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Откриха нов учебен център за енергийна ефективност
На 16 май т. г. официално отвори врати новият учебен център за енер-

гийна ефективност и ВЕИ в Университета по архитектура, строителство

и геодезия (УАСГ). Той е част от мрежа от пет подобни лаборатории в
България, Румъния, Турция, Украйна и Чехия. Учебните програми, по които
ще се водят обученията, обхващат международните сертификационни схеми
на Институт Пасивна къща – Германия и инициативата BUILD UP Skills,
включително и програми за придобиване на квалификация по част от про-

фесия и кратки демонстрационни курсове.
Основаването и оборудването на центъра е в изпълнение на проекта

Train-to-NZEB за обучение по почти нулевоенергийни сгради, финансиран по
програма „Хоризонт 2020“. Проектът се изпълнява от международен кон-
сорциум с участието на 12 организации от 7 европейски страни под об-

щата координация на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и с
активното участие на Камарата на строителите в България.

На церемонията по откриването присъстваха домакините от УАСГ и
инициаторите от ЕнЕфект и КСБ, както и редица представители на
АУЕР, КИИП и БАИС. Присъстваха и много строителни фирми, доставчици

на материали и компоненти и центрове за професионално обучение, ко-
ито изявиха желание за сътрудничество и съвместна организация на
обучения.

Riello UPS обнови софтуера за комуникация и мониторинг PowerShield3
Riello UPS обяви новата версия на своя софтуер PowerShield3 за комуни-

кация и мониторинг на UPS Riello и сензорите за околна среда, включени
към него, съобщават от фирма Арбул 8, официален дистрибутор на компа-
нията за България. Софтуерът вече е на разположение за изтегляне от уеб

сайта на Riello UPS.
Сред новите функции и подобрения са преработен потребителски ин-

терфейс, надстройване с над 70% нов код, графичен интерфейс като нов
NetMan 204 фърмуер и Multi Power (MPW) сензорен дисплей. Новият вариант
на софтуера включва и подобрения за имейл, дневник на събитията и днев-

ник за данни, нова графична версия за MacOS и Linux, както и поддръжка
на единични UPS MPW, MDU, MTS и MSW.

PowerShield3 V. 6.0.0 е проектирана по най-модерните технологични
системи, допълват от Арбул 8.

НСИ отчете ръст в производството и доставките на твърди горива
Ръст от 4,4% в производството и 3% в доставките на твърди горива е

отчетен през февруари спрямо януари т. г. Това показват данните на На-
ционалния статистически институт (НСИ) за производството и доставки-
те на енергийни продукти в България в началото на настоящата година. За
същия период нарастват доставките и на дизелово гориво с 13,9% до 139

хил. т. Същевременно обаче намалява производството на пропан-бутанови
смеси, безоловен бензин, дизелово гориво, природен газ и електроенергия.

През февруари т. г. спрямо февруари 2016 г. е отчетен значителен ръст
в производството на твърди горива – с 22,2%, дизелово гориво – с 15,9%,
природен газ – с 83,3%, както и на електроенергия – с 9,5%. В този отче-

тен период нарастват и доставките на твърди горива с 21%, на дизелово
гориво с 29,9%, на природен газ с 19,4% и на електроенергия 14,4%.
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ЕС инвестира 22,1 млн. евро за насърчаване на взаимодействието между транспорта
и енергетиката Държавите членки на ЕС одобриха предложението на Европейската

комисия да инвестира 22,1 млн. евро в седем действия, които ще спомог-
нат за развитието на устойчива и ефективна транспортна и енергийна
инфраструктура. Те ще получат финансиране от Механизма за свързване
на Европа (МСЕ), който е един от ключовите инструменти за финансиране

на стратегията на ЕС за Енергийния съюз, предназначена за насърчаване
на растежа, заетостта и конкурентоспособността чрез целеви инфра-
структурни инвестиции на европейско равнище.

Четири от избраните действия се отнасят до приоритетите в транс-
порта, свързани с „морските магистрали“, „морските пристанища“ и „мул-

тимодалните видове транспорт“ с акценти в газовия сектор (финансира-
не от 8,8 млн. евро), два в сектора на електроенергията (финансиране от
12,3 млн. евро), а един се отнася за интелигентни мрежи с фокус върху
железопътния транспорт (финансиране от 1 млн. евро). Финансовият при-
нос на ЕС за избраните дейности е 60% от допустимите разходи, което

включва 10% бонус за синергия между двата сектора. До 2020 г. Изпълни-
телната агенция за иновации и мрежи на ЕС (INEA) ще изпълни по-голямата
част от програмния бюджет на МСЕ - 27,4 млрд. евро от общо 30,4 млрд.
евро (22,4 млрд. евро за транспорт, 4,7 млрд. евро за енергетика и 0,3 млрд.
евро за телекомуникации).

ЧЕЗ и УНСС подписаха споразумение за партньорство
ЧЕЗ и УНСС–София сключиха споразумение за стратегическо партньор-

ство в енергетиката, което цели подготовката на кадри за българския
енергиен сектор. Документът бе подписан от регионалния мениджър на
ЧЕЗ за България Карел Крал и ректора на УНСС проф. Стати Статев.

В рамките на сътрудничеството ще бъде подобрен достъпът до висше
образование по специалности в областта на енергетиката чрез популяри-
зиране и старт в кариерата, стажантски програми в дружествата от ЧЕЗ
в България, оптимизиране качеството на обучение чрез лектори, които са
доказани професионалисти в реалния сектор, повишаване на знанията и

квалификацията на специалистите от ЧЕЗ чрез обучение в УНСС и др.
„Като социално отговорна компания за нас е изключително важно да

работим в посока създаване на качествени кадри в българската енергети-
ка и развиването на образованието и учебните програми в тази сфера“,
каза Карел Крал.

ЧЕЗ има сключен договор за партньорство и с Техническия университет
в София, както и с 22 професионални гимназии от Западна България. От
миналата година дружеството участва и в първите две паралелки за дуално
обучение по електротехника в страната.

Проучват потенциала на биогаза като източник на чиста енергия
Резултатите от ново проучване, разглеждащо използването на биогаз

получен от органични отпадъци като източник на енергия в Европа, показ-
ват, че потенциалът за оползотворяването му все още не е реализиран
напълно, съобщават от ЕК.

При изпълнение на амбициозните цели на ЕС по отношение на енергията
и климата, биогазът може да бъде гъвкав и устойчив алтернативен източ-
ник на енергия, осигуряващ енергийна сигурност и редуциране на емисиите
на парникови газове от енергопроизводството, отоплението и транспор-
та. Въпреки това, поради липсата на насърчаващи използването на биогаз

политики в някои страни от ЕС, потенциалът му все още не е напълно
развит.

Проучването дава и препоръки за това как максимално да се увеличи
оползотворяването на биогаз в Европа. Мерките включват създаване на
дългосрочна политическа рамка за развитие на биогаз сектора, която да

обхване и свързаните с него области, например селското стопанство и
управлението на отпадъци. Необходими са също по-пълно оползотворяване
на отпадната топлина от инсталациите за биогаз, елиминиране на бари-
ерите, свързани с трансграничната търговия с енергия, както и по-висока
информираност на обществото относно ползите от използването на биогаз.

През 2014 г. в ЕС са произведени 14,9 mtoe (млн. тона нефтен еквива-
лент) биогаз, което е представлявало 7,6% от общо генерираната първич-
на възобновяема енергия в страните членки.
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Леми Трафо взе участие на прове-

лото се в края на април т. г. издание

на най-мащабното търговско изло-

жение Hannover Messe, съобщават за

сп. Енерджи ревю от компанията.

Фирмата представи на посетители-

те своята нова разработка - масло-

напълнен, херметически изолиран

трансформатор ECO 2021, покриващ

изискванията за второто ниво на

енергийна ефективност съгласно ди-

рективата за екодизайн, които пред-

стои да влязат в сила в страните

от ЕС през юни 2021 г.

„През 2016 г. успяхме да проекти-

раме, произведем и изпитаме за

първи път в България серия разпре-

делителни трансформатори 10 kV и

20 kV с вграден регулатор за регу-

лиране напрежението под товар

(OLTC) на страна В.Н. Това е новост

Леми Трафо представи нов
маслонапълнен трансформатор
на Hannover Messe 2017

за българския пазар, но същевремен-

но е продукт, за който се наблюда-

ва повишено търсене в Германия“,

информират от Леми Трафо.

По време на изложението в Хано-

вер компанията показа и сух транс-

форматор с намотки В.Н., залети в

епоксидна смола. В началото на т.

