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Weishaupt предлага горелки в изпълнение 4LN за емисии на NOx <30 mg/kWh
В началото на месец март т. г. фирма Weishaupt съобщи, че вече има

серийно производство на горелки с напълно автоматична рециркулация на
димните газове за емисии на NOx<30 mg/kWh. С обхват на мощност до 22
MW, горелките изпълняват най-строгите емисионни изисквания в световен
мащаб. „Горелките се доставят като газови горелки на пропан-бутан и
природен газ и работят с вграден контролер W-FM 200. При моноблок
горелките е вградена регулираща клапа за рециркулация със стъпков мо-
тор, сензор за температура и компенсиращ маркуч. При дуоблок горелките
е инсталирана специална смесителна кутия за прецизно дозиране на от-
работените газове“, информират от Weishaupt.

Версията 4LN на горелките Weishaupt е съвместима при извънредно ниски
изисквания за вредни емисии (емисии на NOx<30 mg/kWh), като специално
настроеното смесително устройство и вграденият контролер се грижат
за надеждно запалване, стабилност на пламъка и сигурни работни харак-
теристики, допълват от компанията.

Мисия за техническа поддръжка се проведе в АЕЦ Козлодуй
Мисия за техническа поддръжка на тема „Анализ на тенденциите във

всички области на експлоатацията на АЕЦ – оперативна експлоатация,
техническо обслужване и ремонт, инженерно обезпечаване, контрол и ана-
лиз“ се проведе от 3 до 6 април т. г. в АЕЦ Козлодуй. Мисиите за техническа
поддръжка са една от програмите на Световната асоциация на ядрените
оператори (WANO) за оказване на практическа взаимопомощ и поддръжка. По
покана на АЕЦ Козлодуй в българската централа гостува екип на WANO,
ръководен от Евгений Ковальов, руските експерти Юлия Новожилова от
Атоменергоремонт и Рамис Султанов от Росенергоатом, както и предста-
вителите на Украйна Юрий Шейко и Александър Кратик. В хода на мисията
бяха обменени идеи и опит и бе извършен преглед на изпълняваните дейно-
сти в АЕЦ Козлодуй. На заключителна среща екипът на WANO определи
мисията като успешна и даде висока оценка на системата за наблюдение
на показателите, която използва атомната централа. Евгений Ковальов пред-
стави и доклад от работата на експертния екип с конкретни предложения,
които биха могли да се приложат в българската атомна централа.

Очакват се 18 000 посетители на Husum Wind 2017
Търговското изложение в областта на вятърната енергетика Husum Wind

ще се проведе между 12 и 15 септември т. г. в Хузум, Германия. Събитието
е място за среща на компаниите, предлагащи иновативни решения и съвре-
менни технологии за производство и поддръжка на вятърни турбини.

В рамките на тазгодишното издание ще бъдат обсъдени и актуални
политически и технически въпроси. Специални зони от изложението ще
бъдат посветени на офшорните вятърни турбини и интегрирането на
енергията от вятърни инсталации в електроразпределителната мрежа.
През т. г. партньорска федерална провинция на Husum Wind ще бъде Севе-
рен Рейн-Вестфалия, една от водещите в развитието на вятърната енер-
гетика, в която са съсредоточени много от доставчиците. Тази година
организаторите увеличават изложбената площ до 27 000 кв. м, като се
очаква участие в събитието да вземат около 650 компании, а броят на
посетителите да надхвърли 18 000.

Конференция на тема либерализацията на електроенергийния пазар в България
Двудневна конференция на тема либерализацията на електроенергийния

пазар – България в регионален и европейски контекст ще се проведе на 16
и 17 май т. г. в София. Събитието се организира от Националната енергийна
камара с подкрепата на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ).

Акценти на форума ще са предприетите и предстоящите стъпки, които
подкрепят развитието на енергийния сектор в България в контекста на
Югоизточна Европа и енергийните политики на Европейския съюз. Ще бъдат
обособени три дискусионни панела – първият ще се фокусира върху основни-
те гледни точки от перспективата на енергийната политика, вторият ще
представи практическата оценка на бизнеса и различните НПО, а третият
ще разгледа следващите стъпки в контекста на социалните аспекти на
реформите. Сред гостите на конференцията ще са представители на На-
родното събрание, българското правителство, регулаторните органи в
енергийния сектор, Европейската комисия, Световната банка, Агенцията за
сътрудничество между електроенергийните регулатори (ACER), както и
редица финансови институции, представители на бизнеса и др.
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ЕК публикува нов доклад за киберсигурността в енергийния сектор
Европейската комисия публикува нов доклад, изготвен от експертна

група, относно киберсигурността в енергийния сектор. В доклада се посоч-
ват областите, в които трябва да се предприемат действия за подобря-
ване на киберсигурността и управление на рисковете за енергийната

инфраструктура. Документът идентифицира стратегическите предизви-
кателства и специфични нужди за киберсигурност в енергийния сектор в
четири ключови области: управление на рискове и заплахи, киберотбрана,
устойчивост, както и капацитета и компетенциите, необходими да се
предприемат действия. Докладът предлага Европейската комисия да ана-

лизира потенциалните заплахи за киберсигурността в рамките на ЕС и как
да се бори с тях, а също така да насърчи енергийните региони на ЕС да
си сътрудничат и обменят данни за рискове относно киберсигурността.
Експертите също така предлагат създаването на регулаторна рамка, която
ще подпомогне подготовката за евентуални атаки и ще набележи мерки

за подобряване на устойчивостта на енергийната инфраструктура спрямо
възможни нарушения на сигурността.

Соларните мощности в света са се увеличили с 50% благодарение на САЩ и Китай
Инсталираните соларни мощности в световен мащаб са се увеличили с

около 50% през миналата година благодарение на големия ръст на сектора
в САЩ и Китай. Новите фотоволтаични мощности, инсталирани през 2016

г., достигат повече от 76 GW в сравнение с 50 GW, инсталирани преди
година. Китай и САЩ са първенци в класацията, като и двете страни почти
са удвоили размера на новите мощности, показват данните на SolarPower
Europe. В света понастоящем има 305 GW соларни мощности, в сравнение
с около 50 GW през 2010 г. и почти нула в началото на хилядолетието.

Великобритания е на първо място в Европа по растеж на соларната
енергия с 29% нови мощности, инсталирани през 2016 г., въпреки че за
страната това представлява спад с около 50% в сравнение с предходната
година. В Европа общото количество на инсталирани соларни мощности
премина символичния крайъгълен камък от 100 GW в началото на 2016 г.

и вече възлиза на 104 GW. Въпреки това, забавянето на ръста в Европа
накара соларния сектор да призове ЕС към определяне на по-амбициозни
цели за възобновяема енергия.

През 2016 г. в Европа са инсталирани 12,5 GW вятърни мощности
Вятърните мощности са покрили дял от 51% от всички новоинсталира-

ни енергийни източници през 2016 г., съобщават от WindEurope. През из-
миналата година на територията на 28-те държави членки на ЕС към
мрежата са свързани вятърни инсталации с обща мощност 12,5 GW – 10
923 MW на сушата и 1567 MW в морето. В момента капацитетът за
енергия от ветрогенератори в Европа възлиза на 153,7 GW. През 2016 г.

10,4% от енергийните нужди в ЕС са задоволени от енергия от вятъра.
Най-много нови мощности са инсталирани в Германия – 44%, като годината
е била рекордна и за Франция, Холандия, Финландия, Ирландия и Литва. От
WindEurope информират още, че общо възобновяемите източници са покри-
ли 86% от новоинсталираните мощности в Европа – 21,1 GW от 24,5 GW.

Инвестициите за изграждането на вятърни паркове на сушата и в морето
също са достигнали рекордна стойност през 2016 г. – 27,5 млрд. евро.
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     ежду 7 и 9 март т. г. се състоя

13-oто издание на международната

конференция за енергийна ефектив-

ност и възобновяема енергия (ЕЕ &

ВЕ), организирана от Виа Експо.

Паралелно с форума се проведоха и

конференциите Smart Cities, посвете-

на на интелигентните градове, и

Save the Planet с фокус върху управ-

лението на отпадъци. Над 40 лекто-

ри от 11 държави участваха в три-

те събития.

ЕЕ & ВЕ стартира с приветствие

от зам.-министъра на енергетиката

Константин Делисивков. Конферен-

цията включваше специална сесия,

посветена на геотермалната енер-

гия, по време на която Робърт Гав-

рилиуч от Европейския геотермален

съвет представи потенциала за

оползотворяване на геотермалната

енергия в Балканските страни и

запозна присъстващите с възможно-

стите за финансиране на такива

системи. Джулиет Нюсън от Между-

народната геотермална асоциация

обясни същността и необходимост-

та от разработването на геотер-

мални системи за топлофикационни

мрежи, а Васил Коликовски от

Българска термопомпена асоциация

обсъди отоплението с термопомпи

в страната, при което се наблюда-

ва ръст за периода 2010-2017 г. Ге-

орги Чавдаров от Европейската

инвестиционна банка представи

начини за съфинансиране на проекти

за устойчива енергия от европейс-

ките фондове.

