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Енерго-Про обнови въздушната мрежа в Рогачево
Близо 2600 метра въздушни проводници в село Рогачево, област Добрич,
бяха подменени от Енерго-Про след извършен анализ на електроразпределителната мрежа в района. Сменени са също така изолатори и е извършена
цялостна профилактика на съоръженията ниско напрежение в селото.
„За района на Добрич са характерни неблагоприятни климатични условия
през зимните месеци, когато екстремните температури и обледеняванията
са често явление. Тези условия налагат специфични мерки за предотвратяване на непредвидени изключвания“, заявиха от дружеството. Извършената
реконструкция ще подсигури по-стабилното захранване на 113 домакинства,
както и ниска аварийност през вече започналия летен туристически сезон,
тъй като близостта на селото до Черно море го прави атрактивна туристическа дестинация. Самите ремонтни дейности бяха приключени от Енерго-Про преди началото на активния сезон за отдих край морето.

АЯР се включи в учение за реагиране при ядрена авария
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) взе участие в международно учение
за реагиране при ядрена авария, което се проведе на 21 и 22 юни т. г.
съвместно от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) и Унгария
(ConvEx-3). В него се включиха представители на 82 страни и 11 международни организации. Учението се провежда с цел проверка и упражняване на
глобалното реагиране при симулирана авария в АЕЦ, както и проверка от
страна на МААЕ на адекватността на защитните действия на участниците. Като част от обучението бяха проверени комуникациите между аварийния център на МААЕ и съответната страна домакин, останалите страни,
медиите и населението. От българска страна освен АЯР са се включили и
ДПБЗН – МВР, ИАОС-МОСВ и АЕЦ Козлодуй. Упражнени са каналите за обмен
на аварийна информация, използването на наличните в аварийния център на
АЯР системи за прогнозиране на радиационните последствия след авария.

Газпром ще проучва възможностите за развитие на газопреносната инфраструктура
Председателят на Управителния съвет на ПАО Газпром Алексей Милер и
в България
министърът на енергетиката Теменужка Петкова подписаха Пътна карта,
съгласно която страните ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България при отчитане на правилата на ЕС. Споразумението бе сключено по време на работна среща в
рамките на Петербургския международен икономически форум. По време на
срещата особено внимание бе отделено на въпросите по организацията на
доставките на природен газ за България в дългосрочна перспектива. Алексей
Милер информира Теменужка Петкова за изпълнението на проекта „Турски
поток“ и изрази увереност, че създаването на нови мощности за пренос на
газ през акваторията на Черно море ще допринесе в значителна степен за
повишаване сигурността на доставките на природен газ за потребителите
от Южна и Югоизточна Европа, в това число и за България.
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Актемиум и Енергоремонт въведоха в експлоатация местима пробовземаща
система в
През месец юни т. г. беше въведена в експлоатация местима пробовМини Марица-изток
земаща система за вземане на проби едновременно от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление
ТЕЦ „Марица-Изток-2“, съобщиха от фирма Актемиум БЕА Балкан ЕООД,
изпълнител на проекта в обединение с Енергоремонт Холдинг АД. „Това
се случи след успешно проведени 72-часови проби под товар в рудник
Трояново-1 на Мини Марица-Изток ЕАД“, разказаха от компанията.
„При новата система отделните възли и агрегати са вече модулно
лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки изместването на претоварните пунктове. Основното
технологично оборудване се състои от чукови пробовземачи, система от
затворени лентови транспортьори, управлявани чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори и чукови делители. Мощността на
потока варира в диапазон от 400 до 5400 т/ч. Контейнерът за проби е
снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в директна комуникация чрез онлайн връзка с управляващия компютър на системата,
позволяващо контрол на количеството на всяка точкова проба“, допълниха изпълнителите на проекта.

70% от отоплението във варненски квартал може да се осигури от слънчева енергия
Данните от проучване, реализирано от Института за нулевоенергийни
сгради (ИНЕС) в сътрудничество с чуждестранни експерти, показват, че
70% от отоплението и подгряването на битова гореща вода във варненския квартал „Кайсиева градина“ може да се покрие от слънчева енергия
чрез прилагането на технологията на слънчевите топлофикации.
В проучването на ИНЕС са обхванати 69 жилищни блока от квартала,
в който няма изградена централизирана топлофикационна мрежа, и основен източник на топлинна енергия в момента са електрически печки и
климатици. За да се постигне максимален ефект от приложението на
слънчевите топлофикации в квартала, жилищните сгради следва да са
санирани. Според експертите периодът на възвръщаемост на инвестицията за подобна система е около 10 години, а поддръжката й е лесна и
евтина.
Резултатите от проучването показват, че добивът на топлинна енергия ще достигне 38 квтч/кв.м./г за покривни термални слънчеви колектори и около 22 квтч/кв.м./г за вертикални колектори. Топлинната енергия
може да се съхранява сезонно чрез топлинни буфери, вградени в земята
в междублоковите пространства. В момента Веолия Енерджи Варна проучва възможността за реализация на подобно топлофикационно решение
в морската столица, съобщиха от компанията.
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Девижън представи новостите при системата ElectriQube Billing
Девижън обяви последните новости за предназначената за търговци на
електроенергия платформа ElectriQube Billing. Сред тях са: възможност за
прогнози за потребление на база исторически и метеорологични данни;
управление на графици и MMS експорт; автоматизирано генериране на
фактури на база потребление; и управление на ценови листи по ЕРП и
физически или юридически лица.
Фирмата официално обяви и партньорството си с немска компания,
специализирана в изготвяне на прогнози за потребление на база исторически и метеорологични данни. „Това партньорство ще помогне на нашите
клиенти да намалят небалансите си, а от там да увеличат печалбата си“,
заяви управителят на Девижън Петър Ненов.
ElectriQube Billing разполага с изключително удобен и лесен за работа
интерфейс, лесна навигация, а автоматичното генериране на фактури по
зададен темплейт на база данните за потребление е в основата за популяризирането на платформата, обясняват от компанията. Всеки търговец може с помощта на няколко клика да дефинира свой темплейт, а
фактурите се разпращат по имейл на точно определената дата от
търговеца. Възможността за анализ на потребление, графици и прогнози
превръща ElectriQube Billing в един силен инструмент, който позволява
ефективно наблюдение на процесите при търговия с електроенергия,
подчертават от Девижън.

ДП РАО получи разрешение за строеж на НХРАО
Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО) получи разрешение за строеж на Национално хранилище за ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци (НХРАО). Изграждането на хранилището е залегнало в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.
Проектът се финансира безвъзмездно от Международния фонд „Козлодуй“, като стойността на първия етап е 71,8 млн. евро. Първият модул за
погребване на РАО ще е с капацитет 6336 стоманобетонни контейнера и
се очаква да влезе в експлоатация през 2021 г.
Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип и ще представлява многобариерно инженерно съоръжение за трайно съхраняване на
предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни
контейнери отпадъци. В него няма да се погребва отработено ядрено гориво,
остъклени високоактивни отпадъци или радиоактивни отпадъци от трети
страни, а само ниско- и средноактивни РАО.
През целия период на експлоатация на Националното хранилище - 60
години, ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите
радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на
площадката на хранилището, така и на околната среда. След това се
планира то да бъде затворено и подложено на мониторинг за период от
300 години.
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Успехът ни се дължи на желанието
и труда да реагираме гъвкаво
спрямо изискванията на клиентите
инж. Иван Гълъбов, ръководител
Орган за контрол от вид „С“, ЕЛ-ТЕСТ,
пред сп. Енерджи ревю
През 2017 г. фирма ЕЛ-ТЕСТ отбелязва 25 години от
своето създаване. Какви бяха основните трудности, с
които се сблъскахте по пътя си досега?

Основни трудности, през които фирмата ни е преминала за този период, са акредитирането на сегашния
квалифициран персонал и изграждането на административна и промишлена база, снабдена със съвременни технологични средства. Нестабилните икономически и политически условия в страната, както и все още високият дял на сивата икономика, несъмнено са неблагоприятни фактори за развитие на бизнеса въобще, но това
доведе и до липса на лоялна конкуренция в нашия бранш.
Каква е равносметката ви за отминалия период – кои
бяха най-емблематичните ви проекти, кои свои постижения оценявате най-високо?

Равносметката ни е, че качеството има значение.
Колкото по-адекватно реагираме на нуждите на пазара, толкова по-лесно утвърждаваме името си. Част от
емблематичните проекти за ЕЛ-ТЕСТ са подмяната на
релейните защити на всички уредби 220 kV и част от
уредбите 400 kV в България, проектирането и въвеждането в експлоатация на подстанция „Пловдив“ 400 kV,
цялостното изграждане на нови подстанции 110 kV на
СрН, рехабилитацията на уредба 400 kV в големи системни подстанции, както и редица международни проекти в Албания, Косово, Турция, Грузия и Гърция.
Кое според Вас е качеството, което нарежда ЕЛ-ТЕСТ
сред успешните фирми на пазара?

ЕЛ-ТЕСТ е създадена през 1992 г. от инж. Любомир
Цветков. За тези 25 години успяхме да развием няколко
основни дейности. Сред тях са инженерингови решения,
свързани с проектиране, изграждане, ремонт, рехабилитация на електрически инсталации и електрически уредби
НН, СрН и ВН, проектиране на първична и вторична комутация, електропроводни линии, архитектурно-строителна
част. Също така произвеждаме всякакъв тип ел. табла
и шкафове НН, СрН и ВН, метални конструкции и др., и
изпълняваме строителство на цялостни обекти, автоматизация на процеси и системи за управление, енергиен
мениджмънт, изграждане на оптични мрежи, работа със
съоръжения с елегаз и направа на кабелни глави и муфи
ВН и др. Разполагаме и с Орган за контрол от вид „С“,
акредитиран от БСА. Вече може да кажем, че успешно
изпълняваме и управление на турбинен регулатор.
8

Как виждате развитието на компанията в следващите
25 години? Какви цели си поставяте?