г. фирмата закупи, а през март пус-

на успешно в експлоатация нова тех-

нологична линия за изработване на

намотки, залети в епоксидна смола,

като с това се превърна в единстве-

ния производител на такъв тип раз-

пределителни трансформатори на

територията на България, допълват

от Леми Трафо.

От компанията определят като

основна цел осъществяване на зна-

чителен ръст в продажбите на па-

зарите в Европа и по-специално в

Германия и Австрия, чрез повишава-

не качеството на своите продукти.

За сравнение, през 2010 г. 65% от

цялостното производство на транс-

форматори е било ориентирано за

българския пазар, докато през 2016

г. 90% от продуктите са реализира-

ни на международните пазари.

Леми Трафо представи нов
маслонапълнен трансформатор
на Hannover Messe 2017

На 18 май т. г. фирма ВиВ Изома-

тик организира семинар, по време на

който бяха представени новостите в

продуктовия каталог на Phoenix

Contact. Някои от продуктите напра-

виха премиерата си на провелото се

през април т. г. издание на Hannover

Messe. Сред акцентите бяха преобра-

зувателите на сигнали MINI Analog Pro,

мултиканалните електронни предпа-

зители CBMC, захранващите модули

Contactron, защитите от пренапреже-

ния Termitrab Complete и иновативни-

ят индустриален рутер WLAN 1000.

Интересът на участниците в семина-

ра предизвикаха и разпределителните

клемни блокове PTFIX, силовите конек-

тори HEAVYCON Complete, интелиген-

тна система за окабеляване и аксесо-

ари за табла.

„Изключително компактните пре-

образуватели на сигнали MINI Analog

Pro, включващи най-съвременна тех-

нология, са лесни за монтаж, пуск и

обслужване и предлагат разнообразие

ВиВ Изоматик представи нови продукти
на Phoenix Contact на специален семинар

на опциите за параметризация. Имат

UL 508 и UL HazLoc сертификация и

са отличени с няколко престижни

награди. Сред предимствата им са

свободно комбиниране на аналогови

сигнали в индустриалните мрежи,

защитено от смущения предаване на

сигнали от полевите устройства към

ЦПУ и възможност за мерене по вре-

ме на работа без необходимост от

изключване на сигналната линия“,

обясниха от ВиВ Изоматик.

От представянето на новите за-

щити от пренапрежения Termitrab

Complete стана ясно, че те са с дебе-

лина 3,5 мм, покриват 572 защитени

сигнални линии на 1 м и са приложими

за всички аналогови измервателни

вериги. Като преимущества на защи-

тите от ВиВ Изоматик посочиха

възможността за избор между Push-

in или винтова връзка, наличието на

статус индикатор без допълнително

захранване за сигнализиране в случай

на претоварване и лесната иденти-

фикация на модулите благодарение на

ясната маркировка. Повече внимание

бе отделено и на новия индустриален

WLAN модул за машини и линии от

Phoenix Contact, който според експер-

тите от ВиВ Изоматик се отличава

с отлична антенна технология за

бърза и сигурна безжична комуника-

ция, мощен WLAN предавател с две

честоти и изключително здрава ку-

тия с удароустойчивост в съответ-

ствие с IK08.

ВиВ Изоматик представи нови продукти
на Phoenix Contact на специален семинар
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  нерго-Про Енергийни услуги

връчи удостоверение за снабдяване

със 100% зелена енергия на компани-

ята за подемни системи, системи за

товарене, захващане и обработка

Палфингер. За осъществяване на про-

изводствените процеси в завода на

фирмата в Червен бряг се използва

изцяло енергия, генерирана от възоб-

новяеми източници.

„Името на Палфингер в цял свят

се свързва с най-добрите техноло-

гични и сервизни решения в основни-

те точки на транспортната вери-

га. В дейността на завода в Червен

бряг се стремим да използваме тех-

нологии, които да сведат до мини-

мум въздействието от нашата ра-

бота върху околната среда. Придо-

биването на удостоверение за зеле-

на енергия е стъпка в развитието на

политика за ефективна и приро-

досъобразна работа на предприяти-

ето“, сподели управителят на заво-

да на Палфингер в Червен бряг Ме-

тин Дениз.

Предоставяните от Енерго-Про

енергийни удостоверения за зелена

енергия се изготвят въз основа на

Гаранциите за произход, публикува-

ни от АУЕР. Управителят на компа-

нията Боян Кършаков заяви, че очак-

ва използването на зелена енергия да

се превърне в традиция в дейност-

та на българския бизнес.

лигентната възобновяема енергия,

съобщават организаторите от Solar

Promotion. В рамките на събитието

Технологичният институт в Карлсруе

(KIT) и партньорите му от асоциаци-

ята Хелмхолц обсъдиха как нови ме-

тоди и технологии могат да оформят

енергийната система на бъдещето.

Тяхната нова инфраструктурна плат-

форма Energy Lab 2.0, основана от

германското правителство и феде-

рална провинция Баден-Вюртемберг,

изследва сложните връзки между еле-

ментите в енергийната система. С

помощта на симулиращата платфор-

ма може да се тестват нови подхо-

ди за интегриране на различни тех-

Палфингер получи
удостоверение за зелена енергия

Е

Изложба за интелигентна
възобновяема енергия
се проведе на Intersolar Europe

нологии в системата.

„Промените в енергийния свят

изискват нова архитектура на елек-

троразпределителната мрежа и ИТ-

базирани подходи, за да се постигне

интелигентно обвързване и управле-

ние на различните източници. През

следващите няколко години Energy

Lab 2.0 ще се съсредоточи именно

върху това. Intersolar Europe е чудес-

на възможност да представим про-

екта си на посетителите и да да-

дем представа за това как могат да

бъдат разработени рамковите усло-

вия“, коментира проф. Роланд Дит-

майер от Института по микропро-

цесна техника към KIT.

    о време на тазгодишното изда-

ние на водещото изложение за солар-

ната индустрия Intersolar Europe (31

май - 2 юни, Мюнхен) се проведе спе-

циална изложба, посветена на инте-

П

Изложба за интелигентна
възобновяема енергия
се проведе на Intersolar Europe

Палфингер получи
удостоверение за зелена енергия
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проекти, реализации

  артньорството между производителя на алкохолни

напитки VP Brands International и компанията за котли на

биомаса WEISS стартира през 2011 г. Тогава от българ-

ската фирма търсят решение за генериране на пара от

биомаса, което да замести съществуващите газови

котли и да редуцира производствените разходи. Произ-

WEISS и VP Brands
International с три
успешно реализирани
проекта за инсталации
на биомаса

водителят закупува котел, работещ на слама, като обо-

рудване втора употреба от българска компания. Котелът

е на възраст една година и е работил в продължение само

на няколко часа. Първоначално от VP Brands International

са много скептични, че една такава технология за полу-

чаване на пара би могла да отговори на производствени-

те им нужди. В първия момент оборудването с мощност

11 MW изглежда на специалистите от компанията тех-

нически по-сложно в сравнение с ползваните дотогава

газови котли. След подробно запознаване с детайлите

обаче от фирмата се убеждават, че използването на

биомаса за производство на пара не е толкова сложно от

техническа гледна точка. По-проблемни се оказват въпро-

сите, свързани с логистиката и съхранението на слама-

та. „Съвместната ни работа с WEISS започна случайно

– обстоятелствата около първия ни котел ни свързаха с

тях, и разбира се, този проект беше чудесен опит за нас,

а предполагам и за WEISS“, коментира Явор Янев, техни-

чески директор във VP Brands International.

След извършването на някои изчисления представи-

телите на българския производител вземат окончателно

решение и залагат на произведения от WEISS котел. Ос-

новни отговорности на техническия екип на производи-

теля са демонтажът, транспортът, повторната инста-

лация и стартирането на съоръжението. След няколко

месеца експлоатация от българската компания се уве-

ряват, че производството на пара от биомаса е много

по-изгодно, отколкото използването на природен газ за

целта.

В резултат на успешната реализация на проекта,

WEISS и VP Brands International успяват да изградят добри

взаимоотношения и взаимно доверие, които са основна

предпоставка за продължаването на съвместната ра-

бота. „Работата с WEISS беше правилното решение.

Искам отново да благодаря на мениджърите на компа-

нията, най-вече на Бо Йохансен и Нийлс Йоргенсен, кой-

то беше лицето за контакт. Благодарение на него и екипа

П

WEISS и VP Brands
International с три
успешно реализирани
проекта за инсталации
на биомаса
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му успяхме да се впишем в определения срок. WEISS е

надежден партньор, чувстваме се сигурни, че каквото

и да се случи, те ще реагират навременно и ще ни под-

крепят. Засега, отчитайки енергийните нужди на съще-

ствуващите ни площадки, нямаме отворени проекти.

