършва чрез електромагнитна фил-

трация, при която изолирано елект-

ромагнитно поле в тръбите цирку-

лира морската вода, като така раз-

деля солите и примесите. Процесът

е възможен благодарение на факта,

че всички разтворени във водата

вещества се йонизират и следова-

телно могат да се контролират чрез

електромагнитна енергия.

Създателите на проекта пред-

виждат морската вода с 12% соле-

ност, произведена от „Тръбата“, да

се използва в топлите басейни в

съоръжението, а след това да се

изпомпва обратно в залива Санта

Моника чрез „интелигентна отдели-

телна система“. Отделно пречисте-

ната от офшорната инсталация 5,7

млрд. литра питейна вода пък ще се

влива директно в общинската водо-

снабдителна мрежа на града.

Захранвана от слънцето
инсталация ще превръща
морската вода в питейна

Захранвана от слънцето
инсталация ще превръща
морската вода в питейна



48 брой 5/2016  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Индекс на рекламите в броя

Актемиум БЕА Балкан ............... 9

БАВ .............................................. 11

Виа Експо .................................. k.III

Глобал Тест ............................... 17

ДЕН+ЗЬОНЕ............................. k. IV

Еврогруп-33 ................................ 23

Енергоефект Консулт ............. 29

ЕнергоСервиз ....................... k. I, 3

Енсис ...................................... 4, 15

Ехнатон ............................... 18, 19

ИКО-ЕЛ-Константин

Стоянов ...................................... 28

Интеркомплекс.................. k. I, 21

Интертех Аутомейшън............. 5

Комикон ............................... 26, 27

Компания за енергийно

обследване-Зенит ..................... 48

Контролтест .............................. 6

Лабтех ........................................ 16

Леми-Трафо ................................ 25

Лилия ХИВ .................................. 37

Макс Вайзхаупт ................ k. I, 39

Международен панаир

Пловдив ......................................... 7

Натюр БГ ................................... 48

Райков Сервиз ........................... 41

Райкос Тех ................................. 20

Семо .............................................. 5

Сени ............................................ 36

Сигма .......................................... 48

Старт Инженеринг .................... 1

Стимар ....................................... 35

Т и Д Инженеринг .................... 25

Филкаб Солар ...................... k.I, 31

Филтър ................................ 12, 13

ХЕРЦ Арматура ...................... k. II






