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Dietsmann придоби контролния пакет акции на Енергоремонт Холдинг
На 27 юли т. г. бе финализирана сделката по придобиването на контрол-

ния пакет акции на Енергоремонт Холдинг от Dietsmann, съобщават от
българската компания. С това 97% от акциите на Енергоремонт Холдинг
вече са собственост на холандската компания. 3% от акциите за момента

остават собственост на миноритарните акционери на дружеството, което
ще бъде управлявано в бъдеще от инж. Теодор Осиковски – досегашен
главен изпълнителен директор, и Росен Христов, който представлява хо-
ландската компания.

Dietsmann, която разполага с над 5000 служители по цял свят, е с 40-

годишна история и е сред водещите независими доставчици на услуги за
техническо обслужване на предприятия в сферата на нефтената, газова-
та, енергетичната и добивната промишленост.

Рекорден брой кандидатури в състезание за стартъпи в енергетиката
Над 100 стартиращи компании са заявили интерес за участие в състе-

занието PowerUp! на InnoEnergy, предназначено за стартъпи в Европа, ко-
ито разработват решения в енергетиката. Участие в него може да вземе
фирма с проект, свързан с енергийния сектор, прототипно устройство,
отдаден екип и прогнозно време за пускане на пазара след максимум две
години. Победителите в предните две издания на състезанието са глобал-

ни компании, които с помощта на InnoEnergy навлизат на европейския пазар
и на пазарите в Азия и САЩ. „Разнообразието от кандидатури в състеза-
нието показва как младите компании са гъвкави към промените в енергий-
ния сектор и приспособяват проектите си към нуждите на пазара. Много
от кандидатите се фокусират върху спестяването и отстраняването на

разходи за енергийно производство и опазване на околната среда. Ние
подкрепяме развитието на компаниите, които се стремят към създаване-
то на решения с глобален обхват“, заяви изпълнителният директор на
InnoEnergy за Централна Европа Джейкъб Милър. Големият финал на иници-
ативата ще се състои в Будапеща, а българският регионален финал ще се

проведе на 5 октомври т. г. Събитието ще бъде предшествано от рабо-
тилници, където финалистите ще могат да работят върху детайлите на
своите предложения и да подобрят презентационните си умения.

Ръст в производството на електроенергия през юни
Националният статистически институт (НСИ) отбеляза ръст в произ-

водството на електроенергия с 3,7% до 3324 ГВтч през юни т. г. спрямо май
т. г. За същия период са нараснали и доставките на пропан-бутанови смеси

с 6,7%, на безоловен бензин с 10,6% и на дизелово гориво с 26,6%. В сравнение
с юни 2016 г., през юни т. г. е регистриран ръст в производството на
твърди горива (28,4%), на пропан-бутанови смеси (11,1%) и на дизелово го-
риво (14,8%). В същото време за този отчетен период намалява производ-
ството на безоловен бензин с 2,5% и на електроенергия с 3%. Изследването

на енергийните продукти се провежда месечно от НСИ в съответствие с
изисквания на Европейския парламент и на Съвета. Целта е да се осигури
информация за производството и доставките на основни енергийни продук-
ти, а самото изследване обхваща производители, вносители и износители.

АЯР отбеляза 60-годишен юбилей
Агенцията за ядрено регулиране отбеляза 60 години от своето създаване

на 30 юни т. г. в София. Сред официалните гости на тържествения форум
„60 години Агенция за ядрено регулиране - 60 години, посветени на безопас-
ността“ бяха представители на Народното събрание, Министерството на

енергетиката, Международната агенция за атомна енергия - Виена, Обеди-
нения институт за ядрени изследвания в Дубна, Ростехнадзор, Унгарския
ядрен регулатор, АЕЦ Козлодуй, ДПРАО, Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика към БАН, Физическия факултет към СУ, Химическия фа-
култет към СУ, Булатом, Риск инженеринг, WorleyParsons, Енпро консулт и

др. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар
Костов изнесе доклад, в който изрази искрената си благодарност към „всич-
ки, които със своя професионализъм, интелект и всеотдайност издигнаха на
високо ниво многостранната и отговорна дейност на българския ядрен
регулатор“. Над 30 настоящи и бивши служители на агенцията бяха отли-

чени с плакети за принос към ядрената безопасност и радиационната защи-
та, както и за дългогодишна работа в АЯР.
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Булгартрансгаз сключи споразумение за сътрудничество със SOCAR
Булгартрансгаз и азербайджанската държавна нефтена и газова компа-

ния SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) подписаха меморандум
за разбирателство. Основна цел на документа е двете страни да проучат
възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ,
както и за пренос през България до други пазари от Югоизточна Европа.
SOCAR изразява готовност да проучи техническите и търговски възмож-

ности на съществуващата преносна система, управлявана от Булгартран-
сгаз, включително и бъдещото й разширение, за транзитиране на допълни-
телни обеми природен газ от Южния газов коридор през територията на
България до други европейски пазари. „България е един от ключовите уча-
стници в Южния газов коридор и надежден партньор в реализацията на

алтернативни газови доставки до Европа от находището Шах Дениз в
Азербайджан, както и от други потенциални находища, включително от
трети страни производители“, обясни Мурат Хейдаров, изпълнителен
директор на дъщерното дружество СОКАР Болкан, по време на среща с
българския министър на енергетиката Теменужка Петкова.

Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Дунав прес
За втора поредна година печатница Дунав прес получи удостоверение

за зелена енергия, връчено от Енерго-Про. То гарантира, че 100% от енер-
гията, използвана от компанията, е произведена от възобновяеми енергий-
ни източници. Документът бе връчен на изпълнителния директор на Дунав

прес Николай Алексиев от началник отдел Продажби на ключови клиенти в
Енерго-Про Богомил Недевски. Удостоверенията за зелена енергия на Енер-
го-про са базирани на Гаранциите за произход, издадени от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие, поясниха от дружеството.

„През последната година и половина нашето дружество връчи сертифи-

кати за зелена енергия на десетки фирми и предприятия. Това е показате-
лен знак за развитието на философията за „зелената идея“ в нашата
страна. За нас е важно, че Енерго-Про Енергийни услуги се утвърждава
като успешен партньор на бизнеса у нас, който все по-целенасочено раз-
вива своята дейност в условията на ефективно управление на природните

запаси“, заяви Недевски.

БМГК награди най-добрите минни компании през 2016 г.
Българската минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди за

най-добри компании от бранша през 2016 г. по време на националното
честване на Деня на миньора, което се проведе на 18 август т. г. в София.

Наградата за постигнати най-високи годишни резултати получиха Горуб-
со Мадан в категория „Големи предприятия“ за реализиран 20% ръст на
производството и Минпроект в категория „Средни предприятия“ за 3,25%
ръст на приходите. Наградата за иновации бе спечелена от Елаците Мед за
проект „Система за високоточно позициониране на багери и сонди ProVision“

(категория „Големи предприятия“) и Нипроруда за четири проекта, внедрени
в Асарел-Медет, Екоинженеринг-РМ и Лукойл Нефтохим Бургас (категория
„Средни предприятия). Наградата „Безопасност и здраве“, която се присъжда
за постигнат нулев трудов травматизъм през 2016 г., бе връчена на Асарел-
Медет, Дънди Прешъс Металс Челопеч, Каолин, Имерис Минералс България

и Минпроект. Наградата „Грижа за природата“, връчвана за липса на нару-
шения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми, бе спече-
лена от Асарел-Медет, Каолин и Имерис Минералс България.

АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от достигането на 100% мощност на VI блок
На 13 август т. г. АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от датата, на която

реакторът на блок VI е достигнал 100% мощност. Това се е случило в 18:41
часа по време на дежурството на смяна „Д“. Дежурен инженер на смяна е
бил Валери Тодоров, старши инженер оператор – Румен Калчев, началник-

смяна „Реакторен цех“ – Михаил Тасев, началник-смяна „Турбинен цех“ – Петко
Пеновски, началник-смяна „Електроцех“ – Цецо Георгиев, началник-смяна цех
„Технологични измервания и автоматика“ – Галин Василев, началник-смяна
цех „Системи за управление и защита“ – Антони Антонов.

1000-мегаватовият блок е произвел над 157 милиона мегаватчаса елек-

троенергия за икономиката на България през изминалите 25 години. От
централата подчертават, че блокът произвежда енергия при спазване на
всички изисквания за безопасност, а спестените вредни емисии са серио-
зен принос в опазването на чистотата на природата.
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Асарел-Медет и ПГИТМТ подписаха договор за дуално обучение
Асарел-Медет и Професионалната гимназия по индустриални технологии,

мениджмънт и туризъм – Панагюрище сключиха договор за провеждане на
професионално обучение чрез работа (дуална система за обучение). Офици-
алният документ бе подписан на 21 юли т. г. от изпълнителния директор на

Асарел-Медет инж. Делчо Николов и директора на професионалната гимназия
инж. Лушка Апостолова. В рамките на споразумението 34 единадесетоклас-
ници на гимназията ще преминат обучение на територията на дружеството
през предстоящата 2017/2018 година. Учениците ще сключат трудови дого-
вори с предприятието за работа по 7 часа дневно, за която ще получават

90% от минималната работна заплата. В два дни от седмицата те ще
работят в реална производствена среда. След завършването си, гимназис-
тите от специалностите „Добивни и строителни минни технологии“, „Обо-
гатителни, преработващи и рециклационни технологии“, „Минна електроме-
ханика“, „Автотранспортна техника“ и „Пътностроителна техника“, ще

получат професиите „минен техник“ и „техник транспортна техника“.

Тотал ще продължи търсенето и проучването в блок „Хан Аспарух“
Срокът на проучването за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ от Тотал

Е&П България ще се удължи със 135 дни. Срокът на договора се удължава
чрез допълнително споразумение, което подписаха представители на То-
тал, ОМВ Офшор България, Репсол България и министърът на енергетика-
та Теменужка Петкова. „Един от основните приоритети на настоящото

правителство в енергийния отрасъл е търсенето и проучването на мес-
тните енергийни ресурси, тъй като разработването на местния добив ще
гарантира конкурентни предимства за страната ни“, каза министър Пет-
кова по време на срещата. В момента Тотал продължава обработката на
сеизмичните данни от проучванията в площта, като се предвижда през

есента на т. г. да се извърши и втори сондаж в блок „Хан Аспарух“. Ми-
нистър Петкова изтъкна, че комуникацията между министерството и Тотал
ще продължи и през сегашния мандат.

Интерконекторът Гърция-България е сред енергийните ни приоритети
Сред най-важните приоритети на българското правителство в енергий-

ната област е изграждането на интерконектора Гърция-България. Това
стана ясно по време на среща на министъра на енергетиката Теменужка
Петкова с посланика на САЩ в България Н.пр. Ерик Рубин. Министър Пет-

кова разясни, че се очаква строителството на проекта да започне през
2018 г., а реалната му експлоатация – през 2020 г. През есента на т. г.
пък ще бъде открита обществена поръчка за избор на изпълнител на
строителните дейности и ще бъде обявен нов пазарен тест за неразпре-
деления капацитет на газопровода. На срещата бе представена и инфор-

мация за предприетите стъпки за получаване на финансиране в размер на
35 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
както и възможността за ползване на европейски фондове от гръцка страна.
Друга тема на разговор беше бъдещата работа на топлоелектрическите
централи от комплекса „Марица изток“ от гледна точка на гласувания

неотдавна референтен документ на Европейския парламент за най-добри
налични техники за големите горивни инсталации.

NASA тества гъвкав соларен масив в космоса
NASA извърши успешни тестове на нова технология за развиващ се со-

ларен масив (Roll Out Solar Array, ROSA), изграден от изключително гъвкави
и леки панели. Експерименталният масив бе разгънат дистанционно и пре-
стоя прикрепен към роботизираната ръка Canadarm2 на Международната
космическа станция в продължение на седем дни, през които бе тествана
ефективността на системата, както и реагирането й на вибрации и екст-

ремни температури. „Традиционните соларни масиви, използвани за захран-
ване на сателити, обикновено са изградени от обемисти и тежки панели и
се сгъват посредством панти. Новата конструкция позволява масивът да се
навие до компактен цилиндър, който е значително по-лек и заема много по-
малко пространство. Това може да осигури възможност за съществено

редуциране на разходите и повишаване на мощността на сателитите“,
обясняват от NASA. Друго предимство на технологията според инженерите
е потенциалът й за лесно адаптиране за различни размери и видове сате-
лити за телевизионен сигнал, GPS и метеорологични прогнози.
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ЧЕЗ подменя 3930 метра кабел 110 kV в София
ЧЕЗ Разпределение България стартира изпълнението на най-мащабния си

проект за т. г., който включва подмяна на ключов кабел 110 kV в София. С
реализацията на проекта, инвестициите в който възлизат на 3,2 млн. лв.,
ще се подобри сигурността на електрозахранването в 39 000 домакинства
и стопански клиенти в 9 столични района - Триадица, Красно село, Средец,

Лозенец, Красна поляна, Възраждане, Илинден, Младост и Искър. Предвижда
се проектът да приключи до края на октомври, като по време на изпълне-
нието му кабелът ще бъде изключен и две подстанции ще преминат на
едностранно захранване. Реконструкцията ще е на няколко етапа, тъй като
трасето е разделено на части, за да се ограничат смущенията за клиенти-

те „Трасето, по което ще се подменя кабелът, е изключително сложно, но
ние сме взели необходимите мерки нашите подизпълнители да сведат не-
удобствата за гражданите до минимум. Моментът за извършване на клю-
човия ремонт е внимателно подбран - работи се в период, когато консума-
цията на електричество е най-ниска. Така се избягва претоварване по мре-

жата, която ще доставя ток в посочените райони“, обясни Томаш Пецка,
главен директор „Управление на активите“, ЧЕЗ Разпределение България.