Разбира се, ако решим да инвестираме в нови производ-

ствени мощности, WEISS ще са добре дошли да се вклю-

чат“, разказва г-н Янев.

Втория си общ проект двете компании стартират

две години по-късно, през 2013 г. Той включва инстали-

рането на 6-мегаватов котел на дървесен чипс, което

е следващата стъпка напред в използването на биома-

са като гориво от страна на производителя на спиртни

напитки. В рамките на последния си проект от 2015 г.

от WEISS доставят и пускат в експлоатация нов 15-

мегаватов котел на пшенична слама с капацитет 20 т/

час. С това общата мощност на трите котела на био-

маса, произведени от WEISS, достига 33 MW. От WEISS

смятат, че основни фактори за избора на тяхното ре-

шение при третата инсталация за VP Brands International

са опитът от първа ръка с качеството на котелните

съоръжения, надеждната технология на котела, прием-

ливата цена, както и експлоатационната готовност,

която да осигури възможно най-малко прекъсвания в про-

изводствения процес на алкохолни напитки. Като основно

предизвикателство при реализацията на проекта от

компанията посочват необходимостта от навременно

предоставяне на документацията по инсталацията, за

да могат от VP Brands International да изберат и анга-

жират трети страни – например за изграждане на ос-

новите и постройката, както и за свързване на котела

със съществуващата тръбопроводна система.

Бо Йохансен, мениджър продажби за износ във WEISS:

Поддържаме отворен и откровен диалог с българските ни клиенти
Вече имаме седем инсталирани парни котли в България и можем да кажем, че клиентите ни са много честни и директни в търговско отношение,

стига да спазваме своята част от споразумението. Техническите им екипи са висококвалифицирани и имат отлични технически познания. Поддържаме

отворен и откровен диалог с българските ни клиенти от датата на свързването ни с тях до предаването на поръчката. Разбира се, в бъдеще ще

се опитаме да развием дейността си в региона чрез ангажирането на партньори, които да ни подпомагат например в производството на части по

наши спецификации. Така ще си осигурим още по-добра позиция на пазара, както и повече доставки на местно ниво, които да направят проектите

ни лесно изпълними.

България е типична производствена страна с огромен потенциал за бизнес развитие в селскостопанския сектор и хранително-вкусовата промиш-

леност. Това съответно предполага необходимост от замяна на работещото на изкопаеми горива оборудване за производство на енергия с цел

редуциране на производствените разходи. Ясно е, че за постигане на това следва да се използват котелни съоръжения, работещи на отпадъчни

продукти от селското стопанство.
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      т 1995 г. ефективните дви-

гатели имат все по-сериозно

присъствие на световните пазари,

което е съпътствано от много меж-

дународни стандарти, класифицира-

щи моторите в категории IE1 до IE4

в зависимост от енергийната им

ефективност. Тези стандарти имат

широко приложение и формират една

общоприета техническа платформа,

на която се базират държавните

стандарти, имащи за цел производ-

ството на все по-ефективни двига-

тели. Те създават основата на стан-

дартите за минимална енергийна

ефективност (MEPS), които се из-

ползват в най-напредналите иконо-

мики и много развиващи се страни,

позволяващи сравняването на про-

дуктите на база на техните работ-

ни характеристики. Тези стандарти

предоставят модел за това как меж-

дународната стандартизация може

да повлияе продуктовите политики,

Енергийно
ефективни
електродвигатели

които да отчитат спецификите за

всяка държава, но и да са достатъ-

чно ориентирани към световните

пазари.

Очаква се пазарът за двигатели да

се разрасне с по 2,5% на година до

2019-а, като главна заслуга за това

ще има растежът в развиващите се

държави, което ще даде възможност

за въвеждане на продукти с по-висо-

ка ефективност. Дори и в растящи-

те пазари обаче ефектът от продаж-

бите на нови двигатели върху цялос-

тната ефективност е постепенен

заради експлоатационния срок на

продуктите. Някои икономики обмис-

лят приемането на мерки, които да

насърчават MEPS, способствайки за

изваждането от употреба на неефек-

тивните двигатели.

Енергийно
ефективни
електродвигатели

О
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Наличието на развиващи се тех-

нологии за двигатели, като елект-

родвигателите с постоянни магни-

ти (РМ) и вентилните реактивни

двигатели (SR), предлага по-висока

ефективност. Тези продукти обаче

към момента имат малък пазарен

дял. Най-голямата възможност за

увеличаване на енергоспестяването

се крие в подобряването на ефектив-

ността на системите, задвижвани

с двигатели. Те включват комбина-

ция от компоненти като двигатели,

честотни регулатори, механични

компоненти (предавки, спирачки,

съединители) и принадлежности

(като например помпи, вентилато-

ри и компресори).

Енергийно ефективни
асинхронни
електродвигатели

През последните няколко десети-

летия енергийната ефективност на

електромоторите е от огромна

важност и за производителите, и за

крайните потребители. Част от

усилията са насочени към разработ-

ването на нови начини за увелича-

ване енергийната ефективност на

трифазните асинхронни двигатели.

Налице са и други технологични ре-

шения, които могат да доведат до

още по-високи нива на ефектив-

ност.

Най-ефективните асинхронни дви-

гатели на световния пазар в днеш-

ни дни имат нива на ефективност

над минималните изисквания за клас

IE3. Това представлява намаляване на

загубите с около 15% в сравнение с

високоефективните асинхронни дви-

гатели (IE2), налични на европейския

пазар.

Високоефективните електродви-

гатели обикновено са конструирани

с високомагнитни материали, по-

големи магнитни вериги с по-тънка

облицовка, по-голямо медно/алумини-

ево сечение на намотките на ста-

тора и ротора, по-малки толеранси,

по-добър контрол на качеството и

оптимизиран дизайн. Така тези дви-

гатели имат по-малки загуби и са по-

ефективни. Поради по-малките загу-

би работната температура може да

е по-ниска, което води до по-добра

надеждност.

Двигатели с постоянни
магнити

Двигателите с постоянни магни-

ти са доста по-ефективни от асин-

хронните, тъй като те нямат вто-

рични намотки на роторите си и

поради синхронната работа почти

изцяло елиминират електрическите

и магнитни загуби на ротора. При

малките мощности и в приложения,

изискващи регулиране на оборотите,

двигателите с постоянни магнити

могат да подобрят ефективността

с 10-15% в сравнение с асинхронните

двигатели. Също така те са много по-

ефективни от колекторните DC дви-

гатели, тъй като елиминират загу-

бите по веригата на възбуждане.

Двигателите с постоянни магни-

ти имат голям потенциал по отно-

шение на ценова ефективност и до-

биват все по-голяма значимост на

пазарите, като се използват във

висококачествени приложения за уп-

равление на движението, при някои

видове вентилатори с променливи

честоти, както и в някои високое-

фективни електроуреди (като напр.

климатици).
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Благодарение на иновативната геометрична форма

на ротора и статора на двигателя някои производите-

ли използват много по-евтини феритни магнити за

постигане нива на ефективност, които обикновено са

характерни за много по-скъпи двигатели с постоянни

магнити, базирани на редкоземни елементи.

Двигател с постоянни магнити с пуск
с линейно напрежение

Друга високоефективна технология, въведена наско-

ро на пазара от някои производители, е двигателят с

постоянни магнити с пуск с линейно напрежение. Както

показва името, двигателят не се нуждае от електро-

нен контролер, а стартира посредством директна

връзка към захранващата мрежа. Тези двигатели имат

постоянни магнити, намиращи се в накъсо съединения

(кафезен) ротор на двигателя, даващи възможност за

старт посредством директен контакт с АС източни-

ка, избягвайки по този начин използването на честотен

регулатор и запазвайки висока ефективност при синх-

ронна работа. За постигане на много високи нива на

ефективност (IE4 – Super Premium) като постоянни

магнити се използват много силни неодимови NeFeB

магнити.

Тъй като двигателят работи като синхронна маши-

на, индуцираните в ротора напрежения са много по-малки

от тези в асинхронна машина, а джауловите загуби при

ротора са значително намалени. Също така е възможно

да се постигне фактор на мощността единица и да се

редуцират напреженията в статора и съответните

загуби.