Сред акцентите на Smart Cities бе

презентацията на гръцка компания,

реализирала пилотен проект в общи-

на Илиуполи за комплексна система

от интелигентни измервателни уре-

ди, която следи енергоинтензивнос-

тта в сградите, интегрира данни-

те за потребление на вода и газ,

предлага мониторинг и управление за

по-разумно потребление. В рамките

на Save the Planet, която премина под

знака на концепцията за кръгова

икономика, Стефани Шайдл от Евро-

пейската биогаз асоциация говори за

предимствата на анаеробното раз-

лагане на утайки от отпадъчни води

и производство на енергия от тази

суровина.

Конференцията за енергийна
ефективност и възобновяема енергия
се проведе за 13-и път в София

М

Конференцията за енергийна
ефективност и възобновяема енергия
се проведе за 13-и път в София
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Г-н Муховски, представете накратко дейността

на Би Ар Ес Болканс на читателите на сп. Енер-

джи ревю. Какви продукти и услуги предлагате на

българския пазар?

Би Ар Ес Болканс АД (BRS Balkans) е на българския пазар

от месец юли 2012 г. Компанията притежава специален

лиценз за територията на балканите за иновативна

изцяло зелена технология за реновиране на оловно-кисе-

линни батерии. Това е иновативно решение от „А до Я“,

което драстично намалява разходите с над 60% за под-

дръжка и закупуване на нови акумулатори. BRS Balkans

може да върне на пазара използваните батерии като

отново работещи такива с дългогодишна гаранция.

Бихте ли разказали по-подробно за технологията

за реновиране, която предлагате на своите клиен-

ти? В кои сектори намира приложение тя?

Използваната възможно най-съвременна технология

за реновиране на акумулаторни батерии е изцяло еко ори-

ентирана, не изхвърляща никакви вредни отпадъци в окол-

ната среда по време на процеса по обработка на бате-

риите, а и пряко редуцираща изхвърлянето на оловно-

киселинни отпадъци в природата (старите акумулато-

ри). Технологията по реновиране е приложима за много

широк кръг сектори - от най-малка фирма, разполагаща

с електрическа повдигаща техника до компании вноси-

тели и поддържащи складова техника (електрокари, па-

летоповдигащи колички, платформи и др.). Наши потен-

циални клиенти са и фирми в областта на строителна-

та и минна механизация, телекомуникационните компа-

нии и оператори, както и компании, ползващи UPS обо-

рудване, OpzS елементи, възобновяеми източници на

енергия и др.

Освен реновирането като технология, компания-

та предлага и нови тягови батерии. Какви са

техните характеристики?

Тяговите батерии, които най-често биват подлага-

ни на технологията ни, са от 160 Ah до над 1000 Ah. На

реновиране подлежат също и батерии тип AGM/VRLA 65-

80 Ah нагоре. Колкото е по-мощна една батерия, толко-

ва по-добре понася възстановителния процес.

Има макар и редки случаи, в които реновирането се

оказва невъзможно поради настъпили дълбоко необрати-

Предлагаме на пазара
всички видове услуги в
сферата на акумулаторите

Петър Муховски, маркетинг
директор в Би Ар Ес Болканс,

пред сп. Енерджи ревю

ми корозионни и сулфатизационни процеси, или лошо ка-

чество на батерията, или лоша поддръжка. Ето защо

BRS Balkans внимателно подбра за свой партньор ком-

пания с патенти в производството на качествени тя-

гови батерии с дългосрочна гаранция. От началото на

тази година станахме и ексклузивен вносител на пол-

ската марка Bater за тягови акумулатори.

При производството на 2-волтовите тягови елемен-

ти се използва специална патентована триизмерна

форма на решетката за негативната плоча, която доп-

ринася за по-доброто закрепване и задържане на нега-

тивната маса. Това, от своя страна, води до по-дългос-

рочно безпроблемно функциониране на батериите. В

раздела стационарни батерии вече можем да предложим

пълна гама стационарни батерии тип OpzS за стацио-

нарни блокове и специализираните серии SOpzS и POpzS,

подходящи за възобновяеми енергийни  източници.

Като компания, занимаваща се с акумулатори, разби-

ра се предлагаме на клиентите си и нови стартерни и

AGM батерии, за да затворим кръга от всички видове

услуги в сферата на акумулаторите.

Предлагаме на пазара
всички видове услуги в
сферата на акумулаторите
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електроенергетика

      сновната функция на елект-

рическите шкафове и табла е да

предпазват намиращите се в тях ус-

тройства от влага, вода, омаслен

въздух, корозивни пари или прах в

околния въздух. Електроапаратурата

обикновено има специфициран рабо-

тен температурен диапазон и пора-

ди тази причина поставянето й в

табла и шкафове, в които съществу-

ва риск от покачване на температу-

рата, е проблем. Отпадната топли-

на, генерирана от оборудването, е

може би най-значимият фактор, оказ-

ващ въздействие върху надежднос-

тта на компонентите. Затова е

важно още на етап проектиране да

се избере ефективна стратегия за

охлаждане на електрическите таб-

ла. Повечето охлаждащи системи

включват комбинация от методи,

като най-често използвани са есте-

ствената конвекция, принудителна-

та конвекция и климатизацията.

Охлаждане на
електрически
табла

Охлаждане на
електрически
табла

Проблеми, свързани с
температурата

Продължителността на експлоа-

тационния живот и безпроблемното

функциониране на електроапарату-

рата силно зависят от работните

условия и режими. Всеки отделен

компонент или вид електрическо

оборудване има специфицирана от

производителя максимална работна

температура, например за честот-

ни регулатори, контактори и захран-

вания тя е между 40 и 50°C, докато

за батерии граничната стойност е

по-ниска – около 30°C.

Някои от рисковете, свързани с

високите температури, включват

например неочаквано изключване на

апаратурата, тъй като производи-

телите програмират електрически-

те устройства да спрат работа при

достигането на определена стой-

ност. Повишената температура

може да доведе и до по-ниска ефек-

тивност на електрооборудването и

съответно до нежелани резултати.

Установено е, че ефективността на

честотните регулатори спада с 1%

на всеки градус над 40°C. Друга опас-

ност, произлизаща от високите

температури, е повредата на елек-

троапаратурата. Освен това про-

дължителната експозиция на по-ви-

соки от специфицираната темпера-

тури ускорява амортизацията на

оборудването. Компонентите рабо-

тят по-трудно при повишена стой-

ност на температурата, поради

което се износват по-бързо и експ-

лоатационният им живот се скъся-

ва. В редки случаи прекомерно висо-

ката температура в електрически-

те табла може да доведе до стапя-

не на оборудването и дори до възник-

ване на пожар.

Повечето производители указват

ефекта на температурата върху

техните електрически устройства

чрез фактор на влошаване на ефек-

тивността при работа в среда с

висока температура. Затова е важ-

но да се идентифицира най-чувстви-

О
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телният елемент в едно табло и

температурата вътре да се конт-

ролира спрямо неговия специфициран

температурен диапазон.

Освен високите, и ниските тем-

ператури влияят върху функциони-

рането на електроапаратурата.

Сред основните рискове, свързани

с ниските температури, е например

затрудненото стартиране на дви-

гатели и честотни регулатори,

дължащо се на загубата на смазва-

щите свойства на маслото. Ниски-

те температури оказват изявено

въздействие върху качествата на

материалите, особено върху плас-

тмаси и различни еластомери, из-

ползвани за изработването на елек-

трическите устройства. Това ги

прави опасни и ненадеждни за рабо-

та. Както е известно, водните пари

кондензират при ниски температу-

ри, а в същото време изолиращите

материали губят свойствата си.

Тази комбинация може да доведе до

образуване на електрическа дъга,

което повишава и риска от пожар в

таблото.

Топлинни товари
Първичният източник на топлина

в електрическото табло е намира-

щото се в него оборудване. Както е

известно, количеството полезна

работа, което може да извърши едно

устройство е ограничено. Следова-

телно, излишната енергия се изпус-

ка в околната среда под формата на

отпадна топлина, която повишава

температурата на въздуха в табло-

то. Например един 10 kW честотен

регулатор отделя около 300 W топ-

лина. При условие, че таблото е със

среден размер, това би повишило

температурата вътре с 1°C.

Вторичен източник на топлина в

електрическите табла е околната

среда. Когато околният въздух е с

по-висока температура, протича

топлопренос, който увеличава тем-

пературата и в таблото. Дебитът

на топлинния поток зависи от тем-

пературната разлика, конструкци-

онния материал на шкафа и изола-

цията. Слънчевата радиация може

да доведе до съществено покачва-

не на вътрешната температура,

когато става въпрос за табла, раз-

положени на открито. Степента, в

която слънчевата топлина може да

повлияе на условията в таблото,

зависи от местоположението на

таблото, изолиращото му покри-

тие, цвета и материала му, темпе-

ратурата на околната среда, влаж-

ността, състава на въздуха, над-

морската височина и характеристи-

ките на вятъра. Често в близост до

разположените на открито или зак-

рито електрически табла се нами-

ра и друго оборудване. Топлината,

отделяна от промишлени съоръже-

ния като шахтови пещи например,

също може да повиши вътрешната

температура на поставени набли-

зо шкафове с електроапаратура.