Индустриалните потребители на природен газ са спестили 87 млн. лв. за шест месеца
При замяната на нафтата, мазута и електричеството с природен газ

индустриалните клиенти са реализирали икономии в размер на над 87 млн.
лв. от януари до юли т. г., сочат данни на Овергаз Мрежи. За същия период
в обществено-административния сектор са спестени над 54 млн. лв., а
битовите потребители са спестили близо 26 млн. лв. благодарение на упот-

ребата на природен газ. Така експертите от Овергаз заключават, че кли-
ентите на компанията са спестили общо 167 268 795 лв. през първото
полугодие на т. г. Това включва близо 56 500 битови и над 3000 стопански
потребители на територията на 51 общини в България. „Цената на природ-
ния газ остава 2,5 пъти по-ниска от тази на електроенергията. Газьолът

е 2,1 пъти по-скъп от синьото гориво, а цената на пропан-бутана излиза 1,3
пъти по-висока от тази на природния газ“, поясняват от Овергаз.

Мини Марица-изток с две отличия от Международния енергиен форум
Мини Марица-изток получи две отличия на Международния енергиен форум,

който бе организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в Бълга-
рия (НТСЕБ) от 22 до 27 юни т. г. във Варна, съобщиха от компанията.
Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев връчи почетни плакети

за дългогодишна съвместна работа на Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица изток
2 и ЕСО. Заместник-председателят на управителния съвет на Българската
браншова камара на енергетиците (ББКЕ) доц. Валентин Колев връчи почет-
на грамота и плакет „Енергетик на годината“ на изпълнителния директор
на Мини Марица-изток Андон Андонов за ползотворна и дългогодишна работа

в областта на енергетиката в България, високи производствено-икономи-
чески резултати и активна работа като член на ББКЕ.

Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия
Темите за енергийната ефективност, възобновяемите източници и кли-

мата заемат специално място и в Иновационната стратегия за интелиген-
тна специализация на България до 2020 г. (ИСИС), както и в ОП „Иновации
и конкурентоспособност“ (2014-2020). Това стана ясно по време на конфе-
ренция на тема „Индустрия, енергетика и климатични промени“, в която се
включи и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. „За мен

е изключително важно, че конкурентите цени на електроенергията както за
едрите, така и за крайните клиенти, могат да бъдат постигнати въз ос-
нова на либерализацията на енергийния пазар. Бизнесът, който вече е на
свободния пазар, получава между 20-30% по-ниски цени за електроенергия“,
заяви той. Министър Борисов подчерта и приноса на Консултативния съвет

за индустриална стабилност и растеж към Министерството на икономика-
та в разрешаването на казуси, свързани с устойчивото развитие на иконо-
миката на страната и опазването на околната среда. В рамките на съби-
тието бе подчертано още, че Наредбата за намаляване на тежестта, свърза-
на с разходите за енергия от възобновяеми източници, е пример за съвме-

стна работа между институциите и бизнеса и дава отговор на въпроси,
свързани със запазване на конкурентоспособността и експортния потенци-
ал на нашата промишленост.
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Изложение за промишлена електротехника и задвижвания в Санкт Петербург
Десетото издание на международното специализирано изложение Индус-

триална електротехника и задвижвания ще се проведе между 21 и 23 ноем-

ври т. г. в Санкт Петербург. Целта на събитието е да подпомогне уста-
новяването на ефективни бизнес контакти между клиенти и производители
на иновативни решения в областта на промишлената електротехника и
задвижващите механизми. Продуктовите категории, които ще бъдат пред-
ставени на изложението, включват комутационна апаратура, защити, гене-

ратори, електродвигатели, захранвания, преобразуватели и др. Посетители-
те ще могат да се запознаят и с последните новости при прекъсвачите,
трансформаторите, оборудването и инструментите за опроводяване, сис-
темите за отчитане на енергопотребление и индустриалното осветление.

Съпътстващата програма на събитието традиционно ще включва се-

минари и презентации на изложителите. Паралелно ще се проведат и 18-
ото изложение Автоматизация и 17-ото издание на панаира Електроника
и приборостроене.

6,1 GW нови вятърни мощности в Европа през първата половина на 2017 г.
6,1 GW нови ветроенергийни мощности са инсталирани в Европа през

първата половина на 2017 г., сочат данни, публикувани от WindEurope.
През първите шест месеца на годината са инсталирани общо 4,8 GW

наземни вятърни мощности, силно концентрирани в Германия (2,2 GW),
Великобритания (1,2 GW) и Франция (492 MW). 18 офшорни проекта са

реализирани в четири държави членки на ЕС (Германия, Обединеното крал-
ство, Белгия и Финландия), където са инсталирани общо 1,3 GW.

Общият размер на инвестициите за този период е 8,3 млрд. евро за
финансиране на нови мощности: 5,4 млрд. евро за наземни и 2,9 млрд. евро
за офшорни. И в това отношение се наблюдава тенденция за пазарна кон-

центрация - 53% от инвестициите са реализирани в Германия.
„Свидетели сме на добра година по отношение на новоинсталираните

вятърни мощности, но растежът е резултат от инвестиции в шепа па-
зари. Най-малко десет държави членки на ЕС все още не са инсталирали
нито един мегават през тази година. Те следва да представят възможно

най-скоро своите национални планове в областта на енергетиката и кли-
мата до 2030 г.“, коментира Пиер Тардиу, главен директор по въпросите
на политиката в WindEurope.

Нови учебни планове за специалност „Електрически превозни средства“
Предстои разработването на нови учебни планове за специалност „Елек-

трически превозни средства“ в професионалните гимназии. За това се
договориха представители на Националната браншова организация за елек-
трическа мобилност (ИКЕМ) и Българската стопанска камара (БСК) по
време на среща с експерти от професионално направление „Транспорт“ на

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
По време на срещата беше обсъдено и внесеното от БСК и ИКЕМ пред-

ложение за актуализиране на Списъка на професиите за професионално
образование и обучение (СППОО). Обект на обсъждане бяха професиите:
техник по електрически превозни средства (ЕПС) и монтьор на електри-

чески превозни средства със следните специалности: Енергийни източници
и зарядни устройства за ЕПС, Управляващи и контролни системи за ЕПС,
Електромеханични и задвижващи системи за ЕПС.

Според експертите новите професии и специалности могат успешно да
се реализират на българския пазар на труда на основата на положителни-

те практики от редица европейски страни, в които електромобилната
индустрия е във възход.

Tesla започва да инсталира първите си соларни покриви
В писмо до акционерите си Tesla разкри, че е стартирала внедряването

на своето дългоочаквано решение за покривна соларна инсталация. На този
етап Solar Roof е инсталиран пилотно в домовете на служители на ком-
панията и е в процес на финални тестове. „Избрахме своите служители да

бъдат първите ни клиенти, които да помогнат за усъвършенстването на
всички аспекти на продукта“, се казва в писмото на Tesla до акционерите.

Изпълнителният директор на Tesla Илън Мъск отбеляза, че покривната
инсталация е инсталирана и в неговата къща. Той обясни, че все още се
работи по няколко технически аспекта на соларния покрив, свързани с ико-

номическата му ефективност и улесняването на инсталационния процес.
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  алканите ще са партньорски регион на предстоя-

щото седмо издание на изложението за възобновяема

енергия и енергийна ефективност Renexpo Poland, кое-

то ще се състои между 25 и 27 октомври т. г. във

Варшава, съобщават организаторите от REECO. Сред

причините за направения избор са нарастващата попу-

лярност на възобновяемата енергия в региона и видими-

ят интерес на полските компании към него.

И тази година изложбената зона ще бъде разделена

Балканският регион
ще e партньор
на Renexpo Poland 2017

на тематични сектори, за да могат посетителите по-

лесно да открият търсения от тях продукт. Сектори-

те ще са посветени на: производство на енергия от

дървесина, биомаса, биогаз и биогорива; вятърна енер-

гия, когенерация; енергийно ефективно строителство

и реновиране на сгради; хидроенергия; термопомпи; гео-

термална енергия; соларна енергия. Както и през м. г.,

изложителите ще могат да представят продуктите и

услугите си, както и иновативни решения, на общи

тематични щандове.

Събитията от съпътстващата програма на Renexpo

Poland 2017 ще са свързани с най-актуалните теми –

фотоволтаици, биогаз, биогорива, хидроенергия, елект-

ромобили, съхранение на енергия, енергийна ефектив-

ност, както и новото направление за интелигентни

решения за енергетиката. Международната конферен-

ция за фотоволтаици в Полша ще се проведе за седми

път, а PV Форумът – за шеста поредна година. И двете

събития са с интернационален характер както по от-

ношение на лекторите, така и на посетителите, и се

радват на изключителна популярност. По време на из-

ложението ще се проведе и организираният съвместно

със Съюза на производителите и работодателите в био-

газовата индустрия (UPEBI) Шести биогаз форум. Тема-

та за биогаза предизвиква огромен интерес, което се

потвърждава и от броя на участниците във форума през

2016 г. – 250. В програмата са включени още междуна-

родното събитие EVIM Central Europe „Електромобили и

инфраструктура“, Седмата полска конференция за хид-

роенергетика, форумът „Енергия и сгради“, Вторият

международен конгрес за съхранение на енергия, Шес-

тата конференция за биогорива и зоната „Environment

Now“, в която бъдат предложени възможностите на па-

зара на труда във ВЕИ сектора.

Традиционно, по време на изложението ще се прове-

де и шестото издание на конкурса за Renergy Award Cup,

който включва две категории – „Забележителна личност

във ВЕИ индустрията“ и „Иновативна технология“. В

първата категория журито взема предвид ролята, ефек-

тивността на действията и специалните постижения

в търговския сектор, докато във втората – иноватив-

ните технологии, представени от изложителите в една

от тематичните области: соларна енергия, биогаз,

хидроенергетика, термопомпи, биомаса и биогорива, или

вятърна енергия.

Балканският регион
ще e партньор
на Renexpo Poland 2017
Б
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Електрическата термография служи за

откриване на термични аномалии в елек-

трическите инсталации вследствие на ес-

тествено вътрешно съпротивление от

една страна и контактното съпротивле-

ние, от друга. Тези съпротивления водят

до нагряване на компонентите. Главната

задача на електрическата термография е

да открие дефектирали електрически

връзки и да локализира аномалии от пре-

товарване на жиците, компонентите и

превключвателите.

Фигура 1
Използва-

нето на не-

подходящ ма-

териал за

връзка води

до високи вътрешни контактни съпро-

тивления, а оттам и до прегряване.

Фигура 2
С термо-

г р а ф и я т а

лесно може-

те да откри-

ете „горещи-

те точки" на

компонентите. Тук се вижда един бушон,

чиято температура е доста по-висока

от тази на останалите бушони.

Фигура 3
Контактната пружина се е износи-

ла през годините и притискащата сила

не е достатъчна за пренасяне на елек-

трическата мощност. Поради това,

Електрическа
термография
Електрическа
термография

контактно-

то съпротив-

ление се уве-

личава и ком-

понентите

започват да

прегряват.

Фигура
4

Т е м п е -

ратурата

на свързва-

щите час-

ти се пови-

шава поради прекъснати винтови

съединения, счупени скоби или пружи-

ни, или поради разпадане на притис-

кащите дискове.

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

платена публикация
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бизнес

  ържавно предприятие Радио-

активни отпадъци (ДП РАО) офици-

ално стартира изграждането на На-

ционално хранилище за ниско- и сред-

ноактивни радиоактивни отпадъци

(НХРАО). На специална церемония на

29 август т. г. министърът на енер-

гетиката Теменужка Петкова и из-

пълнителният директор на ДПРАО

Дилян Петров направиха символична-

та първа копка. Площадка „Радиана“,

където ще бъде изградено хранили-

щето, е разположена в двукиломет-

ровата зона с контролиран достъп

на АЕЦ Козлодуй.