Едно от най-големите предимства на тези „хибрид-

ни“ двигатели е взаимозаменяемостта им с асинхронни

двигатели. Техният дизайн им позволява да поддържат

същото ниво на производителност като на стандарт-

ните индукционни двигатели, макар че имат много ви-

сока ефективност и за тях не се изисква електронно

управление на движението, тъй като те могат да стар-

тират от състояние на покой, с фиксирани честоти.

Вентилни реактивни двигатели
Вентилните реактивни двигатели са много просто

устроени, здрави и надеждни. Те имат статор с ясно

изразени полюси, с концентрирани намотки и ротор с

ясно изразени полюси без проводници или постоянни

магнити. Около всеки полюс на статора е навита боби-

на, която е свързана (обикновено серийно) с бобината

на диаметрално противоположния статорен полюс, за

формиране на фазова намотка.

Статорът има ламинирана желязна конструкция с

прости бобини. Липсата на застъпващи се фази значи-

телно намалява риска от междуфазни окъсявания. Ком-

пактните и малки разстояния на конзолния монтаж

позволява ефективно използване на активната зона на

бобината (по-ниски разходи за мед).

Работата им е основана на принципа, че роторът с

ясно изразени полюси ще се движи до позиция на мини-

мално съпротивление на потока в магнитна верига. Тъй

като индуктивността е обратнопропорционална на

съпротивлението, индуктивността на фазовата намот-

ка е максимална тогава, когато роторът е в ориенти-

рана позиция, и минимална, когато роторът е в неори-

ентирана позиция. Така захранването на фазата ще

накара ротора да заеме ориентирана позиция спрямо

полюсите на статора, за да се намали до минимум съпро-

тивлението.

За разлика от индукционните двигатели, вентилни-

те реактивни двигатели изискват преобразувателна

верига, контролираща фазовите напрежения за пости-

гане на непрекъснато движение и въртящ момент.

Обратното захранване от ротора се използва оптимално

за захранване на фазата. Скоростта може да се проме-

ня със смяна на честотата на фазовите напрежения,

запазвайки синхронизацията с позицията на ротора.

Различният въртящ момент води до пулсации и поява на

акустичен шум.

Вентилните реактивни двигатели обикновено имат

ефективност над 90%, включително всички загуби на

двигателя и контролера, и запазват ефективността си

при големи натоварвания и скорости.

Тенденции при ефективността на
електродвигателите до 2019 г.

Бъдещите пазарни прогнози силно зависят от скоро-

стта на заместване на старите двигатели, която е

пряко свързана със средния експлоатационен живот.

Разширяването на пазара за двигатели също има значе-

ние, като индикации за това дават увеличеният ръст в
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промишленото производство и

свързаното с това закупуване на

нова механизация в резултат от ико-

номическия растеж.

Експлоатационният живот на

двигателите се изчислява средно на

10-20 години, но швейцарски проуч-

вания сочат, че голям брой двигате-

ли, някои от които са на до 60 годи-

ни, все още са в употреба. Ако това

проучване се окаже валидно и за

други пазари, това предполага едно

по-бавно развитие на пазарите от

предвижданото, което от своя стра-

на означава, че ще отнеме повече

време генерално да се повиши ефек-

тивността на моторите.

В индустриализирания свят (Евро-

па, САЩ, Канада, Япония, Австралия)

4E-EMSA определя средния експлоата-

ционен срок на двигателя от порядъ-

ка на 20-30 години. Нивото на ефек-

тивност се очаква да е в рамките на

клас IE1. Средната ефективност на

продажбите се очаква да е в рамки-

те на клас IE2 в страни, различни от

тези, в които се използват MEPS,

които вече са на ниво IE3. В богати-

те държави с развита промишленост

ръстът на икономическия растеж до

2019 г. може да е от порядъка на 1 до

2% годишно. В тези икономики пазар-

ният фокус вероятно ще бъде насо-

чен към поддръжката и подмяната на

механизация.

В развиващите се държави сред-

ната възраст на двигателите е из-

числена на 10-15 години при средно

ниво на ефективност, съответства-

що на 15% по-високи загуби от IE1.

Нивата на ефективност по отноше-

ние на новите продажби на тези па-

зари се определят в рамките на IE1.

При бързо развиващите се икономи-

ки обаче икономическият растеж

може да е около 4 до 6% годишно,

макар и неравномерно разпределен. В

тях пазарният фокус е насочен към

развитието на нови предприятия за

нуждите на разрастващите се про-

мишлени отрасли.

Дори при по-бързо растящите

икономики новите продажби на ефек-

тивни двигатели не оказват очаква-

ния ефект върху цялостната ефек-

тивност на двигателите в глобален

план. Това показва, че най-полезни

биха били политиките за насърчава-

не закупуването на ефективни дви-

гатели и изваждането от употреба

и рециклирането на старите двига-

тели преди края на експлоатацион-

ната им давност.

Най-скорошното проучване на све-

товния пазар на двигатели и прогно-

зите показват, че броят на нисковол-

товите двигатели, продадени между

2014 и 2019 г. ще се увеличава с 11%

годишно. Този растеж ще се обусла-

вя главно от увеличените продажби

в Азия и другите страни от БРИКС

(Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна

Африка). Предвижда се голямо прена-

сочване от стандартна ефектив-

ност клас IE1 към висока ефектив-

ност клас IE2, както и към премиум

клас IE3. До 2019 г. двигателите с

ефективност IE4 ще заемат 1,5% дял

от глобалния пазар.
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     зискванията към производи-

телите в световен мащаб никога не

са били по-високи. Компаниите в

много области на промишлеността

трябва да оптимизират производи-

телността си и да сведат до мини-

мум количествата генерирани от-

падъци, като същевременно не над-

вишават и нормите за вредни еми-

сии, независимо от регулаторните

изисквания в дадената държава или

регион. С постоянните промени в

емисионните стандарти справянето

с всичката налична информация за

намиране на най-добрия начин за от-

говаряне на изискванията и в също-

то време постигане на съответно-

то качество на процесите или про-

дуктите може да е доста трудно.

Инженерите, които проектират

горелки за котли за промишлени цели,

постоянно се стремят да разработ-

ват продукти с висока ефективност

и ниски емисии. Намаляването на

емисиите обаче често може да се

реализира за сметка на ефективно-

стта и обратно. Редуцирането на

емисиите на азотни оксиди NOX

може да бъде постигнато при по-

ниски температури на нагряване на

въздуха, тъй като тогава общата

температура е по-ниска, което ог-

раничава формирането на термични

NOX. Като цяло регулациите за

свръхниски емисии на NOX се отна-

сят за нискотемпературни горелки

за нагряване на въздуха. Емисионни-

Съвременни
технологични
тенденции при
горелките

те ограничения за NOX при високо-

температурните горелки са по-

строги, но както и при нискотемпе-

ратурните съоръжения, нормите

постоянно се занижават.

В момента на пазара съществу-

ват две основни технологии за ог-

раничаване на емисиите - рецирку-

лация на димните газове и повърхно-

стно-стабилизирано изгаряне, изпол-

зващо технология с метални влакна.

Рециркулация на
димните газове

При рециркулацията част от

отработения газ се връща обрат-

но в зоната на горене, за да намали

температурата на пламъка и фор-

мирането на азотни оксиди. Коли-

чеството димен газ от котела се

отчита и се смесва с въздуха за

поддържане на горенето, охлаждай-

ки по този начин пламъка, без да го

погасява. По-високата температу-

ра на смесения въздух и масопрено-

са могат да окажат въздействие

върху изискванията за големината

и мощността на системния венти-

латор. Прекомерното охлаждане на

пламъка ще предизвика силен шум

при работа на котела и образуване

на сажди и въглероден оксид.

Рециркулацията на димни газове

се препоръчва за съоръжения, при

които стремежът е да се постиг-

не ниво на NOX под 30 ppm или 9 ppm.

И

Съвременни
технологични
тенденции при
горелките
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Количеството на необходимия рециркулиран газ зави-

си от изискванията за емисиите на NOX. Колкото по-

ниско е желаното ниво, толкова повече отработени

газове трябва да бъдат включени в рециркулацията.

Обикновено за емисии с 30 ppm се изисква 15 до 20%

рециркулация на димни газове, а за 9 ppm – 20 до 25%.

Системата изисква допълнителна клапа за измерва-

не количеството рециркулирани отработени газове. За

прецизен контрол се препоръчва включването на допъ-

лнителна система за регулиране на кислорода, която да

поддържа необходимото количество рециркулирани дим-

ни газове и излишъка на въздух.

