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Уважаеми читатели,

Акцент в новия брой на сп. Енерджи ревю отново е либерализацията на електроенергийния пазар в България.
В специално интервю за изданието изпълнителният директор на Електроенергийния системен
оператор (ЕСО) Иван Йотов разказва за предстоящите предизвикателства както в развитието на нацио-

налния пазар, така и за произтичащите за страната ни задължения по изпълнение на изискванията на
Регламентите и Кодексите, съгласно Третия либерализационен пакет.

Статията в рубрика „Електроенергетика“ на настоящия брой е посветена на системите за управление на
прекъсванията в електроразпределението, като са разгледани техните същност, развитие и

недостатъци, както и възможностите на усъвършенстваните системи за управление
на електроразпределението.

От материала в раздел „Енергийна ефективност“ ще може да научите повече за мерките за повишаване
на енергийната ефективност на индустриални хладилни системи , които включват оптимизиране

последователността на компресорите, умерено преоразмеряване на кондензаторите, контрол на нагнетател-
ното налягане при кондензатори, повишаване на смукателното налягане, използване на задвижвания с

променлива честота и на високоефективни електродвигатели и др.

Рубрика „Ядрена енергетика“ разглежда технологиите за водно охлаждане на ядрени реактори. Описани
са предимствата на системите с отворен и затворен цикъл, както и възможности за намаляване на

водопотреблението в системите за охлаждане.

Материалът в раздел „ВЕИ енергетика“ е съсредоточен върху удължаване гаранцията на соларни
инвертори. Под формата на коментари водещи доставчици на услугата в страната разказват за своите

най-актуални предложения.

„Предотвратяване на корозия при топлообменници“ е темата на статията в рубрика „Топлоенергети-
ка“. В нея са разгледани основните методи за контрол на корозията посредством подходящо проектиране на

апаратите, използване на инхибитори, защитни покрития и електрохимична защита.

В раздел „Газ, нефт, въглища“ ще намерите материал за методите за деемулгиране на нефт, като
внимание е отделено на най-широко използваните термични, механични, електрически и химични технологии.

Приятно четене!

35281812
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АЯР подписа споразумение за ранно уведомяване с Гърция
По време на 60-ата сесия на Генералната Конференция на Международ-

ната агенция по атомна енергия (МААЕ), която се проведе от 26 до 30

септември т. г., Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Комисията за

атомна енергия (КАЕ) на Република Гърция подписаха споразумение за ранно

уведомяване при ядрени аварии.

Документът бе подписан от председателя на АЯР Лъчезар Костов и от

президента на гръцкия ядрен регулатор Христос Хусиадас. В рамките на

сътрудничеството ще бъде обменяна и информация за ядрените съоръже-

ния на територията на двете страни.

Настоящото споразумение изменя Споразумението между Комисията за

атомна енергия на Република Гърция и Комитета за използване на атом-

ната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република Бълга-

рия, подписано на 15 февруари 1991 г. поради настъпилите промени в

статуса и количеството на ядрените съоръжения.

ЧЕЗ инвестира 737,5 хил. лв. в Западна България
ЧЕЗ Разпределение България започна изпълнението на общо 28 инвести-

ционни проекта през октомври, съобщиха от дружеството. Проектите са

съсредоточени в Западна България и са на обща стойност 737,5 хил. лева.

14 от тях ще бъдат реализирани в град София, като тяхната обща стой-

ност е 332 хил. лева. В София е и най-значителната инвестиция – подмя-

ната на кабели средно напрежение и реконструкция в подстанция Подуяне

на стойност 123 хил. лева.

На територията на Югозападна България ще бъдат изпълнени проекти

за 161 хил. лева, в Северозападна България – за близо 192 хил. лева, а в

София област – 53 хил. лева. Във Враца предстои инвестиция в размер на

100 хил. лева за присъединяване на нови клиенти и подмяна на кабел средно

напрежение, с което да се подобри качеството на доставяната електро-

енергия. За присъединяване на нови клиенти в Благоевград пък са предви-

дени 137 хил. лева. „От стъпването си на българския пазар преди 11 години

ЧЕЗ е инвестирала близо 943 млн. лв. в модернизиране и разширяване на

мрежите, в подобряване на обслужването и в производство“, коментират

от дружеството.

Новата серия WM на горелките Monarch вече подходяща за мазут и специални
горива Горелките Monarch от новата серия WM вече са подходящи за мазут и

специални горива, съобщиха за сп. Енерджи ревю от фирма Weishaupt. В

производство са вече новите модели горелки Monarch WM-GS20, GS30 и

WM-S30, които са предназначени да заменят сериите RGMS 7-11 и RGMS

30-50. Освен за работа с газ, средно тежки горива и мазут, горелките

могат да работят и със специфични горива като рапично масло, соево

масло и суров нефт.

„Горелките серия Monarch са се доказали успешно на пазара със своето

безупречно качество и надеждност. На разположение сме за допълнителна

информация относно цялата продуктовата гама на горелките Weishaupt,

както и за изготвяне на индивидуална оферта“, заявиха от компанията.
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Елтрак България предлага Cat® Hybrid Microgrid Solutions вече и у нас
Елтрак България предлага на българския пазар пълната гама решения

Cat® Hybrid Microgrid Solutions, съобщават за сп. Енерджи ревю от офиса на

компанията, официален дилър на Caterpillar за страната. „Cat® Hybrid Microgrid

Solutions са най-новите и модерни системи за производство на електрое-

нергия, интегриращи слънчевата енергия. Предлагаме пълната гама реше-

ния – от 10 kW до 100 MW. Те намаляват разходите, редуцират отделяните

вредни емисии в атмосферата и гарантират висока възвръщаемост на

инвестициите. Чрез тях ще повишите енергийната си ефективност и ще

може да произвеждате електроенергия където и когато е необходимо, без

далекопроводи и загуби от трансформирането на енергията. Хибридните

решения Cat осигуряват и висока производителност чрез система, проек-

тирана и построена на стандартизирани строителни блокове, които се

инсталират лесно и бързо“, информират още от Елтрак България.

От компанията смятат, че най-голямото предимство на Cat® Hybrid

Microgrid Solutions са тънкослойните соларни модули, които са с подобрена

производителност в сравнение с конвенционалните силициеви соларни

панели. „Модулите са с отлично качество и осигуряват надеждна и посто-

янна енергия при всякакви климатични условия. Те са стабилни, лесни за

инсталиране, с дълъг живот и гаранция“, поясняват те.

Tesla и Panasonic ще си партнират в производството на фотоволтаични модули
С подписването на необвързващо писмо за намерение Tesla и Panasonic

стартират сътрудничество в производството на фотоволтаични клетки

и модули в Бъфало, Ню Йорк. Съгласно споразумението, което е част от

сделката по придобиването на SolarCity, Tesla ще използва клетките и

модулите в соларна енергийна система, която ще работи непрекъснато

благодарение на решенията за съхранение на енергия Powerwall и Powerpack.

По този начин компанията ще предостави интегрирана устойчива енер-

гийна система за битови, търговски и свързани към мрежата клиенти.

Предвижда се Panasonic да започне производството на PV модулите

през 2017 г., като Tesla ще се ангажира да ги изкупува в дългосрочен план.

Преходът към възобновяема енергия ще е акцент на изложението New Energy Husum
Търговското изложение New Energy ще се проведе от 16 до 19 март 2017

г. в Хузум, Германия. Във фокуса на събитието ще бъдат технологиите за

производство на възобновяема енергия за собствено потребление, алтер-

нативният транспорт с електромобили, както и енергийноефективното и

екологосъобразно строителство. Посетителите ще могат да се запозна-

ят с концепциите за енергийноефективно строителство, използването и

съхранението на възобновяема енергия и начините за генериране на елек-

трическа и топлинна енергия в домакинствата. Щандовете за алтерна-

тивна мобилност ще бъдат разположени на открито, като ще има и отсечка

за тестване на електромобили. Посетителите на съпътстващия New Energy

Husum конгрес ще имат възможността да получат информация за най-

съвременните технологии и да обменят идеи и опит с водещи експерти в

областта.
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Отпускат финансиране за сградни фотоволтаични инсталации по програма REECL
Обхватът на финансираните дейности по Програмата за енергийна ефек-

тивност в дома (REECL) в България вече ще включва и инсталиране на

фотоволтаични системи, както и на рекуперативни вентилационни систе-

ми, абонатни станции, газификационни системи и енергоефективни асансь-

ори. Това стана ясно при представянето на новия етап на REECL, чийто

партньор е Министерството на енергетиката. Досега по Програмата се

отпускаха средства за инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации

на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на био-

маса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи.

Финансирането на проекти за енергоспестяващи мерки в жилищния сектор

за новия етап на REECL ще бъде в размер 20 млн. евро, които се осигуряват

от ЕБВР. В резултат на изпълнението на мерките по Програмата годишно се

спестяват повече от 236 МВтч енергия, а въглеродните емисии, свързани с

жилищното потребление на енергия, са намалели с 247 тона на годишна база.

ЕБВР даде висока оценка на Мини Марица-изток
Мини Марица-изток работи най-добре в страната по усвояването на

средствата, предоставени по Международен фонд "Козлодуй". Това стана

ясно по време на провела се в края на септември т. г. среща за обсъжда-

нето на статуса на проектите, изпълнявани със съфинансиране от фонда.

По време на срещата ръководителят на дейността на Международен

фонд "Козлодуй" в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Валентин Шайдер оцени високо усилията на ръководството на дружество-

то и изрази увереност в изпълнението на проектите. Ръководителят на

проектите Леонид Ганозлиев пък представи напредъка на новия договор от

второто грантово споразумение, с помощта на което през 2019 г. в ми-

ните ще заработи нов роторен многокофов багер.

С реализирането от двата лота от последния договор по Споразумени-

ето за безвъзмездна помощ ще се компенсира реактивната енергия, консу-

мирана от тежкото минно оборудване, поясниха от Мини Марица-изток. Ще

бъдат подменени старите промишлени осветителни тела с високоефектив-

ни светодиодни LED прожектори. Очаква се средствата в размер на 15 млн.

евро да бъдат напълно усвоени от дружеството до края на 2017 г.

Създадоха комисия за електромобилен спорт и алтернативни горива към БФАС
С решение на Българската федерация по автомобилен спорт от 21

септември т. г. бе създадена комисия Електромобилен спорт и алтерна-

тивни горива (ЕСАГ). По време на първото заседание на ЕСАГ, което се

проведе на 3 октомври, бяха обсъдени възможностите за популяризиране на

електромобилния спорт в България. Създаването на ЕСАГ е в рамките на

Меморандумa за сътрудничество между БФАС и Националната браншова

организация „Електрическа мобилност“ (ИКЕМ). Комисията е съставена от

специалисти от ИКЕМ и БФАС, представители на бизнеса и обществени-

те институции, имащи отношение към темата. Първата цел на ЕСАГ е

организиране и популяризиране на Национално рали за електромобили „Е-

рали България“, което да бъде част от състезателния календар на меж-

дународната федерация по автомобилен спорт (ФИА).

накратко
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Каква е ролята на ЕСО в процеса на либерализация

на електроенергийния пазар?

ЕСО има водеща роля в процеса на либерализация на

електроенергийния пазар в България, както и в изпълне-

нието на изискванията на регламентите и кодексите

на Европейския съюз, уреждащи създаването на общ

европейски пазар. Със стартирането на борсовата

търговия от януари т. г. определени функции по адми-

нистрирането на търговията в деня преди доставката

(D-1) се поемат от Българска независима енергийна

борса (БНЕБ). Ролята и мястото на ЕСО в този процес

обаче продължава да бъде от ключово значение.

Дългосрочното договаряне на трансгранична преносна

способност и на енергия се извършва задължително чрез

системния оператор, който провежда годишни и месеч-

ни търгове за трансграничен преносен капацитет и

предоставя физически права за пренос, а енергията може

да се търгува на двустранна основа или чрез платфор-

ма за търговия, каквато към момента имат големите

производители в България. Предстои въвеждане на плат-

форма за двустранно договаряне и от БНЕБ.

При краткосрочното договаряне се появява ролята на

електроенергийната борса като организиран пазар, но

търговията на този пазарен сегмент не надхвърля 7-

10% от общата търгувана енергия, каквито са практи-

ките и в Европа. Останалите количества се търгуват

отново на двустранна основа или чрез платформа за

търговия. Съгласуването и разпределението на транс-

граничната преносна способност на краткосрочна база

в деня преди доставката се извършва от системния

оператор. ЕСО ще администрира тези дейности до

Иван Йотов,
изпълнителен директор на

Електроенергиен системен
оператор (ЕСО),

пред сп. Енерджи ревю

реализирането на пазарно обединение между две пазар-

ни зони. След това разпределението на трансгранична-

та преносна способност и определянето на трансгра-

ничните обмени в рамките на деня ще бъде споделена

отговорност между системния и борсов оператор.

Пазарът в реално време изцяло се администрира от

системния оператор.

Всички количества по сделките в резултат на дългос-

рочното или краткосрочно договаряне, независимо от

начина на сключването им, трябва да бъдат известени,

валидирани и регистрирани от ЕСО. Операторът про-

верява допустимостта на всяка сделка от гледна точ-

ка на техническите условия и възможността да бъде

реализирана, както и предварителния баланс на покуп-

ките и продажбите в рамките на балансиращите групи.

Предстоят сериозни
предизвикателства в
процеса на либерализация
на електроенергийния
пазар

Предстоят сериозни
предизвикателства в
процеса на либерализация
на електроенергийния
пазар
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ЕСО има водеща роля в разработването на всички

нормативни документи, касаещи пазара на електроенер-

гия, и преди всичко на правилата за търговия, тръжни-

те правила за разпределение на трансгранична пренос-

на способност и на алгоритмите за работа на баланси-

ращия пазар.

Каква част от електроенергията в страната е

търгувана на свободния пазар от началото на

годината до сега?

