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накратко
Проектът за електроенергиен пазар в България бе приключен успешно
Втората фаза на проекта за въвеждане на електроенергиен пазар в
България бе успешно приключена, обяви бенефициентът по проекта КЕВР
на официална заключителна конференция. В нея се включиха партньорите
по проекта – Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Българската независима енергийна борса (БНЕБ), както и заместник-министърът на
енергетиката Константин Делисивков. Основните цели на проекта включват по-нататъшното развитие на пазара на електроенергия в България
чрез въвеждане на организиран пазар „ден напред“ за физически доставки,
разработването на ефективни средства за наблюдение и предприемането
на стъпки към интеграцията на пазара в България със съседните й зони.
Реализацията на проекта включва оценката на развитието на вътрешния
електроенергиен пазар в ЕС и оценка на състоянието на българския електроенергиен пазар. Освен това от КЕВР са разработени и структура и
дейности за мониторинг, както и са направени първи стъпки за интеграция на българския пазар със съседните зони.
По време на заключителното събитие БНЕБ и ЕСО презентираха изготвените по проекта предложения за промени в правилата за търговия с
електрическа енергия, които въвеждат нови пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на европейско равнище. От БНЕБ поясниха,
че сегментът „в рамките на деня“ на енергийната борса се очаква да
заработи през януари 2018 г. Сред изброените индикатори за успешно
завършване на проекта са: изтъргуваните 2 515 808 MWh електроенергия
на пазара „ден напред“ през 2016 г., както и увеличението на регистрираните участници в борсата до 48 през декември 2016 г.

Европейска седмица на устойчивата енергия 2017
Тазгодишното издание на Европейската седмица на устойчивата енергия ще се проведе в дните от 19 до 25 юни т. г., съобщиха от Европейската комисия. Събитието традиционно ще събере на едно място редица
обществени власти, енергийни агенции, частни фирми, потребители, както и неправителствени и изследователски организации, които ще имат
възможността да обменят идеи и информация за начините за осигуряване
на чиста енергия.
По време на седмицата ще се проведе и дванадесетото издание на
конференцията на високо равнище EUSEW 2017 (EU Sustainable Energy Week
Policy Conference) в дните 20 до 22 юни. Темата „Чиста енергия за всички
европейци“ е вдъхновена от пакета предложения на ЕК, които предполагат
поставянето на акцент върху потребителите и цялостния растеж в рамките на прехода към устойчива енергия. Организаторите вече приемат
предложения за теми на презентационните сесии, свързани с намирането
на нови начини за насърчаване на енергийната ефективност и употребата
на ВЕИ. Отворени са и номинациите за Европейските награди за устойчива енергия, които отличават изключителните иновации, насърчаващи употребата на чиста, сигурна и ефективна енергия.

ДП РАО проведе международен семинар за радиоактивни отпадъци
28 участници от 20 страни взеха участие в международния семинар
„Освобождаване от регулаторен контрол на материали и отпадъци, генерирани в резултат на извеждане от експлоатация на ядрени мощности“, който
се проведе от 23 до 27 януари т. г. в София. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) организира семинара в рамките на проект за
техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия
(МААЕ). Участие във форума взеха и представители на Националния център
по радиобиология и радиационна защита, Агенцията за ядрено регулиране,
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките. Основната тема на събитието бяха чистите или потенциално чистите материали, които се генерират при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, и потенциалът им да бъдат третирани като
непредставляващи радиологичен риск и да бъдат освободени от контрол.
„В този семинар разгледахме предимно регулаторния аспект и аспекта
на безопасността на освобождаването от контрол, определяне на стойностите за освобождаване от контрол“, заяви техническият ръководител
на обучителния проект Владан Любенов по време на събитието. Продължение на обсъжданията по темата ще има на подобен семинар в средата и
конференция в Берлин в края на годината.
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Двойно повече газифицирани жилища през изминалата година
Почти двоен ръст на газифицираните домове сочат данни на Овергаз
Мрежи за изминалата година. Над 3300 домакинства са газифицирали жилищата си, като най-голям е броят на новите битови потребители в столицата – над 1700. Най-масовият тип газифицирани жилища у нас са с площ
70-90 кв. м, като според данни на дружеството за последния месец на 2016
г. за отопление, готвене и топла вода те са платили средно по 113 лв.
„По-ниската цена на природния газ спрямо алтернативните енергоизточници и възможността да се спестят 20% от инвестицията по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas са част от стимулите за
газификация на домакинствата в България“, коментират от Овергаз Мрежи. Програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas покрива 20% от
разходите за газификация на жилището и обхваща почти всичко, което
формира първоначалната инвестиция.

България преизпълнява заложените цели за ВЕИ
Съгласно последния доклад на Европейската комисия за напредъка на
Общността по отношение на енергията от възобновяеми източници, България изпълнява заложената цел за достигане на 20% дял на зелена енергия от
общото енергопотребление до 2020 г. Публикуваните в доклада данни показват, че през 2015 г. 18,4% от общото енергийно потребление в страната
са били покрити от възобновяеми източници, като заложената цел за същата година е била 12,4%. От доклада се вижда още, че като цяло Европа
бележи добър прогрес във внедряването на възобновяеми източници. През
2011 г. 21,7% от електроенергията в ЕС е генерирана от ВЕИ, три години
по-късно стойността е била 27,5%, а очакванията са тя да достигне 50%
през 2030 г. Отбелязаният ръст, дължащ се на усилията на ЕС за насърчаване използването на възобновяема енергия, е довел и до по-ниски разходи за
ВЕИ – цените на фотоволтаични модули например са спаднали с 80% между
края на 2009 и края на 2015 г.

Конференция и изложение за биомаса EUBCE 2017
Европейската конференция и изложение за биомаса EUBCE ще се състои
между 12 и 15 юни т. г. в Стокхолм, Швеция. Събитието ще предостави
възможност за среща, обмен и разпространение на научни знания в областта на биомасата между учени, технолози и водещи фирми в тази сфера.
На конференцията ще се разглеждат теми за биомасата, използването
на биогорива за получаване на топлинна и електрическа енергия и др.
Експерти ще обсъдят всички аспекти на веригата - доставки, логистика,
технологии на преобразуване, индустриално приложение, влияние върху
околната среда, пазари и политически стратегии. В съпътстващото конференцията изложение ще вземат участие фирми и изследователски лаборатории, които ще демонстрират нови продукти, съвременни технологии,
научни изследвания и иновации в областта на използването на биомаса,
тяхното прилагане и интеграция.
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Изграждането на българо-сръбската газова връзка ще започне до май 2019 г.
България и Сърбия се споразумяха да започнат работата по изграждането
на своите участъци от междусистемната газова връзка най-късно до края
на май 2019 г. Това стана ясно по време на церемонията по подписване на
меморандум за разбирателство по проекта за българо-сръбската газова
връзка, която се състоя на 19 януари т. г. „Българското правителство работи
активно за реализиране на целите на европейската енергийна политика –
сигурност на доставките, диверсификация на източниците и трасетата,
енергийна ефективност, прозрачен и ефективно функциониращ енергиен пазар,
защита на потребителите. Реализацията на междусистемната газова връзка
България – Сърбия е важна част от тези усилия“, заявиха от Министерството на енергетиката. Според споразумението проектът ще влезе в търговска експлоатация до края на 2020 г. За изпълнението му е осигурено финансиране от 45 млн. евро по линия на програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ за българския участък.

WWEA и Intersolar Europe организират конференция за малки ВЕИ системи
Световната асоциация за вятърна енергия (WWEA) и Intersolar Europe ще
проведат конференция на тема „Малки вятърни и соларни хибридни системи“. Събитието ще се състои на 1 и 2 юни т. г. в Мюнхен, паралелно с
изложението Intersolar Europe (31 май-2 юни). Конференцията цели проучване на актуалната ситуация и бъдещото развитие на хибридната технология, както и представяне на иновативни бизнес модели за собствено производство на електроенергия. Освен това, ще бъдат разгледани и последните новости при технологията на малките ветрогенератори.
„Интегрираните хибридни решения са важен пазар за индустрията за
малки вятърни турбини. Радваме се, че можем да поканим компаниите от
сектора на малките вятърни и соларни инсталации на среща в рамките на
едно от водещите изложения за възобновяема енергия Intersolar Europe, за
да обсъдим последните технологични нововъведения и иновативни бизнес
модели“, коментира генералният секретар на WWEA Щефан Гсенгер.

Енерго-Про Енергийни услуги доставя зелена енергия на хотел Park Inn в София
Park Inn Sofia е поредният клиент на Енерго-Про Енергийни услуги, който
ще използва енергия, генерирана изцяло от възобновяеми източници, съобщават от компанията. Търговският директор регион Запад в Енерго-Про Енергийни услуги Богомил Недевски връчи на управителя на хотела Андреа Кайзер
специалното удостоверение за зелена енергия, гарантиращо, че съответният обект използва електроенергия, произведена единствено от ВЕИ.
„За нас е от голямо значение да развиваме продуктите и услугите, които
предлагаме в унисон с природата. Хотел Park Inn има устойчива политика в
това отношение и преминаването към използване на 100% зелена енергия е
поредната стъпка в тази посока. „Зелената идея“ е заложена в цялостната
реализация на туристическия продукт – от осветлението до консумативите, които използваме. Това е нещо, което много от клиентите ни ценят
високо, тъй като съвпада и с техните приоритети“, коментира Андреа
Кайзер. От Енерго-Про Енергийни услуги очакват интересът към използването на електроенергия от възобновяеми източници в страната тепърва да
нараства. Досега компанията е връчила удостоверения за зелена енергия на
Елдоминвест, Кауфланд България, Еко-комплекс Шерба и Дунав прес.

Електрическите влакове в Холандия се захранват изцяло от ВЕИ
Всички електрически влакове в Холандия вече се захранват с електроенергия, генерирана от вятърни паркове, съобщават от националната железопътна компания на страната NS. Преди две години NS сключва споразумение за 10 години с енергийната компания Eneco, съгласно което постигането на пълно захранване с възобновяема енергия е насрочено за месец януари
2018 г. „От 1 януари т. г., една година по-рано от предвиденото, 100% от
влаковете ни работят на вятърна енергия. За реализирането на тази цел
допринесе увеличилият се брой на вятърните ферми на територията на
страната и офшорните вятърни централи“, информират от NS.
Според Eneco и NS, работеща в продължение на час вятърна турбина
може да генерира енергия, достатъчна за изминаването на 193 км с влак. От
железопътната компания предвиждат до 2020 г. енергопотреблението от
един пътник да бъде редуцирано с 35% в сравнение с нивата от 2005 г.
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Проведоха се международни семинари за пестене на енергия в Косово и Молдова
От 21 до 23 февруари т. г. в Прищина, Косово, и от 28 февруари до 2 март
в Кишинев, Молдова, се проведоха международни семинари на тема „Как да
се пести енергия и намаляване на разходите за енергия в сградите и индустрията“. Събитията се състояха в рамките на проект за Западни Балкани
от Балканската асоциация на малкия и среден бизнес (BSBA) и бяха ръководени от собственика на Енергоефект Консулт инж. Михаел Делийски.
В идентичните по програма събития участие взеха представители на
образователни, общински и държавни институции и частни компании в
двете страни. Те се запознаха с методите, прилагани при оценката на
потреблението на енергия и придобиха знания в прилагането и оценяването на алтернативни методи за повишаване на енергийната ефективност.
Обученията - част от инициативата GO GREEN, са разработени в съответствие с най-новите европейски директиви и законодателство, свързани с прилагането на стратегията на ЕС 2020.
„Със своята силно практическа насоченост обученията помогнаха на
участниците да преосмислят своето потребление на енергия и да усъвършенстват методите при прилагане и оценяване на мерки за спестяване
на енергия“, поясниха от Енергоефект Консулт.

Югоизточна Европа има 740 GW потенциал за възобновяема енергия
Резултатите от ново проучване на Международната агенция по възобновяема енергия (IRENA) показват, че регионът на Югоизточна Европа има
огромен потенциал за използване на ВЕИ. Според доклада от проучването
техническият потенциал за генериране на възобновяема енергия възлиза на
740 GW. Към момента потенциалът за вятърна (532 GW) и слънчева енергия
(120 GW) до голяма степен не е усвоен. „Възможностите на региона на
Югоизточна Европа са големи, особено по отношение на енергията от вятърни и фотоволтаични източници. Усвояването на тези ресурси ще доведе до
наличие на достъпна енергия, създаване на работни места, подобрено качество на въздуха, и ще спомогне за изпълняването на международните задължения“, коментира главният директор на IRENA Аднан Амин. Докладът на
агенцията показва, че целият потенциал за слънчева PV и вятърна енергия
на Югоизточна Европа може да бъде оползотворен по конкурентоспособен
начин до 2030 г.