Когато се прилага рециркулация, в зависимост от

количеството добавени димни газове ефективността

на котела може да намалее нормално с около 0,25 до

1%. Прави се компромис между понижаването на тем-

пературата на пламъка и намаляването на излъчвана-

та от нагревателната част на котела топлина от една

страна и увеличаването на топлопреноса чрез конвек-

ция от друга, което се получава заради по-голямото ко-

личество газ, преминал през котела. Някои конструк-

ции могат да компенсират тази загуба при конвекция

по-добре от други. Важно е да се отбележи, че рецир-

кулацията на димни газове изисква постоянна под-

дръжка, за да се избегне кондензацията в тръбопрово-

дите. Ако кондензат достигне вътрешната част на

горелката, той може да повреди вентилаторния ротор

и главата на горелката.

Технология с метални влакна
Друг процес, който се използва за управление на

емисиите, е технологията с метални влакна. Този ме-

тод, появил се в последните 10-15 години, вече е широ-

ко приет сред производителите на индустриални горел-

ки. Процесът не включва нито традиционния дифузор за

стабилизиране на пламъка, нито пък води до получава-

нето на типичния дифузионен пламък. Вместо това

горивото и въздухът се смесват предварително и

пламъкът се стабилизира върху материал с метални

влакна. Повърхностно-стабилизираното горене удължава

пламъка, елиминира зоните с висока температура на

пламъка и намалява формирането на термични NOX вътре

в пламъка, позволявайки на горелката да достигне ед-

ноцифрени нива на NOX без да се прилага рециркулация

на димните газове. При горелките с метални влакна, за

да се намалят нивата на NOX, обикновено се изисква по-

голям излишък на въздух. За едноцифрени емисионни норми

на NOX при прилагането на тази технология обикновено

са необходими 50-60% излишък.

Технологията с метални влакна няма да елиминира

нуждата от традиционни горелки, използващи рецирку-

лация на димните за намаляване на NOX. В бъдеще обаче

горелките може да включват комбинация от различни

технологии, например предварително смесване, степен-

но подаване на гориво или въздух, вътрешна или външна

рециркулация на димните газове и други технологии,

позволяващи постигането на свръхниски емисии на NOX

с минимум рециркулация.

Безпламъчно окисление
Безпламъчното горене също се използва за намалява-

не емисиите на NOX. Основният принцип е, че когато

горивната камера достигне температура на самозапал-

ване (приблизително 750°С), горенето на газа се преме-

ства извън горелката или камерата. По този начин

всъщност горенето се разпространява в по-голям обем,

вместо да е съсредоточено в дюзата, а температурата

е по-ниска. Общата температура в камерата все още е

достатъчно висока, за да предизвика изгаряне на горив-

ния газ, но е достатъчно ниска (в сравнение с горелки с

видим пламък), за да доведе до редуциране нивата на NOX.
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Окислението без пламък се прила-

га успешно във високотемператур-

ните индустриални процеси, особе-

но в стоманодобивната промишле-

ност. Тази технология на горене

предлага възможност за допълнител-

ни подобрения по отношение на енер-

гийни спестявания, както и съчета-

ване на силно предварително подгря-

ване на въздуха с много ниски еми-

сии на NOX. В последните няколко

години това доведе до разработва-

нето на иновативни газови горелки

с безпламъчно окисление за индуст-

риални цели с много висока ефектив-

ност. Използването на такива горел-

ки допринася в значителна степен за

пестенето на енергия и намаляване-

то на емисиите на CO2.

Схеми за управление при
редукция на емисиите

Почти толкова важна, колкото

дизайна на горелката и избора на

технология за намаляване на емиси-

ите, е схемата за управление. При

безпламъчно горене потребителите

трябва да изберат система за безо-

пасност на пламъка с високотемпе-

ратурен байпас. С преминаването от

пламъчен в безпламъчен режим сен-

зорът вече не може да установи на-

личието на пламък и стандартната

система за безопасност ще регист-

рира липсата на пламък в горивната

камера. Системата за безопасност

на пламъка с високотемпературен

байпас ще позволи на горелката да

продължи да работи и след превключ-

ването към безпламъчен режим.

Пулсовото възпламеняване е тех-

ника, която се използва в многогорел-

кови системи за намаляване емиси-

ите на NOX, като горелките работят

в две позиции: слабо/силно или вклю-

чено/изключено. Този метод може да

намали NOX, защото когато горелка-

та е в режим „силно възпламенява-

не“, тя работи при оптимално ниво

на NOX. Налага се поставянето на

уникални системи за управление,

защото всяка горелка трябва да е

включена (или изключена) за опреде-

лен период от време и този цикъл се

синхронизира с останалите горелки

в системата, за да се получи необ-

ходимата за процеса температура.

Един от най-добрите начини да се

управляват емисиите на горивната

система е да се използва решение за

контрол на масопреноса, което ком-

бинира регулиращи вентили за газ и

въздух, разходомери за газ и въздух и

система за управление на горелката.

Всички тези пет компонента кому-

никират помежду си, за да осигурят

прецизно електронно управление на

въздушния и горивния поток към го-

релката. Разходомерите подават

обратна връзка към системата за

управление на горелката, която след

това настройва по съответния на-

чин регулиращите вентили. Този тип
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система може да отговори на измененията в условията

като температура, налягане и плътност на въздуха, и

да ги компенсира автоматично, като по този начин

поддържа най-доброто съотношение въздух-гориво за

оптимална работа на горелката и ниски NOX емисии.

Постигане на по-висока ефективност
В последните години, в резултат на продължаващи-

те и досега изследвания и развойна дейност, ефектив-

ността на горелките се повиши. Всички горелки имат

определено съотношение на максимална към минимална

производителност. В миналото типичното съотноше-

ние на горелките е било 4:1 или 5:1. С днешните техно-

логии и конструкции на горелките може да се постигне

съотношение 10:1 с добра повторяемост и относител-

но лесно управление.

Ако горелката има съотношение 10:1, тя може да

работи и при 10% от капацитета си. За сравнение, го-

релка, която има съотношение на максимална към мини-

мална производителност 4:1, може да работи само на до

25% от капацитета си. Когато потребността падне под

25%, котелът ще отговори на това минимално изискване

и ще продължи да работи напразно, докато необходимо-

стта не нарасне отново. При съотношение 10:1 котелът

може да работи на до 10% от капацитета си, което

предотвратява ненужните загуби на енергия.

Изборът на горелка, която изисква по-малък излишък

на въздух, е друг начин да се повиши ефективността.

Излишъкът на въздух може да се разглежда като излишък

на O2, който представлява количеството кислород във

входящия въздух, което не се използва при горенето. Про-

центът излишък на въздух е количеството въздух над

стехиометрично необходимото за протичане на пълно

горене. Например 15% излишък на въздух съответства

на 3% O2 при горенето на природен газ.

Много от съвременните горелки работят с между 4

и 6% O2, а целта е стойността да е между 3 и 4%. По-

малкият излишък на въздух създава пламък с по-висока

температура, което е предпоставка за подобряване

ефективността на горелката. Точното количество

допълнителен въздух трябва да се добави при процеса

на окисление в котела, защото в противен случай неиз-

горялото гориво, саждите и CO ще бъдат изпуснати през

комина, замърсявайки околната среда и топлопреносни-

те повърхности на горелката.

Основното правило е, че на всеки 2% увеличение на O2

съответства 1% загуба на ефективност. Най-добрите

съвременни горелки могат да работят оптимално с 3%

O2 през по-голямата част от диапазона си на горене.

Новите системи за управление на пазара също пома-

гат за увеличаване на ефективността. Те контролират

скоростта на горене на горелката и способността й

да преминава от режим с ниска към режим с висока мощ-

ност. Те предотвратяват хистерезиса и поддържат по-

стоянно количество излишък на въздух по време на го-

ренето. Въпреки това не е реалистично при внедрява-

нето на нови системи за управление на стари горелки

да се очаква значително редуциране на емисиите или на

съотношението на максималната към минималната про-

изводителност.

Усъвършенстваните системи за управление и конст-

рукции на горелките позволяват модулацията от ниска

към висока мощност, като същевременно се поддържат

безопасни и ниски нива на излишък на въздух. Това е в

сила дори при горелки със съотношение 10:1. След ня-

колко години промишлеността вероятно ще произведе

и горелка, която може да постигне 10 ppm NOX без ре-

циркулация на димните газове или технология с метал-

ни влакна и ще може да преминава от ниска към висока

мощност, докато поддържа ниво от 3% O2.
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Газови горелки LowNOx в изпълнение PLN
 В отговор на постоянно растящите изисквания за конт-

рол на вредните емисии в световен мащаб, Weishaupt разра-

боти ново поколение горелки, които покриват най-строгите

изисквания за NOx-емисии.