Естествена конвекция
Охлаждането посредством есте-

ствена конвекция е подходящо за

повечето приложения, при които се

генерира топлина с умерена темпе-

ратура. Възможно е температурата

в електрическите табла да надвиша-

ва околната, но да влиза в определе-

ния температурен интервал на раз-

положените вътре компоненти. От

ключово значение при използването

на този метод е осигуряването на

път за свободното преминаване на

въздушния поток. Шкафовете тряб-

ва да разполагат с достатъчно вен-

тилационни отвори в горния и дол-

ния си край, за да се създадат усло-

вия за движение на въздушните маси

и естествена тяга. Най-добрият

начин за естествена циркулация на

въздуха в таблото е изтеглянето му

отдолу нагоре.

Горните капаци на шкафовете

могат да бъдат фиксирани или под-

вижни, вентилирани или не. Въпреки

че фиксираните капаци са по-евти-

ни, те блокират достъпа от горна-

та страна и затрудняват премина-

ването на кабели и монтирането на

вентилатори. Вентилираните капа-

ци позволяват естествено отделя-

не на горещия въздух и допринасят

за охлаждането на таблото. Някои

производители предлагат вентили-

рани горни капаци с предварително

пробити дупки за инсталиране на

вентилатор, в случай че е необходим

такъв.

Един от проблемите, свързани с

вкарването на въздух в таблото, е

рискът от постъпването на прах и

други нежелани частици с него.

Жалузите са предпочитани за поста-

вяне на входните и изходните вен-

тилационни отвори при конвектив-

но охлаждане, тъй като в определе-

на степен осигуряват защита от

прах и същевременно предпазват

намиращата се в таблото електро-

апаратура.

Всеобщо възприета погрешна

представа е, че генерираната от

електрическото оборудване топли-

на не оправдава инсталирането на



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2017 15

електроенергетика

активна система за управление на

температурата в таблото. Все

още по-често прилагано от инжене-

рите решение е увеличаването раз-

мерите на таблото и/или прилага-

нето на естествена конвекция. Този

метод обаче има своите недо-

статъци и не е подходящ за редица

приложения.

Топлият въздух се издига до гор-

ната част и ако няма вентилацион-

на система, може да се стигне до

съществени температурни разлики

в различни области в електрически-

те шкафове. Така могат да се фор-

мират нежелани „горещи точки“,

които да повредят електроапарату-

рата. Липсата на активна охлажда-

ща система обуславя невъзможнос-

тта температурата в таблото да

бъде свалена до стойност под тази

на околния въздух. Това може да вло-

ши производителността на оборуд-

ването, в случай че температурата

на околната среда е по-висока от

специфицираната работна темпера-

тура.

Естествената конвекция зависи

до голяма степен от вятъра за раз-

положени на открито табла. Вслед-

ствие на това всяка промяна в ха-

рактеристиките на вятъра може да

доведе до недостатъчно охлаждане

на електрическия шкаф. В тези слу-

чаи от значение е и съставът на

въздуха. Таблата, поставени в теж-

ки работни условия, например в не-

фтохимично предприятие или мина,

не могат да бъдат охлаждани по-

средством естествена конвекция,

тъй като въздухът в таблото би се
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замърсил. Използването на филтри

при естествена конвекция е огра-

ничено, защото при прилагането на

този метод не се ползват венти-

латори, които активно да задвиж-

ват въздушните маси. Освен това

филтрите са свързани с пад на на-

лягането – колкото по-фин е

филтърът толкова по-голям е

падът. При естествено движение на

въздуха всяко препятствие води до

понижаване на дебита, т. е. за ес-

тествена конвекция могат да се

ползват само по-груби филтри.

Също така в някои приложения се

изисква електрическите табла да

са херметично затворени. В таки-

ва случаи ползването на охлаждаща

система тип затворен цикъл е задъ-

лжително.

Системи за управление
на температурата

Решенията за управление на тем-

пературата са разнообразни – от

прости вентилатори с филтър до

топлообменници и климатици. Из-

борът на решение, разбира се, зави-

си от конкретното приложение. В

зависимост от степента на слож-

ност на системата за температу-

рен контрол и от изискванията за

самото приложение, цената също

варира в широки граници. Вентила-

торите с филтър например са под-

ходящи за случаи, при които е необ-

ходимо слабо до умерено разсейване

на топлината в табла, разположени

в хладна, чиста и суха въздушна сре-

да. При екстремни и рискови условия

на средата, каквито са например в

мините и рафинериите, е необходи-

мо монтирането на специално про-

ектиран за работа в такива условия

топлообменник тип въздух-въздух

или климатик.

Топлообменниците въздух-въздух

работят на принципа на охлаждане

тип затворен цикъл. Те позволяват

охлаждане на електрическото таб-

ло без да се ползва въздух от външна-

та среда, който може да е прекале-

но горещ или замърсен. Топлообмен-

ниците са с по-ниски първоначални

инвестиционни разходи и принципно

поддръжката им е по-евтина, откол-

кото на климатиците. Съоръжения-

та тип вода-въздух обикновено се

прилагат при тежки работни усло-

вия. Те са особено подходящи за

употреба в силно замърсени среди,

при които се налага често почиства-

не или подмяна на въздушните фил-

три.

Климатиците се използват, кога-

то се изисква по-висока степен на

топлопренос и затворен цикъл на

охлаждане. Те имат заредени с хла-

дилен агент компресори, които се

управляват чрез термостат, за да

се поддържа температурата в таб-

лото в определени граници и същев-

ременно да се пести енергия между

работните цикли. Първоначалните

инвестиционни и експлоатационни-

те разходи са по-високи в сравнение

с тези на топлообменниците.

Независимо от приложението,

една ефективна система за управле-

ние на температурата повишава

надеждността и удължава експлоа-

тационния живот на електрически-

те табла, като осигурява съответ-

ствие с изискванията на оборудва-

нето, свежда до минимум прониква-

нето на замърсители, масло и влага

в шкафа, редуцира разходите, свърза-

ни с неефективно функциониране на

устройствата при високи темпера-

тури, и минимизира разходите за

поддръжка и необходимостта за

поправка или подмяна на устрой-

ствата.
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      риблизително 40% от консу-

мираната на територията на ЕС

енергия се изразходва в домакин-

ствата, като 70% от този дял се из-

ползва за отопление на помещения и

получаване на гореща вода. Голяма

част от 122-та милиона домакин-

ства в държавите членки все още се

отопляват чрез изгаряне на изкопа-

еми горива. Поради това е необходи-

мо намирането на решение, което да

позволи подобряване на енергийната

ефективност в значителна степен

и съответно редуциране консумаци-

ята на първична енергия и огранича-

ване на емисиите на въглероден

диоксид. В същото време топлоге-

нераторите трябва да предлагат

гъвкавост по отношение на монта-

жа им в различните видове сгради в

ЕС, в много от които се използват

радиатори с температура на вода-

та до 80°C. Електрическите термо-

помпи осигуряват високоефективна

алтернатива за отопление с ниски

нива на отделяни въглеродни емисии.

Една хибридна система може да

осигури вода с температура от 25

до 80°C, подходяща за всякакви ви-

дове отоплители, включително за

подово отопление и радиатори. Бла-

годарение на отличните си екологич-

ни характеристики, приложимостта

в различни видове сгради и относи-

телно ниските цени и инсталацион-

ни разходи, хибридните термопомпи

могат да допринесат към усилията

на ЕС за постигане на амбициозни-

те цели 20-20-20 – 20% редуциране

Хибридни
термопомпи

на емисиите на парникови газове в

сравнение с нивата от 1990 г.; 20%

увеличение на дяла на възобновяеми-

те източници в енергийния микс; и

20% понижение на енергопотребле-

нието до 2020 г.

Принцип на действие
Хибридните термопомпи пред-

ставляват комбинация от високое-

фективен газов котел и термопом-

па въздух-вода. Като хибридни се

дефинират системите, които осигу-

ряват енергия за отопление, охлаж-

дане и/или получаване на битова

гореща вода, благодарение на два

различни, функциониращи съвместно

енергийни източника.

Технологията на кондензните

котли позволява оползотворяването

на енергията от горивото почти без

загуби. Това е от полза както за

околната среда, така и за икономи-

ката, тъй като по-ниското потреб-

ление на енергия означава по-ниски

разходи за отопление, редуциране

използването на енергийни ресурси

и ограничаване на емисиите на

въглероден диоксид. По време на

процеса димните газове се охлаждат

до кондензиране на съдържащата се

в тях пара, като освободената при

това енергия се използва за отопле-

ние. Помпата въздух-вода е устойчив

източник на енергия, който извлича

топлина от околния въздух. В затво-

рен контур, съдържащ хладилен

агент, се създава термодинамичен

цикъл чрез изпарение, кондензация,

свиване и разширение, който води до

повишаване на температурата.

Хибридните термопомпи се пред-

лагат с различни работни режими, в

зависимост от използваните от

производителя стратегии за управ-

ление. Термопомпата може да бъде

използвана за предоставяне на топ-

линна енергия за задоволяване на по-

голямата част от нуждите за ото-

пление, а котелът да бъде включван

по време на периодите с ниски тем-

ператури на околната среда през

зимата или при пиково потребление.

В една такава система котелът и

термопомпата могат да работят

както съвместно, така и поотдел-

но.

Горещата вода се осигурява от

кондензния газов котел. Има възмож-

ност и за предварително загряване

на водата чрез термопомпата. В

такива случаи обаче е необходимо

използването на резервоар за съхра-

нение. Системата може да бъде

използвана и в комбинация със солар-

ни панели за получаване на гореща

вода.