Panasonic и Tesla започнаха съвместното производство на батерии
Panasonic и Tesla стартираха производството на цилиндричните литиево-йонни батерии 2170 в „гигазавода“, намиращ се в Рино, Невада. Те ще
бъдат използвани в решенията за съхранение на енергия Powerwall 2 и
Powerpack 2, както и в електромобилите от Модел 3 на Tesla. Батерийните
клетки 2170 са съвместна разработка на Tesla и Panasonic, като очакванията на двете компании са те да осигуряват висока ефективност при
ниски производствени разходи. От Tesla съобщават, че пробното производство в „гигазавода“ е стартирало през декември м. г. От компанията на
Илън Мъск предвиждат до 2018 г. в „гигазавода“ да се произвеждат 35 GWh
батерийни клетки на година, което е приблизително еквивалентно на общия
глобален капацитет за производство на батерии в момента. След построяването на завода броят на служителите ще достигне 6500 души.
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Devision ще представи
системата ElectriQube на
изложението CeBIT в Хановер
Освен на тазгодишното издание на Изложбата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в ИЕЦ
(7-9 март), фирма Devision ще вземе участие на международното изложение за информационни и комуникационни технологии CeBIT, което ще се проведе между 20 и 24 март т. г. в
Хановер. На форумите от Devision ще демонстрират възможностите на ElectriQube - разработената от компанията система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на електроенергия.
ElectriQube е модулна система, която позволява ефективно
използване на запаси на ресурси. Във всеки един производствен
обект се инсталират измервателни прибори, които са свързани
в реално време със софтуерната система. Наред с това се
конфигурират и регулатори на производствените мощности, чрез
които софтуерната система управлява производствения процес.
По този начин се постига автоматизация при изпълнението на
предварително зададени графици. В случая на изготвяне на прогноза за очакваната консумирана електроенергия и възникване
на проблем с небаланси, системата позволява присъединяване
на допълнителни мощности, които да служат за балансьор.
Друг основен компонент на системата е модулът за мониторинг. Чрез него се извършва наблюдение в реално време на
консумираната електроенергия. Модулът позволява и дефинирането на графици за прогнозните стойности на потребление
и генериране на аларми и нотификации при достигането им.
Модулът за управление на клиентски взаимоотношения
предоставя възможност за обслужване на клиентска база,
автоматизирано генериране на фактури, договори и плащания, както и изготвяне на справки за неплатени и изтекли фактури. Всички клиенти на търговеца на електроенергия имат възможност да използват клиентски портал,
който им осигурява достъп до информация за дължими и
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платени фактури, както и направени транзакции.
ElectriQube предоставя на потребителите възможност за
намаляване на високите стойности на небалансите и прогнозиране и управление на производствените графици. Системата въвежда ред в обслужването на клиенти и редуцира грешките при генериране на фактури. Продуктът осигурява прозрачност и ефективност при потреблението на електроенергия.

"ElectriQube намира пиложение при всички производители и
търговци на електрическа енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и т.н. Той
ще бъде в полза на търговците на електроенергия и на природен газ, както и на промишлените предприятия, които искат да следят консумацията на ресурси във всяко едно производствено звено и да получават нотификации при достигнати лимити", информират от Devision.
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Измерване
качеството на
електрическата
енергия
Т

емата за качеството на електрическата енергия е всеобхватна.
Тя покрива всички аспекти на проектирането на ел. системи, от анализ на нива пренос и разпределение,
до проблемите за крайните потребители. Поради това, качеството
на електрическата енергия е важен
въпрос за електроразпределителните дружества, крайните потребители, архитектите, строителните
инженери, както и за производителите. Те трябва да работят заедно за разработване на решения,
касаещи проблемите около каче-
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ството на електрическата енергия.
Въпреки множеството важни документи, статии и книги за качеството на електроенергията, няма
еднозначна дефиниция на този термин. Почти всички обаче са на мнение, че този въпрос е от огромна
важност за електрическите системи и електрооборудването, и има
пряко отношение към ефективността, безопасността и надеждността
на системите. Няколко източника
придават различно значение на термина "качество на електрическата
енергия". Той се използва едновременно за надеждност на подаването
на ел. енергия, качество на услуга-

та, качество на напрежението, качество на електричеството, качество на захранването и качество на
потреблението. Съдейки от различните дефиниции, качеството на
енергията най-общо се използва за
изразяване качеството на напрежението и/или качеството на електричеството и може да се дефинира
по следния начин: измерването, анализа и подобряването на напрежението на захранващата шина за поддържане на синусоидалната вълна
при номинално напрежение и честота. Тази дефиниция включва всички
явления, моментни или в устойчиво
състояние.
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електроенергетика
Проблеми с качеството
на електрическата
енергия
На първо място е важно да се
разбере какви колебания в качеството на електрическата енергия могат да доведат до проблеми при т.
нар. чувствителни ел. натоварвания.
Тези колебания могат да се класифицират в категории, определени с
набор от дефиниции, което да позволи създаването на измерващо оборудване и споделянето на информацията между различни групи, занимаващи се с измервания и оценки. Работна група на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) разработва набор от
дефиниции, които могат да се използват за координиране на измерванията. Колебанията в качеството на
електрическата енергия се разделят
на две основни категории:
Смущения – измерват се чрез
създаване на аномалия в напрежението или в мощността. Преходните
напрежения се засичат, когато пиковата величина надхвърли определен праг. Колебанията в средноквадратичната стойност на напрежението (RMS) – кратковременни падове или прекъсвания, биват установявани, когато RMS колебанията преминат едно определено ниво.
Колебания при устойчиво състояние – те включват нормалните изменения в RMS напрежението и хармоничните изкривявания. Тези колебания се измерват чрез засичане на
напрежението и/или тока за определен период от време. Информацията
най-добре се представя като дадено количество (напр. на хармоничното изкривяване) за даден период от
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време, след което се анализира със
статистически методи (средно
ниво на изкривяванията, 95% вероятност стойността да не бъде превишена и т. н.)
В миналото измервателното оборудване е било разработвано така,
че да отчита или смущенията (с
анализатори на смущенията), или
измененията в устойчиво състояние
(напр. записване на напрежението,
мониторинг на хармониците). С напредъка на изчислителните технологии са разработени нови прибори,
способни да извършат характеристика на пълния спектър изменения в
качеството на електрическата
енергия. Новото предизвикателство
обаче включва предоставянето на
възможност за характеристика на
целия набор данни по удобен начин,
позволяващ използването им за откриване и решаване на проблеми.
В действителност, в електрическата система не съществува устой-

чиво състояние. Натоварванията
постоянно се променят и системата непрекъснато се приспособява
към тези изменения. Всички тези
промени и породените от тях съответни реакции водят до колебания на
напрежението, които се категоризират като „изменения за дълъг период от време“. Това могат да бъдат
понижени или повишени напрежения,
в зависимост от специфичните условия във веригата. Характеристиките на напреженията при устойчиво състояние се изразяват най-добре посредством дългосрочни статистики. Важните характеристики
включват величината на напрежението и дисбаланса. Хармоничното
изкривяване също е характеристика на напрежението в устойчиво
състояние, но тя се разглежда отделно, тъй като не включва изменения в основната честота на напрежението. По-голямата част от оборудването на крайните консумато-
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ри не е особено чувствително към
тези изменения на напрежението,
при условие че те са в определени
граници. Приема се, че измененията
са дългосрочни, когато те излизат
извън тези определени граници в
рамките на повече от една минута.
Хармоничното изкривяване на
напрежението и тока се появява в
резултат от действието на нелинейни натоварвания и устройства в
електрическата мрежа. Нелинейните товари, образуващи хармоници,
често са представени като токови
източници на хармоници. Напрежението в мрежата кара определени
натоварвания да създават изкривени токови вълни. Хармоничното изкривяване се дължи на взаимодействието на тези хармоници с импеданса на мрежата. Съгласно стандарта за хармониците, отговорността за контролирането на нивата
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им е двустранна – крайните потребители трябва да ограничават хармониците, постъпващи в електрическата мрежа; подаващият захранване трябва да контролира хармониците, като внимава условията за
резонанс в мрежата да не причиняват свръхнива на хармоници. Нивата на хармоничното изкривяване
могат да се характеризират, използвайки целия спектър на хармоници,
с величини и фазови ъгли за всеки
отделен компонент на хармоника. За
измерване величината на хармоничното изкривяване е прието да се
използва общата стойност на хармоничното изкривяване. При тока
стойностите на изкривяването
трябва да се отнасят към константа (например номиналното натоварване или необходимото количество
електроенергия), а не към основната честота. Това дава постоянна

референтна стойност, защото основната честота може да се променя в широк диапазон. Хармоничното
изкривяване е характеристика на
напрежението в устойчиво състояние и тока, т. е. то не е смущение.
Поради това, характеризирането на
нивата му се осъществява посредством профил на хармоничното изкривяване за определен времеви период (напр. 24 часа) и статистика.
Терминът „преходни процеси“ се
използва за описание на бързи промени в напрежението или електричеството в мрежата. Преходните
процеси са по-скоро смущения, отколкото изменения в устойчивото
състояние, каквито са хармоничното изкривяване или дисбалансът на
напрежението. Смущенията се измерват със създаване на аномалия.
При преходни напрежения, това може
да е пиковата величина, степента на
повишаване или просто промяната
на вълната от един цикъл към друг.
В зависимост от характеристиките
преходните състояния могат да се
разделят в две подкатегории – импулсни и осцилаторни. Преходните
състояния обикновено се характеризират със самата вълна, макар че
могат да се разработят сумарни
качествени показатели (пикова величина, първична честота, темп на
нарастване и др.) Проблемите с тях
се разрешават с контролиране на
преходния процес при самото му
появяване, с промяна характеристиките на системата, които влияят на
преходния процес или посредством
защита на оборудването от тях.
Краткотрайните промени в напрежението включват изменения в
основното напрежение, които тра-
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ят по-малко от минута. Тези изменения се характеризират най-добре
посредством съпоставка на RMS
напрежението и времето, но често
е достатъчно да се ползват и величината на напрежението и времето,
през което напрежението надхвърля
определените лимити. Обикновено
не е нужно да се правят подробни
анализи на вълните, тъй като величината на RMS напрежението е найважна. Измененията на напрежението могат да включват моментно
ниско напрежение (пад на напрежението), високо напрежение (пик) или
загуба на напрежението (прекъсване). Прекъсванията са най-тежки по
отношение на последствията от
тях върху крайните потребители.
Падовете на напрежението обаче
могат да са по-важни, защото са почесто срещани. При повреда е
възможно да се наблюдават падове
на напрежението на много места в
системата, без това да доведе до
прекъсване при крайните потребители. Такъв е случаят при много
повреди в преноса на електроенергия. Голяма част от крайните потре-
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бители ползват оборудване, което
би могло да бъде чувствително към
подобни изменения. Решението на
проблема с измененията в напреженията при крайните консуматори
може да е доста скъпо, което кара
производителите да изследват технологиите за съхранение на енергия.

Измерване качеството
на електроенергията
Определянето на качеството на
електрическата енергия все още е
относително нова и бързо развиваща се област. И докато основните
показатели като RMS напрежение и
ток се измерват от дълго време
насам, много параметри на качеството не са подлежали на измерване, което кара производителите да
разработват техни собствени алгоритми за целта.
Понастоящем в световен мащаб
има стотици производители, ползващи уникални методи за измерване. С
оглед на голямото разнообразие от
прибори, боравещите с тях често
губят много време в опитите си да
разберат възможностите на даден