За бъдат достигнати стойности на NOx-емисии под 30

mg/kWh, при по-ниските мощности, Weishaupt използва Premix

технология.

Новото поколение горелки в изпълнение PLN (Premix-LowNOx)

са приложими навсякъде, където се изискват най-ниски стой-

ности за вредни емисии. Изпълнението PLN представлява сис-

тема, която комбинира предварителното смесване с повър-

хностното горене.

Основното предимство на този тип горивна система е, че

заедно със стандартните за пазара котли, могат да се изпол-

зват и горивни камери със значително по-малка геометрия.

При повърхностното горене хомогенността на газо-въз-

душната смес е от решаващо значение. Затова тук влиза в

употреба напълно нова разработка на смесителното устройс-

тво - отделения въздуховод за газ/въздух, който обединява

двата флуида чак в горивната глава. Така получената под на-

лягане газо-въздушна смес преминава през мрежеста метал-

на оплетка и изгаря върху нейната повърхност. Образувани-

ят пламъчен килим е с температура на пламъка под 1200°C

и възпрепятства образуването на азотни окиси. По този на-

чин стойности на NOx под 30 mg/kWh са напълно реални при

обхват на мощност до 2 500 kW за серията горелки PLN.

По отношение диапазона на регулиране, горелките в изпъл-

нение PLN са равностойни на газовите горелки с принудител-

на циркулация. С дигиталната система за регулиране на газ/

въздух при контролери на Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-

FM 200 е възможен диапазон на регулиране до съотношение 1:7.

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh

с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с

най-строгите екологични изисквания

Газови горелки LowNOx в изпълнение 4LN
с рециркулация на димните газове

С нискоемисионната версия 4LN актуалните серии на газови

горелки monarchо WM и индустриални горелки WKmono и WK пок-

риват най-строгите екологичните изисквания в световен ма-

щаб с обхват на мощност до 23 MW.

Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация

на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегри-

рани в горелката. Специално разработените смесителни устройс-

тва и дигиталното горивно управление запазват високо ценени-

те предимства на горелките Weishaupt: надеждно запалване, ста-

билност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Рециркулацията на димните газове води до редуциране на кис-

лорода на куб.м, повишава скоростта на въздушния поток, сък-

ращава продължителността на престой на горивния газ в го-

рещата реакционна зона, както и понижава температурата на

пламъка. Всичко това води до намаляване на NOx емисиите.

От решаващо значение при рециркулацията на димните га-

зове е прецизната дозировка на количеството им. Дигитални-

ят контролер W-FM 200 на Weishaupt е най-добре подготвен за

това. Дебитът на димните газове се регулира само с два до-

пълнителни компонента - температурен сензор и клапа за дим-

ни газове, както и с помощта на вграден софтуер. Така се по-

дава точното количество при всеки режим на работа.

Най-голямо влияние на количеството на рециркулация на дим-

ните газове оказва тяхната температура. Тя влияе на плът-

ността им и едновременно с това на дебитa. Температурата

на димните газове се следи непрекъснато с цел стабилни ра-

ботни характеристики и еднакво ниски стойности на NOx. Ре-

зултатът от измерването автоматично постъпва като корек-

ция в отвора на клапите. Заедно с регулирането на клапите за

рециркулация, софтуерът на контролер W-FM 200 поддържа и

параметри, които позволяват допълнителни настройки.

MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България

Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22

тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00

info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh

с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с

най-строгите екологични изисквания
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     истемите за радиационен мо-

ниторинг се класифицират в някол-

ко категории – за следене на ради-

ацията в околната среда, за персо-

нално измерване на дозата, за мо-

ниторинг на повърхности, за радио-

активни материали и за мониторинг

на зони. Измервателната техноло-

гия, прилагана в индустриални усло-

вия се основава предимно на способ-

ността на радиационните лъчения

да проникват в материалите. Обо-

рудване за радиационен мониторинг

се използва в съоръжения, работе-

щи с радиоизотопи, като ядрени

електроцентрали, изследователски

организации и университети, болни-

ци и фармацевтични компании. С

изграждането на първите ядрени

централи търсенето на оборудва-

Системи
за радиационен
мониторинг

не за радиационен мониторинг се

увеличава и постепенно пазарът за

такива устройства се превръща

във водещ в сектора.

Решенията, предназначени за

околната среда, измерват мощнос-

С

Системи
за радиационен
мониторинг
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тта на дозата гама-лъчение, концен-

трацията на газообразните радио-

активни материали и съдържанието

на пренасяните по въздуха радиоак-

тивни вещества. Измерването на

мощността на дозата се осъще-

ствява чрез уреди с малък обхват

(мощност на фоновата доза до

10 µSv/h) и такива с голям обхват

(10 µSv/h до 10 mSv/h). За засичане

на радиацията се използват сцинти-

лационни детектори с кристал

NaI(Tl) и сферични йонизационни ка-

мери под налягане.

Напоследък уредите с малък об-

хват разполагат и с възможност за

измерване на спектралната енергия,

а приборите за мощността на доза-

та гама-лъчение все по-често се

използват за идентифициране на

източника на радиация в случаи, при

които има неочаквани изменения в

отчитането при нормални измерва-

телни условия. В комбинация с тази

функция се внедрява и компенсация

на енергийните характеристики

посредством цифров метод за корек-

ция на енергийния товар с добро ниво

на точност на броене.

При дозиметричните системи за

околната среда за непрекъснат мо-

ниторинг на гама-лъчението на мя-

сто и дистанционно се наблюдава

преминаване от пасивни дозимет-

ри като термолуминесцентните на-

пример, при които се изисква под-

гряване на някои от елементите,

към електронни дозиметри, способ-

ни да записват измененията на

дозата в рамките на определен

период.

За персонален мониторинг на до-

зата, измерване на външната експо-

зиция на радиация и записване на

дозите се използват електронни

дозиметри, измерващи гама- и бета-

лъчението и неутроните. Комуника-

цията между дозиметъра и четеца

постепенно преминава от инфрачер-

вена към безжична, а технологиите

за комуникация на къси разстояния

позволяват предаването на данни да

се осъществява от дозиметър, но-

сен например в джоба на работното

облекло.

Системите за мониторинг на

повърхността на физически обект

включват монитори за цялото тяло,

за предмети и др. За отчитане на

бета-лъчението се използват плас-

тмасови сцинтилационни детекто-

ри, защото те могат да извършват

измервания на голяма площ за малък

интервал от време.

За мониторинга на зони се изпол-

зват радиационни детектори, от-

читащи едновременно и индивидуал-

но както бета-, така и алфа-лъче-

нието, което позволява намаляване

на влиянието на радиацията от ес-

тествени изотопи, например

дъщерни изотопи на радон. В съоръ-

жения, работещи с ядрено гориво, се

инсталират полупроводникови де-

тектори за голяма площ, способни

да разграничават енергията на

алфа-лъчите и монитори за следе-

не на прах, измерващи деленето на

плутоний.

Технологични
тенденции

Оборудването за радиационен

мониторинг трябва да е изключител-

но надеждно. Техническото развитие

за бъдещето се стреми към по-мал-

ки размери, по-ниско тегло, по-дълъг

полезен живот, по-ниска цена и още

по-висока надеждност.

Пасивните радиационни детекто-

ри и тези с ограничен полезен живот,

например газонапълнените броячи, се

заменят с по-малки и леки полупро-

водникови детектори. Тъй като си-

лициевият полупроводников матери-

ал в елемента е стабилен при стай-

на температура, той е много подхо-

дящ за дозиметрия и използването

му за радиационни детектори ще

продължи и в бъдеще.

Изграждането на съоръжения за

обработка на ядрено гориво и уско-

рители напредва все повече, а дози-

метрията на неутрони е от ключо-

во значение при тях. Тъй като осо-

бено в ускорителите измерената

неутронна енергия надвишава 10

MeV, голяма част от развойната

дейност е съсредоточена върху раз-

работването на нов вид неутронни

детектори, при които, за разлика от

конвенционалните уреди, чувстви-

телността не се понижава при ви-

соки енергийни нива.

Електронни дозиметри
Електронните дозиметри, носени

в работното облекло на персонала,
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показват в реално време получена-

та от работника радиация. Често

те разполагат с функция за задей-

стване на аларма при превишаване

на предварително зададена стой-

ност на дозата на експозиция. За

датчика се използва силициев полу-

проводников детектор с компактни

размери и ниска консумация на енер-

гия.