Над 30 хил. крайни клиенти вече са сменили достав-

чика на електрическа енергия. Динамиката на нараства-

не е голяма, особено след април т. г., когато стартира

регистрацията на обекти с назначен стандартизиран

товаров профил. От началото на годината се наблюда-

ва тенденция на увеличаване на процента търгувана по

свободно договорени цени електроенергия – от 40% през

януари до 58% през септември.

ЕСО ежедневно валидира и регистрира 1600 почасови

графика за обмен в рамките на регистрираните 48 стан-

дартни, 14 специални и 13 комбинирани балансиращи групи.

Балансирането на участниците е на пазарен принцип с

еднакви условия за всички. Разходите за балансиране на

електроенергийната система се изчисляват всеки час.

Те се определят на база активирани източници на балан-

сираща енергия и цените, предложени от доставчиците

на балансираща енергия за регулиране нагоре и регулира-

не надолу. Направените разходи се възстановяват чрез

почасовите цени на балансиращата енергия. Те се опре-

делят по методика, която е неразделна част от прави-

лата за търговия с електрическа енергия. Цените на

балансиращата енергия са публични.

По какъв начин могат да бъдат обвързани цените

на балансиращия пазар и тези на пазара „ден на-

пред“?

Принципите на работа на борсовия пазар и на балан-

сиращия пазар са различни, както и механизмите за оп-

ределянето им. На някои пазари според конкретните

условия са въведени механизми за обвързване на цените.

Спецификата на пазара налага различни подходи. С цел

избягване на пазарна манипулация в някои случаи се пред-

приема обвързване на цените. Това се прави, когато

търговски участник има сравнително голям дял в търго-

вията както на пазара „ден напред“, така и като достав-

чик на балансираща енергия. В определени периоди на

сетълмент цената за излишък на балансиращия пазар е

по-висока от цената за покупка на енергия, вкл. от друга

пазарна зона, което може да стимулира поведение на

излизане в дълга позиция (излишък), за да се реализира

допълнителна печалба. В такива случаи във формулите

за определяне на цените на балансиращата енергия уча-

стват и цените на борсовия пазар, така че първите да

останат санкциониращи във всеки период на сетълмент.

Кои са следващите стъпки в процеса на пълна ли-

берализация? Кога може да се очаква обединяване

със съседни пазарни зони

Предстоят сериозни предизвикателства както в

развитието на националния пазар, така и от произти-

чащите за страната ни задължения по изпълнение на

изискванията на Регламентите и Кодексите съгласно

Третия либерализационен пакет.

Терминът „пълна либерализация“ може да бъде тълку-

ван многозначно. По отношение на крайните потребите-

ли, включително и битовите, са създадени всички усло-

вия за смяна на доставчика. С въвеждането на единен

стандарт за комуникация между мрежовите оператори

и между мрежовите оператори и търговски участници,

процесът ще бъде значително ускорен. От гледна точка

на ЕСО пълната либерализация означава да се създадат

всички възможности за търговия, присъщи на европейс-

ките пазари – почасова търговия и балансиране на паза-

рен принцип, борсов пазар, търговия в рамките на деня.

Въвеждането на търговия в рамките на деня е приори-

тетна задача за 2017 г. Ако „пълната либерализация“

означава премахване на регулираните цени за крайните

клиенти, то това е въпрос на регулаторна политика.

Обединяването на пазарите води до координирани

действия на операторите, до по-ефективно използване

на трансграничните преносни способности и оптими-

зиране на разходите от споделено ползване на ресурси-

те в електроенергийната система. Допълнителен ефект

се постига от прилагане на принципите нетиране/ре-

диспечиране/насрещна търговия.

От август 2015 г. е в сила Регламентът за краткос-

рочния пазарен сегмент, определящ насоките за разпре-

делението на преносната способност и управление на

претоварването за ден напред и в рамките на деня, и

обединението на пазарите в общ европейски пазар (Рег-

ламент CACM). Регламентът за дългосрочния пазарен

сегмент, определящ разпределението на преносната

способност на годишна и месечна база (т. н. предвари-

телно разпределение на права за пренос), се очаква да

влезе в сила до края на октомври т. г. До средата на

следващата година трябва да е факт и Кодексът за

балансиране, регламентиращ работата на пазара в

реално време. В рамките на Европа по много граници

изискванията на Регламент CACM вече се прилагат.

Някои оператори прилагат голяма част от изисквания-

та и на другите два мрежови кодекса още преди да са

влезли в сила. В момента се разработва пътна карта за

включване на границите на страните от Югоизточна

Европа в обединения европейски регион (NWЕ + 4MC).

През ноември т. г. се очаква Асоциацията на евро-

пейските енергийни регулатори ACER да вземе решение

за формиране на регионите за координирано изчисление

на трансграничните преносни способности. На първия

етап регион Югоизточна Европа включва две граници –

България-Румъния и България-Гърция. В рамките на този

регион системните оператори трябва да разработят

общ модел на мрежата, методика за координирано из-

числение на трансграничните преносни капацитети и

съвместно с борсовите оператори да приложат всички

изисквания на мрежовите кодекси.

Предизвикателствата са много и предстои усилена

работа на всички, ангажирани в процеса на либерализа-

ция на електроенергийния пазар.
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  iemens започна мащабен проект

за модернизация на блок № 4 на ТЕЦ

София – Изток, съобщават от ком-

панията. Общата стойност е 20,5

млн. лв, а очакваният резултат от

проекта е повишаване ефективнос-

тта на блока. В рамките му ще бъде

обновена турбогенераторната част

на блока с помощта на нова парна

турбина (30 MW) и генератор, котел

утилизатор, система за управление,

електрическа система, а също така

ще бъде изградено ново поле високо

напрежение. Siemens ще отговаря и

за проектирането на цялостна кон-

фигурация на системата, както и за

нейния тест и пуск в експлоатация,

анонсират още от дружеството.

Риск Инженеринг, която е избрана за

участие в проекта с обществена

Siemens ще модернизира блок
№ 4 на ТЕЦ София – Изток

поръчка в консорциум

със Siemens, ще отго-

варя за инсталирането

на новото оборудване и

за изграждането на не-

обходимите интерфей-

си.

Модернизацията на

блок № 4 на ТЕЦ София

– Изток се планира да бъде извърше-

на за 22 месеца, като новите тех-

нологии на Siemens ще допринесат

за по-високата ефективност на

топло- и електропроизводството.

Според изпълнителя на проекта с

новите системи ще стане възмож-

но за производството на същото ко-

личество топлоенергия да се потре-

бяват много по-малко количество

ресурси. Това от своя страна ще се

отрази позитивно върху екологичния

ефект от работата на топлоелек-

трическата централа.

Проектът за повишаване ефек-

тивността на блок № 4 на ТЕЦ Со-

фия – Изток не е първият, който

Siemens реализира в топло- и елект-

роцентрали, припомнят от компани-

ята. „У нас с решения на Siemens е

изградена голямата когенерационна

централа за топлофикационни нуж-

ди за ЕVN България Топлофикация в

Пловдив“, коментират те.

S

Siemens ще модернизира блок
№ 4 на ТЕЦ София – Изток
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Асоциацията на българските енер-
гийни агенции (АБЕА) организира XII
Национална конференция „Интелиген-
тни градове и региони – интегрира-
но енергийно управление и развитие,
биоенергетика, сгради с почти нуле-
во енергийно потребление“. Събити-
ето ще се състои на 6 декември т. г.
в зала Сердика, хотел Балкан. В рам-
ките на конференцията ще се прове-
де и Национален дискусионен форум на
тема „Енергийната бедност в Бълга-
рия – характеристики, проблеми, ре-
шения“. Доклади и позиции ще пред-
ставят председателят на Комисия-
та по социална политика в 43-тото
НС Хасан Адемов, омбудсманът Мая
Манолова, председателят на КЕВР
Иван Иванов, председателят на АБЕА
Лияна Аджарова и др.

Основната цел на конференцията
е да насочи вниманието на национал-
ните институции, общините, бизне-
са и обществеността към актуал-
ни теми в областта на интегрира-

XII национална конференция на АБЕА
поставя акцент на интегрираното
енергийно управление

ното енергийно управление и разви-
тие, интелигентните градове с
„умни“ сгради с близки до нулевото
енергийно потребление и чист
въздух, както и интелигентните
региони с иновативни подходи за
оползотворяване на отпадъци за
производство на биогорива, биоенер-
гия и биопродукти. На тържествена
церемония ще бъдат наградени по-
бедителите в Лига „Биомаса“ и Лига
„Слънчева енергия“ на Българската
шампионска ВЕИ лига, състезаващи
се със своите постижения и в Евро-
пейската шампионска лига по възоб-
новяеми енергии. Участие в конфе-
ренцията ще вземат експерти от
Енергийна агенция-Пловдив, Агенция
за управление на енергията-Добрич,
Национална асоциация за биомаса,
Черноморски изследователски енер-
гиен център, община Бургас, Черно-
морска регионална агенция за управ-
ление на енергията и др. Те ще об-
съдят предизвикателствата пред

енергийните политики на национал-
но и общинско ниво, възможностите
за оползотворяване на биомаса и
използване на биогорива, добри прак-
тики в областта на сградите с по-
чти нулево енергийно потребление
и зелените обществени поръчки.

Събитието ще включва и демон-
страционна част, като ще бъдат
представени съвременни високотех-
нологични методи за енергийно об-
следване на сгради с помощта на
дрон, както и мобилна лаборатория
за изпитване качеството на възду-
ха в реално време. Ще бъде направе-
на и демонстрация на възможности-
те на система за управление каче-
ството на въздуха и дисперсионно
моделиране на замърсяванията.

XII национална конференция на АБЕА
поставя акцент на интегрираното
енергийно управление
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     омпанията Чериът Мотърс

достави 5 електробуса, задвижвани

с ултракондензаторна технология,

за нуждите на обществения транс-

порт в Белград. В допълнение българ-

ското дружество Гемамекс Моушън

Ко. произведе и достави бързозаряд-

ни станции за зареждане на тези

електробуси. От 1 септември т. г.

те се движат по автобусна линия,

свързваща Стария с Новия Белград,

специално създадена като първата

електробусна линия в града. Елект-

робусите изминават разстоянието

за време в диапазона от 50 до 54 ми-

нути, като необходимото им време

за зареждане е 6 минути на после-

дна спирка. Средната консумация на

електроенергия при включена клима-

тична инсталация на автобуса е

между 1,06 и 1,15 kWh/km.

Първият пилотен проект на Че-

риът Мотърс започва на 19 май 2014

г. в град София, със съдействието

на Столична община. Тогава за първи

път в европейска столица старти-

ра експлоатацията на електричес-

ки автобус, задвижван с ултракон-

дензаторна технология, а не с бате-

рии. Превозното средство е резул-

тат от сътрудничеството между

Чериът Моторс, вторият по големи-

на производител на автобуси в Ки-

тай Higer, и Aowei, световен лидер в

производството на ултраконденза-

тори.

Електробусите, предлагани от

компанията, се задвижват с револю-

ционна ултракондензаторна техно-

логия, която е продукт на световния

лидер в областта Aowei. Ултракон-

дензаторите имат способност да

Български фирми реализираха
иновативен проект за
екологичен електроавтобусен
транспорт в Белград

акумулират голямо количество елек-

троенергия чрез кратък заряд. Тех-

нологията, която използват елект-

робусите на Чериът Мотърс, има

значителни предимства пред всяка

друга съвременна технология – бате-

рийни електробуси, тролейбуси, ав-

тобуси, задвижвани с метан, обяс-

няват от компанията.

Ултракондензаторите отдавна са

внедрени като устройства за съхра-

нение на енергия, например в само-

летостроенето и др., като обикно-

вено служат за освобождаване на

помощна енергия за кратко време.

Масовото приложение на ултра-

кондензатори в автобусния транс-

порт започва в Китай, поради замъ-

рсяване на въздуха в големите гра-

дове. Първоначално се презареждат

на всяка спирка за времето на сли-

зане и качване на пътниците. Впос-

ледствие са разработени ултракон-

дензатори, съхраняващи повече енер-

гия, като например стойности от 21

kWh (Белград) и 32 kWh (Грац), вслед-

ствие на което изминаването на

маршрути между две крайни спирки

става възможно с еднократно зареж-

дане.

Сред предимствата на ултракон-

дензаторната технология са: нео-

граничен пробег в рамките на транс-

портната линия; по-ниско тегло,

осигуряващо голяма товароспособ-

ност; значително по-дълъг живот от

този на батериите, използвани в

електробуси. Също така технологи-

ята изисква минимална инвестиция

в инфраструктурата (една до две

зарядни станции на електробусна

линия), позволява електробусите да

се движат в рамките на температу-

рен диапазон от -35° C до 50° C, и

предоставя възможност за рекупе-

рация до 39% (средно 32,2%), като

това са нива, недостижими за бате-

риите. Доставените в Белград елек-

тробуси са с

ултракондензатор с
капацитет от 20 kW
два електромотора Siemens с обща

мощност от 163 kW и две врати.

К
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проекти, реализации

„Реализирането на продажбата на

електрически автобуси, задвижвани

с ултракондензатор, на територия-

та на Европа определено бе предиз-

викателство за нашата компания.

Това се дължи на факта, че до момен-

та на европейския пазар няма прак-

тика в експлоатацията на подобен

род превозни средства, с коренно

нова технология, която е доказала

безспорно своите предимства в

транспортния сектор на Шанхай,

където тя се прилага вече над 10

години. Продажбата на 5-те елект-

робуса в Белград, както и пилотни-

те проекти в България, Австрия, а

от 2017 г. и в Италия, отварят вра-

тите на тази технология към Евро-

па за целите на масовото й внедря-

ване и реализирането на съвременен

и екологосъобразен градски транс-

порт“, споделят още от Чериът

Мотърс.

Основен партньор на Чериът

Мотърс в изпълнението на проекта

в Белград е българската фирма Ге-

мамекс Моушън Ко., която разработ-

ва бързозарядните станции за елек-

тробусите. Двете компании си

сътрудничат и в изпълнението на

подобен проект в австрийския град

Грац.