уред и алгоритмите му на измерване, вместо да се съсредоточат пълноценно върху самото измерване качеството на електрическата енергия.
Стандартът IEC 61000-4-30 Клас
A определя методите на измерване
за всеки параметър на качеството
на електроенергията, за получаване
на достоверни, повтарящи се и сравними резултати. Също така, той
определя точността, обхвата и
минималния набор от параметри.
Напредвайки с времето, производителите могат да започнат да проектират уреди по стандартите на
Клас А, давайки на боравещите с тях
фронт за избор на форма и увеличаване точността на измерванията,
надеждността и ефективността на
извършваната работа. IEC 6100-4-30
Клас A стандартизира измерванията на: честота на енергията, величина на подаваното напрежение,
трептене, хармоници и междинни
хармоници, падове и пикове на напрежението, прекъсвания, дисбаланс на
подаваното напрежение, сигнали и
бързи смени на напрежението.
Изискванията за Клас А включват:
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електроенергетика
Неопределеността на измерването да е в размер
на 0,1% от зададената мощност на вход. По-евтините
системи за измерване качеството на електрическата
енергия, където неопределеността на измерването е поголяма от 1% могат погрешно да измерят падове от 9%, когато заложената граница е -10%. С прибори, сертифицирани като Клас А, техниците могат лесно да класифицират аварии спрямо международно приетите нива
на неопределеност на измерването. Това е важно, когато се проверява съответствието със заложените изисквания или когато се сравняват резултати между измервателни инструменти или различни екипи. Падове,
пикове и прекъсвания се измерват за пълния работен
цикъл и се актуализират на половин цикъл, което дава
възможност на прибора да комбинира високата резолюция на събраните в хода на половин цикъл данни с точността на RMS изчисленията за целия цикъл.
Периоди на натрупване – приборът за измерване
качеството на енергията компресира събраните данни
на определени периоди, наричани „периоди на натрупване“. Прибор от Клас А трябва да предоставя данни при
следните периоди на натрупване: 10/12 цикъл (200 ms)
на 50/60 Hz, като продължителността на интервала
варира спрямо реалната честота; 150/180 цикъл (3 s) на
50/60 Hz, като отново продължителността на интервала варира спрямо реалната честота. Хармониците
трябва да се измерват на интервали от 200 ms. При тези
интервали е възможно изчисленията на хармониците да
са синхронизирани с всички други стойности като RMS,
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общо хармонично изкривяване и дисбаланс. Алгоритъмът
Бързо преобразуване на Фурие (FFT) за хармоници е специално разработен, за да може всички прибори Клас А да
пристигат с едни и същи величини на хармониците. FFT
методологията позволява ползването на неопределен
брой алгоритми, което може да доведе до множество
различни величини на хармониците. При стандартизиране на 5 Hz и събиране на хармониците и междинните
хармоници по определени правила, приборите Клас А могат да бъдат уеднаквени и сравними едни с други.
Изисква се външна синхронизация на времето, за
постигане на точни дата и час, което да позволи прецизна корелация на данните от различните инструменти. Точността е определена на ±20 ms за 50 Hz и ± 16,7
ms за 60 Hz прибори.
През последните месеци на пазара се появиха голям
брой нововъведения като анализатори на качеството
на електроенергията, които са в съответствие с изискванията на IEC 61000-4-30 Клас A. Тези нови продукти
включват както преносими, така и стационарни уреди,
предназначени за поставяне на определени от потребителя места за даден период от време. Те създават база
данни на огромен брой параметри през избрани от потребителя времеви периоди, които по-късно биват анализирани на компютър. Налице е голям избор на продукти, предлагащи различни възможности, от които потребителите могат да изберат най-подходящите за съответните дейности.
Тези нови прибори са проектирани да бъдат лесни за
употреба, откривайки междинни и трудни за намиране
проблеми с качеството на електрическата енергия.
Ръчните анализатори дават възможност за показване
на дисплей на съхранени процеси и събития, дори и по
време на измерване. Някои от тях могат да се използват за анализ на смущения, валидиране качеството на
подаваната енергия, проверка на капацитет преди подаване на натоварване, както и за оценка качеството
на енергията преди и след направени подобрения. Найдобрите прибори имат мощен софтуер за извършване
оценка на качеството на енергията на вход в мрежа, в
подстанции или при натоварвания по стандарт EN50160.
Софтуерът може да извърши бърз анализ на процесите,
да изготви статистически изчисления и да генерира
подробни графики и таблици.
брой 1/2017
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Решения на Janitza за оператори
на разпределителни мрежи
Janitza осигурява всеобхватни решения - от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти (от токови
трансформатори с разделяеми ядра до
визуализиращи уреди) осигуряват безопасност на работата. Модулният подход към системата позволява на оператора да избере желаните отделни елементи - токов трансформатор с разделяемо ядро (при реконструкции), измервателно устройство, модем, софтуер за
анализ на електроенергията, средства
за отчет и т. н.
Като допълнение към огромния обем
спестено време за инженеринг, тези
възможности водят до икономии на средства на всички нива. Отворената структура за комуникации гарантира лесния запис на всички данни в съществуващата
система. Тъй като информацията се съхранява в централна база данни, е възможно оценяване състоянието на мрежата
чрез мобилни устройства - смартфони,
таблети или компютри - като допълнение към лесното диагностициране на главния монитор в контролната зала.

Нашите системни
компоненти - подробно:
• Широк спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията до анализатор за
качеството на енергия клас А;
• Софтуер GridVis за визуализиране на
мрежата;
• Управление на бази данни;

• Управление на аларми;
• Средства за отчет - напр. годишен
доклад съгласно EN 50160;
• Комуникационни устройства (гейтуей, модем и др.);
• Голям набор токови трансформатори - за въвеждане в експлоатация и
обучение.

UMG 512 - Мрежов
анализатор Клас A
Мрежовият анализатор UMG 512 на
Janitza е особено подходящ за мониторинг на качеството на електрическата енергия, в съответствие с актуалните стандарти (EN 50160, IEEE519 или
EN 61000-2-4).

• Клас на точност на измерване на активната енергия - 0,2.

Качество на
електрическата енергия

Ползи за клиента

• Анализ на четни и нечетни хармоници,
до 63-ти, за (U, I, P, Q);
• Интерхармоници (U, I), коефициент на
изкривяване THD-U / THD-I / TDD;
• Измерване на съставните с права, обратна и нулева последователност;
• Небаланс, посока на въртене на полето, коефициент на амплитудата на
напрежението [отношение на максималната стойност към ефективната
(средноквадратичната) стойност];
• Измерване на колебанията на мрежата, съгл. DIN EN 61000-4-15;
• Регистриране и запаметяване на преходни процеси (> 39 µs);
• Краткотрайни прекъсвания (от 10 ms),
визуализирани чрез ефективните
стойности и форми на вълната.

• Пълна прозрачност от високо към
ниско напрежение;
• Сигурно, самостоятелно оперативно управление на ниво ниско напрежение;
• Автоматично определяне състоянието на мрежата за всеки възел;
• Оптимално използване на съществуващата инфраструктура;
• Ниското напрежение става интелигентно;
• Системните решения могат да се
разширяват модулно;
• Мултифункционално свързване към
контролния център;
• Свеждане до минимум времената на
прекъсване и престоите;
• По-ниски инвестиционни разходи с помощта на интелигентност.

Измерване с висока
точност
• Непрекъснато измерване на средноквадратичната стойност;
• Процес на измерване съгласно IEC
61000-4-30;
• Уредът е сертифициран за измерване с клас на точност А;
• Постоянно измерване при токовите
и напреженовите входове с честота
25 600 Hz;
• Запис на над 2000 измерени стойности за измервателен цикъл;

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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За повече информация:
www.weidbul.com
София, бул. "Св Кл. Охридски" 13
тел.: 02 / 963 25 60, sofiq@weidbul.com
Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 60
тел.: 032/ 63 64 00, plovdiv@weidbul.com
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СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД реализира
успешно иновативен проект в СПСОВ
"Кубратово" - СОФИЙСКА ВОДА АД
Фирма "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД изпълни качествено и в съкратени срокове
работите по договор за инженеринг с
предмет: „Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на система за
подаване на въздух в биобасейните на
СПСОВ "Кубратово". В обхвата на договора са включени проектиране, доставки, различни строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация.
Основно предизвикателство пред реализирането на проекта бе демонтажа на
две стари въздуходувки и монтажа на
новите - четири броя турбокомпресори
върху съществуващите строителни конструкции и изпълнението на новите въздухопроводи през технологичните отвори в
тях, при спазване на изискванията на "СОФИЙСКА ВОДА" АД и без нарушаване на
технологичния процес на работа на пречиствателната станция.
За постигането на максималната заложена в договора енергийна ефективност са монтирани четири броя турбокомпресори тип HST40 на фирмата
SULZER, подходящи за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Благодарение на иновационната технология
за високоефективен електродвигател с
постоянни магнити (разработен от Хелзинкския технически университет) и дигитално управляеми електромагнитни лагери, турбокомпресорът ABS HST40, предлага отлична оптимизация по отношение
консумирана електро енергия - доставено количество въздух. Ефективността на
HST40 гарантира в най-голяма степен
следните показатели:
• ниска консумация на ел.енергия;
• значително намаляване на експлоатационните разходи;
• намаляване времето за престой от
изключване поради откази;
• липса на охладителна система;
• липса на мазителна система;
• факторът на мощност (cos ϕ) е 0,98,
благодарение на което отпада необходимостта от използване на ККУ.
Техническите характеристики на турбокомпресора HST40-300-1-H-4 включват:
захранващо напрежение 400 VAC; входна
мощност 300 kW; максимален ток Ima 470
A; минимален дебит ~6 000 Nm3/h; максимален дебит 14 000 Nm3/h; обхват на регулиране 43%-100%; максимални обороти
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18 000 rpm; тегло 1950 kg; околна работна температура -10°С - +45°С; максимално излъчван шум 68 dB(A).
В комплектацията на турбокомпресора е включено специално устройство с
акумулаторни батерии за поддържане на
електромагнитните лагери при отпадане
на захранващото напрежение, до спиране
на двигателя. Осъществява се мониторинг
на основните параметри, а именно: относителен дебит в %; входящо налягане kPa;
изходящо налягане kPa; изходна честота
Hz; въртящ момент Nm; ток на двигателя
А; напрежение на двигателя V; температура на двигателя °С; температура на инвертора °С; температура на входящ въздух
°С; температура на изходящ въздух °С;
температура на охлаждащ въздух °С; входяща мощност kW; диференциално налягане на филтъра kPa; дебит в Nm3/h; дебит
в m3/h; масов дебит kg/s.

Захранващите кабели са тип NYCWY
3х150+70 mm2 - по два в паралел. Тъй като
управлението на двигателите е чрез честотни инвертори, факторът на мощност
е ~1. Всички изводи в главните табла, захранващи новите въздуходувки, са оборудвани с подходяща защитна апаратура, както и с мрежови анализатори с клас на
точност 0,5, отговарящ на изискванията
на Техническото задание. Всеки един от
компресорите се управлява от собствено
PLC, като на таблото за местно управление има сензорен дисплей. Автоматичното групово управление на компресорите,
в зависимост от заданието, получено от
SCADA, е реализирано чрез отделно табло (MCU). Чрез него се осъществява
връзката със съществуващата SCADA система, за да бъдат визуализирани всички
параметри на компресорите - графично и
цифрово. Управлението - ръчно или авто-

матично на дебита на въздух се осъществява също през PLC. На изхода на всяка
въздуходувка е монтиран нов клапан за
въздух с електрическо задвижване, който
се управлява от PLC-то на системата.
Благодарение на иновативната система
на лагеруване, базирана на принципа на магнитна левитация, всеки компресор след
стартиране може да достигне максимални обороти в рамките на до 5 sec, а в
рамките на една минута може да бъде
осъществен цикъл от 30 старт/стоп-а.
Всеки един от компресорите е оборудван
с дебитомер за измерване на количеството въздух, подавано в биобасейните.
Не на последно място, освен техническите параметри на доставеното оборудване, от значение за "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е и признанието за цялостното
изпълнение на проекта от "СОФИЙСКА
ВОДА" АД:
"...По време на изпълнението на строително-монтажните работи екипът на
"СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ " АД демонстрира безупречна организация, при спазване на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, вътрешните
правила и ред на работата, а всички
дейности бяха изпълнени в периода 15
септември - 30 ноември 2016 г.
В процеса на 72 часовите проби при
експлоатационни условия, бяха постигнати резултати, по-добри от предварително декларираните от "СТАРТ
ИНЖЕНЕРИНГ" АД параметри и заложени от наша страна в Договора, благодарение на високия професионализъм и
експертност при изготвянето на техническото им предложение.
С настоящата референция потвърждаваме, че "CТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ"
АД разполага с нужния опит, ресурс и
високо квалифициран персонал, способен да предостави висококачествена
комплексна инженерингова услуга. Това
ни дава основание Дружеството да
бъде желан и надежден партньор в
бъдещи проекти..."

София 1220, ул. Локомотив №3
тел.: 02/ 936 03 73; факс: 02/ 931 07 68
office@starteng.com; www.starteng.com
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енергийна ефективност

Пестене на енергия
в пречиствателни
станции
за отпадъчни води
Б

ързата урбанизация и увеличаването на населението налагат необходимостта от качествени услуги
по третиране на отпадъчните води. Очакваното по-голямо натоварване със замърсители на пречиствателните станции обуславя нуждата от изграждането на
повече и усъвършенствани съоръжения, използващи
съвременни технологии за обработка. Това обаче неминуемо ще увеличи и потреблението на енергия в пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ), освен ако не се положат достатъчно усилия за оптимизиране на енергийната ефективност на инсталациите.
Резултатите от редица проучвания показват, че
основният консуматор на енергия в пречиствателните
станции е процесът на аериране на активната утайка.
За осъществяването му се изразходват между 30 и 80%
от общо потребяваната в ПСОВ електроенергия. Кондиционирането и обезводняването на утайки също изискват използването на значителни количества енергия.
Предварителното и първичното третиране не са толкова енергийно интензивни етапи, колкото вторичното третиране. За третичната обработка може да бъде
използвана толкова енергия, колкото при вторичното
третиране, но това се определя до голяма степен от
вида и количеството на отстраняваните замърсители
и желаното или изискваното от регулатора качество
на пречистените води.
За да може енергийните разходи да бъдат редуцирани, е необходимо операторът на пречиствателната
станция да е добре запознат със структурата на товарите и с тарифите на съответното електроразпределително дружество. По този начин постъпващите
отпадъчни води могат да бъдат съхранени за определен период и пречистването им да бъде изместено в част
от деня, в която няма пиково натоварване и цената на
електроенергията е по-ниска. В същото време трябва
да бъде определена и базова линия за енергопотребление. Това може да се постигне с извършването на енерЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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гиен одит, който да покаже кои процеси изискват енергия и в какви количества е тя.
Следващата стъпка е внедряването на активни и
пасивни мерки за енергийна ефективност. Пасивните
мерки се дефинират като лесни за изпълнение дейности, докато за активните се налага автоматизация и
оптимизация на процесите. Последният етап е отчитането, следенето и верификацията на енергопотреблението, благодарение на които операторът на ПСОВ
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може да заложи референтна стойност за консумираната енергия, да
постави цели за бъдещи подобрения
на енергийната ефективност и да
определи ключови индикатори за
резултатите от внедрените мерки.
Енергийната ефективност в системите за питейни и отпадъчни
води обикновено се изразява в зависимост от дeбита на постъпващите в станциите води. Основна разлика между двата вида системи
обаче е, че при ПСОВ делът на енергопотребление за аерация и за рециркулация на водите в системите,
свързани с отстраняването на замърсители, е много по-голям. Битовите отпадъчни води са замърсени
основно с органични и хранителни
вещества (предимно азот и фосфор).
От това следва, че значителна част
от консумацията на енергия в ПСОВ
зависи от масовото натоварване,
което, от своя страна, е свързано с
обслужвания от станцията брой
жители. Затова сравнението на
енергийната ефективност на база
натоварването се предпочита, тъй
като по този начин се отчита
съставът на отпадъчните води.