Политиката по качество, която ЕЛ-ТЕСТ поддържа и
развива през годините, се основава на внедряване и
поддържане на високотехнологични дейности. Стремим
се постоянно да проучваме изискванията и очакванията на клиентите, да усъвършенстваме комуникацията
с тях и да получаваме данни за анализи на постигнатите резултати, подпомагащи вземането на аргументирани решения относно повишаване на качеството на
предлаганите продукти.
Иновативност в подхода към различните задачи,
мотивирането на персонала и ефективно управление на
разполагаемите ресурси са също ключови моменти в
стратегията на фирмата по отношение на качеството. Усилията на ръководството ни са насочени и към
привличането на млади високообразовани специалисти
и квалифициран персонал.
Във фирмата е разработена и внедрена интегрирана
система за управление на качеството, околната среда
и безопасни условия на труд, чрез която се проследяват
и контролират всички етапи на проектантската, производствената и строителната дейност. Фирмата
притежава сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001 и
OHSAS 18001. През изминалите години успехът на ЕЛТЕСТ в голяма степен се дължи именно на стриктното
спазване на изискванията и принципите на международните стандарти.
Да бъдем сплотен колектив от професионалисти
винаги е била основната ни цел. По случай 25-годишния
ни юбилей пожелавам на колегите си професионално удовлетворение и още много години на предизвикателства,
за които вярвам, че сме подготвени. Вече имаме изградена изходна база, добър колектив, ясни цели и огромно
желание да ги постигнем.
брой 4/2017
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Проведе се петата годишна среща
с ключови клиенти и организации
от ядрения сектор на ЕнергоСервиз

Н

а 22 и 23 юни т. г. ЕнергоСервиз
АД организира петото издание на
превърналата се в традиционна годишна среща с ключови клиенти в РИУ
Правец Ризорт. Тази година събитието бе с разширена тематика поради големия интерес в предишните
издания. Специални гости на срещата бяха Доминик Комт, директор
продажби за Европа, Средния Изток
и Африка на системи за радиационен
мониторинг, Mirion Technologies
(Франция), и Гюнтер Фишер, регионален директор на системи за наблюдение, Mirion Technologies (Германия).
„За поредна година компанията
кани представители на свои български и чуждестранни партньори от
ядрения сектор да обменят опит и
да се запознаят с нови продукти и
услуги в областите ядрена автоматика, безопасност и радиационна защита“, коментираха организаторите. Сред тях бяха експерти от Агенцията за ядрено регулиране, посолството на САЩ, АЕЦ Козлодуй, АЕЦ
Козлодуй – Нови мощности, АТП АтомТоплоПроект, Български институт по метрология, Българско ядрено дружество, ЕнпроКонсулт,
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Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, И Кю И България, Mirion
Technologies, MATE-FIN, Оскар-Ел,
Сухопътни войски, Технически университет-София, Риск Инженеринг,
Уестингхаус Енерджи Системс - клон
България.
Програмата в първия ден на събитието включваше презентация на
софтуера, управляващ различните по
вид компоненти в системите за
радиационен мониторинг, произвеждани от световния концерн, представена от Доминик Комт. Колегата му Гюнтер Фишер запозна участниците в срещата с технологии за
наблюдение при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
Присъстващите имаха възможност
да се запознаят с опита на MATE-FIN,
Румъния в интегрирането на системи за радиационен мониторинг в АЕЦ
Черна вода. Техническият директор
на ЕнергоСервиз сподели опита на
инженерите от компанията при изпълнение на проекти и реализирани
решения на база технологии на Miron
Technologies. В края на деня представителите на ХАХ, България запознаха аудиторията с иновативни решения за анализ на води.

Събитието продължи с презентациите на Уестингхаус Енерджи Системс - клон България на тема "Планове за удължаване на ресурса на
Компютърно-информационна управляваща система Ovation в АЕЦ Козлодуй", И Кю И България и АЕЦ Козлодуй – Нови мощности.
„В заключение на Петата годишна среща експертите от областта
изразиха надежда за вземане на решение за изграждане на нова мощност и така да бъде съхранен натрупаният инженерен опит в безопасната, надеждна и рентабилна експлоатация на ядрени съоръжения“, обобщиха от ЕнергоСервиз.
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Хановер 2017:
Технологични
новости на
водещи компании
Т

азгодишното издание на Hannover
Messe се проведе между 24 и 28 април и привлече над 217 000 посетители и повече от 6500 изложители.
И през тази година събитието се
превърна в център за премиерно
представяне на редица иновативни
продукти и решения. В брой 3/2017 на
сп. Енерджи ревю ви разказахме за
участието в търговското изложение
на Леми Трафо, които акцентираха
на своята нова разработка - маслонапълнен, херметически изолиран
трансформатор ECO 2021, покриващ
изискванията за второто ниво на
енергийна ефективност съгласно директивата за екодизайн, които предстои да влязат в сила в страните
от ЕС през юни 2021 г. В настоящия
брой продължаваме темата с коментарите на още няколко водещи компании, които разказват за актуални
технологични решения, представени
на изложението в Германия.

WAGO акцентира на нов
модул за енергиен
мениджмънт
За поредна година WAGO Kontakttechnik привлече интереса на посетителите на Hannover Messe с редица иновативни продукти и решения.
Сред акцентите на щанда на компанията бе новият M-Bus Master модул
(753-649), който позволява директно да се свържат до 40 M-Bus устройства за отчитане на данни за
потребление и енергия. Новият модул значително опростява инста10

лацията и настройката, премахва
необходимостта от допълнителни
устройства за преобразуване, а с
ширината си от 12 мм спестява
пространство на монтажната шина.
В зависимост от контролера WAGO
отчетените данни могат да бъдат
предавани по гъвкав начин чрез съществуващия Fieldbus протокол на системата за управление, например
BACnet или MODBUS, като така се
избягва нуждата от допълнително
опроводяване.
На изложението WAGO представи
и модул за енергиен мениджмънт за
трифазни електрически системи
(750-494/000-005), който позволява да
се записват AC и DC токове с големина до 20 000 A чрез външни съпротивления вместо с традиционни
токови трансформатори. За всяка
фаза от трифазната електроснабдителна мрежа модулите на WAGO изчисляват активна мощност, фактор
на мощността, регулиране на фаза,
привидна мощност и мощност в неактивен режим, пикова стойност на
тока и др. При правотокови приложения модулът изчислява съответните
стойности на мощността чрез напрежението и тока. Това прави новите модули на WAGO от серия 750
идеални за откриване на неизправности и изчисляване на енергопотребление в области с високи стойности
на AC/DC ток.
Компанията акцентира и на новите трифазни захранвания от серия
Epsitron Eco на DC 24 V с номинални
токове 20 А и 40 А, които осигуряват
надеждно захранване за електричес-

ки системи и машини. Те редуцират
експлоатационните разходи чрез усъвършенстваните си характеристики:
LED индикация на статуса, регулируемо от предния панел изходно напрежение, нива на ефективност до 82%
и технология Cage Clamp, елиминираща необходимостта от поддръжка.
Друга новост от WAGO, която
направи своята премиера на Hannover
Messe, бе модулът за автоматично
рязане на маркировки към термотрансферния принтер smartPRINTER.
Модулът може да се интегрира към
устройството само с няколко прости стъпки. Издръжливото висококачествено японско острие на модула гарантира прецизни и добре оформени ръбове – режещият модул надеждно отрязва маркираните материали на точното място. Бяха представени и нови самозалепващи маркировки за кабелни канали и табла.

ВАГО България
брой 4/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2017

11

бизнес
ството на енергия според актуалните стандарти например EN 50160,
IEEE519 или EN 61000-2-4.

Вайд-Бул

Новите решения на Phoenix
Contact и Lapp Group са с
компактен дизайн и висока
надеждност
Портативните
измервателни устройства
на Janitza са подходящи за
всяко приложение
В представянето си на най-мащабното индустриално изложение Hannover Messe немският производител
Janitza акцентира на богатата си
гама портативни измервателни устройства, осигуряващи изключителна
гъвкавост за потребителя. В зависимост от варианта те са оборудвани
с уред UMG 96RM-E или UMG 512. Това
позволява измерване ток на утечка и
качеството на енергия (например
хармоници, пикове, дисбаланс и т. н.)
навсякъде. Тези подвижни устройства
са лесни за работа и вграждане, което ги превръща в подходящ избор за
всяко приложение. Обхватът им на
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измерване също се отличава с високо ниво на гъвкавост: 100 - 4000 А.
MRG 512 PQ Flex измерва до 63-ти
хармоник, краткотрайни прекъсвания
(от 20 ms), измервания на пикове,
пускови токове и преходни процеси.
Този мрежов анализатор клас А (IEC
61000-4-30) може да бъде използван
при извършване на одит съгласно ISO
50001. С включения софтуер за визуализация GridVis-Basic може да се изготвят графици и отчети за консумацията и качеството на енергията.
Благодарение на включения UPS
разполагате с до 3 часа непрекъснато захранване. UMG 512 също така
има вградена PLC функционалност
посредством езика за програмиране
Jasic. MRG 512 PQ Flex на Janitza е
особено подходящ за следене каче-