„Партньорската ни дейност с

Гемамекс води до редица ползи,

свързани с факта, че се работи с

професионална и посветена компания

в своята област, използваща най-

доброто световно оборудване и

спазваща високи международни

стандарти. Това е от голямо значе-

ние за крайния успех при изготвяне-

то на нов и уникален продукт, какъ-

вто са тези бързозарядни станции.

Допълнително предимство е, че ра-

ботата с местен партньор улесня-

ва поддръжката по време на експло-

атация на зарядните станции“, допъ-

лват от Чериът Мотърс.

„За Гемамекс 2016 година преми-

на под знака на усилена работа по

разработка и внедряване
на зарядни станции
за електробусите с ултраконденза-

тори на Чериът Мотърс. „Тази амби-

циозна задача бе решена в рамките

на 4 месеца и включваше проектира-

не, производство и внедряване на 8

броя различни прототипа, специфици-

рани по мощност, тип на захранване,

модулност и елементна база“, пояс-

нява управителят на Гемамекс Мо-

ушън Ко. инж. Георги Генчев.

Зарядната станция работи като

управляем генератор на заряден

постоянен ток за ултраконденза-

торa, като преобразува входното

напрежение в DC напрежение, което

съответства на допустимото за-

рядно напрежение. Понастоящем

Чериът Мотърс работи с два вида

кондензатори, съответно на 600 V

DC и 740 V DC. Поради това зарядна-

та станция гарантира 5-10% по-ви-

соко от горепосочените напрежения.

Процесът на заряд следва времева

крива, която определя стойностите

на ток и напрежение по време на

заряда. Тази крива се задава през

сензорен видеотерминал и се пред-

писва от производителя на ултра-

кондензатора. Тъй като електроав-

тобусът пристига за зареждане с

различно ниво на заряд на конденза-

тора си, то законът на времевата

зарядна крива е адаптивен по отно-

шение на първоначалния остатъчен

заряд на ултракондензатора. За цел-

та станцията първо „разпознава“

наличието на електробус с контак-

туващ към зарядните шини пантог-

раф и определя първоначалния заряд

на кондензатора, след което стар-

тира зареждането. Поради високия

ток на зареждането – между 200 A

и 300 A от една страна, и опаснос-

тта за фатални поражения от по-

стоянен ток, станцията има множе-

ство хардуерни и софтуерни защи-

ти и е галванично изолирана. Тя е

винаги в режим на автоматична

работа, но е изключена по изход и

стои в „stand by“ по отношение на

разпознаване на пристигнал елект-

робус. Щом това се случи, зарежда-

нето започва.

„Зарядните станции бяха разрабо-

тени за напълно автоматичен режим

на работа на открито в температу-

рен диапазон от -25°С до +40°С. Те

осигуряват висока надеждност, лес-

но сервизиране, ниски експлоатаци-

онни разходи и спазване на европей-

ските директиви за ЕМС, Safety и др.

Предоставят и видимост в интер-

нет среда, включително SMS съоб-

щения на алармени ситуации, техно-

логични и експлоатационни парамет-

ри, дистанционно управление, online

наблюдение, архиви. Използват тех-

ника от маркови производители като

Yaskawa, Omron, Vipa, LEM и др., ин-

сталирана в специализирани, пред-

назначени за монтаж на открито

шкафове на фирма Rittal. С оглед на

по-лесно интернационално сервизи-

ране, станциите са с минимизиран

разход на собствена електроника, а

за управление на станцията и за

нейния телеконтрол е разработен

специализиран софтуер“, информира

инж. Генчев.

За проекта в Белград задачата на

Гемамекс Моушън Ко. включва 3 стан-

ции с мощности 60 kW, 120 kW и 150

kW, като по-маломощната е за изпол-

зване в депото на електробусите.

Две се захранват по вход AC напре-

жение и една с DC напрежение. В Грац

станциите са две, от типа AC/DC с

мощност 350 kW всяка и са изпълне-

ни като сдвоени два модула, всеки от

по 175 kW. В началото на месец де-

кември предстои официалното им

откриване. Линията от 8 km в две-

те посоки общо ще се обслужва от

два електробуса с ултракондензато-

ри при много бърз такт на редуване

на електробусите и ще се тества в

продължение на една година в конку-

ренция с друга линия, която ще се

обслужва от китайски зарядни стан-

ции за електробуси, имащи и ултра-

кондензатори, нуждаещи се от за-

реждане през няколко спирки.
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     оларните инсталации са инве-

стиции, които предоставят все по-

висока възвращаемост, тъй като с

времето цената на електрическата

енергия от мрежата се покачва, а

безплатната енергия от слънцето се

запазва като константа. Времето,

през което собствениците на таки-

ва инсталации ще могат да се възпол-

зват от тази възвращаемост обаче,

зависи до голяма степен от продължи-

телността на експлоатационния

Удължаване
гаранцията на
соларни инвертори

живот на компонентите, от които е

изградена системата. Затова е важ-

но собствениците на соларни инста-

лации, било то за битови или търгов-

ски цели, да са добре запознати с

гаранционните условия на всички

съоръжения в системата. С гаранция

обикновено се предлагат и трите

основни елемента на фотоволтаич-

ните инсталации – панелите, инвер-

торите и системите за съхранение

на енергия, в случай че се използват

такива. Гаранциите на системите за

съхранение на енергия обикновено са

със срок между 5 и 10 години, въпре-

ки че периодът им за полезна експло-

атация е 15 или повече години.

С

Удължаване
гаранцията на
соларни инвертори
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Повечето соларни панели се пред-

лагат с гаранции, обезпечаващи 80%

или повече системна производител-

ност за 20 до 25 години – доста по-

дълъг период от гаранциите на мно-

го от електрическите уреди, авто-

мобилите или дизеловите генерато-

ри. Често производителите сегмен-

тират гаранциите си, като гаран-

тират 90% системна производител-

ност за първите 10 до 12 години

например. Важно е да се отбележи,

че експлоатационният живот на

една фотоволтаична инсталация

може да достигне и 30-40 години,

като много от изградените дори

преди 50 години системи все още

генерират чиста енергия.

Както е известно, соларните ин-

вертори играят водеща роля във

всяка една фотоволтаична инста-

лация, като трансформират правия

ток, получаващ се от панелите, в

променлив. Проучвания показват, че

повредите на инверторите са при-

чина за приблизително 80% от пре-

стоя на PV системите. Поради това

повишаването на надеждността на

инвертора драстично може да по-

добри и общата сигурност на ин-

сталацията. Осигуряването на по-

високо ниво на надеждност не само

подобрява възвръщаемостта на ин-

вестицията за соларния проект

чрез избягване на загуби поради пре-

стой, но и свежда до минимум раз-

ходите за ремонт и подмяна на

повредени инвертори през целия

жизнен цикъл на инсталацията.

Голяма част от предлаганите на

пазара днес соларни инвертори са

проектирани за едногодишна гаран-

ция. Поради развитието на техноло-

гиите и силната конкуренция обаче,

клиентите вече очакват инвертори-

те да се предлагат с минимум 5

години гаранция. Инверторите от

най-нисък клас обикновено са с дву-

годишна гаранция, докато по-високо-

качествените гарантират висока

производителност за 10 до 15 годи-

ни.

Собствениците на фотоволтаич-

ни инсталации вече могат да бъдат

спокойни за соларните инвертори в

системите си за още по дълъг пери-

од. Това е възможно благодарение на

разнообразието от предлагани на

пазара услуги за удължаване гаран-

цията на инверторите, чрез които

клиентите могат да продължат да

се възползват от цялостна под-

дръжка, дори след изтичане на гаран-

цията от производителя.

За да илюстрира с конкретика

темата, сп. Енерджи ревю публику-

ва коментарите на компании, пред-

лагащи на българския пазар услуги за

удължаване гаранцията на соларни

инвертори. В следващите редове

Филкаб Солар и Renewable Energy

Insurance Broker-България разказват

за своите най-актуални оферти в

областта.

Удължаването на

гаранцията на

инверторите на SMA Solar

Technology и Kostal Solar
Electric предоставя

дългосрочна сигурност на

инвестицията
ФИЛКАБ Солар предлага продук-

тите на немските компании SMA

Solar Technology AG и Kostal Solar

Electric GmbH.

SMA Solar Technology e световен

лидер с над 30 годишен опит в раз-

работката и производството на

соларни инвертори. Компанията е

фокусирана изключително върху

създаването на първокласни продук-

ти, характеризиращи се с висока

ефективност и дълъг експлоатаци-

онен живот. Богатото й портфолио

се състои от стрингови инверто-

ри с мощност от 1,5 kW до цент-

рални соларни инвертори с мощност

над 2 MW. SMA Solar Technology

предлага и решения за изграждане

на системи за автономно и хибрид-

но захранване, включително работе-

щи с литиево-йонни батерии, уст-

ройства за smart home автомати-

зация и др.

Kostal Solar Electric е част от Kostal

Group – независима семейна компа-

ния, специализирана в разработване-

то на висококачествени електрон-

ни решения за различни индустриал-

ни приложения. Произвежда богато

разнообразие от стрингови соларни

инвертори с мощност от 1,5 kW до

20 kW, които се отличават с високо

качество, изключителна гъвкавост

(до 3 MPP тракера) и конкурентни

цени.

Продуктите и на двете компании

пристигат със стандартна петго-

дишна фабрична гаранция. При

възникване на хардуерен проблем в

рамките на гаранционния срок, про-

изводителите изпращат заменящо

устройство, като поемат и всички

транспортни разходи по доставка-

та и вземането на дефектния про-

дукт.

И SMA Solar Technology, и Kostal

Solar Electric предлагат възможност

за удължаване на фабричната гаран-

ция на произвежданите от тях уст-

ройства с максимален срок до 20

години. При SMA Solar Technology

това може да стане във всеки един

момент преди изтичане на фабрич-

ната гаранция, а за инверторите с

марката Kostal – в срок до 2 години

от закупуването им.

За допълнително удобство на

собствениците на фотоволтаични

паркове, предлаганите от SMA Solar

Technology услуги за удължаване на

гаранция са разделени в два пакета

– Active и Comfort. В случай на гаран-

ционна повреда, първият пакет оси-

гурява заменящ инвертор и включва

транспортните разходи за достав-

ка и вземане на повреденото устрой-

ство. С пакет Comfort процедурата

за замяна е допълнително улеснена

– освен доставка на заменящо уст-

ройство, производителите на елек-

троенергия могат да се възползват

и от инсталация и настройка на

новия инвертор, извършени от ква-

лифицирани специалисти.

Удължаването на фабричната

гаранция е един достъпен начин за

осигуряване на дългосрочна сигур-

ност на инвестицията, на предвиди-
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мост на експлоатационните разхо-

ди, а понякога – и задължително ус-

ловие за финансиране на проекта.

Слав Ландов,

управител на ФИЛКАБ Солар

Удължената гаранция на

соларни инвертори от

Renewable Energy Insurance

Broker елиминира

недостатъците на

заводската
Основните минуси на заводската

гаранция на соларни инвертори са

трудната и мудна комуникация с

производителя, невъзможността за

изпълнение на поетите ангажимен-

ти при банкрут на производителя и

фактът, че не покрива труда на О&М

компанията при дефект и ремонт на

инвертора.

Предлаганата от Renewable Ener-

gy Insurance Broker услуга за удължа-

ване гаранцията на соларни инвер-

тори до 20 години елиминира всич-

ки тези недостатъци. Тя покрива

всичко това, което се включва по

производствената гаранция, както

и труда за монтаж/демонтаж на

инвертора от страна на О&М ком-

панията, труда за ремонта, самия

ремонт и евентуални резервни ча-

сти. Възползвалите се от услугата

клиенти могат да получат и нов

инвертор, при положение че дефек-

тиралият не подлежи на поправка,

като се покриват и разходите за

транспорта на резервни части или

на новото устройство. В случай че

инверторът не е ремонтиран до 10

дни от датата на дефектиране,

услугата покрива и загубата на до-

ходи. Друго предимство на удълже-

ната гаранция на соларни инверто-

ри от Renewable Energy Insurance

Broker е, че покрива и гаранцията от

производители, които са фалирали.

При появил се дефект на инвертор

клиентите могат лесно и бързо да

ни уведомят като попълнят форма на

сайта ни. Обратната връзка с О&М

компанията се осъществява до 12

часа в работен ден. Заплащането на

услугата става на годишна база,

като договорът се сключва година

за година. По наши данни и резулта-

ти от пазарно проучване, основава-

що се на предоставени оферти, цени-

те ни са по-ниски от тези на произ-

водителите.

Към днешна дата имаме договори

с фотоволтаични централи с обща

инсталирана мощност 3 MW, но сме

в процес на преговори със собстве-

ниците на още 54 MW. Компанията

се е утвърдила в повечето страни

от ЕС, като колегите ни в Германия,

например, имат договори със солар-

ни паркове с обща инсталирана мощ-

ност над 1 GW.

Делян Илиев, изпълнителен дирек-

тор на Renewable Energy Insurance

Broker-България
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       акто е известно, система-

та за управление на прекъсванията

(СУП) е инструмент, който елект-

роразпределителните дружества

ползват с цел управление на мрежа-

та и възстановяване на захранване-

то след прекъсване на услугите. Чрез

внедряването на СУП могат да

бъдат редуцирани в значителна

степен и разходите, които плащат

дружествата и потребителите за

едно прекъсване, както и да се по-

добри качеството на обслужване и

да се гарантира сигурност за все-

ки, който използва или управлява

електроенергийната мрежа.

Системата анализира местополо-

жението и степента на повредата

и предоставя на операторите

възможност за предсказване на

прекъсванията, което спомага за

бързото откриване на проблемите

от страна на диспечери и техничес-

ки екипи. Поддържането на точен и

актуален модел на една действаща

мрежа обаче не е никак лесна зада-

ча. Разпределителните системи,

които отстрани изглеждат непро-

менливи, често са доста динамични,

ежедневно се изменят поради експ-

Подобряване
управлението на
прекъсванията в
електро-
разпределението

лоатационна конфигурация, разшире-

ния на мрежата и рутинни включва-

ния и изключвания за осъществява-

не на дейности по поддръжка. Интег-

рирането на работещи в реално

време инструменти като софтуер за

контрол и събиране на данни (SCADA)

или система за управление на елек-

троразпределението (СУЕР) е пре-

дизвикателство. Това се дължи на

факта, че централната система за

управление на комуналните друже-

ства обикновено е изолирана и рабо-

ти в границите на затворен цикъл

от мрежи, за да се осигури надежд-

ност на услугата.