На събитието присъстваха и зам.-

министърът на регионалното разви-

тие и благоустройството Валентин

Йовев, зам.-министърът на енерге-

тиката Красимир Първанов, зам.-

председателят на Комисията по

енергетика към Народното събрание

Валентин Николов, представители

на ръководството на Агенцията по

ядрено регулиране, изпълнителният

директор на АЕЦ Козлодуй Иван Ан-

дреев и др.

„Изграждането на НХРАО е важ-

но за бъдещето на ядрената енер-

гетика в България, защото дава

възможност за съхранение на РАО

и от нови ядрени мощности. Разчи-

Започна строителството
на Национално хранилище
за радиоактивни отпадъци

таме на експертизата на междуна-

родните компании, ангажирани с из-

граждането на съоръжението, кое-

то ще отговаря на всички стандар-

ти“, заяви министър Петкова.

Националното хранилище пред-

ставлява съоръжение с многобариер-

на защита за трайно съхраняване на

предварително обезопасени и опако-

вани в стоманобетонни кубове ра-

диоактивни отпадъци и ще бъде едно

от най-модерните в Европа от този

тип. Международен фонд Козлодуй

финансира безвъзмездно проекта,

чийто първи етап е на стойност 71,8

млн. евро.

НХРАО ще бъде от приповърхно-

стен траншеен тип с капацитет

от 138 200 куб. м. Състои се от

няколко стоманобетонни вкопани

конструкции (модули), разделени от

вътрешни преградни стени на от-

делни камери. По време на целия

период на експлоатация, който се

предвижда да е с продължителност

60 години, както и през следващи-

те 300 години, съоръжението ще е

обект на постоянен контрол от

страна на оторизираните органи.

„В хранилището ще се погребват

радиоактивни отпадъци, генерира-

ни само на територията на стра-

ната. То няма да се използва за

високо радиоактивни отпадъци и

отработено ядрено гориво, които

изискват хранилище от съвсем раз-

личен тип. В НХРАО ще бъдат съхра-

нявани ниско- и средноактивни ра-

диоактивни отпадъци от промишле-

ността, медицината, научната дей-

ност и бита, отпадъци, генерирани

при извеждането от експлоатация

на I-IV блок на АЕЦ Козлодуй, както

и от дейността на бъдещи нови

ядрени мощности“, поясни изпълни-

телният директор на ДПРАО Дилян

Петров.

За изпълнител на проекта е избран

германо-български консорциум от 5

фирми с главен изпълнител Nukem

Technologies, която има междунаро-

ден опит с подобни съоръжения.

Очаква се строителните работи по

първия етап от изграждането на

хранилището да приключат през

2021 г.

Д

Започна строителството
на Национално хранилище
за радиоактивни отпадъци
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интервю

Наскоро ЕнергоСервиз организира

станалата традиционна годишна

среща с ключови клиенти в облас-

тта на ядрената енергетика. Как-

ви са впечатленията Ви от съби-

тието?

Организирахме първата среща
през 2012 г. с цел обсъждане на те-
кущите проблеми и представяне на
нови предложения от компанията за
оптимизация на работата и но-
вовъведения по договорите с АЕЦ
Козлодуй за сервизно обслужване на
компютърно-информационно управля-
ваща система Ovation, системата за
радиационен мониторинг и система-
та за водохимичен режим на първи
контур. Впоследствие, разширението
на дейността на компанията и навли-
зането ни на пазара като официален
дистрибутор на Mirion Technologies и
ексклузивен партньор на HACH нало-
жиха разширение на тематиката и
експертния състав на участниците
в областите на ядрената автомати-
ка, безопасността, радиационната
защита и анализа на води.

Какви бяха основните акценти в

програмата и кои теми предизви-

каха най-сериозен интерес?

Поставяме акцент върху
запазването на кадрите
в ядрената индустрия
Георги Манчев, изпълнителен директор на ЕнергоСервиз, пред сп. Енерджи ревю

Основното, на което акцентирах-
ме тази година, е запазването на
кадрите в ядрената индустрия, как-
то и привличането на млади специ-
алисти, които да се развиват в тази
област. Ние сме инвестирали в обу-
чения на наши специалисти през пос-
ледните години десетки хиляди щат-
ски долари. Искаме този натрупан
експертен потенциал да бъде съхра-
нен и надграден и през следващите
години с цел повишаване на каче-
ството на услугите, които предла-
гаме на клиентите на дружеството.

Другото събитие, което беше в
центъра на вниманието, беше участи-
ето на г-жа Доминик Комт, директор
продажби на системи за радиационен
мониторинг за Европа, Средния Изток
и Африка от Mirion Technologies (Фран-
ция), която разясни промените в ком-
панията вследствие на придобиване-
то на Canberra Industries през 2016 г. и
отражението им в България. Нов мо-
мент в досегашните ни семинари е
представяне на D&D данни (decommis-
sioning and decontamination), технологии
за мониторинг и анализ в централи-
те в ФР Германия, както и споделяне
на конкретен технологичен опит от

АЕЦ Грейсвалд.
Тазгодишната среща е юбилейна за

Вас – след 5 организирани събития

как оценявате значението му за

сектора?

Радвам се, че всяка година наши-
ят семинар продължава да привлича
все повече и повече експерти от
различни области: държавни агенции,
акредитирани търговски мисии в
България, производство на електри-
ческа енергия, извеждане от експло-
атация, инженерингови и проектан-
тски фирми, представители на сек-
тор сигурност и др.

Какви са плановете Ви за бъдеще-

то на мероприятието – имате ли

конкретни цели и идеи, които бих-

те желали да развиете в следващи-

те му издания?

Бихме искали да продължим и през
следващите години да информираме
крайните ни клиенти за новите тех-
нологии, внедрените иновативни ре-
шения, постигнатите конкретни
резултати и така да допринесем за
сигурността на доставките на елек-
трическа енергия и повишаване на
културата на експлоатация, радиаци-
онната защита и безопасността.

Поставяме акцент върху
запазването на кадрите
в ядрената индустрия
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Живот
сред опасности

електроенергетика

    лектрическият шум от околна-

та среда може да се окаже фатален

за функционирането на жичните ко-

муникационни системи. При негово-

то излъчване и попадане върху про-

водници той може да предизвика

загуба на данни и да компрометира

работата на околните електронни

прибори. Дори стабилни технологии

като класическата Ethernet на прак-

тика се оказват уязвими към елект-

рическия шум при използването им в

тежки условия - например в индуст-

риалните системи за управление и в

автомобилите. Добрата новина е, че

вече съществуват пазарно достъп-

ни технологии за потискане на шума

и съответно ограничаване на чув-

ствителността към него, благода-

рение на които  Ethernet се превръща

в надеждно комуникационно сред-

ство за работа в тежка околна сре-

да. Все пак първото, което трябва

да бъде изяснено, е влиянието на от-

делните фактори върху Ethernet ко-

муникациите.

Електромагнитна
съвместимост

При предаването на данни на зна-

Нови разработки при Ethernet технологиите дават възможност
за сигурното им приложение в тежки условия на работа

Джейсън Толефсон чително разстояние проводниците

са както източници, така и прием-

ници на шум. Електромагнитната

съвместимост (Electromagnetic

Compatibility) EMC дава възможност

за оценка на влиянието на излъчва-

нето и приемането на шума върху

параметрите на електронни прибо-

ри при дадени условия на работа.

Излъчването на шум в околното

пространство възниква при предава-

не на данни по проводници, които

действат като антена. Допустими-

те нива на излъчване, установени от

регулаторните органи, осигуряват

безпроблемното функциониране на

близко разположени едни до други

прибори и системи.

Измерването на попадналия шум

е другата страна на изследването

на ЕМС. Поради неговото влияние

върху комуникационни проводници от

близко разположени до тях източни-

ци може да се получи интерференция,

водеща до намаляване на скоростта

на обмен на данни на системите или

блокиране на работата им. Целта на

изследването на ЕМС е намаляване

на тези влияния и осигуряване на

безпроблемно тяхно функциониране.

Връзката между Ethernet
и ЕМС

За намаляване на интерференци-

ята в Ethernet се ползват методи за

окабеляване и предаване на данни,

известни като диференциална сигна-

лизация (differential signaling) и усука-

ни двойки проводници (фиг. 1), създа-

дени първоначално от изобретате-

ля Александър Бел.

Чрез предаване на сигнали с раз-

лична полярност, т. е. диференциал-

но, се намалява големината на из-

лъчвания шум, тъй като създадени-

те от тях електромагнитни полета

взаимно се компенсират. Същевре-

менно приемниците с диференциален

вход се влияят много по-малко от

шума, тъй като по-ефективно го

различават от полезния сигнал. При

усуканата двойка проводници върху

сигналите във всеки от тях попада

еднакъв шум, т. е. синфазен, което

е известно като балансна сигнали-

зация (фиг. 2). В приемника синфаз-

ният шум допълнително се намаля-

ва чрез трансформаторно свързва-

не. Тези прости и ефективни начини

за подобряване на ЕМС позволиха на

Ethernet да стане технология, широ-

ко разпространена в дома и офиса.

Тъй като днес тя все повече се из-

ползва в тежка околна среда и за

връзки с дълги кабели (т. е. дълги

антени), каквито са производстве-

ните линии в индустрията, електро-

разпределителните мрежи и систе-

мите в транспортните средства,

то електромагнитната съвмести-

мост се оказва важна както никога

досега. Добрите прости методи от

времето на Бел вече започват да се

стават неефективни и това налага

необходимостта от нови подобрени

технологии за удовлетворяване на

повишените изисквания.

Фиг. 1. Конфигурация на Ethernet кабел

Е

Живот
сред опасности
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Quiet-WIRE технологията
за подобряване на ЕМС

Тя е създадена за осигуряване на

по-добра ЕМС на Ethernet и се осно-

вава на две нововъведения в прием-

ниците, първото от които е вграж-

дане на активен филтър за потиска-

не на шума с честота 60 Hz. Допъ-

лнително подобряване на потискане-

то се постига чрез неизвестната по

времето на Бел цифрова обработка

на сигналите (Digital Signal Processing)

DSP, а съвместното им използване

има като резултат подобряване на

работата в тежка околна среда.

На фиг. 3 са показани резултати-

те от лабораторни измервания с по-

мощта на метода Bulk Current

Injection (BCI), масово използван за

оценка на ЕМС. Вижда се липсата на

грешки при предаването, когато се

инжектира шумов ток 200 mA в чес-

тотен обхват 1-400 MHz и се изпол-

зва технологията Quiet-WIRE. Това

съответства на стандартите изис-

квания на OEM производителите в

автомобилостроенето, които са

сред най-строгите. За сравнение в

приемник без технологията Quiet-

WIRE влошаването на сигнала с око-

ло 9 dBm означава 10 пъти по-лоши

характеристики. Тази технология

ползва и свойствата на продукта

Signal Quality Indicator, който дава

стойността на отношението сиг-

нал/шум, оценява дължината на ка-

бела, качеството му и попадналия

върху него околен шум. Основното

предимство на продукта е скъсява-

не на времето за монтаж на систе-

мите, тъй като чрез неговите пока-

зания има възможност в реално вре-

ме да се оцени влиянието на външни-

те фактори върху тях. При голям

околен шум още преди започването

на производството на системата

индикаторът дава предупреждение

за необходимата корекция в неговия

източник или за промяна на окабеля-

ването. Това може да спести значи-

телни средства от повиквания за ди-

агностика, такива при спиране и/или

неправилно функциониране на систе-

мите, както и поради влошени тех-

ни параметри.

Реализацията на
Quiet-WIRE

Компанията Microchip е разработи-

ла пълна гама Quiet-WIRE продукти за

работа в тежка околна среда. На

фиг.4 е дадена типичната блокова

схема на вградени в автомобили

Ethernet базирани мрежи, реализира-

ни с предлаганите понастоящем

такива прибори. Двата комутатора

KSZ8061 и KSZ8567 са снабдени с

Quite-WIRE, за разрешаването на ко-

ято по време на производствения

процес е достатъчно един извод

(Strapping Pin) на интегралната схе-

ма да се свърже към постоянното

захранващо напрежение, без да е

необходима никаква промяна в про-

грамното осигуряване. Компанията

предлага 24 продукта за Ethernet с

технологията Quite-WIRE, включител-

но такива в съответствие с AEC-

Q100 и разширен до +105°С темпера-

турен обхват. Те позволяват (както

е показано на примера от фиг. 4)

потребителите самостоятелно да

разработват комуникационни систе-

ми с Ethernet, работещи в зони с на-

личие на висок шум. Чрез използване-

то на продукти с технологията Quite-

WIRE е възможно създаването на

комуникационни системи с висока

надеждност и подобрена ЕМС, които

да функционират безпроблемно през

целия си експлоатационен живот.

Фиг. 4. Схема на автомобилна мрежова система

Фиг. 3. Сравнение на характеристиките на техническата реализация на Quiet-WIRE и стан-
дартната реализация

Фиг. 2. Балансна сигнализация
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      рекъсвачите са сред най-важ-

ните компоненти на съвременните

електрозахранващи системи. Те

трябва да се задействат в рамките

на изключително кратък интервал

след засичането на повредата по

мрежата, за да се предпазят други

уязвими и скъпи съоръжения като

трансформаторите например.