Сред партньорите на ВиВ Изоматик най-интересни продукти на
Hannover Messe 2017 представиха
Phoenix Contact и Lapp Group. На
щанда на Phoenix Contact посетителите на изложението имаха възможност да се запознаят с преобразувателите на сигнали MINI Analog Pro,
мултиканалните електронни предпазители CBMC, защитите от пренапрежения Termitrab Complete и др.
Преобразувателите на сигнали
MINI Analog Pro се отличават с изключително компактния си дизайн и
интегрираната най-модерна технология. Освен това те са лесни за
монтаж, пуск и обслужване и предлагат разнообразие от опции за
параметризация. Други преимущества на преобразувателите са
възможности за свободно комбиниране на аналогови сигнали в индуст-

брой 4/2017
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риалните мрежи и за мерене по време на работа без необходимост от
изключване на сигналната линия,
както и защитено от смущения предаване на сигнали от полевите устройства към ЦПУ.
Новите мултиканални електронни предпазители CBMC съчетават
компактен дизайн с възможността
за индивидуална настройка. За потребителите това означава, че
могат по лесен и гъвкав начин да
регулират токовете, да пестят
пространство и да осигурят защита за всички приложения само с използването на едно устройство.
Защитите срещу претоварване и
късо съединение са предназначени за
4 или 8 линии, а токът може да бъде
настройван в диапазон от 1 до 10 A.
Сред новите продукти на Lapp
Group бяха кабелите Oelflex Servo 719
и кабелите за честотни регулатори Oelflex VFD 2XL. Изолацията на
Oelflex Servo 719 е изпълнена изцяло
от полипропилен, което гарантира
изключителна издръжливост, а обвивката от PVC осигурява пожароустойчивост. С Oelflex VFD 2XL от
Lapp Group предлагат първия кабел,
комбиниращ ключовите UL и TC-ER

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2017

дарта Cat. 7. Etherline Torsion Cat. 7
е Profinet съвместим и е особено
подходящ за торсионни движения.
Този кабел има дълъг експлоатационен живот от поне 3 години и издържа до 5 млн. цикъла при 180° на
метър. Вторият вариант е Profinet
съвместимият, изключително гъвкав
Etherline Cat. 7 Flex кабел, който е с
дебелина само 6,4 мм и е подходящ
за употреба в тесни шкафове за
управление, където пространството е ограничено.
Други акценти в участието на
Lapp Group на Hannover Messe бяха
новият комуникационен кабел
Unitronic Bus Heat 6722, предназначен
за автомобили и издържащ на до
105°C, както и модулните мултирамкови правоъгълни конектори Epic MH.

ВиВ Изоматик

сертификати над 600 V и 2000 V
едновременно, благодарение на специалната изолация от омрежен полиетилен.
Компанията представи 2 нови
бързи кабела от портфолиото на
Etherline за 10 Gbit/s съгласно стан-

Rittal демонстрира цялостни
индустриални и
IT решения
Участието на Rittal на Hannover
Messe 2017 бе с висока практическа
насоченост и силен фокус върху иновативни решения. Компанията адресира предизвикателствата, пред
които са изправени инженерите в
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заводите, операторите и вземащите решения в областта на IT, под
мотото „Нашата компетенция. Вашето преимущество“. В представянето си Rittal акцентира на теми
като Industry 4.0, експлоатация на
машини, работна надеждност, енергийна ефективност и ефективни
процеси на конструиране и поръчка.
Компанията демонстрира още как
охладителни агрегати серия Blue e+
с новия COM модул комуникират със
системи от по-високо ниво, покривайки по този начин всички изисквания за следене на състоянието, анализ на грешките и прогнозна поддръжка за IoT приложения. Посетителите на Hannover Messe имаха
възможност да видят и как чрез
подаването на данни от устройства
към IoT платформата Siemens
MindSphere и анализирането им в
облак-базираното приложение на IBM
Watson може да се осигури интелигентна поддръжка.
В рамките на изложението Rittal
представи редица продуктови иновации. Една от тях бе новата електроразпределителна система RiLine
Compact. Компактната шинна систе-
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ма за табла и комутационна апаратура с максимална сила на тока до
125 A осигурява оптимална защита
срещу опасен контакт. Компанията
пусна и серия нови бързодействащи
клеми за свързване на проводници за
шинна технология. Специалната им
технология позволява бързо асемблиране и свързване на проводниците
към шините.
Сред другите топ иновации бяха
охладителите за машини и шкафове
серия Blue e+. Благодарение на успешните охладителни агрегати серия
Blue e+, предоставящи възможност за
реализиране на енергийни икономии в
размер до 70%, тази технология и нейните елементи се прилагат в индустриални охладители за първи път.
Новите агрегати са оборудвани с преобразувател за постоянен ток и микроканална технология. Изходната им
мощност варира в диапазон от 1 до
6 kW. В допълнение, охладителите
впечатляват и с високата си температурна точност от +/-0.5 K.
По време на Hannover Messe 2017
компанията акцентира още на новите системни LED осветители и ракове за приложение в областта на

индустриалния Internet of Things. Бе
направена и демонстрация на живо
на приложение във високопроизводителните изчислителни технологии
(HPC). Rittal обяви и разширението на
портфолиото си за автоматизирано управление и производство на
комутационна апаратура, като своята премиера на изложението направи нова машина за автоматизирано
оголване и кримпване на проводници.

Ритал

брой 4/2017
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Изваждаеми решения от Ритал
Оптимална конструкция за шкафове за комутационна апаратура
Изцяло разединяеми (изваждаеми)
решения с оптимална конструкция за
шкафовете за управление на електродвигатели за промишлени обекти с високи изисквания към непрекъсната работа.
За покриване на тези изисквания комутационната апаратура трябва технически да се организира така, че да може
да се сменят отделни функционални единици без спиране на цялата инсталация.
Така наречената "гореща смяна".

Използването на "изваждаеми" функционални блокове позволява бързо и безопасно да се заменят аварирали устройства без демонтаж на изходящи кабели
и клеми за присъединяване. Всички електрически съединения в такива модули се
извършват с помощта на разединяеми
електрически контакти, което позволява смяната да стане бързо и безопасно.
Управлението на изключвателя в "изваждаем" блок става с изнесена дръжка,
свързана с механичната блокировка. Достъпни са няколко положения: "включено"
- в работно състояние, при което модула
е блокиран срещу несанкционирано изваждане; "тест", с изключени електрически
контакти и блокирана възможност за
завъртане на контролната ръкохватка,
но с достъпна възможност за тестване
на вторични вериги. В положение "изключено" блока е в изцяло изключено състояние. За "изваждане" не е необходимо да
се изпълняват монтажни работи и процеса отнема по-малко от минута.
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В основата на конструкцията е многократно доказалата се система Ri4Powerосновна платформа за електроразпределителни устройства, ниско напрежение,
системи за автоматизирано управление
на електродвигатели или разпределение на
електроенергия за фиксиран монтаж на
апаратурата с форма на физическо разделяне, стигащо до Форма 4b.

Системата позволява използването
на устройства за защита и разпределение от различни производители на апаратура в различно изпълнение - стационарно, на основа (цокъл) и изваждаемо.
Корпусът TS8 - здрава и надеждна рамка и широката гама от компоненти като
разнообразни и тествани модули, собствени шинодържатели и други специализирани компоненти, позволяват голяма гъвкавост при конфигуриране в съответствие с техническите изисквания за
всяко отделно решение. Най-често с
Ri4Power се конфигурират решения за
вътрешно функционално разделяне от
Форма 2а до Форма 4b.
Функционалните блокове са окомплектовани с всички необходими елементи за
монтаж, които се монтират на мястото на фиксираните отсеки. При това се
съхраняват основни елементи на вътрешния монтаж и шинни системи. Минималната височина на "изваждаемия" блок е 150
мм. Отличителна особеност (освен механизма за разединяване и изваждане на
контактите) е възможността за поста-

вяне на до 3 броя захранващи източници
на същата височина (150х200 мм).
Номенклатурата на стандартните
блокове отчита: габаритни размери,
номиналния ток, възможна комбинация на

устройствата и различни производители
на активното оборудване.
Към момента наличните решения за
поръчка са блокове с инсталиране на оборудване на фирми ABB, Schneider Electric,
Siemens. Ритал може да предложи и проектни решения за "не типови" изпълнения
с възможност за доработка на предните
и други монтажни елементи на блоковете по техническо задание на клиента.
За оптимизиране на разходите се
предлагат изпълнения със степен на
защита IP31 и IP54.
За конфигуриране и изготвяне на
оферта е необходимо да изпратите запитване на:

Ðèòàë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ, 1592, áóë. Èñêúðñêî
øîñå 7, Túðãîâñêè êîìïëåêñ
Åâðîïà, ñãðàäà 7, åò. 2
òåë: (02) 439 0550; (02) 439
0556 / Ôàêñ: (02) 439 0659
å-mail: office@rittal.bg
www.rittal.bg
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Повишаване
на енергийната
ефективност
в металолеенето
Л

еенето е един от най-старите и най-широко разпространените процеси за формоване на метал,
включващ изливането на стопен
метал в желаната форма и изчакване на втвърдяването му. Често се
използва за производството на сложни детайли, чието изработване би
било прекалено скъпо при прилагане
на други методи.
Металолеенето обаче е и един от
най-предизвикателните производствени процеси. Той е силно високотехнологичен процес, изискващ задълбочени научни познания. Модерната
технология на металолеене включва
шест различни етапа – топене, сплавяне, формоване, отливане, втвърдяване и финишна обработка. На всеки
етап са необходими високи нива на
точност и процесно управление.

16

Също така металолеенето е и един
от най-енергийно интензивните
индустриални процеси, като топенето на метала отговаря за голяма
част от консумираната енергия.