Функционалността и ефективно-

стта на една СУП са различни за

всяко едно внедряване. Тези систе-

ми могат да бъдат предлагани само

под формата на архитектура или

като напълно завършени пакети.

Функциите, които изпълняват, също

могат да варират – от базово пред-

сказване на прекъсвания до възмож-

ност за изчисляване на времето за

възстановяване на захранването,

управление на техническите екипи,

докладване на данни и др. Внедрява-

ните в електроразпределителните

дружества СУП се разрастват и

еволюират с времето. Най-усъвър-

шенстваните системи вече гаран-

тират редуциране на времето за

прекъсване с 25% или повече, което

съответно води и до намаляване на

разходите.

Независимо от това почти всяка

СУП има два основни недостатъка –

липса на точен и актуален модел на

разпределителната система и

невъзможност за интегриране на

системата, която следи и управля-

ва мрежата в действителност. Тези

пропуски оставят системните опе-

ратори с фрагментиран поглед върху

ситуацията, което от своя страна

води до човешки грешки, ненужни

усложнения и неоптимални работни

процеси.

По-новите системи за усъвършен-

ствано управление на електроразп-

ределението се справят с тези про-

блеми. Като съчетават СУП, СУЕР

и SCADA, усъвършенстваните СУЕР

хармонизират данните и функциите

и предоставят единна среда за ра-

бота. Това позволява рационализация

на процесите по вземане на решения

и повишаване на ефективността по

отношение реагирането на възник-

нали аварии. Тези системи премах-

ват преградата за интегрирането

в реално време и осигуряват възмож-

Подобряване
управлението на
прекъсванията в
електро-
разпределението

К
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ност за създаването на високоефек-

тивни мрежови модели. Като осигу-

ряват единна среда за управление и

диспечиране, усъвършенстваните

СУЕР предоставят един по-цялостен

поглед върху разпределителната

система по време на прекъсване.

Развитие на СУП
Първоначално СУП са разработва-

ни, за да подпомогнат електроразп-

ределителните дружества в иденти-

фицирането и предсказването на

потенциални прекъсвания в мрежата

чрез използването на различни алго-

ритми, анализиращи моделите в

обажданията от клиенти без елек-

трозахранване за установяване

степента на повредата. Целта на

тези системи е била да определи,

изолира и отстрани повредата в

отделния случай на авария.

С времето техниките за иденти-

фициране на повредите в мрежата

и определяне на най-подходящото

място за изпращане на екип стават

автоматизирани. Някои от предсказ-

ващите алгоритми еволюират до

висока степен на точност при опре-

деляне мащаба на прекъсването, но

само в случай че от дружеството е

получен достатъчен брой обаждания

от клиенти без електрозахранване.

Превръщането на електроразп-

ределителната мрежа в интелиген-

тна структура осигурява налич-

ност на все повече свързани към нея

устройства с възможност за изпра-

щане на информация относно състо-

янието на системата до контрол-

на зала, което понижава значимос-

тта на клиентските обаждания.

Усъвършенстваната измервателна

инфраструктура (Advanced metering

infrastructure, AMI) пък вече позволя-

ва отделни електромери да опове-

стяват мрежата при локална липса

на захранване, както и да измерват

качеството на електроенергията

при потребителя. С помощта на

устройства за повторно включва-

не, прекъсвачи, стабилизатори на

напрежението и контролери за кон-

дензатори СУП стават все по-точ-

ни в предсказването на прекъсвани-

ята.

Комуникационните мрежи за AMI

обаче обикновено не са толкова на-

деждни, колкото една мрежа за

SCADA например, тъй като при тях

съществува риск от забавяне, дуб-

лиране или пропускане на подадения

сигнал. Събраните данни за каче-

ството на електроенергията, от

друга страна, могат да предоста-

вят ценна информация, която да се

използва както за предсказване,

така и за анализ на повредата след

отстраняването й. Все пак дори из-

вестяването за авария с AMI да

беше надеждно, отново се налага из-

вършването на допълнителен ана-

лиз за идентифициране на аварира-

лото устройство в мрежата.

Съвременните СУП са с възмож-

ности, простиращи се много над

предсказване мястото и мащаба на

повредата. Електроразпределител-

ни дружества, които покриват голе-

ми географски области с тежки

метеорологични условия, управляват

голям брой технически екипи. В та-

кива случаи оптималната логисти-

ка и мениджмънт на ресурсите са

ключови при справянето с едно ма-

щабно прекъсване. Тъй като често

в процеса на възстановяване на ус-

лугата се изисква превключване,

много от модерните СУП решения

включват функции за програмиране

и управление на превключването.

Повечето от тях предлагат и

възможност за докладване, както и

за симулация на бъдещи и вече от-

минали прекъсвания.

Недостатъци на СУП
Основната концепция на всяка

СУП е способността й да разбира

връзката между потребителите и

мрежата, за да може да се анализи-

ра местоположението и големината

на повредата. Възможностите за

предсказване на прекъсванията се

базират на детайлно представяне на

разпределителната мрежа. Затова

моделът, който представя актуал-

ната топология на мрежата и

връзката с крайния потребител, е от

съществено значение при локализи-

рането на проблема.

Разпределителните системи

ежедневно търпят промени по раз-

лични причини, които произлизат от

различни източници – контролни

центрове, проектантски и строи-

телни екипи или персонал по под-

дръжка/отстраняване на аварии.

Навременното управление на мрежо-

вите изменения от толкова разнооб-

разни източници по прецизен начин

е предизвикателство при внедрява-

нето на всяка една СУП.

На оперативно ниво непълният

мрежов модел може да породи реди-

ца проблеми. Неточното диагности-

циране на прекъсването е един от

тях. Неправилното предсказване на

повреда може да доведе до изпраща-

нето на техническите екипи на
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грешното място, загуба на време и

ресурси, когато те са най-необхо-

дими. В допълнение, ако специалис-

тите в електроразпределителното

дружество започнат да се съмняват

в точността на мрежовия модел, те

могат да загубят доверието си в

СУП и да решат да пренебрегват

предоставяната от нея информа-

ция. Една СУП изисква мрежови дан-

ни, които са пълни, точни и актуал-

ни.

Второто предизвикателство за

СУП, интегрирането с работещи в

реално време инструменти като

SCADA и СУЕР, също е причина за

възникването на потенциални про-

блеми в електроразпределителните

дружества. Обикновено тези инст-

рументи не са в обсега на търгов-

ските информационни технологии, а

често биват управлявани от бизнес

отдела, отговарящ за работата им.

В резултат техните стандарти и

архитектура за интеграция не са

ясно очертани, поради това, че на-

мерението на притежателите на

тези системи за работа в реално

време е те да работят самостоя-

телно, изолирани от всичко друго.

Тази липса на интеграция води до

няколко проблема по време на

прекъсване. Възможността за полу-

чаване на пълна картина на систе-

мата, от подстанцията до крайния

потребител, се губи, когато се изис-

кват множество изгледи и се изпол-

зват различни потребителски ин-

терфейси. Много от електроразпре-

делителните дружества проекти-

рат работни потоци, които да ком-

пенсират липсата на обмен между

системите. По този начин информа-

цията от SCADA/СУЕР преминава

към СУП и обратно. Фрагментирани-

ят работен поток обаче може да

доведе до забавяне изпращането на

техническите екипи или до грешни

и неоптимални решения по време на

прекъсвания на електрозахранване-

то.

Възможности на
усъвършенстваните
СУЕР

Системите за управление на елек-

троразпределението не са нещо

ново. Дружествата използват ком-

пютри за моделиране на мрежите

вече в продължение на няколко десе-

тилетия, като прилагат товарови

алгоритми за изчисляване на напре-

женията и силовите потоци във

възлите на мрежата. През последни-

те 30 години с помощта на SCADA

системите операторите следят и

управляват мрежата в ключови точ-

ки, като подстанции например, в

реално време. Системите за управ-

ление на електроразпределението

пък комбинират данните от анали-

за на товарите с информацията,

получена в реално време, за да пре-

доставят цялостна картина на мре-

жата.

Тези СУЕР решения от първо по-

коление за съжаление не отговарят

на изискванията на интелигентната

мрежа. Предвид хилядите или дори

милионите точки, от които се полу-

чават данни, и нуждата от интег-

рация на различни разпределени енер-

гийни източници, необходимият об-

хват и големина на информацията за

управление на мрежата правят об-

работването на такъв голям обем

данни непосилна задача за конвенци-

оналните СУЕР. Допълнителни зат-

руднения пораждат и изискванията

за автоматизация на превключвани-

ята и за единна работна среда със

СУП.

Една от уникалните способности

на усъвършенстваните СУЕР е да

интегрират функционалността на

SCADA, СУЕР и СУП. В допълнение на

мрежовия анализ в реално време,

усъвършенстваните СУЕР позволя-

ват на потребителя да използва

всички функции за мониторинг и уп-

равление на SCADA. Те осигуряват и

достъп до функциите на СУП за

мениджмънт на прекъсванията и

ръководене на техническите екипи.

Интегрираният поток от информа-

ция се представя в единна среда,

което опростява анализа и експлоа-

тацията. Друго предимство на усъ-

вършенстваните СУЕР е способно-

стта им да отчитат данните от

различни нови устройства и крайни

потребители и да се адаптират при

включването на още разпределител-

ни устройства и клиенти.

Управлението в затворен цикъл

прави възможни анализа, изпълнени-

ето на команди и повторния анализ

на мрежата за автоматизиран кон-

трол на въздействието от измене-

нията. Усъвършенстваните СУЕР

също така повишават ефективнос-

тта, редуцират пиковите натовар-

вания, позволявайки разпределено

производство и съхранение на енер-

гия, създаването на микромрежи,

използването на възобновяеми из-

точници и др. Те поддържат и фун-

кцията за анализ на потреблението

и автоматизация на процеса на пре-

включване.
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      ладилните системи имат важ-

на роля в редица индустриални секто-

ри, като те консумират значителни

количества енергия и съответно

генерират голяма част от експлоа-

тационните разходи. Например при-

близително 25% от използваната

електроенергия в хранително-вкусо-

вата промишленост е за захранване

на системите за охлаждане и замра-

зяване. Въпреки високите енергийни

разходи и възможните спестявания

от повишаване на ефективността, в

исторически план фокусът в развити-

ето на хладилните системи винаги е

бил върху вместване на потреблени-

ето им при минимални капиталови

разходи, докато разходите за експло-

атация винаги са били с по-нисък

приоритет.

Ефективни индустриални хладил-

ни системи се разработват чрез

подходящо проектиране, използване-

то на високоефективно оборудване,

инсталирането на адекватни систе-

ми за управление, както и осъще-

ствяването на редовна поддръжка.

Най-често прилаганите мерки за

повишаване ефективността на хла-

дилните системи в промишленост-

та включват оптимизиране последо-

вателността на компресорите, уме-

Мерки за повишаване
на енергийната
ефективност
на индустриални
хладилни системи

рено преоразмеряване на конденза-

торите, контрол на нагнетателно-

то налягане при кондензатори, пови-

шаване на смукателното налягане,

използване на задвижвания с промен-

лива честота и на високоефектив-

ни електродвигатели, и др. Според

проучвания всяка от тези мерки

индивидуално може да намали енер-

гопотреблението с 5 до 10%, а ком-

бинация от тях – с 25 до 35%.

Оптимизиране
последователността на
компресорите

Когато хладилната система

включва множество компресори,

една от стратегиите за управление

с цел повишаване на ефективност-

та е оптимизирането на последова-

телността им. С помощта на ком-

пютърни системи за управление

може да бъде зададена последова-

телност в работата на компресори-

те, отговаряща на променливите

натоварвания. Подходящата после-

дователност спестява на потреби-

телите енергия благодарение на

разликите в характеристиките на

частичните товари на бутални и

винтови компресори, както и в раз-

мерите на използваните компресо-

ри. При определяне на оптималната

последователност трябва да се

отчетат профилите на ефектив-

ност и капацитетите на всички

компресори в системата. Винтови-

те компресори обикновено са с по-

висока ефективност при пълно нато-

варване, докато буталните компре-

сори имат по-линеен товаров профил

и по-висока ефективност при час-

тично натоварване. В повечето слу-

чаи при системи, в които се изпол-

зват и двата вида компресори, вин-

товите трябва да се експлоатират

по възможност само при пълно нато-

варване, а буталните да се използ-

ват при частични товари спрямо

нуждите от охлаждане.

Ако се използват различни по го-

лемина компресори, процесът на

оптимизация трябва да определи

подходящите компресори за различ-

ните условия на частично натовар-

ване. Тези техники за управление

могат да бъдат приложени както за

нови хладилни системи, така и за

вече съществуващи такива.

Умерено
преоразмеряване на
кондензаторите

Преоразмеряването на конденза-

торите в умерена степен обикнове-

но е добра мярка за повишаването на

енергийната ефективност на инду-

стриални хладилни системи. По-го-

Х

Мерки за повишаване
на енергийната
ефективност
на индустриални
хладилни системи
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лемите кондензатори понижават

температурата на наситено конден-

зиране, като по-този начин редуци-

рат нуждата от работата на ком-

пресорите. Преоразмерените кон-

дензатори изискват по-големи пом-

пи и двигатели за вентилаторите,

които са малко по-скъпи и консуми-

рат повече енергия. Въпреки това,

спестяванията на енергия от вне-

дряването на тази мярка са много по-

съществени, отколкото увеличени-

ето в цената и потреблението на

енергия от кондензаторите. При

оразмеряването на компресорите за

хладилна система трябва да се имат

предвид големината на кондензато-

ра и изискваното нагнетателно на-

лягане. Допълнителни спестявания

при тази мярка могат да бъдат по-

стигнати чрез използването на по-

малки компресори при почти пълно

натоварване, вместо на по-големи

компресори при частично натовар-

ване.