Прекъсвачите трябва да сработват

след месеци или в някои случаи дори

след години бездействие. За да е

сигурно, че ще функционират правил-

но и, съответно, за да се повиши си-

гурността на мрежата като цяло, са

необходими надеждни и ефективни

уреди и методи за изпитване. Нови-

те разработки дават възможност да

се подобрят и преразгледат тради-

ционните методи, които понякога

включват времеемки и тежки проце-

дури.

Изпитването на прекъсвачите в

подстанциите е важна задача от

поддръжката на всяка енергопре-

носна система. При нормална рабо-

та те пропускат тока и го

прекъсват в случай на авария. Всич-

ки електрически апарати и устрой-

ства обаче рано или късно най-ве-

роятно ще дефектират по някакъв

начин. Неизправността може да се

дължи на много фактори, сред кои-

то са и стареенето и външните

въздействия. Организацията, която

поддържа енергопреносната систе-

ма, трябва да е подготвена и да има

готов план за всяка ситуация.

Прекъсвачите са сложни механич-

ни устройства, изискващи перио-

Изпитване
на прекъсвачи
Изпитване
на прекъсвачи

П
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дични настройки. Необходимостта

за извършването на някои от тях се

определя с обикновен оглед без спе-

циални изпитвания. Но в повечето

случаи трябва да се проведат елек-

трически тестове, с които да се ус-

танови причината за излизането на

работните характеристики извън

допустимите граници.

Изпитване при първо
изключване

Добър и бърз начин да се провери

състоянието на един прекъсвач е да

се опише поведението му при първо-

то отваряне, след като в течение

на дълго време не е бил задействан.

Свързването на измервателното

оборудване към прекъсвача се прави,

докато той все още е в работно

положение. Всички връзки се правят

вътре в контролния шкаф.

Най-голямото предимство на из-

питването при първо изключване се

състои в проверката на реалните

условия на експлоатация. Ако

прекъсвачът не е сработвал години

наред, при първото изключване ще

стане ясно доколко той е станал по-

бавен вследствие на проблеми в

механичните съединения или в кот-

вите на бобините поради корозия или

изсъхнала грес. По традиционните

методи изпитването се провежда

след като прекъсвачът се изведе от

нормален експлоатационен режим и

се накара да сработи веднъж или

дори втори път.

На прекъсвачи с общо трифазно

задвижване се измерва токът на

една намотка, а на такива, при кои-

то полюсът е автономен модул, се

измерва токът на трите намотки.

Анализът на времедиаграмата на

тока през намотките дава информа-

ция за състоянието на прекъсвача.

Могат да се измерят също и време-

ната на сработване на дъгогасител-

ните контакти. Времето за отваря-

не може да се измери като се следи

токът на вторичната намотка на

разделителните защитни трансфор-

матори, но при това положение в

него ще се включи и времето до за-

гасянето на дъгата. Ако се осигури

паралелна токова верига, времето за

отваряне може да се измери по-точ-

но, тъй като се минимизира дъгови-

ят разряд. При по-усъвършенствани-

те методи за провеждане на изпит-

ването при първо изключване се из-

мерват също и вибрациите, което

дава детайлна информация за състо-

янието на прекъсвача.

Изпитване чрез пускане
на голям ток в
първичната страна

При този тест през първичната

намотка на токовия трансформатор

се пуска голям ток. Така се прави про-

верка на всички компоненти по ве-

ригата – на токовия трансформа-

тор, проводниците, точките на

свързване, релейната защита и по-

някога на прекъсвачите. Системата,
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която се подлага на такова изпитване, трябва да е

изведена от нормален експлоатационен режим. Изпит-

ването обикновено се провежда във връзка с пусково-

наладъчните работи. Единственият начин да се дока-

же, че един прекъсвач с пряко действие работи правил-

но, е да се пусне голям ток през него.

Изследване на движението
Високоволтовите прекъсвачи служат за контролирано

прекъсване на токовете на късо съединение. Това по-

ставя високи изисквания към всички компоненти в дъго-

гасителната камера, както и към задвижващия меха-

низъм. Последният трябва да извършва движението с

точно определена скорост, така че да се създаде под-

ходящо налягане, което да позволи на охлаждащия поток

въздух, масло или газ (в зависимост от вида на прекъсва-

ча) да загаси дъгата, образувала се след разделянето

на контактите и продължаваща до момента на преми-

наване на напрежението през нулата.

Важно е веригата на тока надеждно да се прекъсне

физически, за да не се запали отново дъгата. Това се

постига чрез отдалечаване на контактите на достатъ-

чно голямо разстояние един от друг, преди още те да

бъдат придвижени до т. нар. зона на демпфериране.

Разстоянието, в рамките на което електрическата

дъга в прекъсвача трябва да бъде загасена, се нарича

зона на искрене. От описаната при движението крива

може да се изведе кривата на скоростта или ускорени-

ето с цел да се установят дори и нищожните измене-

ния, които може да са настъпили в механичните елемен-

ти на прекъсвача.

Ход на движението. Описва се от точките, на ко-

ито се намират контактите на прекъсвача във всеки

един момент от операцията по разделянето/съединява-

нето им. При това се придобива важна информация, в

това число за целия ход, за увеличението/съкращаване-

то му над/под допустимото, за отскачания, протрива-

не на контактите, за крайните позиции на подвижните

контакти или за положението на задвижващия вал по

време на затваряне или отваряне, както и за всякакви

други аномалии, които стават явни при проследяване на

хода на движението.

Скорост. Скоростта се изчислява между две точки

по кривата на движението – горна и долна. Горната точка

се определя като граница на изминато разстояние, из-

разено в дължина, градуси или проценти, от: точката,

в която прекъсвачът окончателно застава в положение

„затворен“ или „отворен“, или от точката, от която

започва затварянето или разделянето на контактите.

За придвижването между тези две последни точки ми-

нава време, вариращо от 10 до 20 милисекунди, което

съответства на 1-2 пресичания на нулата. Долната

точка се определя на базата на горната. Тя може да се

изрази или като начало на определено разстояние до

горната точка, или като определено време преди да се

достигане горната точка. Най-важната полза от пост-

рояването на кривите на моментната скорост и на

ускорението се състои в това, че въз основа на тях може

да се добие представа за силите, които действат по

време на активната работа на прекъсвача.

Демпфериране. Демпферирането е важен параметър,

който трябва да се следи и проверява, тъй като съхра-

нената енергия, използвана от задвижващия механизъм

за отваряне и затваряне на прекъсвача, е значителна.

Големите механични натоварвания могат лесно да по-

вредят прекъсвача и/или да намалят срока му на експ-

лоатация. Демпферирането на движението при отваря-

не обикновено се измерва като втора скорост, но може

да се изрази и като времето, което минава за прехода

между две точки, намиращи се непосредствено над

линията на отвореното положение на прекъсвача (по

кривата на движението – зона на демпфериране).

Измерване на статичното и
динамичното съпротивление

Измерването на статичното съпротивление се из-

вършва като се подаде постоянен ток през главните

(разривните) контакти на прекъсвача, когато той е

затворен. Чрез измерване на пада на напрежение, после

може да се пресметне съпротивлението. Стойността

на съпротивлението на главните контакти отразява

състоянието на проводящите части.

Стойността на статичното съпротивление е осно-

вен параметър за всички видове електрически контак-

ти и съединения. Стандартът IEC56 дефинира, че това

съпротивление трябва да се измерва при ток в грани-

ците от 50 A до номиналния ток за прекъсвача.

Измерването на динамичното съпротивление се из-
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вършва като се подаде постоянен

ток през главния (разривен) контакт

и след това се мери пада на напре-

жението и тока докато прекъсвачът

е в процес на сработване. Анализа-

торът, с който се извършва това

измерване, после изчислява и изчер-

тава графиката на динамичното

съпротивление като функция на вре-

мето. Ако едновременно с това се

записва и кривата на движението на

контакта, може да се види съпро-

тивлението във всяка точка от тази

крива. Методът се използва за диаг-

ностика на контакта, а в някои слу-

чаи и за измерване на времена.

С измерването на динамичното

съпротивление може надеждно да се

установи дължината на дъгогаси-

телния контакт. Единствената ре-

ална алтернатива да се установи

тази продължителност е чрез раз-

глобяване на прекъсвача. В елегазо-

вите прекъсвачи дъгогасителният

контакт обикновено е изработен от

волфрам. Този контакт прогаря и

при всяко прекъсване на товарния

ток става все по-къс. За качестве-

но провеждане и анализ на измерва-

нето на динамичното съпротивле-

ние е необходим голям ток при из-

питването и анализатор на

прекъсвачи с добра разделителна

способност.

Изпитване на бобините
Анализът на времедиаграмите на

тока на изключвателните и включ-

вателните бобини на прекъсвача

може да даде информация за състо-

янието на спусковия механизъм.

При подаване на напрежение на

бобината, кривата на тока нара-

ства по права линия, като скорос-

тта на нарастване зависи от елек-

трическите характеристики на на-

мотката и стойността на подаде-

ното напрежение. Щом котвата на

бобината (която на свой ред задей-

ства спусъка на енергоблока на

задвижващия механизъм) започне да

се движи, кривата променя накло-

на си, т.е. токът през намотката

спада. Първият, по-малък локален

максимум е свързан с насищането

на тока през намотката (токът

достига максимума си). Тази част

от кривата показва какво може да

бъде най-малкото напрежение на

изключване. Ако токът през намот-

ката достигне максимума си пре-

ди котвата и спусъкът да започнат

движението си, това означава, че

прекъсвачът няма да изключи. Важ-

но е да се отбележи, че съотноше-

нието между двата локални макси-

мума на тока може да се изменя

съществено с изменението на тем-

пературата. Това се отнася и за

минималната стойност на напре-

жението на изключване. Токовете

през намотките могат да се измер-

ват редовно с оглед откриването

на потенциални механични и/или

електрически неизправности в ме-

ханизма по активиране на задвиж-

ването, доста преди тези неизп-

равности да доведат до реални

аварии.

В някои случаи може да се наложи

да се измери спадането на постоян-

ното напрежение по време на актив-

ното сработване на бобината. По-

даваното към нея напрежение ще се

промени през този интервал. Промя-

ната ще повлияе на тока през намот-

ката, на времето за придвижване на

котвата и в крайна сметка на вре-

мето за прекъсване или възстановя-

ване на контакта.

Изпитване на минимално
напрежение

Това изпитване често се пренеб-

регва, макар че е регламентирано и

препоръчвано от международните

стандарти. Целта му е да се прове-

ри, че прекъсвачът може да работи

при най-малкото възможно напреже-

ние, подавано от акумулатор, в слу-

чаите на отпадане на електрозах-

ранването. Изпитването се провеж-

да като се подаде най-малкото ра-

ботно напрежение по спецификаци-

ята и се следи дали прекъсвачът

функционира в рамките на посочени-

те параметри. Стандартното на-

прежение при този тест е 85 и 70%

от номиналното напрежение съот-

ветно за затваряне и отваряне на

контакта.

Минималното
напрежение, необходимо
за сработване на
прекъсвача

Това изпитване не бива да се

бърка с гореописаното. Тук целта

е да се определи минималното на-

прежение, при което прекъсвачът

е в състояние да сработи. То по-

казва каква сила е необходима, за

да се придвижи котвата на боби-

ната. Времената за отваряне/зат-

варяне на контакта не са важни

при това изпитване, а само дали

прекъсвачът работи или не. Тръгва

се от ниска стойност на напреже-

нието и се подава контролен им-

пулс към прекъсвача. Ако не срабо-

ти, напрежението се увеличава

например с 5 V и се прави нов опит

и т. н. Щом прекъсвачът сработи,
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стойността на напрежението, при

която е направен опитът, се за-

писва. При следващата профилак-

тика резултатите могат да се

сравнят с тези от предходното

изпитване и да се види дали има

разлика.

Изпитване за установя-
ване на вибрации

Анализът на вибрациите е неин-

вазивен метод, при който се изпол-

зват акселерометри без подвижни

части. Прекъсвачът може да оста-

не в режим на нормална експлоата-

ция по време на изпитването. За

измерването е необходим само един

цикъл отваряне-затваряне. Резулта-

тите при извършването му за първи

път може да се различават от тези

при второто или третото изпитва-

не вследствие на корозията и на

други проблеми, свързани с контак-

та метал-метал. Проследяването на

вибрациите е отличен метод за

проверка на прекъсвача при първото

му сработване след като дълго вре-

ме е стоял в едно и също положение.