Общи мерки за
повишаване на ЕЕ
Съществуват няколко възможности за пестене на енергия, които
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могат да бъдат приложени за пречиствателни станции както за отпадъчни, така и за питейни води. Сред тях
са например подмяната на двигателите с енергийно ефективни такива
и управлението на натоварванията
на ОВК и осветителните системи. В
допълнение, повишаване на енергийната ефективност може да се постигне посредством внедряването
или обновяването на съществуваща
система за управление и събиране на
данни SCADA, която да следи и контролира потреблението на енергия,
въвеждане на мониторинг на нуждите от енергия, и когенерация.
Мерките за енергиен мениджмънт
в пречиствателните станции за
питейни води обикновено са свързани с помпите. Сред алтернативите
за подобрение в това направление е
употребата на двигатели с премийна ефективност и честотни задвижвания. Друга възможна мярка е оптимизирането с помощта на SCADA
системи и използването на специализиран софтуер. Дори подходящата
поддръжка и експлоатация на помпените системи може да спомогне за
запазване на номиналната ефективност на двигателя, помпата и цялата помпена система.
Допълнителни възможности за
енергиен мениджмънт с по-малка
ефективност са управлението на

системите за отопление и климатизация, както и монтирането на високоефективни осветителни тела.
Осигуряването на енергийно ефективни баласти за флуоресцентните
лампи и системите за ултравиолетова дезинфекция и предварително
третиране също е мярка за редуциране на енергопотреблението.
Въпреки че не са директно обвързани с енергията, мониторингът и управлението на подаващите химикали съоръжения в пречиствателните
станции също могат да допринесат
за поддържане ефективността. Осигуряването на водохранилища пък ще
позволи изпомпването в периоди с
ниско търсене за електроенергийните дружества. Гравитационното
разпределение на водата при пиково натоварване на електрическата
мрежа също може да спомогне за
получаване на стимули и намаляване на тарифата от страна на енергийните дружества.

Възможности за ПСОВ
Най-подходящите области за
енергиен мениджмънт при третирането на отпадъчни води са аерацията и изпомпването. Това включва
аерирането при биологично третиране и аеробно разлагане, както и
препомпването на регенерирана и
отпадъчна активна утайка. Освен
това, енергийни спестявания могат
да бъдат реализирани при помпените станции за входящите и изходящите потоци отпадъчни води. Както и при пречиствателните станции за питейни води, използването
на високоефективни двигатели и
честотни задвижвания е често прилагана мярка за подобряване на енергийната ефективност в ПСОВ.
Мониторингът и управлението на
разтворения кислород са от ключово значение за енергийната ефективност. Поради преоразмерено оборудване, неефективни процеси или липса на управление, количеството подаван въздух към басейните за аерация обикновено е много по-голямо от
необходимото за смесване и поддържане на биологичната активност. Освен че този излишък от
въздух представлява загуба на енергия, силно аерираните отпадъчни
води могат да доведат до проблеми,
брой 1/2017
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свързани с образуването на утайка
и унасянето на твърди частици с
потока. Преминаването от аерация
с големи мехурчета към система,
осигуряваща фини такива, може да
понижи разходите за енергия при
този процес най-малко с 25%. Контролирането на системата за аерация изисква инсталирането на разположени на уместно разстояние
един от друг датчици за разтворен
кислород и подходящо оразмерени
въздуходувки. Видът на въздуходувката – обемна, центробежна с променлива скорост или едноскоростна
центробежна, управлявана чрез лопатки, вентили или честотно задвижване, също следва да бъде оценен за конкретното приложение.
Оптимизирането на помпите и
въздуходувките също трябва да бъде
взето под внимание. От изключителна важност е операторът да знае
кои помпи и въздуходувки да използва в определени периоди.
Често прилаган подход е и разполагането на повече дифузори на входа на басейна за аерация, където
органичното натоварване е най-високо. Дифузорите по продължение на
басейна се поставят на по-големи
разстояния един от друг. По този
начин аерацията отговаря в по-голяма степен на потребността от
22

разтворен кислород, предоставяйки
повече въздух в началото на басейна и по-малко в края му, където съотношението между хранителни вещества и микроорганизми е ниско.
Друга възможност за пестене на
енергия е прилагането на периодична аерация, включваща намаляването на броя часове, през които системата работи, или редуциране на
капацитета й. Този метод изисква
временното спиране на въздушния
поток към определена зона за аерация или цикличното подаване на
въздух от една зона в друга. Дължината на цикъла може да бъде управлявана спрямо концентрацията на
разтворен кислород или да е ограничена времево. Когато се използва
концентрацията на разтворен кислород, въздушният поток трябва да
бъде прекъснат при зададена висока стойност и да бъде възстановен
при по-ниско ниво.
Количеството кислород, необходимо за поддържане на биологичните процеси в басейните за аерация,
е пропорционално на товарите от
органични вещества и амоняк в постъпващите в пречиствателната
станция отпадъчни води. Това означава, че потребността от кислород
следва денонощна структура, включваща пад през нощта и пикове сут-

рин и вечер. Периодичното изпускане на богати на амоняк потоци от
обезводняването на утайки в басейна за аерация също може да доведе
до драстично нарастване на нуждата от кислород, а разреждането с
дъждовни води – до намаляване. В
допълнение на вариращата потребност от кислород в самите отпадъчни води, ефективността на пренос
на кислород в басейна се изменя в
зависимост от променящите се
температури на въздуха и водите,
концентрацията на твърди и
повърхностно активни вещества и
др. Затова автоматизираното управление на разтворен кислород
може да доведе до реализирането на
съществени енергийни спестявания.
Изравнителните басейни също
могат да бъдат използвани за редуциране на енергийните разходи. Това
може да се осъществи чрез изместване на третирането към периоди с ниско търсене на енергия. Следва да се проучи и определи ефективността на помпите и въздуходувките, за да може най-ефективната
система да бъде натоварвана в оптималното време.
Друга добра възможност за управление на енергопотреблението в
ПСОВ предоставят процесите по
отстраняване на твърдите вещества от отпадъчните води. Използването на съоръжения, които могат
да обезводнят утайките по-ефективно, може значително да намали
разходите за третирането им. Също
така, вече са разработени редица
системи за оползотворяване на
утайките като гориво за когенерация или за намаляване на пикови натоварвания.
Метанът, генериран при анаеробното разлагане на утайките, също
може да бъде използван за когенерация или за отопление с цел пестене
на енергия в ПСОВ. С факелното
изгаряне на излишъка от газ след
загряването на утайките обикновено се губи метан, който може да бъде
оползотворен за производство на
електрическа енергия. Когато обаче той не се използва за генериране
на електроенергия или отопление,
факелното изгаряне на излишния газ
намалява емисиите на парникови
газове в атмосферата.
брой 1/2017
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Нова хибридна система Cat за производство
на електроенергия от Елтрак България
Във връзка с все по-актуалната тема за намаляването на вредните емисии в околната среда и търсенето на алтернативни източници за производство на електроенергия, Caterpillar започна предлагането на хибридни системи за монтаж на места без или с отдалечен достъп до електроразпределителната мрежа. Хибридните системи са соларни системи за производство на електроенергия, комбинирани със системи за съхранение, дизелов или газов генератор за покриване на пиковите мощности и управление на цялата система. Подходящи са за захранване на микроенергийни мрежи, напълно окомплектовани, лесно транспортируеми, готови за монтаж. Доставят се предварително проектирани и конфигурирани в
зависимост от мястото, така че монтажът да отнеме съвсем кратко време и вероятността за грешки да е минимална.
"Нашето виждане е, че в скоро време няма да се намери достатъчно надежден малък и евтин енергоизточник, който да замени дизеловите и газовите генератори. Затова считаме, че хибридните
системи, които комбинират конвенционалните и ВЕИ технологии за
производство на електроенергия, са бъдещето в краткосрочен период от 20 години.", коментират специалистите на Caterpillar
За проектирането Caterpillar използва най-модерните и точни
източници за изчисление на производителността на съответната
електрогенерираща хибридна система, спрямо мястото й на разположение. Допълнителни плюсове, наред с високото и покрито с
гаранция от производителя качество, са и добрата комбинация на
компонентите от един доставчик, възможността за надграждане
на мощностите, ниските капитални разходи за поддръжка.
В качеството си на официален дилър на Caterpillar, Елтрак България предлага хибридната система за производство на електроенергия Cat, предназначена за незабавно осигуряване на захранване в бедствени ситуации, военни приложения, малки населени места и строителни обекти.
Системата обединява в един мобилен модул фотоволтаични панели, като основен източник на захранване, модул за съхранение на
енергия и резервен генератор за електрозахранване при липса на
фотоволтаична енергия.
Основният източник на захранване са тридесет и шест фотоволтаични модула PVC295, които доставят до 10,62 kWp DC мощност. Снабдени са с автоматичен механизъм за телескопично отваряне с цел намаляване на времето за разгръщане на системата
на терен и могат да се прибират и заключват нощем за повече
сигурност. Хибридната система включва до 78 kWh капацитет за
съхранение на енергия и осигурява краткосрочно захранване, в случай че фотоволтаичните модули не могат да доставят достатъчна мощност за товара. Двупосочен инвертор Cat BDP50 осигурява
надеждно преобразуване на енергията чрез същата силова елект-

роника и системи за контрол, които се използват във верижния
булдозер с електрическо задвижване Cat D7E. Управлението на съхранението на енергия се извършва чрез интелигентни системи за
контрол на зареждането, разреждането, балансирането и измерването на заряда на батериите. В случай че фотоволтаичната система не произвежда достатъчно енергия за товара, дизеловият генератор автоматично започва да доставя допълнителна мощност.
Соларните панели Cat, които предлага Елтрак България са с
реална ефективност 21%, а батериите за съхранение на енергия
са произведени на база на цинково-въздушна технология и се състоят от компоненти, които нямат специфични изисквания за рециклиране. Поради специфичната си технология, те имат възможност за заряд/разряд до 100% и техният живот не зависи от тем-

пературата на околната среда. Това спестява допълнителните разходи за климатизация на помещението, в което ще се намират.
От 25 години Елтрак България е официален дилър на Caterpillar
за България. Фирмата е доставила над 500 дизелови агрегата и има
няколко инсталации за високоефективно комбинирано производство на електроенергия от газобутални генератори. Компанията разполага с четири търговско-сервизни центрове разположени в София, Бургас, Варна и Стара Загора и 15 мобилни сервизни специалисти, които покриват територията на цялата страна.