Според резултатите от различ-

ни проучвания, с режима на съвмес-

тно функциониране на котела и

термопомпата може да се реализи-

ра подобрение на енергийната ефек-

тивност с близо 10% в сравнение с

използването само на кондензен га-

зов котел. Разходите също могат да

бъдат сведени до минимум посред-

ством динамичното превключване

от едната система на другата в

зависимост от различните темпе-

ратури на околната среда или изме-

нящите се тарифи за електроенер-

гия и газ.

Хибридни
термопомпи

П
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Като основно предимство на хиб-

ридните термопомпи обаче може да

бъде посочено редуцирането на на-

товарването на електроразпредели-

телната мрежа благодарение на

превключването от котела към

термопомпата през периоди с висо-

ка потребност от топлинна енергия.

Компоненти
Хибридните термопомпи се

състоят от три основни елемента

– външно тяло, вътрешно тяло и

кондензен газов котел. Външното

тяло, което включва задвижван с

инвертор компресор с коефициент

на модулация от приблизително 20 до

100%, предава възобновяемата енер-

гия, извлечена от околния въздух, към

вътрешното тяло. Когато има усло-

вия за частично натоварване,

външният топлообменник е преораз-

мерен и това повишава ефективно-

стта с до 30%. Външното тяло може

да бъде поставено в градината, да

се монтира на стена или на покрив,

на разстояние до 20 м от вътреш-

ното тяло.

Вътрешното тяло се инсталира

на стената зад кондензния котел.

Освен управлението на системата,

то включва и елементите за водна-

та част – разширителния съд, пом-

пата и топлообменника, който се

използва за подгряване на водата с

помощта на възобновяемата енер-

гия, извлечена от въздуха.

Кондензният газов котел се мон-

тира пред вътрешното тяло. Обик-

новено общите габарити на котела

и вътрешното тяло са еквивалент-

ни на тези на конвенционалните

инсталирани на стена котли. Това

прави хибридните помпи изключител-

но подходящи за ретрофит приложе-

ния.

Приложение и пазар
Хибридните системи са подходя-

щи както за малкомащабни приложе-

ния, например за отопление и подгря-

ване на вода за единични жилища,

така и за централно отопление и

осигуряване на битова гореща вода,

или за индустриални процеси.

Проучване на пазарното развитие

и бъдещето на хибридните термо-

помпи показва, че системите с га-

зови котли имат по-висок потенци-

ал за приложение в страни като

Обединеното кралство, Холандия и

Германия. Трябва да се има предвид,

че традиционните решения за жи-

лищния сектор, базирани на изкопа-

еми горива, се характеризират с

ниски първоначални инвестиционни

разходи за самото оборудване и

монтажа му. Следователно, за да

навлязат широко на пазара, хибрид-

ните термопомпи трябва да бъдат

оптимизирани така, че да са с кон-

курентни цени и разходи за експло-

атация. Резултатите от пазарното

проучване показват също, че чети-

ри от петте водещи производите-

ли на газови котли в Европа вече

предлагат и гама от нови продукти,

включваща 20 различни вида хибрид-

ни термопомпи.

Ефективност и
екологични
характеристики

Чрез селективното преминаване

от едно на друго гориво хибридната

термопомпа може да бъде конфигу-

рирана по такъв начин, че да рабо-

ти или с минимални разходи, или с
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най-ниски емисии на въглероден ди-

оксид. Системата може да бъде

програмирана така на база комбина-

цията от тарифите за горивата,

коефициента на полезно действие на

термопомпата и ефективността на

котела. Ефективността на използ-

ване на първичната енергия на хиб-

ридните термопомпи варира между

1,2 и 1,5, като за сравнение, в реал-

ни условия този показател при кон-

дензните газови котли е от порядъ-

ка на 0,9.

Употребата на хибридни термо-

помпи носи значителни ползи в срав-

нение с конвенционалните газови

котли и термопомпи. Те са устойчи-

во решение за отопление, тъй като

с използването им емисиите на

въглероден диоксид може да се ре-

дуцират съществено – с до 1,5 тона

годишно за битови потребители.

Спестяването на емисии на парни-

кови газове обаче зависи силно от

енергийния микс на държавата, в

която се ползва хибридната систе-

ма.

Общото количество емисии CO2

еквивалент от отопление на поме-

щения в ЕС възлиза на 750 Mt на

година, на база средно потребление

на топлинна енергия от 20 000 kWh

годишно. Ако конвенционалните

топлогенератори бъдат заменени с

хибридни термопомпени системи,

спестяванията могат да достигнат

до 200 Mt CO2 еквивалент годишно.

Технологията има потенциал за оси-

гуряване на възможност за постига-

не на целта за намаляване на емиси-

ите с 25%, тъй като е 250 пъти по-

ефективно решение, отколкото вне-

дряването на възобновяеми енергий-

ни източници във всички новопост-

роени сгради.

Хибридните термопомпи се смя-

тат за правилното решение, не само

защото комбинират две от доказа-

но най-добрите технологии по инте-

лигентен начин, но и защото са най-

достъпният източник на възобновя-

ема енергия. Около 70 до 80% от

получаваната от хибридната термо-

помпа енергия за отопление се гене-

рират от използването на въздуха

като възобновяем източник.

Предизвикателства
Въпреки че технологията вече се

предлага на пазара, пред широкото

й разпространение все още има ня-

колко предизвикателства. Трябва

да бъдат положени усилия в направ-

ление разработване на компактни

хибридни системи, които да съот-

ветстват на размерите на конвен-

ционалните котли. Необходими са

и подобрения, целящи по-лесно и

бързо интегриране на новата тех-

нология във вече съществуващи

системи.

Хибридността означава взаимо-

действие между две допълващи се

технологии. Отчитайки това, за да

достигнат хибридните помпи пълния

си потенциал, приоритетно ще

трябва да бъдат разработени усъ-

вършенствани алгоритми за управ-

ление и стратегии за автоматиза-

ция. Това ще позволи производство-

то на интелигентни системи, спо-

собни да избират горивото и режи-

ма си на работа в зависимост от

цените и/или коефициента на полез-

но действие и ефективността. Едно
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от основните предизвикателства

пред хибридните термопомпи е нуж-

дата от постигане на максимална

обща ефективност на технологии-

те, съчетано със свеждане до мини-

мум и на експлоатационните разхо-

ди, и на въздействието върху окол-

ната среда.

Трябва да се проучат и възможно-

стите за обвързване на хибридните

термопомпи с други технологии за

възобновяема енергия. Това би дове-

ло до подобряване на съотношение-

то производителност/цена, но в

същото време ще наложи необходи-

мостта от използване на решение

за съхранение на енергия. Успоредно

с развитието на системите следва

да бъдат разработени и нови стан-

дарти.

Като недостатък на хибридните

термопомпи може да се посочи

фактът, че те използват хладилен

цикъл, което винаги е свързано с риск

от изтичане на хладилен агент.

В заключение
може да се обобщи, че хибридните

термопомпи могат да бъдат смята-

ни за източника на топлина на бъде-

щето – екологосъобразен, гъвкав по

отношение на сложността на енер-

гийния микс и енергоснабдяването,

и същевременно лесен за поддръжка

и осигуряващ комфорт за крайните

потребители. Независимо от цени-

те на енергията, изменящите се

температури на околната среда и

променливите натоварвания на тер-

мопомпата, хибридната система

избира най-ефективния източник и

поддържа постоянно високо ниво на

комфорт.
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      ромишлените процеси, осъ-

ществявани в предприятията от

нефтената и газовата индустрия,

рафинериите, заводите за химикали

и електроцентралите, често включ-

ват токсични и запалими газове,

които представляват сериозен риск,

ако бъдат изпуснати в атмосфера-

та. Сероводородът и метанът са

едни от най-често отделяните и най-

опасните промишлени газове.

За да се сведе до минимум рискът

за служителите и безопасността на

завода, е необходимо да се използват

устройства за ранно предупрежде-

ние като системи за детекция на газ

например, които изискват скъпа

инфраструктура и рядко обхващат

всички потенциални точки, в които

може да възникне теч. С увеличава-

не на загрижеността за безопасно-

стта на предприятията и обще-

ствеността обаче, нараства и ин-

тересът към разширяване на обхва-

та на тези системи.

Тази загриженост насочва тен-

денцията към увеличаване обхвата

на съществуващите системи за

детекция на газ посредством без-

жични датчици, с които целта може

да бъде постигната с минимални

допълнителни инвестиции. За тази

тенденция на преминаване към без-

жични устройства допринася и ево-

люиращият Индустриален интернет

на нещата (IIoT), при който компа-

ниите не само събират повече дан-

ни от различни точки, но и вече се

специализират в стратегическото

им използване.

Основни принципи на
датчиците за газ

Един типичен газов детектор

идентифицира и следи за течове на

газ и подава електронен сигнал, на-

пример 4-20 mA, HART или Modbus

сигнал, към определена система за

пожаробезопасност, контролер, PLC

или контролна зала, които задей-

стват аларми или задават коректив-

ни действия. За токсични газове

тези сигнали означават наличие на

газ в ppm, а за запалими газове –

процента на долната граница на

взривяемост.

За детекцията на газове се изпол-

зват редица технологии. С инфрачер-

вената технология, която е една от

най-често прилаганите, се следи за

концентрацията на газа на принци-

па на инфрачервената абсорбция.