Поради това и покачващите се цени
на електроенергията, секторът
полага значителни усилия в посока
повишаване на енергийната ефективност.
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Потенциал за енергийни
спестявания
Пестенето на енергия може да
бъде постигнато чрез няколко техники и методи. Първата стъпка за
идентифициране на мерки за редуциране консумацията на енергия е провеждането на енергиен одит. По
този начин обаче се определят единствено теоретични стойности за
енергийните спестявания и е
възможно да се изведат заключения
само за необходимост от подмяна на
някои от основните съоръжения.
Този тип управление на енергийната ефективност в повечето случаи
изисква значителни капиталови инвестиции в ново оборудване.
Има няколко бариери, възпрепятстващи постигането на висока енергийна ефективност в една компания.
Основнитеот тях са технически рискове, свързани с прекъсването на производствения процес, прилагането на
неподходяща технология, липса на
време и достъп до капитал. При малките и средни по големина леярни от
най-съществено значение са липсата
на време, квалифициран за целта
персонал и недостатъчни ресурси.
Чрез прилагане на подходи като
остойностяване на материалните
потоци може да бъде проучен целият процес на металолеене. Енергийни спестявания могат да бъдат реализирани по два начина – директни
спестявания чрез по-ниска консума18

ция на гориво и индиректни – чрез помалко потребление на материални
ресурси. Следователно в леярните
трябва да се постигне производство
на определено количество качествена продукция с по-малко гориво и помалко суровини. За да се осъществи
това, трябва добре да бъдат разбрани енергийните и материалните
потоци в процеса на металолеене.

Директни спестявания
на енергия
Първият етап от процеса на
топене е предварителното подгряване на метала, което има няколко
предимства – отстраняване на влагата и органични замърсявания, което намалява риска от експлозия в
пещта; повишаване на топилния
капацитет на пещта; редуциране на
необходимата за топенето енергия.
Особено при алуминиевите сплави
предварителното подгряване може
да забави формирането на шлака при
контакт на горещия метал с влага.
Днес, леярните често използват
горещите отпадъчни газове от топилната пещ за подгряване на метала. При зареждането и трансфера на
предварително загретия метал обаче може да се стигне до загуба на
големи количества топлина чрез конвекция и излъчване. Следователно, за
да се редуцират ефективно тези
загуби, процесите на предварително
подгряване и топене трябва да се

извършват в близост един до друг.
За фазата на топене на метала се
изразходват 30% от общото количество енергия за процеса на металолеене. Това прави оптимизирането на
ефективността на този етап основен приоритет. В случая най-важна е
ефективността на използваната
пещ. В алуминиевата индустрия например за най-ефективни са смятани индукционните топилни пещи.
Факт е обаче, че 60% от енергията
за топене в съвременните леярни се
осигурява от природен газ, а само 27%
– от електричество. Това поражда
друга дилема – между пестенето на
енергия и на финансови средства.
Използването на газова пещ е поевтино, но качеството на топене е
лошо, а това оказва влияние на следващите етапи от процеса. Съдържанието на водород в този вид пещи
обикновено е по-високо заради влажните димни газове. Отстраняването
му е от ключово значение, тъй като
в противен случай може да нанесе
сериозни вреди върху продукцията.
Тоест, въпреки че газовите пещи
изискват по-малко разходи при топене, допълнителни средства са необходими за обезгазяване.
Независимо от целта на редуцирането на разходите и пестенето на
енергия, за повишаване на енергийната ефективност могат да се приложат няколко подхода:
n подобряване на въздушния компресор, който се използва за пещта
на гориво. Богатата на кислород
среда обуславя по-високи скорости на топлопренос и по този начин намалява необходимото време за топене, което пък, от своя
страна, редуцира консумацията
на гориво;
n намаляване честотата на зареждане на метала, което ще доведе
до понижаване на загубата на
метал и топлинна енергия;
n при оптимизиране на производството се препоръчва да се използват висококачествени суровини.
Това ще увеличи първоначалните
разходи, но и ще ограничи общата загуба на метал поради окисление и образуване на шлака;
n осигуряване на обучение за операторите на пещта – вече е доказано, че работата на оператора
брой 4/2017
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може да повлияе на енергопотреблението в размер на 10%.
След топене металът обикновено съдържа примеси като оксиди,
шлака и нежелани газове, например
водород. Това налага прилагането на
обезгазяване и флотация. В днешни
дни технологията за обезгазяване
включва пропускане на инертен газ
чрез бързо въртяща се дюза. Методът се основава на равновесната
зависимост между водорода във
формовъчната смес и водорода в
атмосферата. Чрез инжектирането
на инертния газ стопеният метал се
поставя в инертна атмосфера. За да
се запази балансът, водородът трябва да премине в мехурчетата инертен газ и да дифундира на повърхността на стопилката. По този начин
съдържанието на водород постепенно намалява с времето до желаното
ниво. Според проучвания загубата на
метал при процесите на обработка
и рафиниране може да възлезе на 5
масови процента. Допускайки, че за
1 тон алуминий са необходими 2,2 GJ
енергия, загубата от 5% изисква
допълнителни 0,11 GJ енергия за
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топене. Енергия се изразходва и от
обезгазяващата инсталация – от
въртящата се дюза, получаването
на инертен газ и изпомпването му.
Следователно, за да се реализират
енергийни спестявания при рафиниране и обработка, е необходимо подобряване качеството на суровината.
По този начин ще се редуцират не

само загубите на метал, но и честотата на рафиниране. В допълнение,
ще има и съответни спестявания от
инертен газ и електроенергия.
Поддържането на запас е друг
съществен консуматор на енергия в
металолеенето, който изразходва
30% от енергията на производството. Целта на този процес е да се
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осигури непрекъсната наличност от формовъчна смес с
постоянен състав и качество. В повечето леярни за
цветни метали за това се изисква повече енергия,
отколкото за топенето. Най-ефективна мярка за повишаване на енергийната ефективност в този етап е редуцирането на времето на задържане в пещите резервоари.

Индиректни спестявания на енергия
Материалната експлоатационна ефективност е
съотношението между качествено отлетите детайли,
доставени на клиентите, и общото количество стопен
метал. Подобряването на действителния добив е може
би най-простият начин леярните да спестят енергия.
Методът се фокусира предимно върху самия процес и
търсенето на възможности за пестене на материал, а
не е свързан в такава степен с работните характеристики на производственото оборудване. За да се определи действителният добив от процеса на металолеене, трябва да се анализират всички негови етапи. Започвайки с етапа на топене, загубата на алуминий например се дължи на окислението му на повърхността на
стопилката. Това означава, че ограничаването на контакта между формовъчната смес и въздуха ще намали
степента на окисление. Обикновено това се постига с
поддържане вратата на пещта затворена и редуциране на времето за зареждането й. При пещите резервоари загубата на метал може да се понижи чрез намаляване времето на задържане. Загубите по време рафини-
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ране са главно поради окисление и отстраняването на
водорода и примесите, т. е. зависят от чистотата на
суровината.
Загуби има и при процеса на машинна обработка за
получаването на крайната форма на детайла. Тази процедура включва шлифоване, пробиване, полиране и др.
Загубата на метал в този етап е под формата на фин
скрап. Необходимостта от машинна обработка може да
бъде намалена, ако детайлът бъде произведен с по-голяма точност с желаната форма. Последният вид загуба се дължи на отлети детайли, които не преминават
успешно качествения контрол. Дефекти като малък толеранс, некачествена повърхностна обработка, включения и порьозност са причина за бракуването на продукция. За да се намали бракът, е важно да се оптимизират
процесите на топене, сплавяне и рафиниране, както и
дизайна на леяковата система.
Започвайки от дизайна на продукта, с помощта на
симулационен софтуер може да бъдат предсказани поведението на стопения метал в леяковата система и
параметрите на захранване по време на втвърдяване.
Това ще позволи на инженерите в леярната да разработят качествени продукти, без да правят физически
експерименти тип „проба-грешка“. Това може да помогне както при началния етап на производство, така и при
дълги цикли, когато се търси вариант за енергийни спестявания.
Типичната леярна изразходва 14% от енергията за
сгъстяване на въздух, което генерира повече разходи
дори от топенето или поддържането на наличност.
Сгъстеният въздух намира много приложения в леярските предприятия, като най-важно е използването му за
горене. Ефективното изгаряне на горивата осигурява повисока температура на пламъка, което повишава скоростта на топлопренос и намалява времето, необходимо за топене. В допълнение се редуцират не само топлинните загуби при горене, но и въздействието върху
околната среда. Със сгъстения въздух се намалява потреблението на гориво, но, от друга страна, за получаването му се изразходват значителни количества електроенергия. Следователно гарантирането, че към горелките не се подава излишно количество сгъстен въздух
ще допринесе в голяма степен за оптимизиране на потреблението му. Използването на подходящо оразмерен
компресор и редовната техническа поддръжка също
могат да спомогнат за пестене на енергия. С внедряването на индукционна пещ пък необходимостта от
сгъстен въздух ще се елиминира изцяло.
брой 4/2017
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Контролерите PFC200 на WAGO в сърцето на нестандартна уредба за
изпитване и сертифициране на кабели
С подкрепата на Wago Kontakttechnik, амбициозният екип на Сивико ООД, разработи уредба SIVIKO ACT 150 - иновативна платформа
за изпитване на кабели за ниско напрежение. Удобно автоматизирано
решение за производители и дистрибутори на кабели, които искат
да гарантират качеството на продуктите с провеждане на електрически измервания на активно съпротивление на жилата и издържимо напрежение на изолацията, по един бърз, удобен, безопасен и неразрушаващ кабела начин.