Елтрак България ЕООД
www.eltrakbulgaria.com
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Технологични
подобрения
в областта на
вятърната
енергетика
Т

енденцията в развитието на
вятърната енергетика е към масова, конкурентна и надеждна технология. В световен мащаб се отбелязва напредък с включване на повече
държави, увеличение на инвестициите и годишно инсталираните мощности. Технологичните подобрения
непрекъснато намаляват разходите
за енергия. Индустрията е преминала успешно както през затруднения,
така и през разширения на веригите
за доставка.
Общата насоченост в дизайна на
турбините е да се увеличава височината на кулата, дължината на лопатките и мощността. Наблюдава
се обаче значително по-бърз растеж
във височината на турбината и диаметъра на ротора, отколкото в
мощностния капацитет. Това намаление на специфичната мощност
(съотношението на капацитет към
зона на обхват) повишава значително коефициента на използване на
мощността за същите скорости на
вятъра. Основната движеща сила за
тази еволюция, която може да повлияе положително и върху цялата
система, е намаляването на разходите.
Това развитие води до появата на
ротори, проектирани за по-ниски
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скорости на вятъра, които имат още
по-малка специфична мощност, високи кули и дълги лопатки, съотнесени
към размера на генератора и още повисок коефициент на използване на
мощността. Това позволява инсталирането на вятърни турбини в области с по-ниски скорости на вятъра, които често са по-близо до
центровете на потребление, отколкото най-ветровитите места. Тъй
като чрез тази практика се избягва
изграждането на ветрогенератори
на места, на които би могло да се
повлияе на околната среда и ландшафта (морски крайбрежия, планински хребети и др.), рискът от възникване на конфликти намалява.
Напредъкът в конструкцията на
лопатките с използването на подобри материали и модерни стратегии за управление е допринесъл за
увеличаване добивите от турбините, отнесени към тяхната инсталирана мощност. От 2008 г. делът на
директно задвижващите се турбини е нараснал от 12 до 20%. Други
конструктивни варианти, по които
се работи, включват ротори от
подветрената страна на кулата и
ротори с две лопатки. Офшорните
вятърни турбини се развиват от поранните, пригодени за използване в
морето наземни модели, до специализирани турбини с по-голям размер,

като се проучват и различни компоненти като обшивки и трикраки
основи. За в бъдеще се очакват още
подобрения в това направление.
Производството на енергия с
ветрогенератори е доказан процес,
който продължава да се развива.
През следващите години вероятно
нито един от елементите на наземните турбини няма да доведе до
драстично намаление на цената на
енергията. Конструкцията и надеждността предстои да бъдат подобрявани в много аспекти, но взети
заедно тези фактори ще намалят
цената на енергията и обстоятелствата, които възпрепятстват
взимането на инвестиционни решения. При отдалечените от брега
ветрогенератори съществува поголям потенциал за намаляване на
разходите и дори е възможен технологичен пробив.
Действията, свързани с развитието на технологиите, попадат в три
основни категории – в технологиите за вятърна енергия; характеристики на вятъра и вериги за доставка, производство и монтаж. В категорията технологии за производство
на енергия от вятъра се очаква развитие в конструкцията на турбините, с което да се измени и дизайнът
на цялата система, надеждността,
поддръжката и начините на тестваброй 1/2017
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не. За втората категория – сравнителна оценка на вятърните ресурси
с прогнозните за избор на площадка, външни условия за технологията
на турбината и методи за краткосрочни прогнози.
С оглед на непрекъснато развиващите се технологии е необходимо да
се полагат непрестанни усилия за
изработването на стандарти и процедури за сертифициране. Те са от
решаващо значение за гарантиране
висока степен на надеждност и успешното внедряване на нови технологии за вятърна енергия. Важно е
също да се търсят и методи, които
имат намалена степен на въздействие върху околната среда.

Конструктивно
развитие на системите
Намаляването на разходите е
основната движеща сила за развитието на технологиите, но под внимание се взимат и мрежовата съвместимост, емисиите на шум, външният вид и съответствието с условията на площадката. Поевтиняването на компонентите, както и пости-
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гането на по-добра производителност и надеждност, водят до намаляване на цената на енергията.
Преминаването към специфични
вятърни турбини за различни експлоатационни среди изисква задълбочено разбиране на условията, при
които един ветрогенератор ще работи през целия си жизнен цикъл.
Целта е да се разработят по-рентабилни турбинни конструкции, с които да е възможно извличане на повече енергия от вятъра, да имат подълъг живот и да работят при специфични условия. Производителите
на вятърни турбини, които планират
да предлагат „пакети за студен
климат“, ще трябва да използват
специални материали и компоненти,
включително и специализирани системи за измерване, нагреватели за
компоненти и подсистеми и дори
отопление за гондолата, което да
позволи удобни условия за поддръжка
на турбината. Като противообледенителни и размразяващи системи
обикновено служат електротермични нагревателни елементи. За дълбоко замръзналите почви може да се

наложи изграждането на специални
основи.
Необходимо е разработването на
инструменти, които да намалят
натоварването върху елементите
на системата, за да се да се оптимизират специфичните режими на
работа – за разположени в морето
генератори, студен климат, тропически циклони и ниски скорости на
вятъра. Подобряването на тези инструменти изисква извършването на
много измервания на изпитателни
площадки и в реални условия.
Чрез изследователска и развойна
дейност се цели създаване на турбини с мощност от 10 до 20 MW,
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което ще тласне развитието на
технологиите към нови решения.
Това би могло да спомогне за понижаване на разходите за турбините
с мощност между 2 и 5 MW, които
се считат за подходящи за повечето приложения. Оптималното решение за наземните и офшорни генератори предстои да бъде намерено.
Допълнителното увеличаване на
размера на наземните турбини е
ограничено поради логистични пречки и разпоредби относно количествата шум и възпрепятстване на видимостта. Уголемяването на офшорните генератори ще доведе до повече
ползи. Според проучвания на ЕС изпълнението на 20 MW турбина е
технически възможно, при условие че
за фактори като материали, конструкция и възможности за управление
се отбележи значителен напредък.

Съвременни компоненти
Усъвършенстваните ротори са с
по-голям диапазон на скорости на
вятъра и имат по-висока ефективност, което вече доведе до намаляване цената на вятърната енергия.
Предвид увеличаването размера на
ротора, за да могат да бъдат разработвани нови конструкции, ще са
необходими по-гъвкави лопатки и позадълбочен анализ на тяхното функциониране по време на експлоатация.
Технологиите за намаляване на шума
са от особена важност, за да се
повиши възможността за реализира26

не на проекти на повече територии.
Възможно е разработването и на
други обещаващи технологии за подобряване системата за управление
на стъпката и ъгъла на лопатките,
техните лагери, конструкцията на
главината, материалите и технологиите за производство.
Подобрения в задвижващите агрегати могат да се постигнат чрез
цялостна оптимизация на турбината. Подобреното управление чрез
силова електроника може да редуцира натоварванията и износването
материалите. Друга алтернатива са
конструкции, в които хидравлична
система да замени механичния редуктор. Повишаването на мощността
на турбините налага използването
на по-мощна силова електроника и
подобряване на съвместимостта с
мрежата. Вследствие на това се
очаква понижаване на разходите за
преобразуване на енергия.
Материалите за поддържащите
конструкции биха могли да се изследват с цел допълнително намаляване
на разходите. Ако се използват материали с по-висока якост, отнесена към масата (например въглеродни нишки или титан), е възможно
изграждането на ротори, които да
обхващат по-големи пространства,
на по-леки генератори и предавателни механизми, с което да се намали
масата на главата на кулата. Използването на нови материали може да
предостави решения за изграждане-

то на по-високи кули и да намали
зависимостта на генераторите с
постоянни магнити от редкоземни
елементи. Свръхпроводящите генератори с директно задвижване също
предлагат подходящи решения за
намаляване на масата и размерите.
Управлението на вятърните турбини и вятърните паркове като цяло
играе важна роля за намаляване на
разходите. Индустрията претърпява преустройство по отношение на
централите – отделните турбини се
разглеждат като компоненти, които могат да бъдат проектирани и
експлоатирани на определени места
в системата. Монтирани на турбините LIDAR устройства ще предоставят информация за скорост, посока и нестационарни режими на обтичане от вятъра, което ще позволи
оптимално позициониране на ветрогенераторите спрямо промените в
настъпващия вятър. Това ще даде
възможност за постигане на по-добри резултати и намаляване на натоварванията.

Развитие на офшорните
технологии
Конструкцията на отдалечените
от брега турбини ще продължава да
се отдалечава от тази на наземните, като ще се обръща по-малко внимание на трептенията, шума и
външния вид. Непрекъснатото преоразмеряване на турбините е от
голямо значение при офшорните
технологии, тъй като вече е довело
до разбалансиране между разходите
за централата и оперативните при
увеличаване количеството на уловената енергия.
Особено внимание следва да се
обърне и на влиянието на морската
атмосфера и вълните, които упражняват различни натоварвания върху
турбината и основите. Докато реалните изисквания към вятърните
технологии в офшорните зони не
бъдат разбрани напълно, ще
продължи прилагането на консервативни методи на конструиране използване на технологии, адаптирани от други индустрии.
Турбините, ситуирани в морето,
могат да бъдат проектирани и по
различен начин от обичайните три
лопатки при наземните, например
брой 1/2017
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две лопатки, въртящи се от подветрената страна на кулата. Подобрение на променливотоковите системи или внедряване на постояннотокови е обещаващ вариант за изграждане на вътрешната мрежа на електроцентралите и свързването с
брега. Съществува необходимост от
извършване на промени в конструкцията, целящи повишаване на издръжливостта на по-широк спектър
от фактори – урагани, заледявания
и др.
Разнообразните условия на морското дъно, дълбоките води и увеличението размера на турбините ще
наложи разработването на иновации
в обшивките, въвеждане на трикраки основи, структури, базирани на
гравитацията и смукателни кесони.
Изградените от композитни материали кули и основи могат да предложат по-добра защита от корозия,
но хибридните структури от бетон
и стомана или само бетон също
имат своите предимства.

Експлоатационна
надеждност и поддръжка
Управлението на експлоатационните данни може да направи по-бързи
и евтини действията по експлоатация и поддръжка на съоръженията.
Надеждността при офшорните турбини е от изключително значение,
тъй като разходите за достъп са
високи, а понякога и атмосферните
условия не го позволяват. Минимални действия за поддръжка на място
могат да бъдат постигнати чрез
оборудване на турбините с резервна система и дистанционни решения
за наблюдение и диагностика, което
ще намали продължителността и
честотата на ремонтите. Важно е
също проектирането на офшорни
турбини, при които е възможен
достъпът при по-разнообразни метеорологични и морски условия.
Чрез диагностични методи и превантивно техническо обслужване се
осъществява корективна поддръжка,
която позволява по-редовни и ефективни прегледи на системата и
свеждане до минимум на непланираните ремонти – критичен фактор за
намаляване на разходите. Технологичният напредък в наблюдение на
състоянието и натрупването на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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повече опит при идентифициране на
показателите за аварии се очаква да
повишат ефективността на диагностицирането. Съвременните техники за мониторинг на състоянието
могат да включват системи за самодиагностициране, за реакция на
натоварвания в реално време и
възможност за индивидуално управление на турбините от наземни пунктове за наблюдение. Съчетаването
на превантивната поддръжка с подобрено прогнозиране на времето и
вятъра би помогнало на операторите да сведат до минимум производствените загуби на турбината.

Оценка на ресурсите и
избор на площадка
С нарастване височината на турбините използването на стандартни анемометри става все по-трудно, особено при офшорните генератори. Наскоро разработените технологии за дистанционно измерване
с помощта на звук, светлина или
радар и изчислителната хидродинамика за моделиране на въздушния
поток все още се нуждаят от валидиране, особено на сложни терени.
Въвеждането на дистанционно отчитане е възможно и за подобряване
контрола на гондолите на турбините. Оптимизираният избор на място на турбините в електроцентралата може да се отрази на влиянието на въздушния поток от една
турбина на друга – т. нар. „wake

effect“, което е едно от най-слабо
проучените явления в областта на
вятърната енергия. То е от особено
значение в морето, където електроцентралите се състоят от стотици турбини, поради което може да
намали количеството уловена енергия с 10% и да увеличи натоварванията на структурите и разходите за
експлоатация и поддръжка. Изключително важно е провеждането на
бъдещи проучвания за определяне на
най-подходящите местоположения, с
което да се увеличи животът на
турбините. С намаляване на загубите от ситуиране на турбините и
оптимизиране на подредбата им,
може да се увеличи общата ефективност на електроцентралата.
Полагат се усилия за стандартизиране на методите за измерване,
компютърно моделиране на ресурсите, измерване и събиране на данни
на място. Неопределеността остава най-висока при избор на нов вид
терен, например на разстояние от
брега, горски местности или такива с условия за заледявания. Необходима е допълнителна работа за разработване на методи за измерване,
моделиране и стандартизиране на
най-добрите практики. Допълнително подобрение на моделите изисква
провеждане на кампании за измерване на различни терени, за да бъде
възможно изграждането на многофункционални обекти за сложните
въздушни течения.
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 2017
Кои са новите финансово изгодни и екологични
решения?
В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи
околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля
за конкурентоспособността на една икономика. В днешни дни секторът изисква
подобряване на практиките за експлоатация на възобновяемите енергийни източници, за съхранение и спестяване на
енергия, като техническите и инженерни нововъведения са задължителни, за да
се отговори на предизвикателствата.
Тази година София отново ще бъде
място за популяризиране на устойчивите
решения в енергетиката. От 7-и до 9-и
март в София Виа Експо организира конференцията и изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ).