През последните години електрон-

ните дозиметри търпят развитие –

устойчивостта им на шум и механи-

чен удар е повишена, надеждността

им е по-добра, и те вече могат да

измерват не само рентгенови и

гама-лъчи, но и бета- и неутронно

лъчение. В допълнение, способност-

та на устройствата да предават

данни към външна система за обра-

ботка дава възможност за бързо

управление на процеса на архивира-

не на информацията, проследяване на

тенденции и др.

Радиационен мониторинг
на околната среда

С цел определяне на условията

близо до периметъра на наблюдава-

на зона около ядрена централа или

друго съоръжение, работещо с ра-

диоактивни материали, се използват

системи за непрекъснато измерва-

не на мощността на дозата гама-

лъчение в околната среда. Обикнове-

но те включват и функция за публич-

но докладване на данните от измер-

ванията и изпращането им към ре-

гулаторните органи.

В съответствие с изискванията

за радиационен мониторинг на окол-

ната среда, дозата гама-лъчение се

измерва в широк интервал – от фо-

ново ниво (няколко десетки nGy/h) до

108 nGy/h. За целта се използва ком-

бинация от NaI(Tl) сцинтилационен

детектор за измерване на дозите с

малка мощност и сферични йониза-

ционни камери за дозите с висока

мощност. Цифровизацията позволя-

ва измервателните устройства да

бъдат реализирани с проста конфи-

гурация, комбинираща детекторно и

измервателно устройство.

Технологията за записване на

отчетените данни се е изменила –

от записване с регистратор се е

преминало към метод, при който

измерените стойности се цифрови-

зират и след това съхраняват на

оптичен диск. Това прави възможно

определянето на флуктуации в изме-

рените стойности, записване ста-

туса на устройството, удължаване

на периода за съхранение на данни-

те и лесното провеждане на анали-

зи на персонален компютър.

Мониторите за прах непрекъсна-

то измерват концентрацията на

радиоактивни прахови частици във

въздуха. Уредите измерват бета-

лъчението чрез пластмасов сцинти-

лационен детектор и включват още

пробовземно устройство за прах и

монитор за определяне концентра-

цията на прахови частици, събрани

върху хартиен филтър. Обикновено

е включена и функция за автоматич-

но пробовземане на радиоактивен

йод за случаите, когато мощност-

та на дозата гама-лъчение в околна-

та среда превишава зададения алар-

мен праг.

Пробовземната помпа използва

преобразувател за осигуряване на

постоянно управление на дебита.

Това позволява непрекъснато про-

бовземане с константен дебит от

250 l/min, дори когато се наблюдават

флуктуации в дебита поради запуш-

ване на хартиения филтър.

Монитори за
радиоактивно
замърсяване

С цел предотвратяване разпрос-

транението на радиоактивно замъ-

рсяване извън наблюдаваната зона

около ядрена централа, по периметъ-

ра й се инсталират монитори за

повърхностно замърсяване, с които

се проверява всичко, излизащо извън

контролираната зона. Основните
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видове монитори са такива за цяло-

то тяло, които измерват повърхно-

стното замърсяване по тялото на

работниците, и детектори за раз-

лични по големина предмети – от

дъски за скеле до малки инструмен-

ти, пренасяни от персонала.

Предлагат се и броячи, измерва-

щи нивата на вътрешна експозиция

на работниците от наблюдаваната

зона, както и монитори за ръце,

крака и дрехи, които се използват

предимно в изследователски лабора-

тории и болници. Тези монитори

отчитат бета-лъчението от радио-

активните материали и ако измере-

ната стойност надвиши определен

праг, подават алармен сигнал и по-

казват на дисплей точното место-

положение на замърсяването.

Изисквания за
радиационен мониторинг

В зоните с особен статут се

провежда радиационен мониторинг

на околната среда и селскостопан-

ската продукция и се оценява об-

лъчването на населението. Радиаци-

онният мониторинг в тези зони се

организира така, че да осигурява

информация за радиационната об-

становка, позволяваща вземането на

решения за радиационна защита на

населението при нормална експлоа-

тация и при авария.

Като минимум мониторингът

трябва да включва мощност на доза-

та гама-лъчение, обща и специфична

активност на течните и газоаерозол-

ните изхвърляния в околната среда,

специфична активност на газовете

и аерозолите в приземния атмосфе-

рен въздух, специфична активност на

атмосферните отлагания, повърхно-

стния почвен слой и растителност-

та. Той следва да обхваща и специ-

фична активност на повърхностни и

подземни води, замърсяване на водо-

снабдителни мрежи и съоръжения,

замърсяване на транспортни сред-

ства с радионуклиди, специфична

активност на растителни и живо-

тински суровини и продукти, както и

метеорологични параметри.

Обхватът и обемът на радиаци-

онния мониторинг се определят в за-

висимост от характера на дейнос-

тите и факторите на ядрена безо-

пасност и радиационна защита на

даденото ядрено съоръжение или

обект с източници на йонизиращи

лъчения и се съгласуват със съот-

ветните компетентни държавни

органи. В зоните с особен статут

за ядрена централа или обект, включ-

ващ източници на йонизиращо лъче-

ние, обхващащи територии извън

площадката, трябва да бъдат изгра-

дени автоматизирани системи за

радиационен мониторинг. Информа-

цията от тези системи се предава

в националната мрежа за радиацио-

нен мониторинг, като в зоните с

особен статут на подходящи обще-

ствени места следва да се поста-

вят стационарни прибори за визуа-

лизация на мощността на дозата.

Резултатите от радиационния мо-

ниторинг в тези зони се регистри-

рат, анализират и съхраняват, като

операторите са длъжни да ги предо-

ставят при поискване. Контролът на

радиационните параметри на компо-

нентите на околната среда и оцен-

ката на облъчването на населението

в зоните с особен статут се осъще-

ствяват от съответните органи на

изпълнителната власт.
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       нтересът към възобновяеми-

те източници на енергия се опреде-

ля от два ключови фактора – устой-

чивост по отношение на околната

среда и енергийни спестявания. По-

треблението на електроенергия в

един център за данни е съществе-

но, а енергийните разноски отгова-

рят за почти половината от общи-

те експлоатационни разходи. Като

се вземат предвид нарастващите и

непредвидими цени на електрическа-

та енергия, както и глобите, свърза-

ни с все по-стриктното законода-

телство за въглеродни емисии, ста-

ва ясно защо през последните годи-

ни операторите се съсредоточават

Интегриране на
възобновяеми
енергийни
технологии в
центрове за данни

върху ролята на възобновяемите

източници за редуциране и/или ста-

билизиране на енергийните разходи.

Много от водещите компании

преразглеждат своите бизнес, еко-

логични и социални ценности и вече

имат инициативи, свързани с възоб-

новяемата енергия. Google разпола-

га центровете си за данни на база

редица фактори, определящи надеж-

дно предоставяне на услуги, на мес-

та, където потенциалът за използ-

ване на възобновяеми източници не-

винаги е голям. Затова компанията

използва вятърна и соларна възобно-

вяема енергия, доставена въз осно-

ва на сключени споразумения за за-

купуване на електроенергия. Този

подход стимулира комуналните дру-

жества да инвестират в развитие-

то на възобновяеми източници.

Facebook има няколко съоръжения,

изцяло захранвани от местни ветро-

паркове, както и център за данни в

Швеция, работещ с хидроенергия. От

Microsoft пък експериментират със

захранването на 20-киловатов

център за данни с биогаз от нами-

раща се в близост пречиствателна

станция за отпадъчни води. Други

компании, като Apple например, ин-

вестират в изграждането на соб-

ствени соларни или вятърни мощно-

сти за генериране на чиста енергия.

Сред най-подходящите техноло-

гии за възобновяема енергия за цен-

тровете за данни са покривните

соларни системи, ветрогенератори-

И

Интегриране на
възобновяеми
енергийни
технологии в
центрове за данни
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те, геотермалните източници и

оползотворяването на отпадната

топлина. Соларните инсталации

имат някои недостатъци с оглед на

високата цена на фотоволтаичните

панели, климатичните изисквания и

пространствените ограничения.

Въпреки това соларните решения са

сред най-широко прилаганите за

центрове за данни. Вятърните тур-

бини не са толкова често срещани,

което се дължи най-вече на високи-

те първоначални инвестиционни

разходи. Независимо от това, инте-

ресът към този природен ресурс

също нараства сред операторите на

центрове за данни.