Предизвикателства
Стандартите за електрическите изпитвания поставят доста
изисквания към условията на провеждане на тестове с високо напрежение. Те са от изключителна важност за правилното протичане на
процеса и ако трябва да се провеждат и настройват ръчно, операторът е изправен пред много проблеми и неудобства, което не само
отнема време, но и може да доведе до грешки или дори инциденти.

Автоматизация
Уредбата SIVIKO ACT 150 решава тези проблеми и добавя допълнителни функционалности за улеснение на оператора. Сама по себе
си уредбата е автоматизирана дигитализирана лаборатория, софтуерно и хардуерно подсигурена по отношение на безопасността, изградена на базата на WAGO автоматизация, организирана за провеждането на изпитвания, спрямо стандартите за изпитване на кабели
за ниско напрежение, с минимални ръчни операции. Дефектите се откриват чрез локализиране на прекъсване на жило или на късо съединени жила и се записват в база данни. В резултат, качественият кон-

трол на продуктите е значително подобрен, а времето за изпитване
намалено, без да се повреждат кабелите. Мощността от 150 kVA позволява изпитване на кабели за ниско напрежение с до 50 жила и дължина до 20 км. Могат да се тестват до 4 обекта (дължини кабел)
едновременно. Siviko ACT 150 има няколко нива на безопасност: независими хардуерни и софтуерни защитни вериги, защитни ограждения
с автоматично заключване, система за автоматично заземяване SIVIKO AGS, индикации и бутони авариен стоп. В основата на системата е контролер WAGO серия PFC200 750-8202 от ново поколение,
натоварен с много и все отговорни задачи:
• Комуникация в системата - по MODBUS RTU (RS-485), като данните се опресняват за по-малко от 20 ms!
• Изпитване на съпротивление - с управляван от контролера индустриален омметър. Обхватите се превключват автоматично. Получените стойности се коригират според реалната температура чрез специален модул WAGO 750-461.
• Изпитване с напрежение - в обхват на два модула за електроенергиен мениджмънт WAGO 750-495. С тях измерва ток, напрежение,
фактор на мощността и др. С получените величини, програмируемият логически контролер PFC200, регулира подаваното напрежение, компенсира капацитивния товар на изпитваните обекти и
локализира прекъсване в кабелите, ако има такова.
• Изчисление на консумираната електроенергия.
И още: Изцяло дигитализиран човекомашиннен интерфейс (HMI).
Единствените физически бутони в системата са четири аварийни стопа. Процесът се проследява и контролира на два сензорни екрана с дисплей от ново поколение WAGO e!DYSPLAY 7300T и се записва и архивира от индустриален, сензорен компютър, работещ с една от най-популярните бази данни - MySQL. Рискът от загуба на данни е избегнат
с помощта на индустриален UPS WAGO 787-870. Системата е програмирана с WAGO - e!COCKPIT v.1.3. - изключително гъвкава и интуитивна интегрирана среда за разработки, позволяваща програмирането и
следенето на паралелни процеси, създаването на HTML5 визуализация,
с многобройни библиотеки. Хибридно изграден софтуер Siviko Smart OS,
се грижи за базите данни и събитията в системата зедно с WAGO
WebVisu, представящ процесите в реално време. Данните са достъпни
дистанционно, без това да пречи на текущия процес. Интегрирани са
със системи от по-високо ниво (SCADA, MES и ERP).

Wago Kontakttechnik GmbH & Со. KG
www.wago.com/bg/
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Компресори
за природен газ
И

зползването на природен газ
като гориво в автомобилния и масовия транспорт създаде условия за
възникването на изцяло нови приложения на компресорната техника.
Редица проблеми в тези сектори,
свързани с недостига на енергия и
управлението на енергийните доставки, влошеното качество на атмосферния въздух и високите цени на
енергоносителите, допринесоха за
важността на природния газ като
алтернатива на горивата, получени
при преработката на суров петрол.
За да бъде използван като транспортно гориво, природният газ е
необходимо да бъде компресиран, за
да се увеличи енергийната му
плътност на единица обем. За тази
цел се използват компресорни уредби, които са базово оборудване в
станциите за зареждане с компресиран природен газ (КПГ, compressed
natural gas, CNG).
В тези приложения се използват
предимно бутални компресори в многостъпално изпълнение (познати в
англоезичната техническа литература като multi-stage reciprocating
piston compressors). Мощността им в
спирачни конски сили (brake
horsepower, BHP) варира от порядъка на 25 до 250 BHP. Базовата конструкция на CNG компресорите е
подобен на тази на въздушните компресори за високо налягане, но са
налице и някои съществени разлики,
които ще разгледаме по-долу.

Смукателно и
изпускателно налягане
Стойности на налягането в изпускателен режим на компресорната
22

уредба от порядъка на 3600 до 5000
psig (pounds per square inch gauge паунда на квадратен инч, измерени
с уред в затворен съд, тръба или
контейнер, без да се отчита атмосферното налягане), приблизително
равни на 250 до 350 bar, изключват
използването на бутални компресори с многостъпално сгъстяване.
Стойностите на налягането при
компресиране (всмукване) зависят
от условията в конкретната станция и работните налягания на локалния разпределителен газопровод.
Смукателните налягания могат да
варират в широки граници до около
1000 psig (или приблизително 70 bar).
В повечето случаи доставчикът на
газ осигурява специални технологии
и системи за регулиране и измерване на налягането в газопровода, за
да се гарантира постоянно налягане към компресора при сгъстяване на
природния газ.
За да се оптимизира консумацията на енергия от компресорната

техника, производителите на компресори за КПГ ги конфигурират спрямо приложението и достъпните
смукателни налягания на мястото на
инсталация. Общото съотношение
между налягането на засмукване и
налягането при изпускане определя
броя на необходимите степени при
многостъпалното сгъстяване на
природния газ. При едно и също съотношение на тези стойности газовите компресори генерират по-ниска
температура на компресирания газ
в сравнение с въздушните компресори. Това се дължи на по-ниското
специфично топлинно съотношение
на природния газ в сравнение с въздуха. По тази причина компресорите за
природен газ с подобна на въздушните компресори технология могат да
работят при по-високи съотношения
на наляганията на всмукване и изпускане отколкото въздушните уредби.
Температурата на сгъстения газ
за съответната степен на сгъстяване е един от ограничителните
брой 4/2017
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фактори, определящи максималното
съотношение между смукателното
и изпускателното налягане за този
етап. Максималните допустими
температури на изпускания газ са
функция на приемливите работни
температури на използваните уплътнители, включително бутални
пръстени (сегменти), О-пръстени и
гарнитури.
Осигуряването на по-ниски температури на компресирания газ е
свързано с по-ниска мощност на
компресора. За да се поддържат
температурните стойности в допустимите граници, е необходимо да
се конфигурират оптимален брой
степени на компресия.
Има известно припокриване на
диапазоните на налягането при засмукване. Някои компресори, като
тези с маслено смазани или чугунени бутални пръстени, могат да работят при по-високи съотношения на
налягането, отколкото компресорите, използващи несмазани бутални
пръстени и такива от специални
материали.

Уплътнения
Компресорите за КПГ са проектирани да елиминират или да свеждат
до минимум газовите утечки в системата. Неконтролираното изтичане на газ може да е в резултат на
утечки по тръбопроводната система на компресорната уредба, причинени от неизправности на статичните уплътнения. Контролираното
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изтичане на газ е очаквано (допустимо) изпускане на газ от прътовите уплътнителни пакети и други
уплътнения. С повишаването на изискванията в стандартите за индустриални емисии, все по-голямо внимание се обръща и на утечките при
компресорната техника за сгъстен
природен газ.

Херметични картери
Компресорните уредби с картери
под налягане събират утечките на
газ от уплътненията в херметизирания корпус на картера и ги връщат
обратно в смукателната тръба.
Така в атмосферата не се изпуска
газ. Картерът е под налягане, равно
на смукателното налягане в системата. Специални въртящи се валови уплътнения предотвратяват изтичането на газ от механизма и
разширенията на коляновия вал. Повечето херметични картери са подходящи за смукателни налягания до
250 psig (около 17 bar), но на пазара
са достъпни и компресори с по-високи работни налягания на уплътненията.
Херметичните картери са част
от конструкцията предимно на буталните компресори с чашковидни
уплътнения. При буталата с чашковидна форма линейният водач и буталото са един неразделен елемент.
Без линейно движещ се бутален прът
и уплътнения утечките от буталните уплътнения се вливат в картера.
За да се поддържа изтеклият газ при

налягане, равно на смукателното,
картерът е необходимо да бъде проектиран като херметичен съд с
плътни заоблени стени и вътрешни
или външни структурни ребра. Някои
херметични компресори с картери
използват свободноносещ (конзолен)
вал с цел елиминирането на нуждата от валово уплътнение. Други
компоненти на уредбата, включително масленосмазващи системи, статични уплътнения, уплътнения на
капака на компресора и други, е необходимо да бъдат проектирани
така, че да издържат на по-високи
налягания.

Атмосферни
(нехерметизирани)
картери
Компресорите с нехерметизирани картери обикновено разполагат
с двойно действащи цилиндри и
плъзгачи. Плъзгачите позволяват в
конструкцията да се използва бутален прът, който се движи по линейно направление и компресира природния газ както към главата, така и
към края на коляновия вал. Буталният прът е неподвижно уплътнен с
помощта на серии прътови уплътнителни пакети. Уплътнителните пакети са асемблирани в кутия с механизъм за вентилиране на газовите
утечки и изпускателна тръба за
отвеждането им извън системата.
Утечките от новите прътови уплътнения обикновено са пренебрежимо
малки и обикновено под 0,1% от об-
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нентите им и уплътненията от директен контакт с потока.