КОНФЕРЕНЦИЯТА
7 март
Първа сесия
Модератор: проф. Анна Аладжаджиян
•Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа - Анна Димитрова, EURELECTRIC
•Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове - Георги Чавдаров, Европейска инвестиционна банка
•Проект OrbEEt - създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и
подобряване на бизнес процесите Аглика Георгиева, Балканика Енерджи, България
•Подкрепа за развитие на иновации в
сферата на енергиите - Марияна Хамънова-Рондини, Cleantech Bulgaria (представител за InnoEnergy в България)
•BioRES: Центрове за логистика и
търговия с биомаса - Концепция за
създаване на устойчива регионална
доставка на дървесна биомаса Николай Каканаков, Национална асоциация за биомаса, България
•В4B - подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление? - проф. Анна Аладжаджиян,
Национална асоциация за биомаса,
България
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• Ноу-хау и технологии от Аржентина
в сектора възобновяема енергия - Н.
Пр. Алберто A.M. Труеба, Посолство
на Аржентина в България
Втора сесия - Геотермалната енергия и нейното приложение
Модератор: проф. Александър Георгиев
• Геотермалната енергия и нейното
устойчиво влияние. Как геотермалните ресурси допринасят за нашето
благосъстояние? - д-р Джулиет
Нюсън, Международна геотермална
асоциация
• Употреба на геотермалната енергия
в балканските страни - настоящ
статус и бъдещи перспективи - проф.
Робърт Гаврилиуч, Европейски съвет
за геотермална енергия
• Подобряване рентабилността на централите с ниско топлосъдържание турбина с 2 атмосфери налягане Стефано Консоланди , Exergy, Италия
• Преглед на бългаския геотермален
пазар - Васил Кольковски, Българска
термопомпена асоциация
• Приложението на геотермалната
енергия в Македония - проф. Саня Поповска-Василевска, Македония
Онлайн регистрация до 2 март на
http://reg.viaexpo.com/

ИЗЛОЖЕНИЕТО
Директни изложители от Австрия,
България, Германия, Италия, Дания, Литва, Чехия, Швейцария и др. ще вземат
участие. Австрия е стратегически
партньор за 8-ма поредна година. Постиженията на австрийските компании ще
се демонстрират на Австрийския павилион, реализиран с подкрепата на
Advantage Austria Sofia.
Какви продукти и услуги в областта на зелената енергетиката ще
бъдат представени?
• Хибридни системи за автономно захранване
• Най-нови технологии за отопление на
биомаса: котли на биомаса, кондензатори за отпадъчни газове, пещи и дру-

ги видове технологично оборудване за
котелни централи на биомаса. Системи с автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците
• Леки фотоволтаични покривни панели с отлични механични качества, с
новаторска структура и оптимизирано тегло за изграждането на соларни покривни централи, устойчиви на
въздействието на градушка и статично натоварване. Системи за
съхранение на енергия.
• Финансово изгодни за потребителите
системи за когенерация и тригенерация за ефективно охлаждане и оползотворяване на отпадната топлина
• Текстилни и метални въздуховоди за
равномерно разпределение на температурата в помещенията
• Различни видове термопомпи за битови и индустриални нужди (геотермални, въздушни и за отработен въздух)
• Услуга „Енергиен одит" и възможностите за поддръжка на вече изградени когенерационни централи
• Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в
производството и потреблението
на ел. енергия
• Светодиодно улично, индустриално и
офисно осветление, както и за домашна употреба. Тази година акцентът
е върху високата енергийна ефективност на най-новите 3-та и 4-та генерация тела, както и интелигентната система за управление на уличното осветление.
• Лаборатория за изпитване на
твърди биогорива, биоразградими
отпадъци и компост.

За повече информация:
www.viaexpo.com
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Технологии за
оползотворяване
на отпадна
топлина
К

акто е известно, отпадната
топлина е остатъчна енергия, генерирана в рамките на промишлен процес, която практически не се използва. Източници на отпадна топлина
могат да бъдат горещи горивни
газове, изпускани в атмосферата,
нагрети продукти, изходящи от индустриалния процес, или загрети
повърхности на оборудване. Въпреки че е трудно е да се определи
точното количество на отпадната
топлина, различни проучвания уста-
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новяват, че от 20 до 50% от консумираната в индустрията енергия в
крайна сметка се губи. Разбира се,
някои топлинни загуби са неизбежни,
но предприятията могат да ги ограничат чрез повишаване ефективността на съоръженията или внедряване на технологии за оползотворяване на отпадната топлина. Те
включват улавянето й и повторното й използване в индустриални процеси за генериране на електроенергия, подгряване на въздух, необходим
за горене, абсорбционно охлаждане,
отопление на помещения и др.

Топлообмен
Топлообменниците се използват
най-често за пренос на топлината
от горивните газове към подавания
в пещи въздух. Тъй като предварително нагретият въздух постъпва в
пещта с по-висока температура, помалка част от енергията ще трябва да бъде осигурена от използваното гориво. Най-разпространените
технологии за подгряване на въздух
с отпадна топлина са рекуператорите, регенеративните пещи и горелки, ротационните регенератори,
и пасивните нагреватели за въздух.
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Рекуператорите оползотворяват отпадната топлина от димните газове, като принципът им на работа може да се базира на излъчване, конвекция или съчетание от двете. Те се конструират от метални или
от керамични материали. Металните рекуператори се
прилагат за температури под 1093 °C, докато за оползотворяване на топлина с по-високи температури се
предпочитат тръбните керамични рекуператори.
Регенеративните пещи се състоят от две тухлени
камери, през които периодично преминават горещ и
студен въздушен поток. При преминаването на димните газове през едната камера, тухлите поглъщат топлина от тях и се загряват. След това потокът на постъпващия в пещта въздух се пренасочва да преминава през нагрятата камера. Използват се две камери,
за да може докато едната се загрява, другата да предава топлина на необходимия за горенето въздух. Посоката на въздушния поток се сменя приблизително на
всеки 20 минути. Регенераторите се използват найчесто при стъкларски и коксови пещи, както и за доменни пещи. Тези системи са особено подходящи за високотемпературни приложения със силно замърсени
горивни газове. Сред недостатъците им са големият
им размер и капиталовите разходи, които са значително
по-високи в сравнение с тези за рекуператорите.
Ротационните регенератори приличат на статичните регенератори по това, че топлопреносът се реализира чрез съхранението на топлината в порьозна среда
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и чрез редуването на горещи и студени газови потоци.
Те се състоят от въртящ се порьозен диск, разположен
напречно на два успоредни въздуховода – един за студените газове и един за горещите отпадъчни газове.
Изграденият от материал с висок топлинен капацитет
диск се върти между двата въздуховода и пренася топлина от горещия към студения. Приложението на тази
технология обикновено се ограничава за ниски и средни
температури заради термичното напрежение, създавано
от високите. Големите температурни разлики между
двата въздуховода могат да доведат до деформации,
които да предизвикат нарушаване целостта на херметичните уплътнения между диска и въздуховодите. Друго
предизвикателство при ротационните регенератори е
предотвратяването на кръстосано замърсяване между
двата газови потока, тъй като замърсителите могат
да бъдат пренесени в порьозния материал. Едно от
предимствата им е възможността да оползотворяват
и влагата от чисти газови потоци, когато дискът е
изграден от хигроскопичен материал. Освен основното
им приложение за отопление и климатизация на помещения, ротационните регенератори се използват до
определена степен и за средни температури. Разработени са и варианти за високи температури, например
за пещи за алуминий, но те не се използват често поради високата им цена.
Пасивните нагреватели за въздух са топлообменници тип газ-газ за ниски и средни температури, които
намират приложение за пещи, парни котли и др. Те могат
да бъдат два вида – пластинчати или тръбни. Пластинчатите се състоят от множество успоредно разположени пластини, формиращи канали, в които се движат
горещи и студени газови потоци. Възможността за
кръстосано замърсяване тук е по-малка, но съоръженията често са по-обемисти и скъпи в сравнение с ротационните регенератори.
На пазара се предлагат и регенеративни горелки,
които са по-опростени и компактни от регенеративните пещи или рекуператорите. Конструкцията на тези
горелки включва топлообменни повърхности, които улавят енергията от изходящия димен газ и я връщат обратно в тялото на горелката. Подобно на регенеративните пещи, горелките могат да работят по двойки. Поради малкия размер, възстановяването на топлинна
брой 1/2017
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енергия не е много високо, но пониската цена и възможността за
адаптиране в съществуващи системи правят регенеративните горелки атрактивна алтернатива за оползотворяване на отпадната топлина.

Подгряване на суровини
Най-простият пример за предварително подгряване на суровини е
загряването на питателна вода за
котли чрез икономайзер, оползотворяващ топлината от горещи димни
газове. Друга възможност включва
директния топлопренос от горивните газове към постъпващите в пещ
твърди материали. Например с цел
редуциране на енергопотреблението
в алуминиевата индустрия, отражателните пещи могат да бъдат заменени с шахтови, при които суровините се зареждат от горната
страна и се подгряват предварително от напускащите пещта димни
газове.
Докато подгряването на питателна вода за котли е често срещана практика, нагряването на материали преди топене не е толкова
разпространено. Това се дължи на
редица фактори, включително трудности в управлението на качеството на продуктите, проблеми, свързани с емисиите в околната среда, и
по-високите степен на сложност и
разходи за изграждането на усъвършенствани системи за зареждане на
пещта и оползотворяване на отпадната топлина. Въпреки това, използването на отпадна топлина за предварително подгряване на суровини
придобива по-голяма популярност
през последните няколко десетилетия. Наличните технологии и предизвикателствата варират значително в зависимост от вида на пещта
и суровините, които ще се подгряват.

Използване на отпадна
топлина с ниска
температура
Голяма част от отпадната топлина е с ниска температура. Например горивни системи като бойлери
често използват технологии, при
които димните газове са с температура между 150° и 180 °C, което
съответства на поне 460 TBtu отЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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падна топлина годишно. Големи количества отпадна топлина се
съдържат в промишлените охлаждащи води и въздух – в резултат единствено на охлаждането на компресори се получават около 18 TBtu
годишно.
Когато става дума за димни газове, значително количество топлина може да бъде възстановено,
ако съдържащите се в газовете
водни пари бъдат охладени до пониски температури. Често се поставят минимални температурни
ограничения от 120-150°C, за да се
предотвратят кондензацията и отлагането на корозивни вещества по
топлообменната повърхност. Допълнителното охлаждане на отпадъчните газове обаче позволява и
оползотворяването на латентната
топлина от изпарение. Технологии,
които осигуряват свеждане до минимум на химичните въздействия
при охлаждане на димните газове
под точката на оросяване, могат да
доведат до съществени подобрения
на енергийната ефективност, благодарение на оползотворяването на
латентната топлина от изпарение.
Проучвания показват, че ако газовете се охладят от 150 до 60 °C, ефективността може да се повиши с 3%.
В случай че охлаждането продължи
до 38 °C, оползотворяването на латентната топлина може да осигури увеличение на ефективността с
11%.
Основните проблеми, свързани с
възстановяването на нискотемпературна отпадна топлина, са три:
n корозия на топлообменната
повърхност – с охлаждането на
съдържащите се в отпадъчните
газове водни пари, част от тях
кондензират и причиняват отлагания от корозивни твърди и течни вещества по топлообменната
повърхност. Топлообменният апарат следва да бъде проектиран с
достатъчна издръжливост по
отношение на тези отлагания.
Това обикновено налага употребата на усъвършенствани материали или честа подмяна на компонентите на топлообменника, което не е рентабилно;
n необходимост от големи топлообменни повърхности – скоростта
31
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като улавянето на парите става
посредством мембрана, няма опасност те да се замърсят от газовете.
В зависимост от конструкцията
си, термопомпите могат да изпълняват две функции – да повишават
температурата на отпадната топлина или да я използват за работата на абсорбционна охладителна
система. Те намират приложение в
химическата, нефтохимическата,
целулозно-хартиената и хранителновкусовата промишленост. Повишаването на температурата на отпадната топлина може да е икономически оправдано в някои случаи, в зависимост от необходимата температурна разлика и свързаните разходи
за гориво и електроенергия.

Генериране на
електроенергия
на топлопренос е функция на топлопроводимостта на топлообменния материал, температурната
разлика между двата флуидни потока, и повърхностната площ на
топлообменника. Тъй като нискотемпературната отпадна топлина създава малък температурен
градиент, за топлопреноса се
изискват по-големи повърхности,
което ограничава топлообменниците в икономически аспект;
n намиране на приложение за нискотемпературната топлина –
възстановяването на топлина в
нискотемпературния диапазон е
обосновано, само ако тя може да
бъде оползотворена. Топлината с
ниска температура може да се
използва например за битова гореща вода, отопление на помещения и нискотемпературно нагряване в индустриални процеси.
Друга алтернатива включва използването на термопомпа за
повишаване на температурата й.
Разработени са и технологии за
генериране на електрическа енергия от топлина с ниска температура.
Сред технологиите за възстановяване на нискотемпературна отпадна топлина са икономайзерите
за дълбоко охлаждане, кондензните
икономайзери с индиректен или ди32

ректен контакт, както и наскоро
разработените кондензатори с
транспортна мембрана. Икономайзерите за дълбоко охлаждане са проектирани да понижат температурата на газовете до 65-71 °C и да
издържат на отлагащия се по
повърхността им киселинен кондензат. Използването на технологията
с индиректен контакт охлажда газовете до 38-43 °C. В този диапазон водните пари в газовете кондензират почти напълно. Икономайзерите с индиректен контакт са кожухотръбни топлообменници, които
могат да бъдат конструирани от
неръждаема стомана, стъкло, тефлон и др. Възстановяването на
отпадна топлина с директен контакт включва смесване на процесната пара и охлаждащата течност.
Тъй като тези системи нямат топлопреносна повърхност, с използването им се избягват някои от ограниченията на апаратите с индиректен контакт. Един от недостатъците на тази технология обаче е
рискът водата да се замърси с вещества от отпадъчните газове.
Кондензаторите с транспортна
мембрана улавят водните пари от
димните газове при температури
над точката на оросяване чрез капилярна кондензация, след което ги
връщат в питателната вода. Тъй