При анализа се снемат времедиаг-

рамите на вибрациите и се сравня-

ват с тези, снети по-рано. Тестът

за установяване на вибрациите раз-

крива неизправности, които трудно

могат да се установят по стандар-

тните методи. Но ако данните от

обичайните изпитвания – времената

за отваряне/затваряне на контакти-

те, кривата на движението, токът

през намотките и напрежението,

подавано към тях – също са налице и

се добавят към резултатите от

анализа на вибрациите, ще се получи

още по-точна преценка за работос-

пособността на прекъсвачите.
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Основана преди повече от 100 години, фамилната компания DEHN + SOHNE
е позната като пазарен лидер в областта на защитите от пренапрежения
и мълнии, и оборудването за безопасност.

Гръмотевичните бури често причиняват сериозни щети.

Когато мълния удари една сграда, енергията й преминава

през проводниците и поврежда електрически уреди като

компютри, телефони и друго оборудване. При попадане на

мълнията на неподходящото място може да се наложи цяла

компания да преустанови дейността си. За щастие, на

пазара днес се предлагат приложими за целта защитни

системи. С повече от 100 години опит, фамилната компа-

ния DEHN + SOHNE може да бъде считана за основополож-

ник по отношение на разработката на надеждна защита

за сгради, електрически и електронни системи и човешкия

живот. Компанията, базирана в Ноймаркт, предоставя не

само мълниезащита и заземяване, но и оборудване за безо-

пасност и предпазване от пренапрежения.

Като лидер на световния пазар DEHN предлага про-

дукти по поръчка и решения, които елиминират опасно-

стта при работа с електрически ток. Независимо от ин-

дустриалния сектор - енергетика, телекомуникации, фун-

кционално строителство, производство и преработка,

транспорт или техника на безопасност, хората се до-

веряват на опита на DEHN.

В световен мащаб персоналът на компанията, основа-

на през 1910 г. от Ханс Ден и сега управлявана от четвъ-

ртото поколение, достига около 1800 души, а броят на па-

тентованите решения надминава 1100. Една от причини-

те за успеха на DEHN е това, че компанията поема отго-

ворност и за клиентите, и за служителите си. По този начин

DEHN успява да остане в крак с времето и да разработва

защитни системи например за PV инсталации и индустри-

ален Internet of Things, както и смарт решения за дома и ин-

телигентните мрежи.

Независимата компания поставя специален фокус върху

изследователската и развойната дейност с цел подобря-

ване на процесите и адаптиране към нови пазари. Непрекъ-

снатото професионално развитие на служителите е важ-

но за компанията, както и насърчаването на младите та-

ланти. Друг фундаментален фактор за групата DEHN е ус-

тойчивостта. При разработването на продукти компани-

ята обръща сериозно внимание на стандартите за каче-

ство и опазване на околната среда.

Посетителите на www.dehn-international.com могат да

открият информация за най-новите продукти на DEHN,

актуалните стандарти и измененията на пазара. "DEHN

продължава да представя нови решения, например в обла-

стта на PV инсталациите, където наскоро разширихме

гамата DEHNGUARD YPV с решения за защита на системи

до1500 V DC. Нещо повече, изменението на IEC стандар-

тите (IEC 60364-4-443 и IEC 60364-5-534), съгласно което

инсталациите трябва да са предпазват с помощта на

устройство за защита от пренапрежение, оказа огромно

влияние - новият DEHNshield превзе пазара", коментира

Дейвид Рийс, директор за зона Европа в DEHN.
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      бновяването на системите

за централно отопление чрез изпол-

зването на безжични сензорни мре-

жи – технология за мониторинг и уп-

равление експлоатацията на топлос-

набдителната инсталация, ще дове-

де до по-ефективно оползотворява-

не на топлинната енергия. Благода-

рение на данните за състоянието на

съществуващите мрежи, които са

достъпни в реално време и в необхо-

димия обем, ще се повиши и каче-

ството на предоставяните отопли-

телни услуги.

Архитектурата за управление и

комуникация се внедрява чрез без-

жична мрежа от сензори и задвиж-

ващи устройства, които контроли-

рат преноса на енергия от топлораз-

пределителната мрежа към сгради-

те. Този подход позволява разработ-

Безжични сензорни
технологии за
топлоснабдителни
мрежи

ването на нови стратегии за управ-

ление по отношение оптимизиране-

то на енергопреноса, благодарение

на това, че системата осигурява

повече информация.

През последните няколко десети-

летия приложението на безжичните

сензорни мрежи е тема на дискуси-

О

Безжични сензорни
технологии за
топлоснабдителни
мрежи
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ята между редица учени и експерти от индустрията.

На практика обаче технологията все още не се прилага

широко.

Проблеми при конвенционалните
мрежи

Съществен проблем на използваните в момента си-

стеми за управление е това, че са насочени единствено

към осигуряването на комфорт, но не са съсредоточени

върху оптимизацията на работните характеристики на

подстанциите. Това води до загуба на топлинна енер-

гия в първичния контур. Използването на безжична връзка

между сензорите и задвижващите механизми позволява

осъществяването на нови подходи за диагностика и

услуги.

Едно от основните предизвикателства пред съвре-

менните топлоснабдителни мрежи е системното балан-

сиране. За ключов фактор за постигането на висока

стойност на температурната разлика в една топлос-

набдителна подстанция се счита температурата на ра-

диаторния контур. Обикновено тя зависи от местната

температура на околната среда на открито, която га-

рантира и стабилна температура на закрито. Допуска

се, че зависимостта между външната температура и

първичното енергийно снабдяване е линейна (по-студе-

ният въздух води до първично енергийно снабдяване с по-

висока температура). Различни фактори, като вятър,

слънчево излъчване или пикове в потреблението на го-

реща вода, могат да окажат видимо въздействие върху

съотношението между околната температура и тази

на първичното енергийно снабдяване.

Друг проблем е свързан с настройките в една част

от системата за централно отопление, които могат

да причинят неочаквани отклонения в други нейни час-

ти, причинявайки дисбаланс и дори повреди. Следовател-

но, централното отопление не трябва да се смята за

съвкупност от независими една от друга системи.
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Регулиращите вентили в под-

станцията за централно отопление

често са неправилно оразмерени,

което води до прекъсвания в проце-

са на управление, ударни налягания

и високи температури на връщащия

се топлопренасящ материал. Също

така откриването на повреден вен-

тил или такъв, който не действа в

съответствие с управляващия сиг-

нал, може да е трудно. Поради ви-

соката топлинна времеконстанта

на една сграда вътрешната темпе-

ратура не се повлиява директно. По

този начин повредата в регулира-

щия вентил може да остане незабе-

лязана за значителен период от

време.

Малките течове от топлоразпре-

делителните тръби могат да не

бъдат регистрирани веднага, което

води до съществена загуба на горе-

ща вода. Тъй като инспекцията на

топлопроводите е времеемка и не-

винаги успешна, откриването на

местоположението на теча не е

лесна задача.

Предизвикателство за топлоснаб-

дителните дружества е и това, че

потребителите и от търговския, и

от битовия сектор желаят да полу-

чават данните за енергопотребле-

нието си и разходите си с цел не

само за плащане на сметките, но и

за проследяване на поведението си

и предприемане на мерки за реализи-

ране на спестявания.

Динамичното балансиране на

товара е метод, прилаган за елими-

ниране на пиковите топлинни нато-

варвания и за разпределение на по-

треблението между сградите. То се

основава на наличието на висока

топлинна времеконстанта за всяка

отделна сграда. Например в една

сграда с голяма времеконстанта

отоплителната система може да

бъде изключена за периода, в който

цената на топлоенергията е висо-

ка, без да се нарушава топлоподава-

нето на останалите клиенти. Осъ-

ществяването на такова балансира-

не е невъзможно без онлайн автома-

тизирана и независима задействаща

система, с помощта на която да се

реши в кои сгради отоплението да

бъде изключено или към кои от тях

да се подаде ограничено количество

топлинна енергия.

Предимства на
безжичните сензорни
мрежи

Данните от топломерите могат

да бъдат събрани посредством из-

ползването и на двата вида мрежи –

чрез традиционната жична или чрез

безжична мрежа. Безжичната систе-

ма обаче позволява улеснен монтаж

на нови сензори в съществуващи

сгради, тъй като безжичната архи-

тектура не изисква опроводяване,

пробиване на дупки за преминаване-

то на кабелите или други подобни

дейности, което прави целия процес

по-рентабилен и ефективен.

Предаването на информацията

между подстанциите от системата

за централно отопление допринася

значително за качествената им

експлоатация. Например ако разлика-

та между температурата на доста-

вената топлина и на връщащата се

е твърде малка или прекалено голя-

ма, това е индикатор, че подстан-

цията на една сграда или е неефек-

тивна, или има възникнала повреда.

С помощта на данните за този па-

раметър може да се реализират

енергийни спестявания чрез намаля-

ване на изпомпваната гореща вода

към разпределителната мрежа и

подобрена цялостна ефективност.

С цел предотвратяване на аварии

в системата всички нейни съще-

ствуващи компоненти следва да

бъдат подменяни периодично с нови,

като се отчете приблизителната

продължителност на експлоатаци-

онния им живот, която се определя

чрез статистически данни за

възникналите в миналото техничес-

ки неизправности. Тази статисти-

ка обаче показва само една тенден-

ция, без да предоставя информация

за специфичното оборудване. При

безжичните сензорни технологии

данните за повредите в подстанци-

ята се предават директно към топ-

лоснабдителното дружество, което

позволява ранното им откриване и

навременно предприемане на дей-

ствия по отстраняването им, удъл-

жаващи експлоатационния срок на

компонентите, докато не покажат

признаци на амортизация. Систем-

ните неизправности и събития се

регистрират и информацията авто-

матично се записва на сървър, след
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което може да бъде използвана при

поддръжката или за изготвянето на

различни анализи. За удобство на

клиентите, в случай на отклонения

от нормалния режим на системата,

сигнали могат да бъдат подавани

чрез електронна поща или SMS.

Прилагането на безжични сензор-

ни мрежи позволява всяка отоплител-

на подстанция да предостави необ-

ходимата информация на топлоснаб-

дителното дружество – температу-

рата на подадената и върнатата

топлинна енергия, данни за движени-

ето на топлинния поток и др. Тази

информация осигурява цялостна кар-

тина на разпределителната област,

което може да помогне за открива-

нето на енергийни загуби от топлоп-

роводите под земната повърхност

например или за определянето на

различията при отделните сгради.

Друго предимство на безжичните

сензорни технологии е това, че пред-

разполагат към междусистемно

сътрудничество. Предаването на

събраната информация към централ-

на база данни на топлоснабдително-

то дружество насърчава партньор-

ството със съседни подстанции или

между топлоцентралата и клиенти-

те с цел намаляване на енергийните

загуби. Например в сгради, които

задържат топлина в структурата

си, потреблението за отопление на

помещения може да се редуцира по

координиран начин, като така ще се

сведе до минимум и пиковата консу-

мация, без да се нарушава ком-

фортът на обитателите. Това оба-

че може да се постигне само, при

условие че топлоснабдителното

дружество разполага с детайлни

данни за състоянието на разпреде-

лителната мрежа.

Ограничения на
съществуващите
безжични сензорни
технологии

През последните няколко години

ориентираната към услуги архитек-

тура (service oriented architecture,

SOA) се внедрява успешно, доставяй-

ки софтуерни системи с фокус върху

бизнеса и взаимодействието между

представителите му. Днес техноло-

гията придобива все по-голямо зна-

чение и в областта на интегриране-

то на устройства. Пренасянето на

концепцията за SOA на ниво устрой-

ство е обещаващ подход за макси-

мално успешното повсеместно пол-

зване на интелигентни устройства

и постигането на по-добра ефектив-

ност при обединяването на софту-

ерни системи и embedded устрой-

ства. SOA има възможността да

поддържа съвместното функциони-

ране на система за централно ото-

пление и друга енергийна и обслуж-

ваща система, например вентила-

ция, термопомпи и др. Този подход би

позволил реализирането на енергий-

ни спестявания и високо качество на

вътрешния комфорт за клиентите.

Въпреки това приложението на SOA

при силно ограничени устройства

като сензорни възли например, все

още е обект на проучване поради

няколко неразрешени проблема. Сред

тях са ниската скорост на предава-

не на данните от безжичните сен-

зорни възли, ограничените възмож-

ности за обработка, малката памет

на сензорните възли и ограниченият

експлоатационен живот на батери-

ите.

Изброените ограничения могат да

бъдат елиминирани основно чрез два

подхода. Първият използва междинен

софтуер в шлюзови устройства за

взаимодействие със сензорни мрежи.

При втория се прилагат уеб услуги,

базирани на оперативно съвместим

протокол за обмен на структурира-

на информация (simple object access

protocol, SOAP), без да се използва

шлюз.