Газове като метана поглъщат ин-

фрачервената светлина при опреде-

лени дължини на вълната. Електрон-

ният модул използва това и изчисля-

ва концентрацията на газа на база

на количеството погълната светли-

на.

При електрохимичното отчитане,

друга широко прилагана технология,

се измерва концентрацията на целе-

вия газ посредством реакция с него

и генериране на електрически сигнал,

пропорционален на концентрацията

на газа. Типичният електрохимичен

сензор се състои от отчитащ елек-

трод и референтен електрод, разде-

лени със слой електролит.

Технологиите за детекция се раз-

личават по надеждност в зависи-

мост от свойствата, които измер-

ват, и вида на газовете. Електрохи-

мичните детектори например обик-

новено са по-надеждни за определе-

ни газове като сероводород, но може

да загубят от ефективността си

след продължителна експозиция.

Инфрачервените технологии, от

друга страна, са по-надеждни за

отчитане на долните граници на

взривяемост и могат да функциони-

рат добре в продължение на пет или

повече години. Освен сензорни еле-

менти, системите за детекция

включват и контролер или противо-

пожарна система с потребителски

интерфейс, алармени системи и ре-

лета, свързани към вентили, помпи

или други крайни компоненти, необ-

ходими за потискане на теча на газ,

и/или пожарогасителна инсталация.

Безжични датчици
за течове на газ

П

Безжични датчици
за течове на газ
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Архитектура на
системите за газова
детекция

Системите за газова детекция

изискват електроенергия и трябва

да са свързани към захранващ източ-

ник. Разходите за това, включващи

средствата, необходими за планира-

нето, проектирането и прокарване-

то на захранващите и сигналните

кабели, могат да са много големи. На

етап технически проект на завода

обикновено се специфицират систе-

ми за газова детекция, покриващи

всички критични точки, но обхваща-

нето им обикновено не е осъществи-

мо от финансова гледна точка. Ос-

вен това повечето от вече действа-

щите системи за газова детекция са

специфицирани преди разширявания

на заводите и повишаване на изиск-

ванията за безопасност.

Поради случили се значими аварии,

завишаване на стандартите за бе-

зопасност и остаряване на системи-

те, нуждата от по-ефективно сле-

дене за течове на газ става все по-

голяма. Използването на жични дат-

чици за задоволяване на тази по-

требност не е препоръчително не

само заради скъпото окабеляване, но

и поради изискването за простран-

ство за кабелите и другата необхо-

дима инфраструктура.

Персоналните или носими газови

детектори могат да осигурят някак-

ва възможност за защита, но обик-

новено те се характеризират с нис-

ка точност (20-25%). Затова експер-

тите препоръчват освен персонал-

ни детектори в потенциално опас-

ните зони да се използват и по-на-

деждни стационарни датчици за газ.

В допълнение, независимо дали една

компания ползва стационарни или

персонални детектори, те трябва да

са свързани в мрежа, за да могат

работниците, намиращи се в бли-

зост до опасната ситуация, също да

бъдат предупредени за нея.

Безжично свързване
Безжичната технология премахва

физичните и икономическите бари-

ери, свързани с жичните устройства

за газова детекция. Тя може да по-

зволи реализирането на до 90% спе-

стявания от разходите и времето за

инсталиране, както и засичането на

течове, които иначе могат да не

бъдат регистрирани от разположе-

ните на голямо разстояние едно от

друго жични устройства.

Почти всяка сензорна технология

може да бъде адаптирана за безжич-

ни датчици, като някои устройства

дори съчетават инфрачервената с

електрохимичната например. На

ниво датчик разликите между базо-

вата технология на жичните и без-

жичните газови детектори са мал-

ки. Използването на жични датчици

за напълно безжично приложение (без

захранващи и сигнални кабели) оба-

че не е практично, тъй като бате-

риите им ще трябва да бъдат сме-

няни на няколко месеца вместо на

няколко години.

Безжичните газови детектори

обикновено са с вградени защити,

необходими за ползването им в от-

крити или закрити опасни зони. Ус-

тройствата са с антена, чрез коя-

то се осъществява комуникацията

с приемника. Те имат и графичен

дисплей, показващ концентрацията

на газа, мрежата, калибрацията,

температурата и статуса на бате-

рията. След извършването на замер-

ване, безжичните устройства изпра-

щат сигнали до безжичен гейтуей,

който може да бъде свързан към

система за пожаробезопасност,

разпределена система за управление

или програмируем логически контро-

лер, които ги обработват. Безжич-

ните сигнали могат да използват

всеки мрежов протокол, но стандар-

тните отворени протоколи като

WirelessHART имат някои специфич-

ни предимства.

Приложение
За разлика от жичните системи

за газова детекция, изискващи скъпа

инфраструктура, безжичните реше-

ния могат да бъдат използвани на-

всякъде, където съществува риск от

възникване на теч на газ. Обикнове-

но приложенията включват дистан-

ционна и локална детекция, времен-

ни ситуации и мониторинг с цел

подобряване управлението на акти-

вите.

Безжичната газова детекция на-

мира приложение на площадки за

резервоари, в производствени пред-

приятия от нефтената и газовата

индустрия, рафинерии, газопроводи и

др. Резервоарите за съхранение са

едни от най-редовните източници на

изтичания на газ. Те винаги са раз-

положени на някакво разстояние от
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централното съоръжение, а поняко-

га и в близост до жилищни райони.

Ако вятърът духа в посока не към

датчиците, операторите може и да

не разберат за възникнал теч, дока-

то жители не се оплачат от мириз-

мата. Множеството сензори могат

да обхванат повече резервоари и

могат да бъдат свързани с общ гей-

туей.

Безжичните регистратори могат

да осигурят допълнителна защита за

работниците в рафинериите. Ако

жичната система за детекция не

отговаря на актуалните стандарти

и/или не обхваща целия завод поради

извършени разширения, служителите

и обществеността може да са в

риск. Типично приложение е включва-

нето на локален полеви PLC, управ-

ляващ вентилационна система или

задаващ команда за изключване на

база сигнал от безжичния регистра-

тор.

Тръбопроводите, по които се

транспортират въглеводородни про-

дукти до и от кладенци, резервоари,

преработващи инсталации и складо-

ви съоръжения, също често са източ-

ник на течове. Пробивите в тях не

са рядкост, тъй като помпите, вен-

тилите, фланците, тръбите и уплъ-

тненията са уязвими на стареене,

грешки при монтажа и повреди. Също

така някои от тези компоненти са

разположени под земята, което зат-

руднява още повече откриването им.

При наличие на стотици километри

тръбопроводи не е практично да се

инсталират хиляди локални детекто-

ри за течове на газ.

Използването на множество без-

жични датчици осигурява и възмож-

ност за прогнозна и превантивна

поддръжка – нещо, което жичните

системи не предлагат по рентаби-

лен начин. Измерването на фонова-

та концентрация на сероводород и

метан във въздуха и сравняването на

резултатите в рамките на опреде-

лен период може да даде възможност

за ранно засичане на проблем. Дат-

чикът ще го регистрира и ще изпра-

ти сигнал до приложение за управле-

ние на активите, което може да

проследява завишените нива на ме-

тан и/или сероводород и да ги срав-

нява с други зони или с нормите от

предходни периоди. Анализът на из-

мененията може да разкрие потен-

циално опасни тенденции достатъ-

чно рано, че да могат да бъдат пред-

приети корективни действия. Екипи

по поддръжката могат да бъдат

изпратени към засегнатите зони за

детайлно обследване и ремонтира-

не при необходимост.

Експлоатационни
проблеми

Освен базовата сензорна техно-

логия, от критично значение при

безжичния газов мониторинг са и

животът на батериите и свързано-

стта.

Експлоатационният живот е клю-

чова променлива както за разходите,

така и за техническите характери-

стики на един безжичен регистра-

тор. Колкото по-отдалечена е сле-

дената зона, толкова по-важна е

ролята на батерията в осигуряване-

то на максимална сигурност при

ниски разходи. По-новите системи

използват литиеви технологии, ко-

ито, в комбинация със слаботокови

компоненти и усъвършенствани зах-

ранващи модули, могат да удължат

живота на батерията до много над

пет години. Освен от вида на бате-

рията, експлоатационният й живот

се определя и от честотата на

подаване на сигнали и скоростта на

предаването им.

Обикновено газовите регистра-

тори могат да бъдат конфигурира-

ни така, че да изпращат отчитани-

ята на определен интервал, от ня-

колко секунди до часове или дни в

зависимост от необходимостта от

информация, желаната продължител-

ност на живот на батериите и ско-

ростта, с която датчиците могат

да събират данни. Добре обмислено-

то и подходящо разположение на

датчиците също може да удължи

живота на батериите.