Системите за съхранение на енер-

гия също са на дневен ред в секто-

ра, тъй като те могат да намалят

проблемите с прекъсванията. Техно-

логията е обещаваща, но внедрява-

нето й в голям мащаб не е постижи-

мо за много от компаниите поради

финансови и пространствени огра-

ничения. Очаква се с понижаването

на цените тези системи да изигра-

ят важна роля в преодоляването на

свързаните с надеждността предиз-

викателства, присъщи за възобновя-

емите източници на енергия.

Вземане на решение
При обмислянето на стратегия за

използване на възобновяема енергия

операторите трябва да отчетат

два фактора – необходимостта от

по-добро управление на енергопот-

реблението на място и потенциала

за генериране на излишни товари,

които могат да се превърнат в из-

точник на приходи, ако се подават

към основната електроразпредели-

телна мрежа.

Една от основните движещи сили

за интегрирането на възобновяеми

източници в центровете на данни са

различните времево обвързани тари-

фи на електроснабдителните друже-

ства. Операторите на центрове за

данни непрекъснато търсят алтер-

нативи за управление на потребле-

нието и/или ограничаване на зависи-

мостта от мрежата по време на

пиковите периоди с най-висока кон-

сумация. Ползването на собствени

възобновяеми източници (или прода-

ването на електроенергия на кому-

налните дружества) при пиково по-

требление може да помогне за нама-

ляване на разходите.

Въпреки предизвикателствата на

възобновяемите източници на енер-

гия по отношение на капиталовите

им разходи, виждането за тях се

променя. В световен мащаб цените

за възобновяема енергия, най-вече за

соларна, са на път да се изравнят с

тези за електроенергията от мре-

жата благодарение на програмите за

насърчаване на ВЕИ. Освен това

веднъж внедрени, фотоволтаичните,

вятърните и геотермалните източ-

ници предоставят безплатно и нео-

граничено количество енергия, кое-

то в крайна сметка води до по-нис-

ки разходи във връзка със собстве-

ността на съоръженията.

Свързване и управление
При интегрирането на възобновя-

еми източници в центрове за данни

трябва да бъдат взети предвид ня-

колко параметъра. Първият въпрос

е по какъв начин центърът консуми-

ра електроенергия и до каква сте-

пен потреблението е управляемо. С

други думи, трябва да се определи

дали възобновяемите източници ще

могат да предоставят управляем

непрекъснат товар и дали могат да

бъдат внедрени по такъв начин, че

да могат да осигуряват добавена

стойност за центъра за данни. Не-

обходимо е да се прецени и дали ще

могат да бъдат инсталирани систе-

ми за управление, които да позволят

връзка с комуналното дружество за

продажбата на излишната енергия.

Отчитайки съществуващите ог-

раничения на възобновяемите източ-

ници, операторите на центрове за

данни могат все пак могат да се

възползват от ползите им чрез

създаването на микроразпредели-

телни мрежи, работещи с енергия от

няколко източника, включително от

основната мрежа, дизелови генера-

тори и ВЕИ. Този подход се е дока-

зал като особено подходящ за реги-

они, в които цената на електроенер-

гията от мрежата е висока и нена-

деждна.

Технологиите за енергиен ме-

ниджмънт са от ключово значение за

интегрирането на възобновяемите

източници и много решения, предназ-

начени за централи или комунални

дружества, могат да бъдат адапти-

рани и за условията на центровете

за данни. Някои от водещите дос-

тавчици на пазара предлагат солар-

ни инвертори, продукти ниско напре-

жение, системи за мониторинг и

управление, мрежови свързвания,

както и решения за стабилизиране и

интегриране.

Продуктовият каталог на една от

компаниите например включва всич-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2017 31

ВЕИ енергетика

ки видове технологии, необходими за

създаването на платформа за възоб-

новяема енергия за един център за

данни. Соларните инвертори позво-

ляват на центъра за данни да пре-

образува постоянния ток, генериран

от фотоволтаичните модули, в про-

менлив с 98% ефективност, а с цел

комбинирано производство на елек-

троенергия към системата могат да

бъдат включени един или няколко

работещи на гориво генератора.

Компанията предлага и инженерни

решения за интегрирането на възоб-

новяеми източници към съществува-

щи базирани на генератори мрежи за

повишаване на стабилността и оп-

тимизиране на енергопотока. За

управление на непредвидените флук-

туации в честотната и напрежител-

ната характеристика на възобновя-

емите източници се предлагат ба-

зиран на маховик генератор и софту-

ер, управляващ входящата и изходя-

щата енергия. Тези технологии за

управление на енергията могат да

помогнат на операторите за реша-

ване на проблемите, свързани с из-

граждането на собствена централа

за възобновяема енергия към центъ-

ра за данни.

Характеристики на
източниците

Реалността е, че възобновяемите

източници в повечето случаи труд-

но могат напълно да отговорят на

енергийните нужди на центъра за

данни. Рядко се случва една наземна

или покривна фотоволтаична систе-

ма да предостави изцяло необходи-

мата за работата на центъра за

данни енергия, просто защото няма

достатъчно пространство за разпо-

лагане на всички необходими солар-

ни модули. В допълнение, метеороло-

гичните условия могат да имат сил-

но изразено въздействие върху про-

изводствения капацитет, например

на соларните инсталации, поради

което те не могат надеждно да

доставят необходимата енергия.

Генерирането на енергия може да

бъде изключително променливо в

зависимост от времето на деня и

климатичните условия – един преми-

наващ облак може да доведе до спад

в производството на електроенер-

гия от 5 MW до 100 kW само за ня-

колко секунди. Докато за покривни-

те соларни системи винаги има про-

странство, за което не се изискват

допълнителни оперативни разходи,

то за вятърните турбини е необхо-

дима значителна площ, за да може да

се генерира достатъчно енергия.

Геотермалните източници на възоб-

новяема енергия също са свързани

със съществени по размер разходи

за логистика и инфраструктура.

Предизвикателството за много

от центровете за данни, интересу-

ващи се от производство на възоб-

новяема енергия на място, се

състои в това, че технологиите на

това си ниво на развитие рядко пре-

доставят цялостно решение за оси-

гуряване на енергия 24/7 заради

прекъсванията (при соларните и

вятърните инсталации), простран-

ствените ограничения и разходите

за внедряване. Чрез комбинирането

на различни източници като покрив-

ни соларни системи, биогорива,

батерии, горивни клетки и дизелов

генератор, ролята на възобновяеми-

те източници за захранването на

центъра за данни може да бъде

разширена. Изборът на източници

зависи от редица променливи, на-

пример климата, тарифите на мес-

тното електроразпределително

дружество и наличния достъп до

възобновяеми ресурси.

Както няколко от водещите ком-

пании демонстрират, центровете за

данни могат да избегнат разходите

за площ и инфраструктура чрез

партньорство с електроснабдител-

ни дружества, търгуващи с възобно-

вяема енергия.

Ползи
Няма техническа причина, поради

която операторите на центрове за

данни да не разгледат алтернативи-

те за възобновяема енергия, въпре-

ки че при някои съоръжения, разполо-

жени във високи сгради в гъсто на-

селени места, може да се появят

някои специфични предизвикател-

ства. Вземането на решение за ин-

тегриране на възобновяеми източни-

ци зависи обаче не само от техни-

ческата, но и от икономическата

осъществимост. Трябва внимател-

но да се прецени дали внедряването

на ВЕИ наистина ще доведе до реа-

лизиране на спестявания.

В процеса на интегриране тряб-

ва да бъдат обсъдени няколко въпро-

са – от изискванията за надеждност

и устойчивост до ролята, която ще

изпълняват възобновяемите източ-

ници като първичен, допълнителен

или резервен доставчик на енергия.

Компаниите следва да преценят и

значението на възобновяемата енер-

гия за корпоративната и социална-

та стратегия.

Аргументите в полза на възобно-

вяемите източници в центровете на

данни стават все по-силни. Освен че

са основен елемент в намаляването

на въздействието върху околната

среда, сега те се разглеждат и като

надежден резервен източник на енер-

гия, който може да намали зависимо-

стта от електроразпределителни-

те мрежи в някои по-натоварени

региони.

Някои компании вече са силно ан-

гажирани със стратегии за използ-

ване на възобновяема енергия, дока-

то други все още са на етап плани-

ране и проучване на аспектите,

свързани с управлението на енерго-

потреблението, какви са възможно-

стите за споразумения с комунални-

те дружества, какви са енергийни-

те нужди и др. След отговаряне на

тези въпроси операторите ще са в

по-добра позиция да вземат инфор-

мирани решения за това какъв про-

цент от захранването на центъра

за данни да бъде осигурено от ВЕИ

и кои технологии ще бъдат най-под-

ходящи от икономическа и екологич-

на гледна точка.
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