Контрол на
нагнетателното
налягане

Често прилагана и ефективна

стратегия за управление е контро-

лирането на нагнетателното наля-

гане при кондензаторите. В много от

стандартните системи налягането

се регулира при фиксираната проек-

тна температура на кондензация,

която обикновено е достатъчно

висока, за да отговори на максимал-

ното проектно натоварване при

определените условия на околната

среда. При тези системи капаци-

тетът на кондензатора се управля-

ва чрез настройване скоростта на

вентилаторите. Контролирането на

налягането прави възможно понижа-

ването му, благодарение на повише-

ния охлаждащ капацитет на конден-

затора при по-студени условия на

околната среда. Например през пе-

риоди с по-ниски температури на

мокрия термометър, капацитетът

на един изпарителен кондензатор се

повишава. Това позволява пропорци-

оналното намаляване на температу-

рата на кондензация, без да се про-

меня степента на охлаждането.

Долната граница за температура-

та/налягането на кондензация ще се

определи от минимално изискваното

налягане на изхода на компресора и

другите системни компоненти.

Понижаването на нагнетателно-

то налягане редуцира необходимата

напорна височина за компресорите и

по този начин подобрява работната

ефективност. Тази стратегия за уп-

равление е особено подходяща за уме-

рено преоразмерени кондензатори.

Допълнителни енергийни спестя-

вания могат да бъдат реализирани

чрез прилагането на тази мярка в

комбинация с използването на зад-

вижвания с променлива честота за

двигателите на кондензаторните

вентилатори. Оптималното нагне-

тателно налягане е пряко свързано

с температурата на околната сре-

да. Използването на задвижвания с

променлива честота позволява на

вентилаторите да работят при

частично натоварване. За да се

постигнат максимални спестявания,

могат да бъдат инсталирани ком-

пютърни системи за управление и

оптимизация на нагнетателното

налягане и скоростта на конденза-

торния вентилатор в зависимост от

натоварването и условията на окол-

ната среда.

Повишаване на
смукателното налягане

Когато условията го позволяват,

увеличаването на смукателното на-

лягане на една хладилна система

може да доведе до цялостно повиша-

ване на енергийната ефективност.

Чрез повишаването на смукателния

капацитет се редуцира съотноше-

нието на налягането при изхода на

компресора и това на входа на ком-

пресора. Това, от своя страна, води

до по-голям капацитет и по-висока

работна ефективност на компресо-

ра. Все пак съществуват и ограни-
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чения при повишаването на смука-

телното налягане. Увеличаването на

наситената смукателна темпера-

тура редуцира температурния дифе-

ренциал на изпарителя, което нама-

лява охлаждащия му капацитет. Сле-

дователно, за да се отговори на

необходимото охлаждащо натовар-

ване и да се поддържа температу-

рата, трябва да бъдат увеличени

въздушният поток и повърхността

на изпарителя. Това се постига чрез

повишаване скоростта на изпари-

телния вентилатор или цикличния

режим на работа, или чрез увелича-

ване броя на изпарителите.

Въпреки че изпарителите потре-

бяват допълнително енергия, това

повишение в консумацията може да

бъде компенсирано от постигнати-

те ползи по отношение ефективно-

стта на компресорите. Системата

трябва да бъде оптимизирана с цел

минимизиране на общото енергопот-

ребление на компресорите и конден-

заторите. Важно е да се отчете и

ефектът, който има повишаването

на смукателното налягане върху

способността на системата за

отговори на променливи товари.

Променливо-честотни
задвижвания

Съществуват няколко възможно-

сти за използване на променливо-

честотни задвижвания в хладилни

системи с цел повишаване на енер-

гийната ефективност. Те могат да

бъдат приложени успешно при кон-

дензатори и изпарителни вентила-

тори. Когато системата не работи

с пълен капацитет в периоди с на-

мален охлаждащ товар, енергийни

спестявания могат да бъдат реали-

зирани чрез редуциране скоростта

на кондензаторните и изпарителни-

те вентилатори. При инсталиране

на променливо-честотно задвижва-

не на кондензаторен вентилатор, то

позволява и управление на нагнета-

телното налягане, което допълни-

телно повишава енергийната ефек-

тивност. Въпреки че управлението

на тези задвижвания води до прибли-

зително 3% загуба в ефективност-

та, в повечето случаи тя бива ком-

пенсирана от енергийните спестя-

вания.

Променливо-честотните задвиж-

вания са много ефективна техноло-

гия за управление на компресорни

двигатели, тъй като те контроли-

рат скоростта на мотора в зависи-

мост от товара чрез поддържане на

зададеното смукателно налягане на

системата. За разлика от други

алтернативни задвижвания с посто-

янна скорост, променливо-честотни-

те осигуряват повишаване на ефек-

тивността на работа на компресо-

рите при частично натоварване.

Въпреки че тези задвижвания могат

да донесат ползи за управлението на

една бутална компресорна система,

обикновено това решение не е добър

вариант, когато се цели пестене на

енергия, тъй като буталните комп-

ресори имат линеен товаров профил

и управлението на скоростта не

води до значително повишаване на

ефективността им.

В случай че една хладилна систе-

ма с изменящо се натоварване

включва повече компресори, инста-

лирането на променливо-честотно

задвижване на един от тях ще пови-

ши ефективността й в максимална

степен. Той ще позволи управление

на капацитета на системата, дока-

то останалите компресори работят

при пълно натоварване, за да отго-

ворят на базовата необходимост от

охлаждане на инсталацията. Когато

се обмисля инсталирането на про-

менливо-честотни задвижвания,

трябва да се провери дали компре-

сорните системи са съвместими с

тях. Смазочните системи на някои

винтови компресори например не

работят добре при по-ниска скорост

и затова операторите на хладилни-

те системи следва да се консулти-

рат предварително с производите-

ля на компресорите.

Високоефективни
електродвигатели

Изборът на оборудване е необхо-

димо да включва високоефективни

електродвигатели за компресорите,

кондензаторните и изпарителните

вентилатори, както и за помпите.

Значението на високоефективните

двигатели е по-осезаемо за индуст-

риални хладилни системи, използва-

щи преоразмерени кондензатори,

тъй като за тях са необходими вен-

тилатори и помпи с по-големи раз-

мери.

Обикновено високоефективните

електродвигатели се предлагат на

малко по-висока цена от стандарт-

ните. Спестяванията на енергия и

финансови средства от употребата

им обаче са значителни, като се

вземе предвид продължителността

на работа на индустриалните хла-

дилни системи. Като допълнителна

полза може да се отчете фактът, че

високоефективните електродвига-

тели консумират по-малко електро-

енергия и се загряват в по-малка

степен, което води до редуциране на

вътрешния охлаждащ товар на сис-

темата.
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Инж. Джевизов, какво е значение-

то на добива на лигнитни въглища

в страната?
Лигнитните въглища играят специална

роля при производството на енергия в Евро-

пейския съюз, тъй като 100% от търсенето

се задоволява от местно производство, ко-

ето представлява значителен принос за на-

маляване на цялостната зависимост на ЕС

от внос на енергия. В България лигнитните

въглища са най-важният местен енергиен ре-

сурс, което предполага инвестиции в разши-

ряването и усъвършенстване на производ-

ството на въглища. За да се гарантира пълно-

ценна експлоатация на фосилните горива в

енергийните услуги, е необходимо всички

стъпки на добива да се направят възможно

по-ефективни.

Какво включва определението

ТМО?
Тежкото минно оборудване (ТМО) включ-

ва роторни и кофововерижни багери, наси-

пообразуватели (абзетцери), гумено-ленто-

ви транспортьори (ГТЛ) и задвижващи и об-

ратни станции за тях. В добивните учас-

тъци работят верижни многокофови баге-

ри тип ERs 710, които се използват за из-

земване на въглища до 15 метра под кота-

та на стоене на багера.

Ваш основен клиент в страната е

Мини Марица-изток. Разкажете ни

за последния ви съвместен проект.

Актемиум БЕА Балкан предлага ефективни

решения за модернизация на ТМО

През т. г. най-голямото въгледобивно

предприятие в България Мини Марица-изток

стартира процедура за рехабилитацията на

ел. частта на три от своите добивни кофо-

воверижни багери - тип ERs710, където обе-

динение "Багери ЕРС710" с водещ партньор

Актемиум БЕА Балкан беше избрано за из-

пълнител.

За изпълнението на проекта Актемиум

БЕА Балкан ще приложи своя дългогодишен

опит, натрупан при реализирането на модер-

низации на багери ERs710, както и в други

съпътстващи сфери - изграждане на съоръ-

жения за открити рудници и рехабилитация

на тежко минно оборудване, складови стопан-

ства за насипни товари и др.

За системата на управление на багери

ERs710 ние сме избрали високопродуктивна

комбинация от компоненти за автоматиза-

ция, базирана на мощен централен програми-

руем контролер и модули за децентрализира-

на периферия, която използва оптични и мед-

ни линии за изграждане на полева комуника-

ционна мрежа (ProfiBus, ProfiNet). Подемните,

въртящите и ходовите механизми ще се пре-

оборудват с честотни преобразуватели.

Новите електроуредби ще се поставят в ре-

конструирани и прахоуплътнени ел. зали. За

да се улесни обслужването на багерите, ка-

бините за управление ще се оборудват с

удобни операторски пултове, плоски екрани

и климатици.

Какви предимства предоставяте

на Вашите клиенти?
Основен плюс при нашите проекти е ин-

дивидуалното и съобразено със специфика-

та на обекта техническо решение, отлич-

ното качество на изпълнението и корект-

ното спазване на поставените срокове.

Като траен ефект завършените проекти по-

вишават КПД и минимизират разходите за

експлоатация и поддръжка на подемно-

транспортната техника на клиента.

инж. Стоян Джевизов,
управител на Актемиум БЕА Балкан ЕООД

Актемиум БЕА Балкан предлага ефективни

решения за модернизация на ТМО
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газ, нефт, въглища

      роцесът деемулгиране пред-

ставлява разделянето на емулсия

суров нефт в отделни фази вода и

нефт. Три фактора са най-важни за

производителя на нефт от гледна

точка на метода за деемулгиране –

скоростта на извършвания процес,

количеството вода, която остава в

суровия нефт, както и качеството

на отделената за изхвърляне вода.

Бързото разделяне, малкото коли-

чество остатъчна вода в суровия

нефт и ниската стойност нефт в

отстранената вода са търсените

резултати. Полученият продукт

трябва да отговаря на конкретните

спецификации на компанията поръчи-

тел и нефтопровода, за който е

предназначен. Например нефтът,

доставян от преработвателни

съоръжения, не трябва да съдържа

повече от 0,2% утайки и вода (BS&W)

и не повече от 4,5 кг соли на всеки

хиляда барела суров нефт. Солта е

неразтворима в нефт, поради което

се свързва с останалите количества

вода в третирания суров продукт.

Ниското съдържание на BS&W и сол

е необходимост с оглед намаляване-

то на корозията и отлагането на

соли. От първостепенно значение

при обработката на суров нефт е

премахването на неорганичните

соли от състава му, тъй като те

могат да корозират или да повлия-

ят по друг вреден начин на оборуд-

ването в рафинериите. Те се от-

страняват чрез промиване или обез-

соляване със сравнително свежа

вода.

Емулсията трябва да бъде разде-

Методи за
деемулгиране на
нефт

лена почти изцяло, преди нефтът да

може да се транспортира и обрабо-

ти допълнително. Разделянето на

нефта и водата се осъществява

като се дестабилизират емулгира-

щите слоеве около водните капки.

Този процес се извършва чрез всеки

един или комбинация от следните ме-

тоди: добавяне на химични деемулга-

тори, повишаване на температура-

та на емулсията, прилагане на елек-

тростатични полета, които под-

помагат оформянето на фази вода и

нефт или намаляване скоростта на

потока, което позволява гравитаци-

онното разделяне на нефт, вода и газ,

често извършвано в мащабните се-

паратори и обезсолители.

Методите за деемулгиране се

различават според конкретното

приложение, тъй като съществува

голямо разнообразие от видове суров

нефт, луги, оборудване за разделяне,

химични деемулгатори и продуктови

спецификации. Освен това и самите

емулсии, и условията, в които се

намират, се менят с времето, кое-

то допълнително усложнява проце-

са. Най-често срещаните методи за

деемулгиране са термичната обра-

ботка и добавянето на химичен де-

емулгатор, който да катализира

дестабилизацията. След тях най-

прилагани са електростатичните

полета, които подпомагат гравита-

ционната сепарация.

Термични методи
Чрез загряването на емулсията се

намалява вискозитета на нефта и се

ускоряват темповете, с които вода-

та се отделя от него. Повишените

температури променят вискозната

еластичност на граничните слоеве,

а по-високата топлинна енергия на

водните капки ускорява честотата,

с която те се сливат една с друга.

Като цяло загряването ускорява раз-

делянето на емулсията, но много

рядко е достатъчно да извърши це-

лия процес самостоятелно.

Промяната на температурата

носи и някои отрицателни ефекти –

освен че енергийните разходи са по-

Методи за
деемулгиране на
нефт

П



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2016 29



30 брой 6/2016  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

големи, съществува възможност

леки фракции суров нефт да бъдат

изгубени, което би намалило относи-

телното тегло и обема на трети-

рания продукт. Повишената темпе-

ратура също така предразполага

отлагането на някои форми котлен

камък и корозията на обработващо-

то оборудване.

Решението за прилагане на топ-

линен метод за разделяне на емулсия

трябва да е основано на цялостен

икономически анализ на съоръжени-

ето. Рентабилността на процеса

трябва да бъде съпоставена с по-

дългото време на обработка (при по-

голям сепаратор), загубата на леки

фракции и съответно по-ниската

цена на петролния продукт, химич-

ните разходи и разходите за инста-

лация и модернизация на електрос-

татична инсталация.

Механични методи
Съществува голямо разнообразие

от механично оборудване, което

може да разделя водно-нефтени емул-

сии, включително машина за избива-

не на вода, дву- и трифазни сепара-

тори (с клапани за ниско и високо

налягане), обезсолители и утаители.