Как датчиците се свързват със

системата за управление зависи от

избрания безжичен протокол. Едно

устройство, поддържащо Wire-

lessHART например, може автома-

тично да се присъедини към съще-

ствуваща HART мрежа. WirelessHART

е глобално одобрен стандарт (IEC

62591), който препоръчва сигурна,

надеждна и лесна за употреба мре-

жова технология. Един такъв кому-

никационен протокол подобрява на-

деждността, като позволява нами-

рането на най-добрите трасета за

сигналите за предоставяне на бога-

та диагностична информация за га-

зовия детектор. Поддържащите

WirelessHART датчици могат да пре-

дават информация не само за стой-

ностите на концентрацията в ppm

и процента долни граници на взривя-

емост, но и за статуса на батери-

ята, температурата и датата на

последната калибрация.
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      ървите разработени систе-

ми за управление на вятърни турби-

ни са били относително прости. Те

са използвани за съоръжения, рабо-

тещи с еднакъв ъгъл на наклона на

лопатките и постоянна скорост,

като от тях се е изисквало един-

ствено да стартират или спрат

турбината, както и да обърнат гон-

долата по посока на вятъра. Съвре-

менните турбини за вятърни парко-

ве от индустриален мащаб работят

с променливи скорост и ъгъл на на-

клона на лопатките и са значително

по-големи от тези в ранните години

от развитието на вятърната енер-

гетика. С еволюирането на съоръже-

нията системите за управлението им

също са станали доста по-сложни.

Тенденциите за постоянно уголемя-

ване на ротора и повишаване на мощ-

ността, както и стремежът за по-

нижаване цената на енергията, обус-

лавят необходимостта от усъвър-

шенстване на системите за управ-

ление. Те са от ключово значение за

осигуряване на надеждно, ефективно

и безопасно функциониране на вятъ-

рните турбини. Системите включ-

ват датчици, събиращи данни за ха-

рактеристиките на вятъра, генери-

раната енергия, вибрациите, нивото

на смазочните материали, скорост-

та на ротора и генератора и други

параметри, които впоследствие се

Модерни решения
за управление на
вятърни турбини

анализират на компютър.

Посредством алгоритми, които

обикновено са пазени в тайна от

производителите, системите за

управление задават команди на ком-

понентите на турбината – например

за смяна ъгъла на наклон на лопатка

или за задействане на спирачния

механизъм при наличие на много си-

лен вятър. Информацията се обновя-

ва няколко пъти в секунда.

Количеството на генерираната

от вятърната турбина енергия за-

виси от съотношението между ли-

нейната скорост на върха на лопат-

ката и скоростта на настъпващия

вятър, както и от ъгъла на наклон на

лопатките. В случай на вятър с нис-

ка скорост турбината работи за

максимално преобразуване на вятъ-

рната енергия в механична, т. е.

функционира при максимален коефи-

циент на мощността, благодарение

на регулирането на това съотноше-

ние. При по-високи скорости обаче

енергията от въздушния поток се

ограничава, за да се избегнат пре-

комерните натоварвания върху ро-

тора и да се предотвратят струк-

турните повреди на турбината.

Модерни решения
за управление на
вятърни турбини

П
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Пазарно търсене
Системите за управление на

вятърните турбини се считат за

важен фактор, допринасящ за пони-

жаване цената на енергията. Този

процес изисква генерирането на

максимално количество енергия (и

приходи) през целия жизнен цикъл на

турбината, което е постижимо бла-

годарение на системите за управле-

ние, позволяващи промяна на ъгъла на

наклон на лопатката с цел оптими-

зация степента на улавяне на вятъ-

ра. Освен това е необходимо и по-

стигане на баланс между производи-

телността, инвестициите и други-

те производствени разходи, включи-

телно за износването на турбината.

Данните, събрани от системата

за управление, са от изключителна

важност за анализа на това дали

турбината работи по най-добрия

начин. Операторите на вятърни

паркове обикновено търсят систе-

ми за управление, предлагащи диаг-

ностика и решения за отстранява-

не на неизправности, даващи

възможност на полевите екипи бързо

да идентифицират и елиминират

проблема. Друго търсено качество

е гъвкавостта. Сред изискванията

на клиентите на един от водещите

производители на вятърни турбини

е системата да отчита специфич-

ни за конкретната площадка харак-

теристики и ограничения, свързани

например с биоразнообразието в

дадения район.

От друга страна, все по-строги

изисквания към системите за управ-

ление на вятърните турбини имат

и операторите на електроразпреде-

лителни мрежи. Според тях решени-

ята за управление трябва да гаран-

тират безопасната и ефективна

работа на мрежата, както и посто-

янството в честотата и напреже-

нието на електроенергията, предвид

все по-големия дял консумирана енер-

гия от вятърни паркове в някои

държави.

При офшорните вятърни турбини,

които стават все по-масивни, се

очаква основен двигател за развити-

ето на системите за управление да

бъде осигуряването на безопасност.

Тенденции
През последните няколко години

пазарът е фокусиран върху оптими-

зирането на вятърните турбини

повече отвсякога, като системите

за управление играят ключова роля

в този процес. Конкуренцията меж-

ду доставчиците на решения за уп-

равление, както и изискванията, на

които турбините трябва да отго-

варят, непрекъснато нарастват.

Когато става дума за единични

вятърни турбини, основен приори-

тет на инженерите е управление-

то на натоварването. Редуциране-

то на предизвикващите умора то-

вари и ограничаването на екстре-

малните натоварвания може да

спомогне за намаляване износване-

то на компонентите и удължаване

експлоатационния живот на турби-

ната. Отчитайки това, все по-важ-

но е използването на данни от ана-

лиза на натоварванията за оптими-

зиране както на конструкцията на

елементите на турбината, така и

на системата за управление.

Една от често предлаганите фун-

кции от съвременните системи за

управление на вятърни турбини е

регулирането на ъгъла на наклон на

отделните лопатки. Големите ло-

патки често биват излагани на

вятър със силно различаваща се ско-

рост и структурни натоварвания по

дължина. Поради тази причина регу-

лирането на ъгъла на отделните

лопатки се смята за основен метод

за по-добро управление на тези не-

симетрични натоварвания.

Технологията за индивидуално

регулиране на ъгъла вече е преми-

нала етапа на първото поколение,

но за широкото й приложение все

още има бариери, свързани с при-

тесненията на производителите

относно въздействието върху зад-

вижващите механизми. С увеличава-

не размера на турбините и ползи-

те от намаляването на натоварва-

нето обаче предлагането на тази

технология по подразбиране ще

добие смисъл в икономическо отно-

шение.

Една от функциите, която вече

е стандартна при по-новите турби-

ни и която операторите намират за

полезна, е възможността отделни

турбини да работят под номиналния

си капацитет при достигане на оп-

ределена температурна граница във

вътрешността на съоръжението.

Това позволява турбина с номинал-

на мощност 2 MW да работи на 1

MW до отстраняване на проблема

и възстановяване на нормалния ре-

жим на експлоатация. В миналото

при това положение се стигаше до

пълно спиране на турбината и съще-

ствени загуби на енергия и прихо-

ди.

Друго направление, в което е по-

стигнат прогрес, е осигуряването на

възможност за функциониране на

турбините дори при насрещен вятър

с висока скорост от около 25 m/s.

Това е значително подобрение в

сравнение с предходните системи,
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които изискваха спиране на турби-

ната поради съображения за безопас-

ност.

Подобрения при по-
старите модели

Новите турбини се предлагат с

усъвършенствани системи за управ-

ление, но на пазара има търсене и за

обновяване системите на по-стари-

те машини. Един от водещите опе-

ратори на вятърни паркове рутин-

но обновява софтуера, предоставян

от производителите на турбини.

Компанията притежава около 4000

турбини, повечето от които са на

възраст над 5 години.

В зависимост от условията на

площадката, обновяването на со-

фтуера може да доведе до повиша-

ване на количеството генерирана

електроенергия през жизнения цикъл

на турбината с 1 до 5%, без същев-

ременно да се променя системата за

управление или компонентите на

турбината. Най-добрият начин да се

понижи цената на електроенергия-

та обаче е чрез внедряване на нови

алгоритми и други усъвършенства-

ни функции за управление още на

етап проектиране на турбината.

Според някои доставчици на решения

за вятърни турбини, по-доброто

интегриране на системата за управ-

ление с турбината може да редуци-

ра цената на произведената енергия

с до 10%.

Проблеми с
надеждността

Предвид сложността на системи-

те на турбините и големия брой

управлявани от тях компоненти, не

е изненадващо, че възникването на

проблеми не е изключено. Всъщност,

по мнението на някои експерти в

областта, надеждността е най-го-

лямото предизвикателство за сис-

темите за управление на вятърни

турбини. Според тях решението за

справяне с това изисква от вятър-

ната индустрия набиране на квали-

фицирани специалисти, които да

идентифицират и изяснят причини-

те за отказ на системите.

През последните години експлоа-

тационната готовност, която е

мярка за това колко надеждна е една

турбина, се е подобрила в целия сек-

тор и това дава възможност разви-

тието на системите за управление

да продължи. Модерните решения за

управление позволяват както изпроб-

ването на различни стратегии за

работа на турбините при понижена

мощност, така и разработването на

подобрения, целящи редуциране от-

казите на електрониката и датчи-

ците.

Освен издръжливите компоненти

на турбината, друг важен елемент

от надеждността е това как се

програмира системата за управле-

ние. Това може да пренасочи тенден-

цията към разработване на повече

решения за индустриално приложе-

ние.

Бъдещо развитие на
технологиите

Според експертите в сектора

усилията за усъвършенстване на

технологиите в следващите години

ще бъдат съсредоточени върху по-

добрения при поставените по тур-

бината датчици, подаващи информа-

ция към системата за управление.

По-качествени сензори ще бъдат

необходими за справянето с нато-

варванията, които ще поемат тур-

бините с по-голям ротор и по-висо-

ка номинална мощност. Те ще позво-

лят на операторите да предприемат

по-проактивен подход при експлоа-

тацията на турбините.