Смазване

щия масов разход в цилиндъра. Повечето компресори от този тип вентилират изтеклия газ при източника, вместо да му позволяват да се
влее в картера. Картерът работи
при налягане, равно на атмосферното, елиминирайки нуждата от специални валови уплътнения, гарнитури и системи за смазване за повишено налягане.
Атмосферните картери са найподходящи за големи компресори,
където проектирането им в херметично изпълнение е трудно. Компресорите с атмосферни картери, използващи прътови уплътнения, позволяват работа при високи смукателни налягания отвъд практично
допустимите при херметичните
компресори. В допълнение, при атмосферните картери поддръжката е
по-лесна, тъй като не се налага
разхерметизиране на картера за
инспекция.

Възстановяване на
изпуснатия при
понижаване на
налягането газ
Подобно на въздушните компресори, компресорните уредби за природен газ изискват изпускане на налягането в системата при стартиране. Това налага при изключване на
24

уредбата газът, намиращ се в компресора и тръбопровода на системата, да бъде отстранен. За разлика
от въздушните компресори обаче,
при които въздухът от обезвъздушаването на системата може да бъде
изхвърлен в атмосферата, компресорите за природен газ е необходимо
да разполагат със събирателен резервоар. Резервоарът трябва да е
адекватно оразмерен, за да позволи
на компресора да изпусне налягането и да достигне стойност, достатъчно ниска за стартиране на
уредбата.
При изпускане на налягането от
компресорната система може да се
наложи изпускателните клапани да
работят при скорост на потока,
равна на тази на звука (sonic flow),
или при ограничена скорост на потока (choked flow). Звуковата скорост
на потока причинява бързо износване на гнездата и уплътненията на
някои вентили. За ограничаване на
деструктивните ефекти на този
тип потоци върху компонентите на
системата могат да се използват
линейни калибрирани изпускателни
отвори, високоиздръжливи на износване материали за изработка на
гнездата и уплътненията на клапаните, както и специален дизайн на
вентилите, който предпазва компо-

Компресорите за природен газ със
смазване изискват използване на
смазочна течност за буталните
пръстени, прътовите уплътнителни
пакети и клапаните. При компресорните системи без смазване за изработката на тези компоненти се
използват специални материали,
елиминиращи нуждата от допълнително смазване с масло.
В техническата практика, касаеща този сегмент на компресорната
техника, отдавна съществува дебат
за предимствата и ползите на всеки от двата типа компресори за
природен газ. Поддръжниците на
уредбите без смазване твърдят, че
при тях се постига най-високо качество на компресирания газ. Защитниците на компресорите със смазване са на мнение, че могат да постигнат подобно качество на
сгъстения газ, поддържайки системата с добре проектирани смазочни и филтриращи системи.
Разход на смазочно масло, не поголям от 0,5 lb/mmscf (million standard
cubic feet – паунда на милион стандартни кубични фута, широко използвана в САЩ мярка за обем на газ) в
изпускателен режим, е актуалният
стандарт в индустрията. Той може
да бъде покрит посредством използването на компресори без смазване или на такива със смазване и
филтрираща система.

Бутални пръстени и
уплътнения
Изключително високите налягания
на природния газ в последните степени на сгъстяване при многостъпалните бутални компресори създават
сериозни предизвикателства при
проектирането на този тип оборудване. С нарастването на броя степени на компресия и на постигнатото налягане на газа се ускоряват и
темповете на износване на буталните пръстени. Големите разлики в
налягането между съдовете, отделяни от буталните пръстени, могат
да доведат до изтласкване на уплътнителния пръстен в пространството между буталото и цилиндъброй 4/2017
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ра. Свеждането до минимум на обема на хлабините
намалява риска от изскачане на уплътнението, но увеличава възможността за контакт между буталото и
стената на цилиндъра с износването на лентите, обтягащи и позициониращи буталото. Екстремните налягания допринасят и за високи работни скорости на
налягането (pressure velocity, PV – продукт на повърхностното налягане и скоростта) при буталните пръстени. В резултат са налице високи темпове на износване
на буталата и цилиндрите.
Високите PV скорости са причина за генериране и на
високи повърхностни контактни температури при
пръстените. Тези температури могат да са по-високи
и от температурата на компресирания природен газ,
което води до бавна пластична деформация и изтласкване на уплътнителния пръстен извън глъбината. Друг,
по-слабо изучен фактор, свързан с износването на буталните пръстени, е явната загуба на вискозитет на
маслото при високи работни налягания.
Статичното уплътняване при високо налягане, когато О-пръстените са изработени от порьозни материали, може да доведе до повреда на уплътненията при
бърза декомпресия. Порьозните материали позволяват
на природния газ под високо налягане да навлиза в уплътнението. Ако О-пръстенът работи при високо налягане за по-дълъг период от време и компресорът рязко се
изключи и декомпресира, газът, навлязъл в уплътнението, бързо ще се разшири. Това разширение в повечето
случаи води до повреда в О-пръстена, причинена от
получаването на мехурчета и разкъсвания в материала
на уплътнението при напускането на газа. Високите
работни температури и налягания, в комбинация с наличието на смазочни масла, влошават проблема. Уплътнителните материали с по-висока твърдост се явяват
по-подходящо решение поради по-малката им порьозност.
Ако приложението позволява, е препоръчително използването на метални гарнитури.

стените на цилиндрите, а при някои компресори със
смазване потреблението на масло ще се увеличи значително поради навлизането му в цилиндъра на компресора. За да бъде разрешен този проблем, при изпускателния клапан на системата може да бъде инсталиран
регулатор на обратно налягане, който да бъде настроен съгласно изискванията на производителя по отношение на минималното изпускателно налягане на компресора.
Природният газ, в качеството си на леснозапалим
флуид, изисква всички електрически съоръжения и окабеляване да бъдат разполагани в рамките на определено минимално разстояние от компресорите, а оборудването, работещо с газ, да бъде взривобезопасно. Взривозащитените корпуси за електрооборудване и съединителните кутии са проектирани да издържат на
вътрешни експлозии без разпространение на пламъка
извън корпуса. Те са метални и с дебели стени, което
ги прави скъпи, тежки и трудни за достъп.
Някои алтернативи на взривобезопасното оборудване включват: конвенционални прибори за контактно
затваряне с искробезопасни електрически схеми; стандартни корпуси за електрооборудване със системи за
прочистване на въздуха и блокировки за изключване;
газонепроницаеми електрически помещения в опасната
зона, оборудвани със системи за детекция на газ; отдалечено инсталиране на електрическото оборудване извън
опасната зона и др.

Други конструктивни съображения
Адекватното охлаждане на компресирания газ е ключово за безпроблемната работа на станциите за зареждане с КПГ, при които има голямо търсене. С колкото
по-ниска температура е природният газ при навлизането му в резервоарите за съхранение или в резервоара
на превозното средство, толкова по-плътно е горивото, което оптимизира капацитета на съхранение на КПГ.
Крайните температури на компресирания газ е препоръчително да бъдат не по-високи от 20-30o над температурата на околната среда. Допълнителното охлаждане
на сгъстения природен газ може значително и излишно
да оскъпи обработката му.
Компресорните уредби, използвани в приложения за
бързо зареждане на резервоари за дадено време, работят с големи разлики в налягането на изпускане. Някои
компресори могат да работят само над дадено минимално изпускателно налягане. Това минимално налягане е от
съществено значение за правилната работа на буталните пръстени. Без достатъчно обратно налягане
пръстените няма да се наместват правилно спрямо
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Технологични
новости
при котлите на
биомаса
П

рез 2012 г. общото количество произведена енергия от биомаса е било над 51 EJ, което представлява около 10% от генерираната
енергия в световен мащаб. Около
50% от тази енергия е използвана в
развиващите се страни за традиционните битови нужди (отопление и
готвене) с ниска ефективност. Модерното производство на електроенергия от биомаса понастоящем
съставлява 1,5% от глобално потребяваната електроенергия, което се
равнява на около 280 TWh. Високоефективното използване на биомаса,
като изгаряне във флуидизриран слой,
съвместно горене с изкопаеми горива, комбинирано производство на
топлинна и електроенергия и газификация, бележи висок ръст в развитието си в световен мащаб. Цялостната ефективност на когенерационните инсталации за промишлено
или централно отопление, работещи
на биомаса, е от порядъка на 70-90%.
Широкият спектър на техники за
предварителна обработка на биомаса, като пелетизиране, нискотемпературна и конвенционална пиролиза,
имат за цел да подобрят характеристиките й, способствайки за поефективното и евтино транспортиране, обработка и употреба.
Ефективността на инсталациите
на биомаса и когенерационните системи зависи от използваните за
тях горелки и котли. Котлите с вод26

но охлаждане и вибрационна решетка намират приложение за производство на енергия от дървесни остатъци. Работещи на принципа на
естествената циркулация, тези
котли са проектирани да изгарят
дървесни остатъци с 30% влажност
и с ниска калоричност от приблизително 13,8 MJ/kg. Средната мощност на тези инсталации е от порядъка на 10 MWe. Котлите с флуидизиран слой и барбутиращ флуидизиран слой за твърда биомаса са сред
предлаганите на пазара днес технологии, които осигуряват висока
ефективност, ниски нива на емисии
и голяма гъвкавост по отношение на
използваното гориво. За по-мащабни инсталации обаче (над 20 MWt) се
изисква солидно начално капиталовложение. Непрекъснатият прогрес в

развитието на когенерационната
технология позволи появата на ново
поколение инсталации с подобрени
работни параметри по отношение
генерирането на пара и по-висока
ефективност. Котлите с изгаряне в
циркулиращ флуидизиран слой предлагат нови възможности за когенерационните инсталации, работещи с
биомаса. Изборът между барбутиращ и циркулиращ флуидизиран слой
зависи в най-голяма степен от използваното гориво. Котлите с изгаряне в циркулиращ флуидизиран слой се
прилагат в големи когенерационни
инсталации или в електроцентрали,
имащи капацитет от стотици MWe,
но също така и в по-малки централи
с неконвенционални горива, като
отпадъчна биомаса например, с пониски работни показатели и предоброй 4/2017
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ставящи по-голяма възможност за
избор на гориво.
Комбинираното изгаряне на биомаса в централи, използващи въглища,
също е предпоставка за висока ефективност – между 36 и 44%. Съвместното изгаряне в централи на въглища обаче изисква значително модернизиране на котлите, както и инсталирането на специфично оборудване
и осигуряването на пространство за
съхранение на биомасата. Необходими са и съоръжения за пречистване
на отпадъчните газове, особено при
използване на значителни количества
биомаса. В сравнение с горенето на
въглища, изгарянето и на биомаса
може да намали емисиите на азотни
оксиди, поради по-ниското съдържание на азот в нея.