Машините за избиване на вода

могат да отделят както водата,

така и някои от газовете в състава

на емулсията суров нефт. Тези ма-

шини са само допълнение към глав-

ното оборудване и са предназначе-

ни за улесняване на обработката на

суров нефт.

Трифазните сепаратори се изпол-

зват за разделяне на произведените

течни вещества на отделни фракции

нефт, вода и газ. Те могат да са

разположени във вертикално или

хоризонтално положение. Всеки се-

паратор се оразмерява спрямо кон-

кретно време на задържане, дос-

татъчно, за да осигури разделянето

на емулсиите при определена ско-

рост на пропускане. Сепараторът

може да съдържа нагревател, вода

за измиване, раздел за филтри, раз-

дел за обединяване или стабилизира-

не, както и електростатични мре-

жи. Разделянето на нефт и вода

обикновено е гравитационно – тъй

като водата има по-голяма

плътност, водните капки се утаяват

под нефта. Законът на Стокс пред-

сказва скоростта на утаяване на

водните капки – според него тази

скорост нараства при увеличаване

разликата в плътността на водата

и нефта, намаляване на вискозите-

та и уголемяване на капките. Въпре-

ки това, когато се работи с емул-

сии, законът на Стокс трябва да се

прилага много внимателно.

По-високата скорост на сливане

води до увеличаване на размера на

капките, което оказва най-голям

ефект върху скоростта на утаяване.

И въпреки че действително капките

с по-голям диаметър се утаяват по-

бързо, емулгаторите предотвратя-

ват последващото им сливане една

с друга в обработващата система.

Друг важен фактор е, че законът на

Стокс се отнася само за статични

системи с непроменящи формата си

капки. И двете условия не са изпълне-

ни в сложните системи за обработ-

ване на емулсии, които са динамични

и движението на флуидите е интен-

зивно. Освен това, законът на Стокс

е приложим само за изолирани части-

ци, или в този случай само за вече

разредени емулсии.

При проектирането на сепарато-

ри за обработване на емулсии е не-

обходима известна степен на гъвка-

вост на дизайна, както и възмож-

ност за допълнителни модификации.

Условията за работа (като наляга-

не, температури, спирания на вода

и състав на нефта) постоянно се

изменят през експлоатационния

живот на съоръжението, така че

оборудването трябва да е в състо-

яние да се справи с тези промени или

да може да се промени така, че да

ги балансира.

Обезсолителите обикновено са

едностепенни или многостепенни. Те

използват комбинация от няколко

процеса – добавяне на химикал, елек-

тростатична обработка и време на

изчакване, през което да се обособи

утайка. Продължителността на вре-

мето на задържане се определя от

конкретните спецификации на не-

фта при дадени изисквания за произ-

водствени темпове. Към химикали-

те се добавя свежа вода, която да

намали концентрацията на разтво-

рена сол (чрез разреждане) в обра-

ботваната вода и следователно в

произведения суров нефт. Обезсоли-

телите обикновено могат да се

оптимизират за работа чрез внима-

телната промяна на системните

параметри. Оперативните данни се

извличат, като се променят пара-

метрите и се наблюдава тяхното

въздействие върху качеството на

нефта.

Електрически методи
Електростатичните мрежи поня-

кога се използват при обработване-

то на емулсии. Когато една непро-

водима течност (нефт), съдържаща

проводима течност (вода), се под-

ложи на влиянието на електроста-

тично поле, едно от три физически

явления причиняват сливането на

проводимите частици или капки:

n Капките вода се поляризират и се

подреждат по границите на мре-

жата. По този начин положител-

ните и отрицателните полюси на

капките се довеждат близо една

до друга. Електрическото привли-
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чане сближава капките и ги кара

да се обединяват;

n Предизвиква се електрически за-

ряд, който привлича водните кап-

ки към даден електрод. При посто-

яннотоково поле капките се съби-

рат около електродите или от-

скачат между тях, така образу-

вайки все по-големи и по-големи

капки, докато накрая не се утаят

от гравитацията.

n Електрическото поле нарушава

емулгиращия слой около водните

капки, като го отслабва. Раз-

пръснатите в нефта водни капки

са подложени на синусоидален про-

менлив ток и променят формата

си под въздействието на различ-

ното напрежение. През първата

половина на цикъла високото на-

прежение издърпва и удължава

капките. През втората половина

капките са отпуснати и възвръ-

щат първоначалната си сферична

форма, тъй като напрежението е

ниско. Този ефект се повтаря с

всеки цикъл и така улеснява слива-

нето на капките, когато се

сблъскат.

Какъвто и да е механизмът, елек-

трическото поле кара капките да се

движат по-бързо, което увеличава

вероятността от сблъсък с други

капки. Те се сливат, когато са се

сблъскали с определена скорост, а

колкото по-голямо е изменението на

напрежението, толкова по-лесно се

случва това. Въпреки това, данните

от изследвания показват, че под да-

дена конкретна стойност на прило-

женото напрежение, капките могат

да се раздалечат още, вместо да се

слеят, което прави емулсията по-

силна. Поради тази причина към обо-

рудването за електростатично об-

работване често се добавят меха-

низми за регулиране на напрежение-

то на място.

Химични методи
Най-често прилаганият метод за

обработка на емулсия е добавянето

на деемулгатори. Тези химикали са

предназначени да неутрализират

стабилизиращия ефект на емулгира-

щите вещества. Деемулгаторите

са повърхностно активни съедине-

ния, които при добавяне към емулси-

ята се разпръскват по границата

между нефта и водата, отслабват

граничния слой и улесняват обединя-

ването на капките вода. За оптимал-

но разделяне на емулсия с деемулга-

тор трябва да се подбере правилен

за конкретната емулсия химикал в

подходящо количество. Смесването

на химикала и емулсията и необходи-

мото време за утаяване на водните

капки също трябва да са съобразени

спрямо приложението. За оптимален

резултат може да е необходима и

употребата на нагреватели, елект-

рически полета и съединители.

Правилният подбор на деемулгатор

е от решаващо значение за разделя-

нето на емулсията. С повишеното

разбиране на механизмите на емулси-

ята, наличието на нови и подобрени

химикали, новите технологии, научни-

те изследвания и развойните стара-

ния, процесът по избор на правилен

химикал става все по-научен.

Деемулгиращите химикали съдър-

жат разтворители, повърхностно

активни вещества и флокуланти.

Разтворителите като бензен, толу-

ен, ксилен и късоверижни алкохоли

обикновено са носители на активни-

те съставки на деемулгатора. Някои

разтворители променят самите

условия на разтворимост на есте-

ствените емулгатори (например

асфалтени), които се натрупват на

повърхността на нефта. Те разтва-

рят повърхностно активните веще-

ства до основната им част и така

оказват влияние на повърхностното

покритие, което може да улесни

сливането или разделянето на вод-

ните капки. Повърхностно активни-

те съставки са химикали, които се

характеризират с хидрофилно-липо-

филен баланс. Флокулантите са хи-

микали, които флокулират водните

капки и улесняват сливането им.

За да може един деемулгатор да

подейства ефективно, той трябва

да осъществи близък контакт с

емулсията и да навлезе в границата

между нефта и водата. Правилното

смесване или разбъркване трябва

изцяло да размеси химикала в емул-

сията. Разбъркването насърчава и

сливането на капките, следовател-

но точният момент на прибавяне на

деемулгатора е от ключово значе-

ние. Когато емулсията е разделена,

бъркането трябва да се сведе до

минимум, за да не се обединят веще-

ствата отново. Докато преминава

през системата, емулсията се раз-

бърква добре, така че използваният

химикал да е възможно най-ефекти-

вен. В сепаратора течността се

подлага на по-леко бъркане, което да

подпомогне и гравитационното раз-

деляне. Количеството използван хи-

микал също е важно – ако е прекале-

но малко, емулсията няма да се раз-

дели, а ако е прекалено много, може

да се влоши качеството на обработ-

вания продукт.
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      о-голямата част от техники-

те за контролиране на корозия се ба-

зират или на изолиране на корозира-

щия метал от средата, или на моди-

фициране на средата по такъв начин,

че анодната или катодната реакция

да може да бъде управлявана. Алтер-

нативно решение, разбира се, е из-

ползването на устойчиви на корозия

метали за конструиране на оборуд-

ването. През последните 40 години

са разработени редица специализи-

рани методи за подобряване на ко-

розионната устойчивост на струк-

турните елементи в корозивни сре-

ди. Сред тях са покрития за легира-

ни стомани, хромиране на вътреш-

ната повърхност и др.

Основните подходи за контрол на

корозията са два – предотвратява-

не и защита. Предотвратяването на

корозията се базира на принципа на

проектиране на такова оборудване,

което не позволява появата на коро-

зия, докато защитата цели свежда-

не до минимум на последствията от

нея. Тъй като корозионният процес

е електрохимична реакция, протича-

ща между материала и средата, в

която се намира той, в повечето

случаи корозията не може да бъде

напълно предотвратена. Тя може

само да бъде контролирана в степен,

позволяваща ефективна употреба на

оборудването. Техниките за корози-

онен контрол включват подходящо

проектиране на конструкцията, из-

Предотвратяване
на корозия при
топлообменници

меняне характеристиките на коро-

зивната среда, използване на устой-

чиви на корозия материали, повърхно-

стно третиране, осигуряване на

електрохимична защита (анодна или

катодна) и пасивация. Нито един от

тези методи обаче не е универсал-

но решение за проблемите, свърза-

ни с корозия. Всеки един случай тряб-

ва да бъде изследван поотделно, пре-

ди да бъде предприета каквато и да

е мярка за корозионен контрол. Из-

борът на техническо решение за

конкретния проблем следва да се

базира и на резултатите от из-

вършен анализ на приходите и раз-

ходите.

Подходящо проектиране
Проектирането е важен аспект

при предотвратяването на корозия

в топлообменници. В действител-

ност, слабото място на много от

съоръженията е неотчитането на

корозионния контрол във фазата на

проектирането им. Конструкционни-

те детайли на съдове под налягане

и топлообменници могат да имат

съществено влияние върху корозия-

та. По време на проектирането

трябва внимателно да бъдат обмис-

лени всички процепи, галванични

двойки, както и оттичането и вен-

тилацията. Съдовете трябва да

осигуряват пълно оттичане. Инста-

лирането на топлообменниците под

наклон води до получаване на мъртво

пространство, което може да дове-

де до прегряване, ако през тръбите

преминават много горещи газове.

Нарушенията на потока могат да

доведат до ударни натоварвания,

които също трябва да бъдат избяг-

вани. Конструкционните елементи

следва да защитават корозионната

устойчивост на материалите, вклю-

чително тяхната пасивност. За

метали като въглеродни, легирани,

неръждаеми стомани, алуминий,

титан, цирконий и др., корозионна-

та устойчивост е вградена чрез

защитен повърхностен филм, който

разделя метала от заобикалящата го

среда. Проектантите следва да

отчетат възможността от поява на

корозия вследствие на производ-

ствени практики или термична об-

работка на материала след заваря-

ване.

Галваничната корозия и появата

на корозионни пукнатини могат да

бъдат контролирани посредством

правилно проектиране. Ако е налице

мъртво пространство (въздушен

джоб), в което се концентрират

хлориди например чрез омокряне и

пресушаване на тръбната

повърхност, то в тръбите на топ-

лообменника могат да се появят

пукнатини. Този проблем може да

бъде елиминиран чрез вентилиране

на мъртвата зона или гарантиране

на пълното наводняване на тръбна-

та повърхност.

Конструкционните материали

следва да издържат не само на про-

ектните условия, но и на нарушения

в процесите при стартиране и спи-

Предотвратяване
на корозия при
топлообменници

П
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ране на съоръжението и по време на

престой. Много от проблемите,

свързани с корозия, възникват имен-

но поради неизправности в тези

периоди. Проблемите при стартира-

не често са свързани с висока тем-

пература, разлика в концентрация-

та на корозивния агент, неравномер-

но разпределение на инхибиторите

или непълно отстраняване на кисло-

рода. Обикновено до корозия след

престой на топлообменника могат

да доведат остатъчни процесни

флуиди или сухи отлагания, които са

резултат от дългия период, през

който съоръжението не се експлоа-

тира. Натрупването на остатъчни

флуиди може да причини локална ко-

розия в пукнатини.

В много случаи, когато корозион-

ният ефект на една система е изве-

стен, проектантите осигуряват

допълнителна дебелина на някои по-

датливи на корозия компоненти. Това

обаче води до оскъпяване на съоръ-

жението. Използването на силно

корозивни флуиди в топлообменници-

те често обуславя необходимостта

от изработването им от скъпи ко-

розионно устойчиви метали като

неръждаема стомана, титан, нике-

лови сплави, цирконий, тантал, или

неметали като керамика, графит,

стъкло, тефлон и др. Конструиране-

то на съоръженията от тези мате-

риали обаче свежда до минимум нуж-

дата от удебеляване на стените им.

Употреба на инхибитори
Всяко изменение на характерис-

тиките на средата, което я прави

по-малко агресивна, е от полза при

ограничаването на корозията на

металите. Това може да стане чрез

употребата на химична добавка (ин-

хибитор), която влияе на електрохи-

мичната реакция с цел спиране на

корозията. Друг прилаган метод е

промяната на корозивността на

средата чрез отстраняване на ак-

тивните корозивни съставки. Това

включва премахване на кислорода и

въглеродния диоксид от вода за кот-

ли, омекотяване на водата, демине-

рализация на охлаждащите води,

отстраняване на хлоридните йони

от разтвор и деаерацията на кисе-

линни разтвори в контакт с медни и

никелови сплави.

Действието на инхибиторите се

изразява в нарушаване или забавяне

на протичащата електрохимична

реакция. За контрол на корозията те

обикновено се добавят в малки коли-

чества към киселини, охлаждащи

води, пара, и други среди, периодич-

но или непрекъснато. Инхибиторите

могат да бъдат класифицирани в

зависимост от начина, по който те

забавят електрохимичната реакция.