Цените на устройствата за те-

ледетекция, базирани на LIDAR (Light

Detection And Ranging) и SODAR (SOnic

Detection And Ranging), продължават

да са все още сравнително високи,

но с понижаването им тези техно-

логии ще намират все по-голямо

приложение. Смята се, че е възмож-

но чрез инсталирането на LIDAR

сензори на турбините например на-

товарването да се редуцира в зна-

чителна степен с приблизително 15-

20%.

Изследователите разглеждат и

възможности за функции за управле-

ние, които да намалят необходимо-

стта от регулиране ъгъла на наклон

на лопатките. Една от алтернати-

вите е инсталирането по ръба на

лопатките на малки задкрилки, по-

добни на тези при самолетите, ко-

ито да намаляват натоварването.

За да се продължи тенденцията за

намаляване на разходите, датчици-

те, алгоритмите и задвижващите

механизми, като основни компонен-

ти от системата за управление,

трябва да еволюират. Някои от ек-

спертите в сектора вярват, че раз-

витието в една област може да

доведе до прогрес и в други. Предо-

ставянето на по-качествена инфор-

мация от сензорите може да осигу-

ри по-добри възможности за управ-

ление на алгоритмите. Задвижващи-

те устройства с по-висока скорост

на отговор пък могат да спомогнат

за по-лесното постигане на балан-

са между производителност и нато-

варване.
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   се повече от изграждащите фо-

товолтаични инсталации инвести-

рат в електроцентрали от голям

мащаб. Тази нова тенденция в сек-

тора ще бъде сред темите, диску-

тирани по време на конференцията

Intersolar Europe, която ще се прове-

де в Мюнхен на 30 и 31 май т. г.

Водещи експерти ще обсъдят

възможностите за финансиране на

тези фотоволтаични централи, кои

пазари ще играят ключова роля в

бъдеще, както и значението на ин-

телигентната енергия от възобно-

вяеми източници - с други думи, ком-

бинацията от производството,

съхранението и управлението на

електроенергия. Събитието се про-

вежда успоредно с Intersolar Europe,

водещото в света изложение за

соларната индустрия и нейните

партньори (от 31 май до 2 юни). Тази

година конференцията за първи път

ще бъде ръководена от новия пред-

седател д-р Пиер-Жан Але.

Бъдещето на големите центра-

ли ще бъде основна тема на конфе-

ренцията Intersolar Europe, като ня-

колко сесии ще поставят акцент

върху този въпрос. Сесията „PV цен-

трали: технологии за прогнозиране“

ще разглежда нови технологии, на-

сочени към по-добро интегриране на

метеорологичните прогнози в ра-

ботните процеси. По време на се-

сията „PV централи: експлоатация

и поддръжка“ ще бъде обсъдено уве-

личаването на бизнес моделите,

Интелигентната
възобновяема енергия
и цифровизацията ще са
акценти на конференцията
Intersolar Europe 2017

свързани с поддръжката на фото-

волтаични централи и оптимизира-

нето на рентабилността им. Изпол-

зването на безпилотни самолети и

роботи има връзка с такива дейно-

сти, и ще бъде главна тема в сеси-

ята „PV централи: гъвкавостта и

въздействието на дроновете и ро-

ботите“.

Интелигентната
възобновяема енергия

Все повече и повече проекти за

производство на електроенергия

съчетават различни възобновяеми

източници на енергия, образувайки

хибридни електроцентрали. Сесия-

та, озаглавена „Интелигентна

възобновяема енергия: възобновяеми

хибридни системи“, ще разгледа най-

новите предизвикателства, свърза-

ни с такива инсталации. Секторът

в момента се фокусира и върху те-

мите, свързани с мрежова инфра-

структура и децентрализация, спо-

деляне, цифровизация, интелигентни

мрежи и големи данни, последната

от които е една от най-горещите

сред всички специалисти. Сесията

„Интелигентна възобновяема енер-

гия: цифровизация, енергийни облаци

и големи данни“ ще предостави задъ-

лбочен поглед към управлението и

сигурността на данните, разглеж-

дайки въпроси като например как

различните участници на пазара

могат да имат бърз, но сигурен

достъп до данните при спазване на

потребителски права за контрол.

Глобални тенденции при
финансирането за PV
индустрията

Бъдещето на традиционните до-

говори за комунални услуги и финан-

сирането на соларни централи по-

ражда допълнителни въпроси. Сек-

торът е загрижен, че нарастващо-

то влияние на рейтинговите агенции

може да постави в опасност ново-

то финансиране. Сесията „Ролята на

рейтинговите агенции/застраховки“

ще хвърли светлина върху влияние-

то на рейтинговите агенции и зас-

трахователните компании и как

техните услуги са се развили в кон-

текста на глобалното финансиране.

Пазарен анализ
Тази година SolarPower Europe

отново ще представи ексклузивно

своя доклад „Поглед към световния

пазар 2017-2021“ на конференцията

Intersolar Europe (30 май). Докладът

включва петгодишна прогноза за

световния пазар, най-новите факти

и цифри за развиващите се пазари,

но също така коментира основните

движещи сили в сектора и прогнози-

В

Интелигентната
възобновяема енергия
и цифровизацията ще са
акценти на конференцията
Intersolar Europe 2017
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ра как ще се развие пазарът в бъде-

ще. Лекторите в по-късните сесии

ще обърнат внимание на американ-

ските, азиатските и африканските

пазари. Миналата година Азия и клю-

човите пазари на Китай, Индия и

Япония са имали общо 70% дял от

световния пазар. Страни като Фи-

липините, Виетнам, Мианмар, Индо-

незия и Тайланд се очаква да реали-

зират ръст в бъдеще. Скокът в по-

треблението на електроенергия

създава положителна пазарна среда

също в Африка, особено в Нигерия,

Гана, Уганда и Кения.

Нов председател
Д-р Пиер-Жан Але ще председа-

телства конференцията за първи

път през т. г. и ще допринесе с бо-

гатия си опит и познания за секто-

ра. Д-р Але е инженер и физик, като

получава докторската си степен от

водещия френски университет Ecole

Polytechnique. Провеждал е изследва-

ния върху клетъчните технологии и

електроенергийните услуги в Sharp

Laboratories of Europe. В настоящата

си роля на оперативен мениджър в

Швейцарския изследователски и раз-

воен център CSEM (Centre Suisse

d’Electronique et de Microtechnique) той

отговаря за функционирането на

фотоволтаичните генератори, как-

то и за системата за съхранение на

електроенергия и интегрирането в

електроенергийната мрежа. Д-р Але

е член на Управителния съвет на

Европейската платформа за техно-

логии и иновации в областта на

фотоволтаиката, където ръководи

дейностите, свързани с интеграция

на PV енергия в електроенергийна-

та мрежа.

„Със съзряването на пазарите, по-

специално в Европа, дискусията за

фотоволтаиката се нуждае все пове-

че да премине от темата за разхо-

дите при производство до тази за

стойността на електроенергията.

Клетките и модулите продължават

да имат голямо значение, но в също-

то време иновациите в PV индустри-

ята са насочени към въпроси като

управление на енергията, прогнозира-

не и цифровизация. За мен ще е чест

да председателствам тази навремен-

на среща на високо равнище на сек-

тора“, обяснява Пиер-Жан Але.

Intersolar Europe и ees
Europe

Със събитията, обхващащи чети-

ри континента, Intersolar събира на

едно място експерти и компании от

цял свят с общата цел за увелича-

ване дяла на соларната енергия в

енергопотреблението. Форумът се

провежда всяка година в изложбения

център в Мюнхен, като фокусът му

е в областите на фотоволтаиката,

съхранението на енергия, отоплени-

ето с възобновяема енергия, както

и продукти и решения за интелиген-

тна енергия от ВЕИ. От основава-

нето си Intersolar Europe се е

превърнало в най-важната платфор-

ма в сектора за производителите,

доставчиците, дистрибуторите,

предоставящите услуги и партньо-

рите на световната фотоволтаич-

на индустрия.

Изложението включва и богата

съпътстваща програма – сред таз-

годишните акценти ще са специал-

на изложба „Интелигентна възобно-

вяема енергия“, френско-германско

нетуъркинг мероприятие и церемо-

нията по раздаването на наградите

Intersolar, които отбелязват десета-

та си годишнина. За първи път ка-

тегорията „Соларни проекти“ ще

включва новото направление „Проек-

ти за интелигентна възобновяема

енергия“. Церемонията ще се състои

на 31 май. Тази година за пръв път

ще бъде връчена и награда в кате-

горията „Електроразпределително

дружество в условията на енергий-

ния преход“, която ще отличи пред-

лагащите иновативни комунални

услуги компании.

Intersolar Europe се осъществява с

подкрепата на водещите соларни

индустриални асоциации – Германс-

ката соларна асоциация (BSW-Solar)

като ексклузивен партньор, Герман-

ското сдружение за соларна енергия

(DGS), Европейската федерация на

соларно-термалната индустрия

(ESTIF), Международното общество

за слънчева енергия (ISES), Платфор-

мата за фотоволтаично производ-

ствено оборудване в рамките на

Федерацията на германските инже-

нери (VDMA-PV) и SolarPower Europe.