Производството на електроенергия обикновено включва използването на отпадната топлина от котли, която създава механична енергия за задвижването на електрически генератор. Технологиите за това
са познати отдавна, но се разработват и нови, чрез които може да
се осъществи директно генериране на електроенергия от отпадната топлина. Такива са методите на
термоелектрично и пиезоелектрично производство например. Когато
се обмисля внедряването на технология за получаване на електроенергия от отпадна топлина, следва да
бъдат отчетени термодинамичните ограничения при различните
температури. Ефективността на
производството на електрическа
енергия силно зависи от температурата на източника на отпадна
топлина. По принцип възможността
за получаване на електроенергия е
ограничена само до източници на
отпадна топлина със средна до
висока температура. С напредъка
на технологиите обаче вече е осъществимо и генерирането при ниски температури. Макар максималната ефективност в тези случаи да е
малка, системите от този тип все
пак могат да се окажат икономически изгодни за възстановяването на
големи количества енергия от отпадна топлина.
брой 1/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

Съхранение
на радиоактивни
отпадъци
Р

адиоактивните отпадъци се генерират в резултат на голямо разнообразие от дейности, свързани с
различни радиоактивни материали,
например функционирането на атомни електроцентрали, употребата на
запечатани радиоактивни източници в индустрията, използването на
изкуствени радионуклиди в болници
и лаборатории, както и извеждането от експлоатация на такива
съоръжения. Физичните, химичните
и радиологичните характеристики
на отпадъците, образуващи се
вследствие на тези дейности, варират в широк диапазон.
След генериране необработените
радиоактивни отпадъци могат да
бъдат подложени на редица процеси
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преди крайното им обезвреждане
например товарене/разтоварване,
обработка и кондициониране. Между
извършването на тези операции
може да се наложи радиоактивните
отпадъци да бъдат съхранявани.
Факторите, обуславящи необходимостта от съхранение на радиоактивни отпадъци за различен период
от време, са многобройни. Сред тях
са: осигуряване на време за разпад
на радионуклидите с кратък живот
до ниво, позволяващо освобождаването на отпадъците от регулаторен контрол; събиране и натрупване на достатъчно количество отпадъци преди трансфера им до съоръжение за третиране, кондициониране или обезвреждане; намаляване
скоростта на топлоотделяне на
високоактивни отпадъци преди обез-

вреждане. Съхранението може да е
и дългосрочно решение за държавите, които не разполагат с подходящо съоръжение за обезвреждане на
радиоактивни отпадъци.
Периодът на съхранение може да
е в рамките на няколко дни, седмици
или месеци, когато става въпрос за
разпад или складиране преди транспортиране. По-продължително съхранение (много години) се изисква в
случаите на охлаждане на отпадъците или при липса на алтернатива за
обезвреждането им.
Площадката за съхранение може
да бъде разположена при самия източник на отпадъците или да е самостоятелно централизирано предприятие. Съоръженията за складиране на радиоактивни отпадъци могат
да бъдат от обезопасени шкафове в
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лаборатории до големи площадки,
изградени за обслужване на атомни
електроцентрали.

Национални изисквания
Съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци те трябва да се
съхраняват по начин, осигуряващ
подходяща изолация от околната
среда и населението за целия планиран срок на съхранение и улесняващ
последващите етапи на управлението им. Доколкото е практически
приложимо, следва да се спазват
изискванията за пасивна безопасност, обхващащи имобилизирането
на радионуклидите и съхранението
във физически и химически стабилни контейнери.
Радиоактивните отпадъци, подлежащи на последващо освобождаване
от регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия,
трябва да се съхраняват отделно от
другите съхранявани отпадъци и да
се маркират по подходящ начин.
Съгласно Наредбата, операторът
на съоръжението за съхранение следва да разработи и прилага критерии
за приемане отпадъците, които да са
обвързани с резултатите от оценката на безопасността на съоръжението. Те трябва да съдържат като
минимум изисквания към: радионуклидния състав на опаковката на отпадъците, включително концентрацията
на радионуклиди в опаковката; мощността на еквивалентната доза
гама-лъчение на повърхността и на
определените разстояния от стените на контейнера; химичните, физичните, механичните и биологичните
свойства на формата на отпадъците; и размерите и способностите на
контейнера да запазва механичната
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си цялост и да осигурява изолацията
на радиоактивните отпадъци при
нормални и аварийни условия и за
предвидения период на съхранение.
Отпадъците се приемат за съхранение само в случай, че отговарят на
критериите за приемане при проверка на придружаващата ги документация. Лицензиантът на съоръжението
за съхранение трябва да има установени процедури, за да извърши проверка на място за определяне на съответствието на отпадъците с определените критерии за приемане. Ако
радиоактивните отпадъци не отговарят на критериите за приемане,
лицензиантът изисква прилагане или
предприема мерки за отстраняване
или компенсиране на несъответствието или отказва приемането им.
Операторът на съоръжението трябва да следи за състоянието на съхраняваните отпадъци, включително,
когато е приложимо чрез тестове,
измервания и вземане на проби.

Малки съоръжения за
съхранение
Неголеми количества радиоактивни отпадъци, съдържащи радионуклиди с относително кратък живот
обикновено се транспортират до
малки съоръжения за съхранение, в
които могат да бъдат извършвани и
операции по третиране, например
компактиране с малка сила. Съхранението на една централизирана, вместо на множество площадки при източниците на генериране, предлага
възможност за спазване на по-строги изисквания за безопасност и реализиране на значителни икономии.
Складираните отпадъци следва да
бъдат охарактеризирани по вид на
радионуклидите, активност, период
на полуразпад и физични, химични и
патогенни свойства, а получените
резултати трябва да бъдат документирани в инвентаризационни протоколи. Ако ще се съхраняват патогенни радиоактивни отпадъци, те трябва да бъдат предварително дезактивирани. В случай че се налага транспортирането на отпадъците до инсталация за третиране, то те трябва да бъдат опаковани в съответствие с критериите за приемане на
получаващото ги съоръжение. Те
следва да бъдат опаковани по такъв

начин, че да не са достъпни за вредители като насекоми или гризачи, тъй
като те могат да представляват
сериозен риск за безопасността. Това
важи в най-голяма степен за съхранението на биологични радиоактивни отпадъци или когато отпадъците
се складират в найлонови чували.
Практиката показва, че съхранението с цел разпад е подходящо за
отпадъци, съдържащи радионуклиди
с кратък живот – по-малко от 100
дни. Продължителността на съхранение трябва да е достатъчна, за да
се редуцира първоначалната активност до нива, позволяващи освобождаване. По време на съхранението,
както и при самото освобождаване,
следва да се спазват строги контролни мерки. Активността трябва
да бъде определена внимателно и
отпадъците, предназначени за разпад, трябва да бъдат сепарирани от
останалите от момента на генерирането им до края на периода на
разпад и финалното им обезвреждане. Следва да се извършват представителни измервания на проби, отбрани и анализирани преди освобождаването на всяка партида. При пробовземането работниците трябва
да бъдат защитени както от радиологични, така и от нерадиологични
опасности.
При малките съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци
следва да се отчетат и натоварванията в резултат от нареждането.
Дебелината на стените на контейнерите, теглото им в напълнено
състояние и посоката на редене
трябва да бъдат взети предвид още
на етап на проектиране на съоръжението. То трябва да позволява мониторинга и да осигурява възможност
за овладяване на пробиви в опаковките особено при течни отпадъци.
Ако един контейнер има признаци за
разлагане по време на съхранение,
следва да се предприемат подходящи действия, като например преглед
за потвърждаване на целостта. При
наличието на теч, отпадъците
трябва да бъдат преопаковани.
Малко съоръжение за съхранение
(в лаборатории, болници и университети) може да е просто обезопасен
шкаф, помещение, малка постройка
или контейнер. Конструкцията им
брой 1/2017
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зависи до голяма степен от свойствата, количествата и опасността на складираните материали. Зоната извън съоръжението трябва да
е с ниска посещаемост и трафик, а
местоположението му да предоставя адекватно ниво на сигурност
(един вход, липса на прозорци, здрава конструкция). Съоръжението
трябва да бъде разположено на отдалечено място от други площадки
за съхранение на взривоопасни и
запалими материали.
Необходимостта от вентилационна система за съоръжението трябва
да бъде оценена за всеки конкретен
случай. Фактори, които трябва да
бъдат отчетени, включват: потенциал за отделяне на преносими по
въздуха радиоактивни материали (например на 222Rn при съхранението на
226
Ra отпадъци), възможност за локализирано натрупване на запалими и
експлозивни газове и нужда от управление на условия като влажност,
температура и др. както за комфорта на операторите, така и за поддържане целостта на опаковките.
Може да се наложи вентилационната
система да включва и филтри с цел
предотвратяване на неконтролираното изпускане на радионуклиди в
газообразно или твърдо състояние в
околната среда.

Големи съоръжения за
съхранение
В такива съоръжения може да
постъпва голямо разнообразие от
радиоактивни отпадъци от различни източници, като проектирането
и експлоатацията им следва да са
съобразени с потенциалните опасности. Необходимо е да бъде разработена и поддържана система за проследяване на отпадъците, която да
показва точното им местоположение в склада и зоните спрямо нивото на опасност.
Контейнерите за съхранение
трябва да бъдат проектирани и изработени така, че отпадъците да
останат опаковани при всички експлоатационни условия, които биха
могли да възникнат по време на целия им жизнен цикъл. Когато контейнерът е първичната опаковка на
отпадъците, якостта и издръжливостта му трябва да отговарят на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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вида на отпадъка и очакваните концентрации на радионуклиди. Характеристиките на контейнерите
трябва да бъдат ясно специфицирани, за да се осигури безопасността
на работниците и населението в
случай на авария. Условията на средата трябва да бъдат отчетени при
проектиране на контейнерите – те
следва да са устойчиви на корозия за
целия период на съхранение. Поставянето им на повърхности, върху
които протича процес на кондензация, трябва да се избягва.
За някои видове отпадъци (особено корозивни течности) може да е
необходимо използването на контейнери с двойни стени или облицоването на пода на склада с неръждаема
стомана или друг корозионно устойчив материал. При съхранението на
течни отпадъци следва да бъде изградена и система за събиране под
контейнерите, която да дава
възможност за следене за течове.
Съгласно принципите на пасивната
безопасност течните отпадъци
трябва да бъдат трансформирани в
твърда форма възможно най-рано от
практическа гледна точка.
Когато съоръжението за съхранение е част от съществуваща атомна инсталация, изборът на площадка може да зависи от фактори, важни за основното предприятие. Извършената оценка на безопасността за главното съоръжение може да
докаже и съответствието на склада с изискванията за радиологична

защита при нормален режим на работа и при авария. Ако площадката
на съоръжението за съхранение
трябва да отговаря на по-строги
стандарти, то тогава оценката на
безопасността трябва да бъде извършена отделно.
При големите съоръжения за
съхранение на радиоактивни отпадъци, особено с висока активност,
може да се наложи инсталирането
на системи за охлаждане. Охлаждането на отпадъците трябва да е до
температура, която не надвишава
максималната проектна стойност.
При проектирането на система за
охлаждане трябва да бъдат отчетени топлинният товар на отпадъците, топлопредаващите свойства на
отпадъците, контейнерите и самото съоръжение, максималният топлинен капацитет на съоръжението
и необходимостта от ограничаване
на последствията от аварии.
Системата за мониторинг на
условията в съоръжението трябва
да включва измервания на дозите,
концентрациите на преносими по
въздуха радиоактивни материали,
нивата на свързано и свободно замърсяване на повърхностите и скоростта на неутронния поток. В контролираните зони трябва да са осигурени непрекъснато работещи инструменти, които да дават информация за дозите и да алармират при
необходимост. За мониторинг на
отделни зони следва да се използват
преносими дозиметри.
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Обезсоляване на
нефт
В

ажен етап от преработката
на суровия нефт е обезсоляването
му. Минералните соли в състава му
могат да създадат редица проблеми
при последващата обработка и рафиниране на петрола, тъй като се
отлагат по процесното оборудване
и ускоряват корозията на тръбопроводите и съоръженията. Солите
обикновено са разтворени в малки
капчици вода, които са част от
водно-нефтената емулсия. Понякога
в добитата суровина се съдържат и
кристални соли, образувани вследствие на промени на температурата и налягането, както и на изпаряването на част от водата в емулсията при преминаването на петрола през сондажния ствол и сондажното оборудване.
Нефтът, доставян от преработвателните съоръжения, трябва да
отговаря на определени критерии по
отношение на съдържанието на вода
и соли. Ето защо преди транспортирането и последващата му обработка суровият петрол се подлага на
обезсоляване.

ни соли варира, но обикновено основният по процентно съдържание компонент е NaCl (около 75%), следван
от магнезиев (прибл. 15%) и калциев
(прибл. 10%) хлорид. Допустимото
съдържание на соли в обезсоления,
готов за рафиниране продукт, зависи от изискванията на поръчителя
и спецификациите на съоръженията,
в които ще се транспортира и обработва по-нататък.