По-голямата част от изследова-

телските усилия са насочени към

използването на междинен софтуер

на устройства и шлюзове с по-висок

капацитет. Този междинен софтуер

отговаря за представянето на фун-

кционалността на цялата сензорна

мрежа като услуги посредством

стандартна SOA технология. По

този начин за комуникацията в рам-

ките на мрежата все още се изпол-

зват специализирани частни прото-

коли. Освен това тези модели на

обслужване са опростени, въпреки че

не са стандартизирани. За да се

избегне необходимостта от из-

вършване на ресурсно интензивни

операции върху сензорните възли,

междинният софтуер на шлюзовите

устройства комуникира с възлите по

специфичен начин, след което транс-

формира функционалността им в уеб

услуги. Предимство на този подход

е това, че ресурсно интензивните

задачи, свързани със стандартното

внедряване на услуги, остават за

шлюза. Той обаче има и някои недо-

статъци, например ограничения в

комуникационната честота, възмож-

ностите за обработка и неспособ-

ност за поддържане на хетероген-

ност на ниво възел.
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Интегрираните дигитални управления на Weishaupt,

W-FM54, W-FM100 и W-FM200, в серията горелки от WM10

(400 kW) до WK80 (32000 kW) позволяват много специ-

фични приложения.

При управление W-FM 54 горелката може да бъде зах-

ранвана с два различни газа (например природен газ и

биогаз) чрез две отделни газови рампи. Значително пре-

димство за постигане на икономии е иновативната кон-

цепция за използване на един газов дросел с две отдел-

ни програмируеми криви за настройка (фиг. 1). Менюто

на контролера е езиково неутрално, прегледно и лесно

за употреба.

В управлението на горелката W-FM 54 е предварител-

но интегрирано управлението на двата газа заедно с

превключването на горивата. По този начин се елими-

нира необходимостта от отделен контролен шкаф за

управление. Това пести разходи и опростява техничес-

кото обслужване. В управлението също така е интег-

риран контрол за плътност на двата магнетвентила за

газ. Не се налага използването на специални компонен-

ти за експлоатацията на горелката, което гарантира

складова наличност за необходимите резервни части.

 Управление W-FM100 позволява две отделни настрой-

ки на горивото и въздуха. Тук интересното е, че горел-

ката може да бъде захранена с три горива в различни

варианти:

Пример 1: нафта като самостоятелно гориво, при-

роден газ и биогаз в симултантен режим

Пример 2: нафта и биогаз в симултантен режим, при-

роден газ като самостоятелно гориво с възможност

за превключване - природен газ/биогаз

Превключването на горивото от нафта към при-

роден газ се извършва чрез контролера, а превключ-

Специфични приложения при горелки

Weishaupt на две или три горива с

контролери W-FM54, W-FM100 и W-FM200

ването от газ на друг вид газ - чрез външно допъл-

нително управление.

С управление W-FM200 двугазовите горелки могат

да се реализират с "летящо" превключване на гори-

вото (например: биогаз/прир.газ), както и със симул-

тантен режим на работа.

Симултантният режим на работа при W-FM200 може

да осъществи допълнително с един или повече контро-

лера. Например контролер 1 може да бъде оптимизиран

върху самостоятелно гориво (нафта, природен газ или

други видове газ), а контролер 2 да е оптимизиран върху

симултантно горене (природен газ и биогаз, природен

газ и нафта и т.н.).

Допълнително към системата може да се интегрира

честотно регулиране (инвертор) и управление чрез кис-

лороден модул.

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

Фиг. 1: Двугазова горелка с контролер W-FM54 и един газов дросел.

Фиг. 2: Двугазова горелка с "летящо" превключване на горивото и
симултантен режим на работа с контролер W-FM200

Специфични приложения при горелки

Weishaupt на две или три горива с

контролери W-FM54, W-FM100 и W-FM200
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  становено е, че индустриални-

те парокондензатни системи отго-

варят за приблизително 30% от про-

мишленото енергопотребление в

световен мащаб. Въпреки че е на-

личен значителен потенциал за по-

добрение на енергийната ефектив-

ност в тези системи, той до голя-

ма степен все още не е реализиран.

Сред основните причини за това са

недостатъчната информираност за

евентуални спестявания и тяхното

значение, както и липсата на под-

ходяща политическа рамка и програ-

ми за стимулиране.  Пречка за из-

готвянето на законодателство в

това направление е и липсата на

прозрачна методология за точното

определяне на потенциала за енер-

гийна ефективност на една парокон-

дензатна инсталация на база дос-

татъчно количество данни, доказ-

ващи мащаба и рентабилността на

енергийните спестявания за отдел-

на държава или регион. Много по-лес-

но е да се определят количествено

спестяванията от замяната на

стандартен котел с енергийно

ефективен такъв, отколкото да се

изчислят спестяванията от прила-

гането на мерки за повишаване на

енергийната ефективност, които

не се ограничават само до котела,

а може да засягат и пароразпреде-

лителната мрежа, системите за

възстановяване на топлина и дори

крайните потребители на парата.

Работен принцип
Парата се използва широко като

средство за доставяне на енергия за

индустриални процеси. Тя съдържа

съществено количество енергия на

единица маса, което може да бъде

оползотворено или под формата на

механична енергия посредством

турбина, или като процесна топли-

на. В допълнение, парата може да

намери приложение за контролиране

на температурите и наляганията по

време на химични процеси, за от-

страняване на замърсители от про-

цесни флуиди и др.

Съвременните парокондензатни

системи включват четири елемен-

та – генериране, разпределение и

употреба на парата, и утилизация на

кондензата. Оборудването за паро-

кондензатните системи се различа-

ва значително за отделните индус-

триални сектори и обикновено е

специфично за даден процес или про-

изводствена площадка.

Ефективността на парните кот-

ли зависи от конструкцията им, вида

на горивото и работните характе-

ристики на горелката. Един добре

проектиран котел, работещ на

въглища, типично е с ефективност

от около 84%. В случай че вместо

въглища като гориво се използват

природен газ, мазут или биомаса,

често ефективността на котела е

по-ниска. Котелът обаче е само част

от промишлените парокондензатни

системи и загубите при разпределе-

ние също имат ключово значение за

общата ефективност.

Енергийна
ефективност на
парокондензатни
системи
У

Енергийна
ефективност на
парокондензатни
системи
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Рекуперация
Работният принцип на котлите е

относително прост, но същевремен-

но е и доста неефективен. С изклю-

чение на атомната енергетика, къде-

то има изцяло различни съображения,

конвенционалните методи за подгря-

ване на вода включват изгарянето на

някакъв вид гориво, като този процес

обуславя и необходимостта от изпус-

кащи устройства за отделяне на

страничните продукти от горенето.

За съжаление, заедно с тях се губи и

част от генерираната топлинна

енергия – обикновено около 25%.

Изключително ефективно реше-

ние на този проблем е използването

на системи за рекуперация, при кои-

то отделената топлина се улавя

преди изпускането на димните газо-

ве и се оползотворява например за

предварително подгряване на по-

стъпващата в котела вода. Налич-

ни са няколко технологии за реали-

зирането на този подход – топлооб-

менници тип въздух/въздух, въздух/

вода, с директен или индиректен

контакт и кондензационни.

Това решение е достатъчно опро-

стено, но същевременно и изключи-

телно мощно по отношение на резул-

татността си. Например в едно пред-

приятие за производство на зърнени

храни, след инсталирането на систе-

ма за рекуперация на отпадната

топлина общата топлинна ефектив-

ност нараства до 96%, като компа-

нията редуцира потреблението си на

гориво с 25% и спестява 2000 тона

емисии на парникови газове, и то само

за една година. Веднага става ясно

колко мащабно ще е въздействието

от тези спестявания за период от 10

или повече години.

Загуби при нулев товар
Загубите при нулев товар се

отнасят до самия котел и представ-

ляват излъчваната от неговия кор-

пус разсеяна топлина. Въпреки че

този вид загуби обикновено са мини-

мални, особено при съвременните

високоефективни котли, от практи-

ческа гледна точка винаги е рента-

билно да се предприемат мерки за

редуцирането им.

Често операторите на парокон-

дензатни системи намаляват опера-

тивните разходи чрез подмяна на

кондензоотделителите, подобрява-

не на изолацията на тръбите или

други подобни мерки. Въпреки че тези

мерки са ефективни, допълнителни

спестявания могат да бъдат реали-

зирани и чрез изменения от страна-

та на доставянето на парата. Все

пак трябва да се отговори на въпро-

са дали след отстраняване на всич-

ки неефективни компоненти трябва

да се поддържа същото системно на-

лягане. Отговорът обикновено е не,

което означава, че с редуцирането

на налягането ще се понижат и раз-

ходите за гориво, натоварването на

системата и загубите при нулев

товар.

Загуби при продухване
При превръщането на водата в

пара, съдържащите се в нея суспен-

дирани твърди частици (калций,

магнезий, силиций, натрий и др.) се

натрупват по повърхността на ко-

тела и причиняват редица проблеми

– намален топлопренос, запенване и

унасяне на вода в паропровода. За да

се предотврати това, съдържаща-

та твърди вещества вода се подме-

ня с питателна вода, като по този

начин обаче се отнема и от топлин-

ната енергия на системата. Едно от

решенията на този проблем включ-

ва повишаване качеството на кон-

трола на химичния състав на вода-

та – колкото по-добре е пречисте-

на постъпващата в котела вода,

толкова по-малко ще е въздействи-

ето на суспендираните частици.

Алтернативно решение е връщане-

то на кондензата в котела, тъй като

много от солите във водата се гу-

бят при преминаването й в парооб-

разно състояние. Допълнително ко-

личество твърди вещества обаче

може да се акумулира и от тръбоп-

роводите в системата при конден-

зацията на парата.

При подходящо изпълнение тези две

техники ще редуцират броя на необ-

ходимите продухвания. За да се пре-

дотврати загубата на топлина на

този етап, е препоръчително да се

използва топлообменник за предвари-

телно подгряване на питателната

вода преди навлизането й в котела.

Загуби при
кондензоотделителя

Основен принос за енергийните

загуби от парокондензатните сис-
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теми имат кондензоотделителите.

Те биват четири вида – механични,

които се отварят и затварят в за-

висимост от нивото на кондензата

в тях; термостатични, които рабо-

тят на база температурната раз-

лика между пара и кондензат; тер-

модинамични, функциониращи в зави-

симост от скоростта на газовия

поток; и тип вентури, които се ре-

гулират благодарение на ефекта на

изпарение, който се наблюдава при

изпускането на горещ кондензат в

рециркулационна тръба с по-ниско

налягане. Всеки от тези методи има

своите предимства и недостатъци,

но разгледани на системно ниво, и

четирите могат да спомогнат за

реализирането на значителни спес-

тявания.

Например при подмяната на 13

механични кондензоотделителя в

едно предприятие с такива тип вен-

тури, изискванията за питателна-

та вода се занижават, тъй като в

системата се връща по-голямо ко-

личество кондензат. Това съответ-

но намалява и разходите, свързани

с предварителното третиране на

водата и загубата на пара.

Загуби от изпарение на
кондензат

В много парокондензатни системи

кондензатът се губи като ресурс,

защото се смята, че инсталирането

на решение за рециркулацията му ще

изисква много големи разходи. В дей-

ствителност, изпускането на конден-

зата излиза много по-скъпо, отколко-

то изграждането на тръбопроводна

система за връщането му в котела.

Въпреки че кондензатът вече не

е в парообразно състояние, точка-

та му на втечняване е много близо

до температурата на кипене на во-

дата, което означава, че за пре-

връщането му обратно в пара ще е

необходимо минимално количество

енергия. То е много по-малко от

това, необходимо за достигане

температурата на кипене на пита-

телната вода. Отличен пример за

спестяванията от връщането на

кондензата в системата е произ-

водствено предприятие за торове,

в което чрез подмяна на тръбопро-

водите и помпените станции е

постигната 15% повече рециркула-

ция на кондензат.

Загуби от изолация
Поставянето на подходящата

изолация на тръбите е може би един

от най-лесните начини за подобря-

ване на енергийната ефективност

в парокондензатните системи. При-

чините за недобра изолация може да

са най-различни – модификации на

системата, повреди при поддръжка,

течове и др. При избора на изолация,

която според проучвания може да

редуцира до 90% от топлинните

загуби от паропроводите, трябва да

се отчетат няколко фактора – из-

дръжливост, лесен монтаж и устой-

чивост към абсорбцията на вода.

Подмяна на горелките
Дори котелът да е в отлично

състояние, работните му характе-

ристики не могат да бъдат добри,

ако не се използва високоефективна

горелка. Някои оператори подобря-

ват ефективността на котела си

чрез подмяна на по-старите горел-

ки с механично управление с по-нови

модели с прецизно цифрово управле-

ние и устройства за подаване на

обратна информация за смесването

на горивото с въздуха. Това не само

намалява необходимостта от не-

прекъснато прекалибриране, но и

позволява на котела да работи с

оптимално смесване при всякакви

степени на горене.

За избора на подходяща горелка за

даден котел обикновено е необходи-

ма консултация със специалист, на

когото следва да се представи ця-

лостният профил на парокондензат-

ната система и седмичната и годиш-

ната необходимост от пара на пред-

приятието. Периодът за възвръща-

не на инвестицията в нова горелка

може да бъде забележително кратък

– понякога само няколко месеца.