"С 25-годишната си история

Intersolar има уникалната способност

да събира под един покрив предста-

вители на соларната индустрия от

пазарите с най-голямо влияние в

света", коментират организатори-

те от Solar Promotion. Освен в Мюн-

хен, изложението и конференцията

Intersolar се провеждат и в Сан Фран-

циско, Мумбай, Сао Паоло и Дубай.

За четвърта поредна година пара-

лелно с Intersolar Europe ще се състои

и най-мащабното изложение в Евро-

па за батерии ees Europe, което за-

едно със съпътстващата го конфе-

ренция ще покрие цялата верига на

добавената стойност на технологи-

ите за съхранение на енергия.
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 кип от учени от Университетa в

Бристол, Великобритания, разрабо-

ти технология, която използва ра-

диоактивни отпадъци за създаване

на ядрено захранвана батерия, кап-

сулирана в изкуствен диамант, и с

потенциален живот от хиляди годи-

ни. Разработката може да предложи

решения на проблеми, свързани с ра-

диоактивните отпадъци, производ-

ството на екологично чиста елект-

роенергия и продължителността на

живот на батериите.

За разлика от повечето конвенци-

онални методи за производство на

електричество, при които за гене-

рирането на ток се използва енер-

гия за придвижването на магнит по

проводникова намотка, с изкустве-

ния диамант е възможно да се про-

изведе заряд, просто когато бъде

поставен в непосредствена близост

до радиоактивен източник.

„Няма движещи се части, не се

отделят вредни емисии и не се изис-

кват действия по поддръжка – само

директно производство на електри-

чество. Чрез капсулиране на радио-

активен материал в диамантите ние

превръщаме отдавнашния проблем с

радиоактивните отпадъци в ядрено

захранвана батерия и дългосрочен

източник на чиста енергия“, обясня-

ва Том Скот, професор по материа-

лознание в университета.

Екипът демонстрира прототип на

диамантената батерия, който из-

ползва като източник на енергия изо-

топ на никела – Ni-63. Очаква се да

бъде разработена технология със

значително подобрена ефективност,

при която ще се използва въглерод-

14. Той представлява радиоактивен

изотоп на въглерода, който се гене-

рира в графитните блокове, използ-

вани за забавяне на реакциите в

ядрените централи. Изследване на

учените показва, че радиоактивни-

ят въглерод-14 се концентрира по

повърхността на тези блокове, кое-

то дава възможност по-голямата

част от него да бъде обработена и

отстранена. След това, за да се

получи ядрено захранваната батерия,

извлеченият въглерод-14 се капсули-

ра в диамант. Оползотворяването на

милионите отработени графитни

блокове по света ще намали тяхна-

та радиоактивност и ще редуцира

разходите за обезвреждането им.

Средствата, необходими за произ-

водството на диаманти, са в много

по-малък размер от тези за трети-

рането на радиоактивни отпадъци.

„Избрахме да ползваме въглерод-

14 като източник, защото той из-

лъчва радиация с малък обсег, която

бързо се абсорбира от всякакви

твърди материали. Това го прави

опасен за допир или поглъщане, но

безопасен, когато е капсулиран в

диамант, от който не се излъчват

радиоактивни лъчения. В действи-

телност, диамантът е най-твърдо-

то вещество, познато на човече-

ството, затова не съществува нищо

друго, което би могло да предложи

по-голяма защита“, коментира д-р

Нийл Фокс от Факултета по химия в

Бристолския университет.

Въпреки сравнително ниската си

мощност, продължителността на

живот на диамантените батерии

може да доведе до революция в тех-

нологиите за захранване на устрой-

ства за голям период от време. Пред-

стои да бъде взето решение за точ-

ното количество радиоактивен

въглерод, което да се съдържа в из-

точниците на енергия, но една бате-

рия, съдържаща 1 g въглерод-14, ще

произвежда 15 джаула на ден. Стан-

дартните алкални 20-грамови, непре-

зареждащи се батерии размер АА

имат капацитет 700 J/g и се изчер-

пват за около 24 часа при непрекъ-

сната употреба. С използването на

въглерод-14 на батерията ще са й

необходими 5730 години, за да дос-

тигне 50% от мощността си, кое-

то е приблизително толкова дълго,

колкото човешката цивилизация е

съществувала.

„Представяме си тези батерии да

се използват в ситуации, в които

презареждането или подмяната на

конвенционалните батерии не са

възможни. Очевидно приложение ще

се намери в електрически устрой-

ства с ниска мощност като пейсмей-

къри, сателити, дронове за големи

височини или дори космически лета-

телни апарати“, добавя проф. Скот.

Очаква се учените от НАСА да

проявят интерес към използването на

технологията при полети в космоса,

а технологичните фирми биха могли

да я включат в малки интернет уст-

ройства. Изследователите са полу-

чили финансиране за разработване на

проекта през следващите три годи-

ни, а междувременно събират предло-

жения в Туитър за възможни приложе-

ния на технологията.

Технология превръща
радиоактивни отпадъци в батерии
Технология превръща
радиоактивни отпадъци в батерии
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иновации

унизийската компания TYER Wind,

специализирана в научноизследова-

телска и развойна дейност в облас-

тта на вятърната енергия, предста-

ви проект на съвсем нов вид преоб-

разуватели, вдъхновени изцяло от

задълбочено наблюдение на природа-

та. От фирмата смятат, че чрез

подробен анализ на жестовете и

движенията при хората и животни-

те се отбелязва сериозен напредък в

областта на морфологията и биофи-

зиката. Въпреки това механиката

чувствително изостава от този

прогрес и не предлага подходящи ино-

вативни технологии за създаването

на биологично вдъхновени машини.

От компанията вярват, че предла-

гат коренна промяна в сферата на

механиката чрез 3D кинематичното

решение, което позволява превръща-

не на линейното движение в ротаци-

онно, имитирайки движенията на

различни животни. С помощта на

новата технология е разработен

преобразувател за вятърна енергия с

вертикална ос и махащи крила, кои-

то копират движението на една от

най-енергийно ефективните птици в

природата – колибрито. Според спе-

циалистите, вдъхновената от приро-

дата конструкция е високоефектив-

на и безвредна за околната среда.

Симулацията и моделирането на

конверторите са извършени с по-

мощта на изключително мощен со-

фтуер, което позволява на компани-

ята за рекордно кратко време да

представи прототип на машината,

с който да привлече внимание върху

иновативната си разработка. Пре-

образувателите все още търпят

изпитвания в реални условия относ-

но фактори като енергийна ефектив-

ност, аеродинамично поведение, ус-

тойчивост на материалите и нато-

варване, но първоначалните резулта-

ти изглеждат убедително и крива-

та на индикативната мощност и

свързаните с нея данни предстои

скоро да бъдат обявени.

Представената технология е доб-

ра илюстрация на биомимикрията,

която се занимава с адаптирането

на съществуващи в природата фор-

ми към инженерни и проектантски

предизвикателства. Учените се

опитват да приложат природните

принципи на сложни биологични сис-

теми в инженерни решения. Морфо-

логията на крилата на птиците и

възможностите за нейното прило-

жение предизвикват сериозен инте-

рес в продължение на векове, но към

момента не се наблюдава сериозен

напредък в това отношение. Още от

времето на Леонардо да Винчи чо-

вешкото общество мечтае да

пресъздаде кинематиката на крила-

та на птиците.

„Високата ефективност на преоб-

разувателите се потвърждава на

вътрешните тестове. Такава про-

изводителност е възможна благода-

рение на революционната кинемати-

ка, аеродинамичните характеристи-

ки и малкия обсег. Работа се из-

вършва и при двете посоки на дви-

жение на крилата – нагоре и надолу.

Ветрогенераторът превръща по-

демната сила и силата на съпротив-

лението в работа и поради това

натоварването върху структурата

е ограничено. Това прави машините

устойчиви на по-силни ветрове, ко-

ето от своя страна води до по-ви-

сока енергийна мощност. В резул-

тат на трептенето на крилата пре-

образувателите създават ограниче-

ни количества вихри, които затих-

ват бързо. Това позволява конверто-

рите да бъдат разположени по-

плътно в рамките на вятърната

електроцентрала“, обясняват от

TYER Wind.

Генераторът работи с постоянен

магнит, като номиналната произвеж-

дана мощност е 1 kW. Движението на

крилата се характеризира с траек-

тория, която наподобява цифрата 8,

като резултатната сила, получена

от сумата на подемната и съпроти-

вителната сила, остава винаги допи-

рателна на траекторията на крила-

та. По време на двете кратки фази

при маха на крилата аеродинамична-

та устойчивост клони към нула, тъй

като ъгълът на атака е равен на 0.

Дължината на крилото е 1,6 м, а площ-

та на обсег 3,56 кв. м. Операционна-

та информация предстои да бъде допъ-

лвана относно разрушителните ско-

рости на вятъра, но е известно, че ско-

ростта, необходима за стартиране е

3,8 м/сек, а номиналната – 10 м/сек.

Според компанията иновативните

преобразуватели за вятърна енергия

имат отличен потенциал за интегри-

ране в ландшафта и не ограничават

видимостта в значителна степен.

Освен това те не оказват въздей-

ствие върху птиците и могат да

бъдат адаптирани както за извънград-

ска, така и за градска среда.

Компания разработва
преобразувател за вятърна
енергия, имитиращ движението
на крилата на колибри

Т

Компания разработва
преобразувател за вятърна
енергия, имитиращ движението
на крилата на колибри
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