Предварителна
обработка на биомасата
Най-често срещаните видове
предварителна обработка на биомасата включват: изсушаване за намаляване съдържанието на влага и
транспортните разходи, както и за
подобряване ефективността на горене; пелетизиране и брикетиране за
механично вплътняване на насипна
биомаса като дървесни стърготини
или селскостопански остатъци; нискотемпературна пиролиза (за
дървесна биомаса), при която биомасата се нагрява в отсъствието на
кислород до около 200-300°C и се
овъглява, като процесът е подобен
на този за производство на дървени
въглища. След нискотемпературната пиролиза, дървесната биомаса
обикновено се пелетизира, достигайки енергийна плътност, която е с 2530% по-висока от тази на конвенционалните пелети, а качеството й е
близко до това на въглищата.
Пиролизата е още един термохимичен процес за предварително третиране, при който биомасата се
нагрява до температури от 400600°C в отсъствието на кислород до
получаване на пиролизно масло (наричано още био масло), заедно с
твърд овъглен остатък и газ като
страничен продукт. Маслото от пиролизата има енергийна плътност,
която е двойно по-голяма от тази на
дървесните пелети. Това го прави
по-подходящо за транспортиране на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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големи разстояния.
И докато предварителната обработка на биомасата и подобряването на свойствата й улесняват
транспортирането й и повишават
горивната ефективност, енергийната й плътност остава по-ниска от
тази на въглищата. Поради тази
причина в повечето случаи използването на биомаса е икономически
обосновано, само ако ресурсите са
налични на местно ниво, а въглищата трябва да бъдат внасяни.

Котли със стокер
В котлите с механично зареждащо
устройство (стокер) се извършва
директно изгаряне на твърдо гориво
в среда с излишък на въздух, в резултат на което се получават горещи
димни газове, от които в топлообменната зона на котела се генерира пара.
Парата се използва директно за
отопление, или се подава към парогенератор с турбина за производство
на електроенергия. Механичните
стокери са традиционната технология, прилагана за автоматично подаване на твърдо гориво към котела.
Всички стокери са проектирани да
подават гориво към решетката,
върху която протича изгарянето,
като въздухът преминава през нея.
Стокерът се намира в пещта на
котела и е проектиран така, че да
осигурява и отстраняване на натрупаната пепел след изгарянето. Стокерите механично подават гориво
към горящия слой върху и над решетката, намираща се в основата на
котела. Топлината от пламъка и газовете се отдава на водопроводи,
разположени на стените на котела.
Модерните механични стокери се
състоят от 4 компонента: система
за прием на гориво; стационарна или
подвижна решетка, която служи за
опора на изгарящото гориво и позволява преминаването на въздуха;
въздушна система, разположена над
огъня, подаваща допълнително въздух
за протичане на горенето и минимизиране на емисиите, отделяни в
атмосферата; система за отделяне
на пепелта.
Успешната инсталация на такъв
котел изисква избор на правилния
размер и вид на стокера спрямо използваното гориво, условията на
27
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зареждане, както и необходимите
количества за подаване. Котлите
със стокери се класифицират според
метода на подаване и разпределяне
на горивото, като те биват два вида
– с долно и горно зареждане. Стокерите с долно зареждане подават и
горивото, и въздуха от долната
страна на решетката, докато тези
с горно зареждане подават гориво
над решетката, а въздух – изпод нея.
Стокерите с горно зареждане, от
своя страна, се подразделят на още
два вида – с масирано захранване и
разпределител. При масираното захранване горивото се подава непрекъснато от единия край на решетката и минава хоризонтално към другия край, откъдето се отделя пепелта. Въздухът за горенето се подава
изпод решетката, преминавайки през
горящия слой гориво. При втория вид
въздухът отново се подава от долната страна на решетката, но горивото се разпределя равномерно
върху нея. По-дребните частици от
горивото изгарят, попадайки в движещия се нагоре въздух. Оставащите по-тежки частици падат и изгарят върху решетката, като получаващата се пепел се отделя от долната й страна. Котлите с верижна,
подвижна или вибрираща решетка и
водно охлаждане са други по-малко
разпространени конфигурации, използващи различни начини за поддържане на равномерен, тънък пласт
от горящо гориво върху решетката.

Котли с флуидизиран
слой
Котлите с флуидизиран слой са
най-новият вид котли, предназначе28

ни за изгаряне на твърдо гориво.
Главната движеща сила за разработването на тази технология са редуцираните емисии на серен диоксид и
азотни оксиди при изгаряне на въглища. С развитието й става видно, че
процесът може да се използва за
ефективно изгаряне и на биомаса, и
на други нискокачествени горива,
които са трудни или непрактични за
изгаряне посредством конвенционалните методи.
При тази технология горивото се
изгаря в пласт от горещи инертни или
негорими частици, намиращи се във
възходящ поток горивен въздух, подаван от дъното на горивната камера
и поддържащ слоя в плаващо или флуидизирано състояние. Материалът
от флуидизирания слой подобрява
условията на горене, тъй като улавя
емисиите на въглероден диоксид и
едрите овъглени частици, които
обикновено се натрупват около горивото. Процесът позволява на кислорода да достига до горимия материал по-лесно и увеличава ефективността на горене. Едно от предимствата на смесването във флуидизиран
слой е възможността за по-компактна конструкция на котела. За запалване на котела или подгряване на
флуидизирания слой могат да се използват природен газ или нафта, които са подходящи и за помощни горива, когато е необходима допълнителна топлина. Ефективното смесване
прави котлите с флуидизиран слой
много подходящи за изгаряне на
твърди остатъци, дървесни отпадъци и други нестандартни горива.
Процесът на изгаряне във флуидизирания слой дава възможност за

ефективно смесване на горивото с
въздуха за изгарянето. При подаване
на гориво към слоя, то мигновено се
нагрява до температура над точката му на запалване, възпламенява се
и става част от горящата маса.
Притокът на въздух и гориво към слоя
се контролират така, че от пещта
на котела да се отделя желаното
количество топлина. Обикновено
биомасата се изгаря с 20 или повече
процента излишък на въздух. Само
малка част от флуидизирания слой е
горим материал – остатъкът се
състои от инертен материал като
пясък например. Този инертен материал предоставя голямо количество
топлина в пещта, компенсирайки
кратките колебания при подаването
на гориво или при изпускането на пара.
Котлите с флуидизиран слой могат да работят при атмосферно или
по-високо налягане. Атмосферните
котли от своя страна се делят на
такива с барбутиращ и с циркулиращ
флуидизиран слой. При котлите с
циркулиращ флуидизиран слой
твърдите горивни частици, унесени
с изпусканите с много висока скорост димни газове, се улавят и
връщат в горящия слой до пълното
им изгаряне. Атмосферните котли с
барбутиращ флуидизиран слой се
използват най-често за изгаряне на
биомаса. Видът на избрания флуидизиран слой се определя в зависимост
от посочената калоричност на биомасата. Технологията с барбутиращ
флуидизиран слой обикновено се предпочита за горива с по-ниски калорични стойности, а циркулиращият слой
е по-подходящ за горива с големи
калоричности.
При котлите под налягане цялата
горивна камера с флуидизирания слой
е разположена в голям съд под налягане. От изгарянето на твърди горива в котел под налягане се получава поток от горивни газове под
високо налягане. След преминаването на горещите газове през система за пречистване те се подават
към газова турбина за производство
на електроенергия. Котлите с флуидизиран слой под налягане са поефективни, но и по-сложни и скъпи в
сравнение с тези със слой под атмосферно налягане.

брой 4/2017
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Актуални тенденции
в соларната
индустрия
С

оларните технологии са еволюирали в значителна степен от
възникването си през 60-те години
на 20 век. Докато в миналото фотоволтаиците се смятаха за нещо изключително иновативно, днешните
технологични открития предопределят големия ръст в индустрията. Редица нови разработки в областта на
PV технологията ще допринесат и
за бъдещия успех на сектора.