При обезсоляването на
нефт

Обезсоляващите
инсталации

солеността на лугата (соления разтвор, съдържащ се във водно-нефтената емулсия) варира в широки граници - от 5000 до 250 000 ppm (части на милион) еквивалент на натриев хлорид. Суровият нефт, в чиито
състав има 1% вода със соленост
приблизително 15 000 ppm, съдържа
около 15 кг соли на 100 куб. м (или 55
паунда на 1000 барела) чист петрол.
Химичният състав на разтворените
в нефтено-водната емулсия минерал-

използвани за премахване на минералните соли от състава на суровия
петрол, включват миксер с прясна
вода за промиване и електростатична система, чиято цел е да раздели
водната от нефтената фракция в
емулсията или да дехидратира суровия нефт до продукт с ниско
съдържание на вода. В най-базова
конфигурация обезсоляващите инсталации са едностепенни, но ако се
окаже необходима прекалено много
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вода за разреждане/промиване или
инсталацията не е в състояние да
постигне желаната ниска концентрация на соли, е препоръчително
използването на двустепенна система.

Цели на обезсоляването
и принципи на метода
В суровия петрол се съдържат
различни количества неорганични
съединения, като водоразтворими
соли, пясък, тиня, ръжда и други
твърди частици, образуващи дънна
утайка. Разтворените соли или солните кристали във водните капчици,
емулгирани в нефта, могат да доведат до запушване и корозия на подгревателите в процеса на деемулгиране, както и на дестилаторите.
Солите са вредни и за много от
катализаторите, използвани в процеса на преработване и рафиниране
на петрол. Натриевите соли предизвикват образуването на кокс в процесните пещи.
брой 1/2017
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Някои от неорганичните примеси
на суровия нефт са химически свързани, например ванадий и никел, и се
категоризират като маслоразтворими соли. Тези компоненти на нефтено-водната емулсия не могат да
бъдат отстранени чрез конвенционално обезсоляване с вода. В допълнение, от суровия петрол с високо
водно съдържание основното количество вода трябва да бъде премахнато предварително. Ето защо обезсоляването традиционно се извършва преди сепарирането на фракции. Промиването на нефта се осъществява при висока температура
и налягане с цел разтваряне, сепариране и отделяне на солите и другите примеси, които могат да бъдат
екстрахирани с вода.

Към обезсоляващата
инсталация се подават
два потока
единият е суровият нефт и/ли тежките маслени фракции, а другият –
рециклирана или прясна вода за промиване. От системата излизат два
продукта – обезсолен нефт и луга
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(технологичната вода, посредством
която са извлечени солите и водното съдържание на първичната емулсия). За рециклиране и повторна
употреба в обезсоляващите инсталации е подходяща водата, използвана в процеса на дестилация на петрола. Съгласно стандартите в петролната индустрия, целта е да се
получи продукт със съдържание на
вода по-малко от 0,3% и съдържание
на утайки по-малко от 0,015%. Концентрацията на неорганични примеси в обезсоления нефт до голяма
степен зависи от дизайна и принципа на работа на обезсоляващата
инсталация, както и от качеството
на изходната суровина.

Описание на процеса
След предварително загряване до
115–150 °C, маслената суровина се
смесва с прясна или рециклирана вода
с цел разтваряне и промиване на
солите. Смесването се извършва в
миксер със сачмени вентили, статичен миксер или комбинация от двата. Водата се отделя в сепариращ
реактор чрез добавянето на химич-

ни деемулгатори, които катализират дестабилизацията на емулсията. В декантер върху дестабилизираната емулсия се прилагат електростатични полета с висок потенциал, които стимулират коалесцирането (обединяването) на поляризираните капки солен разтвор. Полетата могат да бъдат както постоянно-, така и променливотокови, с
потенциал от 15 до 35 kV. Ефективността на сепарацията зависи от
рН, плътността и вискозитета на
суровия нефт, както и от обема вода,
използвана за промиване на даден
обем нефт.
В много петролни рафинерии се
използват повече от една обезсоляваща инсталация, както и многостепенни системи с цел постигане на
желаната чистота на продукта.
Отработената технологична вода,
съдържаща разтворени въглеводороди, свободни маслени субстанции,
разтворени соли и суспендирани
твърди частици, се обработва допълнително в пречиствателни инсталации. Някои съоръжения в процеса на
обезсоляване са оборудвани със спе-
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циални системи за промиване на
дъното, които да премахват утаените твърди вещества.

Основна цел на
обезсоляването
е да редуцира съдържанието на минерални соли в преработвания нефт
до съответните допустими нива.
Когато солеността на лугата не е
прекалено висока, деемулгирането на
суровия петрол (сепарирането на
водната от нефтената фракция) е
достатъчно, за да се получи необходимото обезсоляване, без допълнителна обработка.

Ефективността на
смесването
се определя от количеството вода
за промиване, която се смесва с лугата. Останалата вода, която не се
е смесила с разтвора, се извежда от
системата и се рециклира. Най-високата възможна ефективност на
този етап на развитие на технологиите в областта е от 70 до 85%.
Тъй като ефективността на смесване зависи от възможността за
контакт между технологичната
вода и лугата, тя варира в зависимост от количеството водни капки,
емулгирани в суровия нефт. Допълнителни фактори, влияещи върху ефективността на процеса, са: интензитетът и продължителността на
смесването, дифузионният транспорт и честотата на сблъсък на
водните капки в емулсията с капките на технологичната вода.

Необходимо е
достатъчно количество
технологична вода
за да покрие изискванията по отношение на масовия баланс за промиването на разпръснатите в емулси38

ята капки луга, за да се осигури достатъчна чистота на продукта със
съответното ниско съдържание на
соли, вода и утайки.
Качеството на водата, използвана за промиване, подлежи на контрол.
Тя трябва да е с достатъчно ниско
pH и да не съдържа повърхностно
активни вещества, за да е възможно чрез нея да се извърши дестабилизиране на нефтено-водната емулсия. Самата технологична вода е
необходимо да бъде и с достатъчно
ниско съдържание на соли, за да се
постигне желаната равновесна концентрация в остатъчната, увлечена от системата вода.

Качеството на
технологичната вода
трябва да е такова, че със състава
си самата тя да не допринася за
емулгирането. Ето защо не е препоръчително да се рециклират технологични потоци вода, съдържащи големи количества коксови частици, суспендирани твърди частици и железен
сулфид, както и емулгиран нефт,
повърхностно активни химикали, сода
каустик и т. н. Ограничаването на
съдържанието на амоняк до <200 ppm
спомага за предотвратяване на задръстването и корозията на дестилаторите и големите отклонения в
алкално-киселинния баланс на процесния флуид. За предпочитане е pH на
водата за промиване да е <9,0. Ако се
очакват по-високи стойности, е препоръчително да се предвиди добавяне на киселинни агенти за възстановяване алкално-киселинното равновесие. При високо pH е възможно да се
формират твърде стабилни емулсии,
а при стойности <6,5 да възникне
корозия в обезсоляващите съоръжения. Водата, използвана за промиване, е препоръчително да съдържа
<0,02 ppm кислород и <1 ppm флуорид
и да е с ниско съдържание на натриеви соли, твърди йони и суспендирани твърди вещества.

Рециклиране на
технологична вода
Ефективността на контакта
между технологичната вода и лугата в нефтената емулсия (или честотата на колизиите между капките
на двата флуида) е пропорционална

на броя капки технологична вода. Увеличаването на броя на капките осигурява по-ефективен контакт. За да
се постигне това при ограничено
количество/дебит на прясната вода,
към системата се подава рециклирана (пречистена) вода. Пречистената вода от втория етап на обезсоляване при дву- и многостепенните инсталации е много по-слабо
солена от емулгираната луга, така
че е подходяща и за директно рециклиране към първия етап. Тази техника е популярна като междустепенно
рециклиране. Тя изисква смесване на
рециклираната и прясната вода,
подавани към инсталацията, като в
резултат ефективността на прясната вода се намалява.
С внедряването на метода „обезсоляване с насрещен поток“
(counterflow desalting) в практиката
стана възможно въвеждането на
рециклираната вода пред смесителния клапан на едностепенните обезсоляващи инсталации, а въвеждането на прясната – в насрещните разпределителни клапани. В резултат на
това се увеличава гъстотата на
капките без повишаване солеността
на прясната вода, използвана за промиване. Важно е да се наблюдава качеството на водата при организиране на насрещни потоци рециклирана и
прясна вода. Ако рециклираната
съдържа утайки, кал или тиня, това
може да доведе до получаване на прекалено стабилна емулсия и бързо натрупване на пласт шлам. В такива
случаи е препоръчително, преди рециклирането й в системата, технологичната вода да бъде пречиствана.

Качество на
пречистената вода
Пречистената вода от изправно
работеща обезсоляваща инсталация,
с изключение на циклите по промиване на утайките, обикновено
съдържа <250 ppm нефт. При полевите обезводнители традиционно остава повече нефт в пречистената
вода в зависимост от състоянието
на преработваната суровина. По-нататъшното пречистване на водата
изисква допълнително задържане в
процесна фаза и химично третиране, които се случват извън обезсоляващия реактор.
брой 1/2017
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Суровият нефт понякога
съдържа полуразтворими
органични материали
като восъци и асфалтени, които
могат да се утаят по време на преработката и да образуват проблемни за третиране или отстраняване
утайки, както и нежелано стабилизиране на нефтено-водната емулсия.
Утаяването на восъчните частици
може да бъде контролирано посредством промяна в процесната температура и добавяне на съответните
химикали, но асфалтените обикновено представляват проблем. По дефиниция, те се утаяват във въглеводороди с молекулното тегло на пентана. Така, ако леки въглеводороди се
рециклират като отпадъчен нефтопродукт в реактор, в който се преработва асфалтов суров петрол, е
възможно да се образуват значителни количества утайки.

Аналитичните методи в
процеса на обезсоляване
варират според измерваните величини, необходимата прецизност на измерванията и наличното оборудване.
Измерването на съдържание на основен седимент и вода обикновено се
извършва посредством центрофугиране, както е описано в стандартите ASTM D-96 и ASTM D-4007. Анализът на солите в суровия петрол въз
основа на тяхната електропроводимост, дефиниран в ASTM D-3230, е
широко използван метод в процесния
мониторинг и контрола на качеството в нефтопреработката. Той дава
надеждни резултати при концентрации на соли >5 lbm/1000 bbl (5 паунда
на 1000 барела), а с по-особено внимание може да бъде използван и при
концентрации между 2 и 5 паунда на
1000 барела. При по-ниска соленост
на изходната суровина,

електропроводимостта
на нефта
става функция на водното съдържание и алкално-киселинния баланс,
както и на съдържанието на минерални соли. Тъй като йоните, на които се дължат промените в pH, са
2,6 до 4,6 пъти по-проводими от хлоридите, ефектът от малките промени в алкално-киселинния баланс до
голяма степен надминава този от
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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промяната в концентрацията на
хлоридите. Други проблеми, като
вариации в състава на солите и
нефта, също влошават надеждността на метода като индикатор за
ефективността на обезсоляващи
инсталации при ниска соленост на
пречистената вода с изключение на
случаите, в които се прилагат и
следват процедури за прецизно калибриране.
Лабораторните резултати обикновено са въз основа на анализиране
на всички хлоридни йони, преобразувайки ги в еквивалент на натриев
хлорид в паундове на 1000 барела. При
соленост по-малка или равна на 2 lbm/
1,000 bbl получаването на надеждни
и повторяеми резултати е предизвикателство. От всички познати и
прилагани методи за анализ на
съдържимите соли, методът за екстракция и анализ на разтворимите
соли се е доказал в практиката като
най-надежден.

Екстракцията и
анализът
на разтворимите соли включва разреждането на проба от суровия
нефт с ксилен и екстрахиране на
сместа с вряла дейонизирана вода.
Екстракционните фунии се поставят във водна баня с температура
60-70°C за фазово сепариране. Ако
е необходимо, сепарацията се ускорява с някой от следните методи:
окисляване, третиране с електростатични клетки или добавяне на
безхлориден дестабилизатор на
емулсията.

Водният слой
се отделя и филтрира, ако е мътен
или в него има увлечен нефт. След
това се титрува с разреден сребърен нитрат (0,01 N), с помощта на
хроматен индикатор под лампа с
нажежаема жичка. Процедурата по
титруване е известна като метод
на Мор и е описана в стандарта API
RP 45.
Ако е възможно, за определянето
на хлориди се използва йонна хроматография. Този метод е изключително точен за определянето на малки
количества хлориди, но необходимото оборудване е по-скъпо от техниката за титруване. Поради изключително малките анализирани посредством този метод количества, е
важно пробите да се пазят от замърсяване по време на анализа.

Спектрофотометрия
Друг често използван метод за
анализ в процеса на обезсоляване на
нефт е спектрофотометричното
определяне на натрий, калций и магнезий. При тази техника се използва атомна абсорбция или индуктивно свързана плазма, а методът е
точен и подлежи на автоматизиране. Негов недостатък е невъзможността да се разграничат водоразтворимите соли от тези, които съществуват първично в маслената фаза,
например метал-органични съединения или минерални утайки. Ето защо
резултатите от този метод в някои случаи не биха били показателни
за ефективността на обезсоляващата инсталация.
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