Когато влияят на анодната или на

катодната реакция, то инхибитори-

те биват съответно анодни или

катодни. В случай че забавят и две-

те реакции, инхибиторите се нари-

чат смесени. Ефектът на тези ве-

щества се изразява във формиране-

то на бариера между металната

повърхност и средата. Неорганични-

те съединения като хромати и нит-

рити оказват влияние на анодната

реакция, а полифосфатите например

– на катодната. Инхибиторите мо-

гат да бъдат групирани и спрямо

това дали са едно- или многокомпо-

нентни.

Анодните инхибитори са три ос-

новни вида – пасиватори, окислява-

щи и неокисляващи инхибитори. Па-

сиваторите функционират, като

превръщат анодната зона в катод-

на, обикновено посредством непро-

пускливи оксидни слоеве. Окислява-

щите инхибитори увеличават окис-

лителния потенциал на анодните

повърхности с цел повишаване ско-

ростта на формиране на гама-желе-

зен оксид. Хроматите са най-добре

познатият и най-евтиният окисля-

ващ инхибитор за системи за охлаж-

даща вода. Употребата им от еко-

логична гледна точка обаче е непри-

емлива на много места по света.

Затова, за да се избегне използване-

то на токсични вещества и да се

отговори на изискванията за изпус-

каните потоци, са разработени го-

лям брой заместители на хромати-

те – базирани на цинк, поли- и орто-

фосфати, фосфонати и различни

полимери.

Катодните инхибитори повиша-

ват степента на катодна поляриза-

ция, като по този начин намаляват

общата скорост на корозия. Към тях

спадат цинкът, калциевият бикарбо-

нат, полифосфати, фосфонати, ме-

тални катиони и органични съедине-
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ния. Катодните инхибитори са мал-

ко по-неефективни в сравнение с

анодните. Някои органични съедине-

ния имат силно инхибиращо дей-

ствие, дължащо се на адсорбционни

механизми. Многокомпонентните

инхибитори имат изразен силен си-

нергичен ефект при контролирането

на корозията на стомана в системи

за рециркулиращи охлаждащи води. В

тази група се включват цинков хро-

мат, цинков полифосфат, цинков

фосфонат, различни комбинации от

фосфати, смеси от полифосфати и

фосфонати, и от поли- и ортофосфа-

ти.

От ключово значение за действи-

ето на корозионните инхибитори е

поддържането на чисти метални

повърхности на топлообменния апа-

рат. Използваните инхибитори след-

ва да са съвместими с процесните

флуиди. При употребата им трябва

да се следи и за негативни ефекти

като запенване, понижаване на ката-

литичната активност, разлагане на

друг материал или загуба в топлоп-

реноса.

Корозионно устойчиви
сплави

Корозията на някои метали се

дължи на съдържанието на примеси

в тях. Поради това, контролиране-

то на примесите може да доведе до

значително подобряване на корози-

онната устойчивост. От друга

страна, добавянето на малки коли-

чества легиращи елементи може да

повиши устойчивостта на метала

към определени видове корозия. При-

бавянето на мед към стомана напри-

мер увеличава устойчивостта й на

атмосферна корозия. Освен изменя-

нето на състава, ефект върху коро-

зионните процеси може да има и

повърхностното уякчаване чрез сач-

моструйна обработка. Ако корозия-

та на метал в дадена среда е неиз-

бежна, следва да се използват боро-

силикатно стъкло, цирконий, тан-

тал, тефлон и др., които са инертни

към повечето химикали.

Защитни покрития
Нанасянето на защитно покритие

върху конструкционния материал на

топлообменника е основен метод за

корозионен контрол. Пластмасовите

покрития често са идеалното реше-

ние за системи за охлаждаща вода.

Подходящи материали за тях са по-

лиетилен, PVC, епоксидни смоли и

полиамиди. При определени условия

пластмасовите покрития осигуря-

ват високоефективна защита на

податливи на корозия метали. За да

е удовлетворяваща степента на

защита, пластмасовите покрития

трябва да са непорьозни и да са с

достатъчна дебелина (0,15-0,25 mm).

Защитният слой трябва да е и

напълно непрекъснат, тъй като вся-

ко нарушаване на покритието ще

доведе до корозия на конструкцион-

ния материал на топлообменника.

Електрохимична защита
Катодната защита включва реду-

циране или елиминиране на корозия-

та чрез прилагане на електрически

ток или добавянето на по-аноден

метал (анод за катодна защита) от

този в галваничната двойка. Ка-

тодът е електродът, на който прак-

тически не протича процес на коро-

зия. От това следва, че ако всички

анодни зони бъдат трансформирани

в катодни, цялата структура ще

стане катод и корозията ще бъде

елиминирана. Куплирането на струк-

турата с по-неблагороден метал

позволява той да корозира постепен-

но, след което да бъде заменен. За

анод за катодна защита често се

използват цинк или магнезий.

Тъй като корозията е резултат

от протичането на електрохимична

реакция, пропускането на електри-

чески ток ефективно може да пре-

дотврати появата й при изложени на

корозивна среда метали. Методът

включва прилагане на ток върху ме-

тала от източник, куплиран към

неразтворим анод като платина,

графит или феросилициева сплав. По

този начин съоръжението се пре-

връща в голям катод, което го пра-

ви неподатливо на корозия.

Анодната защита е доказан и

икономически ефективен метод за

корозионен контрол при топлообмен-

ници. Чрез него могат да бъдат за-

щитени желязо, алуминий, никел,

титан, цирконий и сплави, съдържа-

щи големи количества от тези ме-

тали. Предимствата на тази техни-

ка включват ниски експлоатационни

разходи и приложимост за широка

гама от силно корозивни агенти.

Сред недостатъците са това, че

анодната защита не спира корозия-

та напълно, а само я намалява до

минимум, както и високите инста-

лационни разходи.

Мониторинг
Непрекъснатият режим на рабо-

та и изискванията за все по-висока

ефективност поставят тежки изис-

квания за топлообменниците в раз-

лични индустриални сектори като

рафинирането на нефт, химическа-

та, хранително-вкусовата и целулоз-

но-хартиената промишленост, елек-

троцентралите и др. Промените в

процесни параметри като темпера-

тура, налягане, скорост и концент-

рация могат да доведат до ускоря-

ване на корозията. За да се предот-

врати повредата на съоръженията

поради корозия, е от съществено

значение да се следи въздействието

на настъпилите изменения върху

скоростта на корозионния процес.

Мониторингът на корозията може да

се използва за оптимизиране на про-

цесните условия и постигане на

максимални работни характеристи-

ки, без да се прави компромис със

състоянието на оборудването.

Ефективният мониторинг на коро-

зията е икономически оправдан за

големи, комплексни инсталации, при

които непрекъснатостта на произ-

водството е от ключово значение.

Ползите от успешното следене на

корозията включват възможност за

предвиждането на проблеми, свърза-

ни с корозията, планиране на ремон-

тите и инспекцията на оборудване-

то, избягване на непредвидени спира-

ния на инсталацията и подобряване

надеждността на съоръженията.
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   а нуждите на енергетиката се

изисква достъп до големи количе-

ства вода, главно за охлаждане.

Охлаждането с парен кондензат е

най-големият консуматор на вода в

ядрените централи. В много ситуа-

ции, с оглед пестене на водни ресур-

си в предприятието, се разглеждат

алтернативи като сухо или мокро/

сухо охлаждане.

Обикновено ядрените централи

използват охлаждаща вода по два на-

чина – за отвеждане топлината от

сърцевината на реактора към пар-

ните турбини и за отстраняване

остатъчните количества топлина

от парната система.

Ако централата е близо до море,

езеро, голяма река или голям водоиз-

точник, охлаждането може да се

осъществява посредством рецирку-

лационна система, свързана към

водоизточника, използваща големи

количества вода, които преминават

еднократно през кондензаторите и

се връщат обратно към водоизточ-

ника с няколко градуса по-висока

температура и без особени загуби в

количествата. Водата може да бъде

солена или сладка. Малък процент от

нея (около 1%) по-късно се изпарява

заради по-високата й температура.

Ако централата не разполага с

такива количества вода, охлаждане-

то може да се извърши с вода, мина-

Технологии за
водно охлаждане
на ядрени
реактори

ваща през кондензаторите, след

което постъпва във водоохладител-

на кула, където възходящата тяга на

въздуха през водните капки ги охлаж-

да. В някои случаи може да се изпол-

зва и обектов водоем. Обикновено

охлаждането се осъществява основ-

но чрез изпаряване, като топлината

се отвежда във въздуха. Мокрите

охладителни кули изпаряват до 5%

от потока за охлаждане на циркули-

ращата вода, постъпваща обратно

в кондензатора. Ефективната кон-

сумация в случая е 3 до 5% и това

количество трябва постоянно да се

допълва. Това е основният тип цир-

кулационно охлаждане. Набиращите

все по-голяма популярност сухи ох-

ладителни кули охлаждат водата в

затворена верига, която отвежда

топлината в атмосферата посред-

ством механичен радиатор.

Охлаждане с отворен
цикъл

Инсталациите, разположени в

крайбрежни райони, използват най-

често охлаждане с отворен цикъл.

При него охлаждащата вода се чер-

пи от морето, изпомпва се през кон-

дензатора на турбината и се връща

обратно в морето.

Ядрените централи черпят голя-

мо количество вода, предимно

повърхностна, за различните по-

требности на отделните производ-

ства. Количествата използвана вода

са особено големи за производства

с охладителни системи с единично

преминаване. За 1000 MW инстала-

ция потокът през кондензатора

може да достига 45–65 m3/s. Разчет-

ният дебит на охлаждаща вода обик-

новено се базира на максималното

допустимо повишение на темпера-

турата на водата над нормалната

й стойност (за да не повлияе това

на морската флора и фауна), или на

възможно най-високата температу-

ра на водата на изход според изчис-

ленията на органите, контролиращи

качеството на водата. Централите,

разположени край реки или езера,

обикновено са по-ограничени откъм

наличност на охлаждаща вода при

охлаждане с отворен цикъл.

На всяка система за охлаждане,

ползваща вода от природата, се

монтират механични филтри за

отстраняване на отпадъци или мор-

ски обитатели (риби, миди и др).

З

Технологии за
водно охлаждане
на ядрени
реактори
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Поради това част от потока се

използва за почистване и изплаква-

не на самите филтри, за да подсигу-

ри годността им за работа и следо-

вателно тази част от потока не се

използва за охлаждане.

Необходимостта от промивна

вода за почистване на филтриращи

устройства възлиза на приблизител-

но 0,4% от цялостния поток. В някои

случаи за опазване на околната сре-

да, като например ограничаване

температурата на връщащата се в

реката вода, се предприема охлаж-

дане на изходящата вода преди

връщането й обратно в езерото,

реката или водоема, използвайки за

целта басейни за охлаждане или ох-

ладителни кули, последователно или

едновременно.

Мокро охлаждане със
затворен цикъл

В системата със затворен цикъл

(рециркулационна система) охлажда-

щата вода се изпомпва от конден-

затора и се изпраща към охладител,

който отвежда топлината към ат-

мосферата. След това охладената

вече вода се изпраща обратно в

кондензатора. Системите със зат-

ворен цикъл могат да използват

мокро, сухо или смесено охлаждане.

В някои рециркулационни систе-

ми с мокро охлаждане, вместо ох-

лаждащи кули за крайно отвеждане

на топлина от парния кондензатор

към атмосферата, се използват ох-

лаждащи басейни. Тези басейни са

или естествени, или са изкуствено

създадени. Отделянето на топлина

към атмосферата става посред-

ством лъчение, конвекция и изпаря-

ване на водата от повърхността на

басейна. За това се изисква голяма

повърхност, която да улесни топло-

обменния процес, като в някои про-

екти е заложено и пръскателно обо-

рудване, което увеличава ефектив-

ната повърхност за топлообмен,

генерирайки водни капки. Ползване-

то на пръскателно оборудване по-

зволява намаляване на изпарителна-

та повърхност на охлаждащите ба-

сейни с до около 5%, но те все още

заемат около 10-20% повече място

от мокрите охладителни кули. Топ-

лообменът основно зависи от то-

пографията на местността, влаж-

ността на въздуха, слънчевото

лъчение и скоростта на вятъра.

Водната повърхност за топлообмен

в някои инсталации варира от 1500

до 3500 m2/MW с обем от близо 10

km3 на 1000 MW, разчетено при

температурно повишение от 1о C в

най-неблагоприятното време в го-

дината. Студената вода се изпом-

пва от водоема, минава през конден-

затора и се връща в езерото за

разсейване на топлината. Предви-

дена е и добавъчна вода към водо-

ема от реката, за да се компенси-

рат загубите при изпаряване, про-

дувка и течове в системата.

Мокрите охладителни кули реду-

цират общото количество използва-

на вода от природни източници с

близо 95%, сравнено с охлаждането

с единично преминаване. Въпреки че

ползването на вода е дотолкова

намалено, използваните количества

все още са високи, до 1 m3/s за ин-

сталация от 1000 MW. С оглед на

това, ядрените централи трябва да

са ситуирани до водоизточници. В

мокрите охладителни кули водата

минава по каскади през охладителна-

та кула и влиза в контакт с въздуха,

който се въвежда в кулата посред-

ством вентилатори за принудител-

на тяга или по естествен път. Ко-

гато водата минава през кулата, тя

отдава топлината си към въздуха

посредством конвекция и главно чрез

изпарение. Охладената вода се съби-

ра в дъното на кулата и се изпомпва

обратно в кондензатора за повтор-

на употреба. Изпарението в мокра-

та охладителна кула зависи от ме-

стните атмосферни условия, отно-

сителната влажност на въздуха и

температурата на сухия термо-

метър (температурата на сухия

въздух, измерена с обикновен термо-

метър). Топлообменният капацитет

на мократа охладителна кула, дирек-

тно отнесен към изпарението, се

увеличава с намаляването на отно-

сителната влажност при дадена

температура на сухия термометър.

Водата, която се изпарява от кула-

та, е чиста. Това означава, че тя не

съдържа никакви минерали, които се

разтварят в охлаждащата вода.