Клетки от кристален
силиций
Голяма част от съвременните
фотоволтаични модули (85 до 90% от
глобалния годишен пазар) са базирани на пластини от кристален силиций (c-Si). Очаква се тези PV модули
да останат доминиращи поне до 2020
г., като прогнозите за тогава са за
пазарен дял от около 50%. Това ще е
в резултат на доказаната и надеждна технология, дългия експлоатационен живот и изобилието от първични суровини. Основното предизвикателство за c-Si модулите ще е подобряването на ефективността и
ресурсната ефикасност чрез намаляване на количествата използвани
материали, усъвършенстване на
концепциите за клетките и автоматизация на производството.
Производството на c-Si модули
обикновено включва получаването на
блокчета от силиций и нарязването
им на пластини за изработването на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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соларни клетки, които после се
свързват в стринговете, формиращи модула. За модулите се използват
две форми на силиция - моно- (sc-Si)
или поликристален (mc-Si). Модулите
от монокристален силиций имат повисока ефективност на преобразуване от около 14 до 20%, като се очаква стойността да достигне 23% до
2020 г. и до 25% в дългосрочен план.
Заради по-разместената атомна
структура модулите от поликристален силиций са с по-ниска ефективност, но са и по-евтини. Очаква се
тяхната ефективност да нарасне до
21% в дългосрочен план.
Непрекъснатата научноизследо-

вателска дейност в областта на scSi технологиите може да доведе до
значително понижаване на цените и
увеличаване на продажбите, като
това са необходими фактори за повишаване на конкуренцията и ускоряване на навлизането на PV през
следващото десетилетие.

Тънкослойни клетки
Тънкослойните соларни клетки се
изработват чрез нанасяне на много
тънки слоеве фоточувствителни
материали с дебелина няколко микрометра върху подложки от материали като стъкло, неръждаема стомана или пластмаса.
29
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За постигане на по-висока ефективност тънкослойните клетки от
аморфен силиций и тези от микрокристален силиций се комбинират в
хибридни клетки. В областта на II-VI
полупроводниковите съединения са
разработени и други тънкослойни
технологии, използващи кадмиев
телурид (CdTe) и мед-индий-галиев
диселенид (CIGS).
Основните предимства на
тънкослойните клетки са относително ниската потребност от
първични суровини за производството им, високата ефективност и
степен на автоматизация на процеса, лесното интегриране в сгради и
подобреният им външен вид, добрите им работни характеристики при
висока температура на околната
среда и намалената чувствителност към прегряване. Сред недостатъците са по-ниската им ефективност и ограничените познания на
индустрията по отношение на
продължителността на експлоатационния им живот.
За широкото навлизане на тънкослойните технологии на пазара е
необходима усилена научноизследователска дейност и натрупване на
достатъчно опит в областта на
промишленото им производство и
дългосрочната надеждност. Найобещаващи направления са подобряването на структурата и субстратите на устройствата, разработване на технологии за нанасяне на
филма върху големи площи, междусистемно свързване и др.

Повишаване ефективността на панелите
През последните няколко години
компаниите от соларната индуст30

рия се надпреварват в опитите да
се подобри ефективността на соларните панели. През изминалата 2016
г. няколко постижения на различни
производители доведоха до настоящия рекорд от 23,5% ефективност.
Също така при масово предлаганите на пазара в момента соларни
панели е необходимо и подобрение и
по отношение на цената за ват –
параметър, по който се сравнява
относителната достъпност на панелите.
Благодарение на швейцарски и
американски учени, през последните
две години бяха направени големи
открития при перовскитните соларни клетки. С тях могат да бъдат
създадени соларни панели с над 20%
ефективност, които едновременно с
това могат да са и най-евтиният
вариант на пазара.
Проучванията, разбира се, не се
ограничават само до това. През май
м. г. учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) обявиха нова
технология, която може да удвои
ефективността на соларните клетки. Екипът е разработил нов метод,
който позволява улавянето и оползотворяването на отпадната топлина, която се излъчва от панелите.
Тази обикновено отделяна и загубена топлинна енергия представлява
възможност за усъвършенстване на
соларната технология, което може
да доведе и до допълнително понижаване на разходите за производство на възобновяема енергия.

Проследяващи
устройства
Със силното популяризиране на
соларните технологии все повече
собственици обмислят внедряването им в домакинствата, дори тези,
които не разполагат с идеални за
целта покриви. Заради този ръст
наземните фотоволтаични инсталации се превръщат в лесно осъществим вариант за получаване на
чиста енергия и то отчасти благодарение на проследяващата технология.
Проследяващите устройства позволяват на соларните панели да
генерират максимално количество
електроенергия чрез следенето на
Слънцето при движението му по не-

бето. Проследяващите PV системи
променят ъгъла на наклон на масива по такъв начин, че да пасва оптимално на позицията на слънцето.
Въпреки че технологията съществува от доста време, производителите от соларната индустрия
започнаха да се възползват от нея
в доста по-голяма степен през 2016
г. Според наскоро публикуван доклад
на агенцията за пазарни проучвания
GTM Research през м. г. се е наблюдавала силна възходяща тенденция
в популярността на проследяващите системи. Прогнозата на GTM за
тази година е ръст на пазара от
254%, а до 2021 г. се очаква половината от наземните соларни масиви да са с интегрирана проследяваща технология.

Соларно термално
гориво (STF)
Несъмнено най-големият недостатък на соларната технология
като източник на енергия е съхранението. Въпреки невероятния ръст
в PV индустрията през последното
десетилетие, за да се превърнат
фотоволтаиците в наистина устойчив източник на енергия 24 часа
в денонощието, е необходимо разработването на достъпно решение
за съхранение. Соларните батерии
са вариант, но те все още не са
много изгодни от икономическа
гледна точка за повечето потребители. Учени от MIT работят усилено по разработването на алтернативни решения за съхранение, като
най-доброто засега са соларните
термални горива (STF). Технологията и процесът зад STF са сравними с конвенционалните батерии.
STF могат да улавят слънчевата
светлинна енергия, да я съхраняват
като заряд и да я отделят при необходимост. Проблемът със съхранението на соларна енергия под
формата на топлина е, че с времето тя винаги се разсейва. Затова
от ключово значение е технологията за съхранение да осигурява заряд, а не да улавя топлина. Последният STF прототип на учените е
просто подобрение на предходна
концепция за съхранение на енергията под формата на течност. През
2016 г. екипът разработи и STF в
брой 4/2017
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твърдо състояние, което позволява интегрирането му в прозорци,
предни стъкла и покриви на автомобили и други повърхности, изложени на слънчева светлина.

Нови приложения на
соларните технологии
Когато стане дума за фотоволтаични системи, повечето хора си
представят монтирани на покрива
инсталации или наземни съоръжения
за промишлени цели. Учените обаче
проучват няколко неконвенционални
приложения за соларните технологии, които имат потенциал да променят изцяло индустрията.
Соларни пътища. През последната година доста се работи по начините за полагане на настилки от
фотоволтаични панели по магистрали и пътища, които да генерират
огромни количества енергия за електроснабдителната мрежа. По този
начин ще може да се елиминира
рискът от това соларните инсталации от индустриален мащаб да
заемат прекалено големи площи.
Соларни пътища вече има в Холандия, Франция и САЩ.
Плаващи соларни системи. Плаващите системи предоставят
възможност на страни с ограничена площ да се възползват от соларната енергия, както и да се оползотворят неизползвани площи като
повърхността на язовири например.
Плаващите инсталации обикновено
са и с по-висока ефективност поради факта, че модулите се охлаждат
от изпаряващата се под тях вода.
Резултатите от проучване показват, че плаващите фотоволтаични
масиви са с 11% по-ефективни от наземните системи.
Свързаните помежду си соларни
панели се поставят върху плаващи
понтони, като на определено разстояние между тях се оставят
пътечки, по които да се осигури
достъп за екипите по техническа
поддръжка. Инверторите обикновено се разполагат на сушата, но
свързващите проводници трябва да
са изработени от материали, позволяващи прекарването им под вода.
За плаващите инсталации са необходими и закотвящи системи, при
които трябва да се остави опредеЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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лен толеранс, в случай че има опасност от замръзване на водната
повърхност. Плаващите масиви
трябва да са устойчиви и на малки
вълни и относително силни ветрове. Въпреки че соларните панели все
още не могат да се разполагат в
открития океан заради увреждащото въздействие на солта и високите вълни, непрекъснатите технологични открития в областта може да
позволят и това в бъдеще.
Плаващи соларни централи вече
има в няколко държави, сред които
Великобритания, Япония, Китай,
Франция, Индонезия и Сингапур.
Търсене за подобни системи има и на
други места, например острови и
региони, разполагащи с големи водни площи.
Космическа соларна енергия.
Учените се връщат към технология,
тествана за пръв път преди 40-50
години, при която базирани в космоса сателити улавят слънчевата
светлина и я преобразуват в микровълнова енергия, която се излъчва
към земната повърхност. Този вид
технология обещава улавянето на
значително по-голямо количество
соларна енергия (почти 90%), тъй
като сателитите могат да бъдат
разположени оптимално спрямо позицията на слънцето. В момента
Индия, Китай и Япония правят мащабни инвестиции в проучванията
по това направление.

Носими соларни устройства.
Въпреки че носимите соларни устройства не са нищо ново (захранвани със слънчева енергия часовници и
друга електроника са на пазара от
няколко десетилетия), една от иновациите през 2016 г. бе соларен
текстил – миниатюрни соларни панели, които могат да бъдат пришити към някаква материя или дрехи.
Докато носимите соларни продукти
от миналото бяха изработени от
твърда пластмаса, тази нова концепция позволява фотоволтаиците
да навлязат и в продукти за бита
като завеси за прозорци или да се
използват за затопляне на автомобилни седалки например.
Соларно пречистване на вода.
През 2016 г. бе разработено и ново
соларно устройство, което може да
пречиства вода, когато е изложено на
слънчева светлина. Миниатюрната
пластина с размер на половин пощенска марка не е първото соларно устройство за филтриране на вода, но
ефективността му в сравнение с
предшествениците му е много повисока. Предишните устройства
трябваше да улавят ултравиолетови лъчи и изискваха часове експозиция на слънце, за да се постигне цялостно пречистване на водата. За
разлика от тях, новият продукт може
да използва видимата светлина и
осигурява пречистена питейна вода
само за няколко минути.
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