Поддръжка
Друга възможност за постигане

на висока ефективност е провежда-

нето на цялостна и систематична

инспекция на котела поне веднъж

годишно. При нея могат да бъдат

открити спукани тръби, корозиращи

повърхности и др. В случай че ко-

телът работи частично или изцяло

на нафта, дървесни отпадъци или

други горива, е необходимо редовно

продухване на саждите и периодич-

но почистване на горивната част.

Повечето газови котли изискват

малка честота на почистване, но при

парокондензатните системи с та-

кива съоръжения е важно да се наблю-

дават тръбопроводите, за да се

избегне например натрупването на

котлен камък. Слой котлен камък с

минимална дебелина може да понижи

ефективността на топлопренос с

няколко процента.
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       роектирането и планиране-

то на една фотоволтаична инстала-

ция, независимо дали е покривна или

наземна, е комплексен и трудоемък

процес. С особено внимание проек-

тантите на соларни електроцент-

рали подхождат към електрическо-

то окабеляване, тъй като използва-

ните кабели и конектори са подло-

жени на топлинни, механични и дру-

ги натоварвания по време на експ-

лоатацията на съоръжението. По-

добно на останалите компоненти от

оборудването на инсталацията, и

кабелите е необходимо да издържат

на предвидените 25 или повече годи-

ни сервизен живот на централата.

Излагането на сурови атмосферни

условия, като резки температурни

колебания и директно облъчване с ул-

травиолетови лъчи, може значител-

но да повреди незащитените кабел-

ни системи и проводниците в тях, по

които протича генерираната от ин-

сталацията електроенергия.

Приложения
Свързването на отделните ком-

поненти на една фотоволтаична

централа се осъществява с кабелни

системи с подходящо сечение, кое-

то да гарантира ниски загуби на

енергия и да предотврати прегрява-

не на кабелите и свързаните с него

потенциални щети, включително и

от пожар. В конструкцията на една

Кабели и
конектори
за фотоволтаични
инсталации

Кабели и
конектори
за фотоволтаични
инсталации

соларна електроцентрала обикнове-

но влизат четири основни компонен-

та, които се свързват помежду си

чрез окабеляване: соларни панели,

заряден контролер, батерии и инвер-

тор. Зарядният контролер има за цел

да елиминира риска от претоварва-

не на батериите. Проводниците,

които се използват за свързване на

фотоволтаичния панел към контро-

лера, е добре да бъдат правилно

оразмерени на етап планиране и

проектиране на съоръжението, за да

се намалят загубите на енергия.

Колкото по-далеч от зарядния конт-

ролер са разположени панелите, с

толкова по-голям диаметър е пре-

поръчително да бъде проводникът.

Инверторът служи за преобразу-

ване на постоянния ток, генериран

от соларния панел, в променлив ток

– най-популярната форма на елект-

рическа енергия, с която са съвмес-

тими повечето електроуреди и сис-

теми с ел. захранване по света.

Фотоволтаичните централи

обикновено са разположени на откри-

то, ето защо електрическите кабе-

ли и конектори в тях е необходимо

да бъдат устойчиви на ултравиоле-

това радиация, влага, високи темпе-

ратури и други атмосферни влияния.

При т. нар. „следящи“ соларни сис-

теми (solar tracking systems), при ко-

ито PV панелите се обръщат така,

че по всяко време слънчевата ради-

П
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ация да попада перпендикулярно върху

тях, електрическите кабели трябва

да са максимално гъвкави, за да по-

зволяват свободно движение на па-

нелите.

В зависимост от капацитета и

конфигурацията на фотоволтаична-

та система се прилагат различни

стратегии за окабеляване. При по-

малките PV инсталации със стрин-

гови инвертори обикновено се изпол-

зват трижилни AC кабели за свързва-

не към електроразпределителната

мрежа, в случай че системата е с

еднофазен инвертор, и петжилни

кабели – при системи с трифазен

инвертор. При едромащабните со-

ларни централи с централен инвер-

тор се залага на кабели с по-голямо

сечение, които осъществяват

връзката между централната съеди-

нителна кутия (DC обединителната

кутия) и централния инвертор. При

дължина над 50 м, тези кабели е

необходимо да бъдат екранирани

съгласно IEC 62548 – „Фотоволтаич-

ни (PV) масиви – Изисквания по от-

ношение на дизайна“.

DC кабели
Правотоковите кабели се използ-

ват предимно във фотоволтаични

проекти и все още са налице някои

неразрешени предизвикателства при

експлоатацията им, за разлика от

променливотоковите кабели, на ко-

ито традиционно се залага в енер-

гийния сектор. През последните го-

дини сериозният търговски натиск

принуждава разработчиците и из-

пълнителите на соларни централи да

намаляват капиталовите разходи,

което води до избора на продукти с

по-ниски цени и/или такива с разли-

чен (най-често по-лош) от оптимал-

ния дизайн. Макар да не са най-скъпи-

ят компонент от оборудването на

една PV инсталация, DC кабелите

оказват съществено влияние върху

ефективността й. Ето защо под-

борът на качествени кабели и конек-

тори е важна стъпка от процеса по

проектиране и планиране на фото-

волтаичните централи.

DC кабелите свързват PV модули-

те с инверторите и най-общо се

подразделят на два вида. Стринго-

вите DC кабели се използват за

свързване на соларните модули един

към друг и за осъществяване на ка-

белна връзка между групата модули

и стринговите обединителни кутии

или обединителните кутии на маси-

ва. Продуктите за окабеляване на

фотоволтаичните модули помежду

им обикновено са достъпни фабрич-

но свързани с модулите, докато ка-

белите, свързващи стринговете и

осъществяващи връзката с обедини-

телните кутии, се предлагат в

търговската мрежа поотделно.

Стринговите DC кабели пренасят

ток с големина едва около 10 А и за

тази цел е достатъчно малко на-

пречно сечение (от 2,5 до 10 кв. мм).

Главните DC кабели имат за цел

да свържат обединителните кутии

на соларните масиви с инверторите.

Тези кабели пренасят ток с големи-

на от порядъка на 200–600 A в инду-

стриални или комунални проекти и

изискват по-голямо сечение (от 95

до 400 кв. мм).

DC кабелите, с изключение на

фабрично свързаните с модулите,

представляват около 2% от цената

за изграждането на една соларна

централа, но от тях до голяма сте-

пен зависят мощността и произво-

дителността на съоръжението.

Неподходящият дизайн или неадек-

ватният подбор на кабели и конек-

тори би могъл да доведе до рискове

по отношение на сигурността и

безопасността, намалена мощност

и влошаване на други показатели,

свързани с производителността.

Експертите в областта твърдят,

че загубите на мощност вследствие

на неправилно подбрани DC кабели

могат да достигнат 15%, но е труд-

но и времеемко емпирично да се изо-

лира и количествено да се определи

ролята на постояннотоковите кабе-

ли по отношение на влошената про-

изводителност.

В допълнение, спадът на напреже-

ние в кабелите обикновено е причи-

на за прегряване и възникване на риск

от пожар. Загубите на мощност при

DC кабелите обикновено се измер-

ват посредством спада на напреже-

нието от модула до инвертора. Тъй

като големината на тока по провод-

ника остава постоянна, спадът на

напрежение предполага пропорцио-

нална загуба на мощност.

Кабели за високо и ниско
напрежение

Кабелите за ниско (НН) и високо

(ВН) напрежение са AC кабели с по-

високо номинално напрежение. Тези

кабели се използват за свързване на

инверторите към трансформатор и

на трансформатора към подстанци-

ята на обекта. Понастоящем за тази

цел обикновено се използват кабели

с номинално напрежение 1000 V, но

все повече проектанти избират

1500-волтови кабели.

Кабелите ВН служат за пренос на

електроенергия при високо напреже-
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ние от локалната подстанция на

обекта до подстанциите в пренос-

ната мрежа. В зависимост от капа-

цитета на проекта, номиналното

напрежение на тези кабели може да

варира от 11 000 V до 33 000 V.

Кабелите за високо и ниско напре-

жение се използват широко в енер-

гетиката както в конвенционални,

така и във ВЕИ централи. DC кабе-

лите се използват предимно в солар-

ни проекти.

В променливотоковите кабели

масово използван токопроводим

материал е алуминият. Тези кабели

имат експлоатационен живот от

над 35 години и са в употреба от

десетилетия в много и различни

енергийни системи по целия свят.

При AC кабелите токът обикновено

е непрекъснат, при което кабелът

достига стабилно състояние с ми-

нимално топлинно напрежение. Рабо-

тата в соларна инсталация, от дру-

га страна, е свързана с прекъсвания

поради постоянно променящата се

слънчева радиация.

Спецификации по
отношение на кабелите

Рентабилното производство на

електроенергия от възобновяеми

източници изисква специално проек-

тирана система за окабеляване,

която да оптимизира ефективност-

та и да сведе до минимум загубите

на енергия. Това позволява повече

генерирана мощност да достига до

подстанциите, откъдето се преда-

ва към мрежата. За да се оптимизи-

ра ефективността, кабелите, изпол-

звани в точките на генериране на

ток от слънчевата енергия, са с по-

високо номинално напрежение (до

2000 V) в сравнение със стандарт-

ния (600 V) клас за конвенционални

приложения. Кабелите СН (средно

напрежение), които свързват транс-

форматорите и подстанциите, се

подлагат на реинженеринг, за да

осигурят по-добра ефективност по

време на експлоатационния цикъл

чрез охлаждане и понижаване на

енергийните загуби при пренос.

В соларни централи на открито

типично се използват кабели, които

са устойчиви на ултравиолетови

лъчи и атмосферни влияния и могат

да бъдат експлоатирани в голям

температурен диапазон. Стандарт-

но за такива приложения проектан-

тите избират едножилни кабели с

максимално допустимо DC напреже-

ние 1,8 kV и температурен диапазон

на работа от -40 до +90°C.

Кабелите с изолация от омрежен

метал се отличават с подобрено

екраниране и защита от пренапре-

жение, а изолационният слой ги за-

щитава не само от топлинни, но и

от механични въздействия. Напреч-

ното сечение на кабелите трябва да

бъде пропорционално, така че загу-

бите при номинална работа да не

надвишават 1%. Стринговите кабе-

ли обикновено имат напречно сече-

ние от 4-6 кв. мм.

Кабелите, използвани във фото-

волтаични централи, са проектира-

ни така, че да издържат на дългос-

рочно излагане на слънчева светли-

на. За да поддържат устойчиво ви-

сока производителност и надежд-

ност по време на експлоатационния

цикъл, кабелите за соларни инстала-

ции са разработени с висока устой-

чивост на озон, влага и други разру-

шителни атмосферни влияния, както

и да осигуряват отлична гъвкавост

при условия на понижено налягане и

устойчивост на деформация при

продължително излагане при високи

температури.

Предвид често екстремните сре-

ди, в които се инсталират и функ-

ционират соларните системи, съче-

тани с необходимостта от спестя-

ване на време и гарантиране на на-

деждност на окабеляването, са раз-

работени предварително свързани с

конектори кабелни решения. Идеал-

ни за системи в индустриални и

комунални мащаби, тези системи

позволяват бързи и лесни кабелни

връзки, опростяващи инсталацията,

като същевременно елиминират и

несъответствията, свързани с тер-

минирането на кабелите на място.

DC захранващите кабели за

свързване на обединителни кутии

към инвертори се предлагат като

кабелни пакети в обща метална

обшивка, която увеличава надеждно-

стта и премахва необходимостта

от инсталирането на предпазни ку-

тии и електромонтажни тръби за

защита на окабеляването. PV кабе-

лите се предлагат и в широка гама

от цветове с цел по-лесна иденти-

фикация на веригите на източника,

изхода и инвертора, без да се нала-

га използването на маркиращи лен-

ти или етикети.

Технология за свързване
През последните години излезе на

преден план потребността от мак-

симално надеждна технология за

свързване на кабели за фотоволта-

ични централи, тъй като лошият

контакт може да причини електри-

чески дъги и сериозни материални

щети върху съоръженията. Необхо-

дими са сигурни връзки, които да

осигурят безпроблемна работа на

инсталацията за период от 20-30

години. Връзката между кабелите

трябва да е с постоянно ниско кон-

тактно съпротивление. Тъй като са

нужни много конектори/съедините-

ли, за да се захранва една фотовол-

таична централа, всяка една връзка

трябва да причинява възможно най-

малка загуба на мощност и енергия,

за да не се натрупват тези загуби

и да доведат до влошаване на про-

изводителността.

Винтовите клеми и пружинните

скоби (например в съединителните

кутии на модулите и в кутиите за

свързване към инвертора) постепен-

но се заменят със специални, устой-

чиви на удари щепселни съедините-

ли, които опростяват връзката

между модулите и стринговите ка-

бели.