Изпарението концентрира количе-

ствата разтворени минерали в ос-

татъка от водата в кулата. Ако

нямаше ограничения, лимитът на

разтворимост на минерали щеше да

бъде достигнат много бързо. При

достигане границата на разтвори-

мост, разтворените минерали (най-

често калциеви и магнезиеви соли)

се отделят като неразтворим ос-

татък или утайка.

Сухо охлаждане със
затворен цикъл

Необходимостта от охлаждаща

вода на централата може да е в

разрез с изискванията, касаещи сел-

ското стопанство, промишленост-

та, населените места и околната

среда. За да се намали консумация-

та на вода в топлоелектрическите

централи, изпарителните мокри ох-

ладителни кули със затворен цикъл

се заменят от сухи охладителни кули,

където за охлаждане се използва

само въздух. Сухите охлаждащи си-

стеми обаче са по-скъпи в сравнение

с мокрите и използването им може

да понижи ефективността на инста-

лацията и да ограничи производител-

ността й по време на най-горещите

часове в годината. Спаданията в

мощността с няколко мегавата по-

ради повишено обратно налягане на

турбината могат да доведат както

до възможни проблеми в надежднос-

тта на системата, така и до голе-

ми финансови загуби за собствени-

ците на инсталацията.

Сухите охлаждащи системи се

разделят на директни и индиректни.

В директните сухи охладителни си-

стеми изпусканата от турбината

пара се подава директно на конден-

затор с въздушно охлаждане. С по-

мощта на насочена струя въздух,

парата кондензира в тръбите на

кондензатора, които са оребрени от

страната на подавания въздух. Ин-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2016 37

ядрена енергетика

директните сухи охладителни сис-

теми имат отделен повърхностен

конвенционален кожухотръбен кон-

дензатор. Изходящите количества

пара от турбината кондензират

посредством водата, която циркули-

ра в междутръбното пространство

на кондензатора. Водата, циркулира-

ща през тръбите на кондензатора,

бива охлаждана посредством въздух,

насочен срещу оребрените тръби на

топлообменниците. Индиректните

сухи охладителни системи използват

междинна верига между кондензато-

ра и околната среда, което намаля-

ва ефективността, но дава повече

контрол на оператора, отговарящ за

процеса. Така с бързи корекции се

постигат оптимални количества

конденз и обратно налягане в гене-

ратора, контролирайки потока в

междинната верига, което прави

индиректното сухо охлаждане по-

подходящо за по-мащабни производ-

ства. Поради намаленото топлинно

КПД обаче, тези системи са дори

още по-скъпи.

Хибридно охлаждане със
затворен цикъл

Смесените (сухи и мокри) охлади-

телни системи са разработени, за да

пестят вода в засушливи региони,

като се избягват големите разходи

за изграждането на сухи охладител-

ни системи и се подсигуряват ниски

температури на технологичните

течности, където това е необходи-

мо. Системата се използва за под-

държане мощността на турбината

близо до проектните нива, дори и при

пикови атмосферни температури

през летните месеци. Има много

начини работата на въздушно охлаж-

даните кондензатори да се поддържа

с минимално количество вода в тези

кратки периоди в годината, когато

и атмосферните температури, и

енергийните нужди са високи.

Обикновено за целта се използват

хибридни системи (т. е. единични

охладителни кули с мокри и сухи дя-

лове) или самостоятелни суха и мок-

ра охладителни кули, където топли-

ната се отвежда от две отделни

охладителни системи. Сухата сис-

тема разсейва по-голямата част или

цялата топлина от кондензатора по

времето на не толкова горещите

летни месеци. Мократа система

разсейва част от топлината по

време на пиковите летни месеци,

когато производителността на су-

хата система е ограничена. Тези

хибридни системи със сухи и мокри

охладители могат да бъдат проек-

тирани по много различни начини.

Намаляване
използването на вода в
охладителните системи

За помпите в различните охлади-

телни системи, използващи едност-

ранни потоци, за да намалят количе-

ствата използвана вода, могат да се

използват вариатори. Изискването

за охлаждаща вода ще бъде по-мал-

ко при операции с частично натовар-

ване, както и при операции по спи-

ране на системата, когато има само

топлина от радиоактивно разпада-

не. При тези условия на ниско по-

требление на вода, вариаторите ще

намалят работната мощност на

помпите. Вследствие на това ра-

ботният капацитет на помпите

може да бъде намален само до необ-

ходимия такъв, което ще редуцира

и потреблението на вода в условия-

та на частично натоварване.

Охлаждащият ефект зависи от

разликата от температурите на

мокрия термометър, на въздуха, кой-

то постъпва, и на този, който изли-

за от кулата. Ядрените централи,

които имат постоянни топлинни

натоварвания през цялата година,

може да се наложи да използват

охладителните си кули до предела на

разчетната им мощност. През зима-

та, поради по-ниските температу-

ри на мокрия термометър, кулите

могат да работят с редуцирани

количества вода или въздух. Вариа-

торите, управляващи вентилатори-

те на охлаждащите кули, са един от

начините за пестене на вода и енер-

гия. Изпаряваните количества могат

да бъдат оптимизирани спрямо про-

менящите се нужди от охлаждане или

температурните амплитуди през

сезона, ако операторът има възмож-

ност да управлява количествата

преминаващ въздух. Друг вариант е

използването на модулна система,

позволяваща спиране на определен

модул от кулата, когато няма необ-

ходимост от него.
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   ад 23 000 фотоволтаични пане-

ла ще бъдат инсталирани в най-го-

лемия плаващ соларен парк, който ще

заработи близо до Лондон. Той ще

бъде изграден в резервоара „Крали-

ца Елизабет II“, собственост на

компанията за водоснабдяване и

пречистване на отпадъчни води

Thames Water. Проектът ще спомог-

не в постигането на амбициозната

цел на Thames Water до 2020 г. да

генерира от възобновяеми източни-

ци поне 1/3 от необходимата й енер-

гия. Освен в Лондон, плаващ соларен

парк се изгражда и в Япония. Фото-

волтаичната инсталация там ще е

още по-мащабна, с мощност 13,7 MW.

Очаква се проектът да бъде завър-

шен до началото на 2018 г.

С изграждането на соларния парк

във водния резервоар „Кралица Ели-

забет II“, намиращ се в лондонското

предградие Уолтън на Темза, ще бъде

оползотворено пространството на

повърхността на реката, което

принципно е неизползваемо за други

цели. Проектът е резултат от спо-

разумението между Thames Water и

компаниите за продукти и услуги в

областта на соларната енергия

Ennoviga Solar и Lightsource Renewable

Energy. Иновативният плаващ пон-

тон ще покрие около 1/10 от резер-

воара „Кралица Елизабет II“, което

се равнява на осем пъти площта на

стадион Уембли.

Управлението на проекта е възло-

жено на Lightsource, които имат

богат опит в монтажа на наземни и

покривни соларни инсталации. С екип

от инженери, проектанти и проек-

тни мениджъри, компанията ще ръко-

води инсталацията на повече от 61

000 поплавъци и 177 котви, които ще

Най-големият плаващ
соларен парк ще
заработи в Лондон

осигурят създаването на плаваща-

та платформа на соларния масив.

Нисковъглеродната възобновяема

енергия ще се използва за захранва-

не на съоръженията в намиращата

се наблизо пречиствателна станция,

като се очаква това да намали смет-

ките на потребителите. Инстала-

цията ще е с мощност 6,3 MW и през

първата година от експлоатацията

си ще генерира 5,8 млн. киловатча-

са енергия, еквивалентна на годиш-

ната консумация на около 1800 дома-

кинства.

Животинският свят в района на

водния резервоар не е особено богат,

така че създаването на такъв парк

в местността е изцяло екологосъоб-

разно. Около реката има малко видо-

ве водни птици, а риба като цяло не

плува в този район, което прави

използването на резервоара безпроб-

лемно от екологична гледна точка.

Резервоарът е дълбок 18 метра и

осигурява вода за повечето гражда-

ни на Лондон.

Плаващите соларни панели имат

множество предимства. За разлика

от фиксираните соларни панели, те

се охлаждат по естествен път за-

ради това, че са върху водно тяло.

Това допълнително повишава ефек-

тивността им. Освен това сянката,

която те хвърлят върху водата,

възпрепятства растежа на водорас-

ли. Плаващите панели се сглобяват

лесно на сушата и просто се избут-

ват от брега във водоема.

„Да сме по-устойчив бизнес е ин-

тегрална част от дългосрочната ни

стратегия, а този иновативен про-

ект ни довежда една стъпка по-бли-

зо до постигането на целта ни. Това,

което правим, е полезно за клиенти-

те ни, за партньорите ни, но най-

вече за околната среда“, отбеляза

Ангъс Бери, мениджър на енергийно-

то звено на Thames Water.

„Това е най-големият ни проект

извън Япония и първият такъв, кой-

то се финансира от Европейската

банка. Това показва, че нашата тех-

нология не само е подходяща за ком-

пании от водния сектор, но е разпоз-

ната като полезна за цялото обще-

ство както в Европа, така и в Азия“,

добави Ева Паули, директор на от-

дел „Международно бизнес развитие“

в Ciel et Terre International, компания-

та, която изработва плаващата

платформа.

Освен реализирането на поставе-

ната цел за генериране на 33% от

енергията от възобновяеми източ-

ници до 2020 г., Thames Water се

опитва да стане по-ефективна, като

намали зависимостта си от елект-

роенергийната мрежа. През периода

2014-2015 г. компанията е генерира-

ла 12,5% от необходимата енергия

от възобновяеми източници, което

е с 4% повече от предходната годи-

на. През 2015 г. Thames Water се

ангажира да подкрепи и целите на

Парижкото споразумение за клима-

та, което предвижда намаляване на

глобалното покачване на темпера-

турата с 2° C. Плаващият соларен

парк несъмнено ще допринесе за

изпълнението на тази цел.

Н
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  ще през август 2014 г. изследо-

ватели от Мичиганския универси-

тет създават напълно прозрачен со-

ларен концентратор, който може да

превърне всеки прозорец или стъкло

(например екрана на смартфон) във

фотоволтаична соларна клетка.

Според Ричард Лънт, който е ръко-

водител на изследването по това

време, всички разработчици от еки-

па са убедени, че прозрачните солар-

ни панели могат да бъдат ефектив-

ни в много приложения – от високи-

те сгради с много прозорци до все-

ки вид мобилно устройство, при чи-

ято изработка има високи изисква-

ния за качество на стъклото като

телефон или електронна книга. Все

още обаче тази технология не се

използва повсеместно.

Днес компанията Ubiquitous Energy

работи за достигането на прозрач-

ните соларни панели до пазара. Ри-

чард Лънт е основател на Ubiquitous

Energy, като заедно с това е профе-

сор по химично инженерство и мате-

риалознание в Мичиганския универси-

тет. Това, което е ново като тех-

нология и което екипът от изследо-

ватели в университета прави, фак-

тически е промяната на начина, по

който клетката абсорбира светли-

ната. Поставената клетка обира

част от соларния спектър, който не

виждаме с просто око, като същев-

ременно пропуска видимата слънче-

ва светлина.

Научно погледнато, терминът про-

зрачен соларен панел е оксиморон.

Соларните клетки, особено от фото-

волтаичен тип, произвеждат енергия,

като абсорбират фотони (слънчева-

та светлина) и ги превръщат в елек-

трони (електричество). По силата на
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тази дефиниция обаче, ако даден

материал е прозрачен, това означа-

ва, че цялата светлина ще премине

през стъклото, без да синтезира

енергия. Именно затова соларните

панели, които познаваме, са с цвят и

само частично прозрачни.

За да преодолеят това техноло-

гично ограничение, учените от Ми-

чиганския университет използват

малко по-различен подход от досе-

гашния. Вместо да се опитват да

създадат прозрачна фотоволтаична

клетка (което практически е

невъзможно), те използват прозра-

чен луминесцентен соларен концен-

тратор (TLSC). Tой се състои от

органични соли, които абсорбират

специфични ултравиолетови и инф-

рачервени лъчи, невидими с просто

око, които после биват превърнати

във вълна от инфрачервена светли-

на (също невидима с просто око).

Впоследствие новосинтезираната

инфрачервена светлина се разпреде-

ля по краищата на соларния панел,

където тънки редове от обикнове-

ни фотоволтаични клетки я пре-

връщат в електричество.

Прототипът на напълно прозрач-

ния соларен панел или неговото тех-

нологично ядро TLSC има ефектив-

ност от около 1%, но експертите

очакват нарастване на този процент

до 10% след въвеждане на масово

производство. За сравнение, ефек-

тивността на частично прозрачни-

те луминесцентни концентратори

(които оцветяват светлината в

помещението) е около 7%. Сами по

себе си, тези изчисления за енергий-

ните ползи от новия соларен продукт

не са много впечатляващи, но ако

вземем предвид потенциала на него-

вото приложение (всеки прозорец и

всяко техническо стъкло практичес-

ки), ползата от въвеждането на ма-

сова употреба се вижда ясно. И въпре-

ки че смарт телефоните или табле-

тите не могат да бъдат поддържа-

ни изцяло от TLSC соларния панел, то

е сигурно, че той ще намали нужда-

та от зареждания от няколко мину-

ти до няколко часа при всяко отдел-

но зареждане на устройството.

„Технологията на TLSC соларния

панел открива много възможности за

използване на соларна енергия по

деликатен начин. Това, към което се

стремим, е да направим соларните

панели толкова прецизни и деликат-

ни, че хората дори да не знаят, че са

около тях“, коментира Ричард Лънт.

Учените от университета в Ми-

чиган, както и служителите в

Ubiquitous Energy са убедени, че тех-

нологията може да бъде използвана

и приведена навсякъде – от големи

индустриални и търговски сгради, до

различни устройства за потребите-

ля, без това да струва скъпо. Засега

една от пречките за повсеместно-

то използване на соларни панели е

това, че с оцветяването си пречат

на потребителите. Ако прозрачният

соларен панел се превърне в продукт

от масово производство, тази бари-

ера ще изчезне.

О
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