Кримпването се е доказало в прак-

тиката като безопасна алтернати-

ва за поставяне на съединители и

накрайници на кабелите. Техниката

може да се използва както в полеви

условия, например от техниците

инсталатори на дадена покривна

соларна централа, така и при произ-
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водството на предварително асем-

блирани кабели с конектори във фаб-

рични условия.

Инженерите в областта на ока-

беляването за PV инсталации са

разработили и алтернативен дизайн

на съединител, който да позволи

свързване на кабели с фиксирането

им на място, без да се налага изпол-

зването на специални инструменти.

При този конектор изваденият про-

водник влиза през кабелна скоба в

пружинния съединител. Впослед-

ствие пружината се натиска надо-

лу с палец, докато се заключи на

място. Така подсигуреният кабелен

конектор осигурява траен и здрав

контакт между двата кабела.

На пазара са достъпни и щепсел-

ни съединения в комбинация с гнез-

да, към които предварително са за-

варени кабели. Такива решения са

подходящи за производството на

предварително асемблирани кабелни

системи, но не и за инсталационна

работа в полеви условия. Друга но-

вост са предварително свързаните

кръгови AC кабелни системи. Те са

предназначени да улесняват инста-

лацията и свързването на няколко

инвертора в една централа.

Вследствие на значителното

увеличение на цените на медта,

през последните години алуминият

придоби сериозна икономическа зна-

чимост като електрически провод-

ник. Възможно е да се спестят око-

ло 50% от стойността на даден

проект чрез използване на алумини-

еви кабели, особено кабели НН и СН

за подземна инсталация. Въпреки

това по-слабата проводимост на

алуминия означава, че за същите

цели са необходими алуминиеви ка-

бели с по-голямо сечение от медни-

те. Специално внимание е добре да

се обърне на винтовите клеми. Ако

винтовите връзки са прекалено

стегнати, кабелът се охлабва с

времето, което може да доведе до

възникването на електрическа дъга

и риск от пожар.

Стандарти в областта
на „plug“ конекторите

Тъй като PV модулите обикнове-

но са снабдени с предварително сгло-

бени щепселни съединители, някол-

ко модула могат лесно да бъдат

свързани, за да образуват низ.

Свързването на стринговете към

инвертора обаче невинаги е лесно.

На пазара се предлагат различни

кабелни съединители и все още не са

установени стандарти за тези си-

стеми, което често затруднява

проектантите. Plug-in конекторите

от различни производители обикно-

вено са или напълно несъвместими

помежду си, или не успяват да оси-

гурят връзка, която да остане по-

стоянно плътна в рамките на дългос-

рочна експлоатация. Ако конекторът

приляга в гнездото твърде плътно,

това пък може да доведе до счупва-

не на изолационните пластмасови

части.

От друга страна, твърде свобод-

ното прилягане на конекторите един

към друг създава риск от висока

устойчивост на контакт. Това води

до загуби в добива и загряване на

зоните около връзката, като създа-

ва дори риск от електрическа дъга

и стапяне на конектора.

Когато се свързва щепсел с гнез-

до от друг производител, се създа-

ва „кръстосана“ връзка, която обик-

новено може да се докаже като на-

деждна, само ако се извършат слож-

ни и скъпи тестове. В допълнение

към измерването на съпротивлени-

ето на контакта и определянето на

здравината на връзката и точнос-

тта на прилягане, е препоръчител-

но също да се извършат изпитвания

на фактори за ускоряване на старе-

енето и устойчивост на атмосфер-

ни влияния. Такива тестове ще по-

кажат ясно дали различните мате-

риали на гнездото и конектора са

съвместими помежду си в дългосро-

чен план или не. Това се отнася

както за металите, използвани за

производството на контакти, така

и за пластмасовите материали.

Понастоящем на пазара не се пред-

лагат доказани „кръстосани“ комби-

нации от конектори и гнезда, те-

ствани в съответствие със стан-

дарта DIN EN 50521 VDE 0126-3:

2009-10: „Конектори за фотоволта-

ични системи; Изисквания за безо-

пасност и тестове“ и одобрени от

двата производителя (производи-

тел на гнезда A, в комбинация с

производителя на щепсел B или про-

изводителя на гнездо B, в комбина-

ция с производителя на щепсел А).

Необходим е стандарт за фото-

волтаични щепселни съединители,

който е с максимален международен

обхват и оптимално уеднаквено

съдържание, подобен на стандарти-

те за домашни шуко щепсели. Така-

ва стандартизация би осигурила по-

надеждно прилягане един към друг на

продуктите от различни производи-

тели, а производителите биха били

в състояние да предложат реципроч-

ни гаранции за конкретни „кръсто-

сани“ комбинации от конектори и

гнезда.
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  одородът е един от най-екологич-

ните енергийни източници, към кои-

то се очаква да се ориентира чове-

чеството в близко бъдеще. Чистият

газ обаче не се среща в естествено

състояние на Земята и това възпре-

пятства широкото му използване

като гориво. Обикновено водород се

произвежда чрез процес на електро-

лиза, при който електрически ток се

пропуска през вода, за да раздели

молекулите й на водород и кислород.

Но наскоро група изследователи от

университетите в Антверпен и Льо-

вен (KU Leuven) разработи устрой-

ство, което може да произвежда

водородно гориво в резултат на про-

цес на пречистване на въздуха.

Чрез това устройство за филт-

риране на въздуха учените са наме-

рили решение на два значими еколо-

гични проблема – генерирането на ал-

тернативна, чиста енергия и пречи-

стването на замърсения атмосфе-

рен въздух.

„Използваме малко устройство с

две отделения, разделени с мембра-

на. Въздухът за пречистване влиза

от едната страна, докато от дру-

гата излиза водородът, който се

получава от част от продуктите на

разграждането. Така полученият

Нова технология
произвежда енергия от
замърсен въздух

водороден газ може да се съхранява

и да се използва по-късно като гори-

во, каквато е практиката при някои

автобуси, движещи се на водород

например“, обяснява Сами Вербрю-

ген, професор в катедрата по био-

инженерство в университета в Ан-

тверпен.

Концепцията се нарича фотоелек-

трохимична (PEC) клетка в изцяло

газова фаза. Когато е изложена на

светлина, клетката е способна да

преобразува летливите органични

замърсители във въглероден диоксид

на фотоанода от титаниев диоксид.

Използването на PEC технологията

за отстраняване на замърсяването

от въздуха би било чудесен аргумент

само по себе си, но допълнителната

възможност за производство на го-

риво наистина мотивира каузата на

учените. Водородният газ се получа-

ва на платинен катод, след което

може да бъде запазен за по-нататъ-

шна употреба. В проучването се

обяснява, че макар системата да

работи най-ефективно с органични

замърсители в инертна газова сре-

да, тя продължава да създава фото-

ток и в присъствието на кислород,

което е решаващо за случаите, в

които клетката трябва да се изпол-

зва в среда на органично замърсен

въздух.

Специфични по вид наноматериа-

ли са използвани за изработка на

мембраните, където се извършва

основната част от преработката.

„С помощта на тези катализатори

се произвежда водороден газ и замъ-

рсителите на въздуха се разграж-

дат. В миналото тези клетки се

използваха най-вече за извличане на

водород от водата. Сега открихме,

че това също е възможно и дори е

по-ефективно, когато източникът е

замърсен въздух“, казва Вербрюген.

Филтриращото устройство може

да се счита за подобно на соларен

панел, тъй като светлината е един-

ственият енергиен източник, необ-

ходим за функционирането му. Зато-

ва Вербрюген и екипът му се стре-

мят да започнат да използват

слънчева светлина за захранване на

пречиствателния процес.

„Вероятно тази технология може

да намери приложение най-вече в

отраслите, в които се генерират

силно замърсени отпадъчни газови

потоци. Производството на бои и

лакове, текстилната промишленост

и други дейности, които включват

употребата на големи количества

органични разтворители, са сред

примерите, за които веднага се се-

щаме. Тъй като в този процес за

производство на водороден газ се

използва замърсен въздух, колкото

по-голямо замърсяване генерира ин-

дустрията, толкова повече водород-

но гориво може да се получи“, пояс-

нява Вербрюген.

Подобно на много други изследо-

вателски проекти, засега въздушни-

ят филтър на екипа е разработен

само на етап прототип, но тепърва

ще се работи и върху по-мащабния

му вариант.

„Понастоящем работим върху

едва няколко квадратни сантимет-

ра. Желанието ни е на по-късен етап

да увеличим възможностите на тех-

нологията си, за да я направим инду-

стриално приложима. Работим също

и в посока на подобряване на изпол-

званите материали, с цел по-ефек-

тивно използване на слънчевата

светлина и съответно ускоряване на

реакциите“, разказва Вербрюген за

целите на екипа и плановете за бъде-

щето на устройството.

Нова технология
произвежда енергия от
замърсен въздух
В
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 кип от инженери, ръководен от

94-годишния Джон Гудинаф, препода-

вател в школата за инженерни на-

уки Кокръл към Тексаския универси-

тет в Остин и съизобретател на ли-

тиево-йонната батерия, е разрабо-

тил първите акумулаторни клетки в

изцяло твърдо състояние. Това би

могло да постави основата на тех-

нология за по-безопасни, по-бързо

зареждащи се и по-дълготрайни аку-

мулаторни батерии за преносими

мобилни устройства, електромоби-

ли и стационарни системи за съхра-

нение на енергия.

Последното революционно откри-

тие на Гудинаф в резултат на про-

учване, проведено съвместно с от-

давнашния му партньор в изследова-

телската дейност Мария Хелена

Брага, представлява батерия в изця-

ло твърдо състояние с достъпна

цена, която е незапалима, има дълъг

експлоатационен живот (с голям

брой цикли), а също така висока

енергийна плътност и предлага

възможност за бързо зареждане и

разреждане.

„Разходите, безопасността, енер-

гийната плътност, скоростта на

зареждане и разреждане и жизнени-

ят цикъл са от решаващо значение

за широкото приложение на елект-

ромобилите. Вярваме, че нашето

откритие решава много от пробле-

мите, които са присъщи на днешни-

те батерии“, коментира Гудинаф.

Изследователите твърдят, че

новите им акумулаторни клетки

имат поне три пъти по-голяма енер-

гийна плътност от днешните лити-

ево-йонни батерии. Енергийната

плътност на акумулаторната клет-

ка е показател, определящ средния

пробег на електрическото превозно

Учени разработиха нова
технология за бързо
зареждащи се батерии

средство - съответно, по-голяма

енергийна плътност означава, че

колата може да измине по-големи

разстояния между отделните зареж-

дания. Създадените в Тексаския уни-

верситет батерии също така имат

по-голям брой цикли на зареждане и

разреждане, което осигурява по-

дълъг живот на батерията, както и

много по-бърз заряд (за минути, а не

за часове).

Съвременните литиево-йонни ба-

терии използват течни електроли-

ти за транспортиране на литиеви-

те йони между анода и катода. Ако

една акумулаторна клетка се зареж-

да твърде бързо, това може да до-

веде до късо съединение, в резултат

на което може да възникнат експло-

зии и пожари. Затова вместо теч-

ни, изследователите са използвали

стъклени електролити, които позво-

ляват използването на анод от ал-

кален метал (литий, натрий или ка-

лий), което не е възможно при обик-

новените батерии. Това увеличава

енергийната плътност на катода и

осигурява дълъг живот на батерия-

та. При проведените експерименти

клетките на изследователите са

показали капацитет за повече от

1200 цикъла с ниско клетъчно съпро-

тивление. Освен това, тъй като

твърдите стъклени електролити

могат да работят, т. е. да имат

висока проводимост, дори при -20°C,

този тип батерии могат да се из-

ползват ефективно в колите и при

отрицателни температури.

Брага стартира разработването

твърди стъклени електролити със

свои колеги, докато е в университе-

та в Порто в Португалия. Преди

около две години тя започва да си

сътрудничи с Гудинаф и изследовате-

ля Андрю Мърчисън в Тексаския уни-

верситет в Остин. Брага казва, че

Гудинаф е допринесъл за разбиране-

то на състава и свойствата на

твърдите стъклени електролити,

което е довело до разработването

на обновена тяхна версия, която сега

е патентована от отдела за техно-

логична комерсиализация на Тексас-

кия университет.

Сред предимствата на новия тип

електролити е това, че те значи-

телно опростяват производството

на акумулаторни клетки, както и че

в процеса могат да бъдат използва-

ни екологосъобразни материали.

„Използването на стъклени елек-

тролити позволява литият да бъде

заменен с далеч по-евтиния натрий,

който може да бъде извлечен от

морска вода“, казва Брага. Гудинаф

и Брага продължават с изследова-

телската работа, свързана с техния

нов тип акумулатори и разработват

няколко патента. В краткосрочен

план те се надяват да започнат

съвместна работа с производители-

те на акумулаторни батерии, за да

разработят и тестват новите си

материали в реални условия в елек-

трически автомобили и устройства

за съхранение на енергия.

Учени разработиха нова
технология за бързо
зареждащи се батерии
Е
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