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АЕЦ Козлодуй с нова 10-годишна лицензия за експлоатация на V блок
АЕЦ Козлодуй получи от Агенцията за ядрено регулиране лицензия за
експлоатация на V блок за нов 10-годишен период. От електроцентралата
уточниха, че получаването на лицензията е предшествано от дългогодишна работа, свързана с повишаване на безопасността и експлоатационната
надеждност на ядрените мощности. Още след пуска на 1000-мегаватовите V и VI блок в АЕЦ Козлодуй съгласно най-добрите световни практики
започва внедряване на редица модификации, като през 2008 г. успешно е
финализирана мащабна програма за модернизация. Проектът за V блок е
реализиран през 2012-2016 г. съвместно с консорциум, в който участват
Русатом Сервис, Росенергоатом и EDF по методология, основана на изискванията за безопасност в Европейския съюз. С издаването на лицензията се
дава право на АЕЦ Козлодуй да експлоатира V блок 10 години - максималният
срок съгласно националното законодателство. До 2047 г. предстои ядрената електроцентрала да кандидатства още два пъти за следващи лицензии.
За изминалите 30 години от пуска през 1987 г. до края на октомври т. г. V
блок е произвел 168 884 950 MWh електроенергия.

Двустранна работна група проучва възможностите за нова връзка между
газовите системи
Македонският министър на енергетиката Крешник Бектеши присъства
на първото заседание на съвместна работна група, която ще проучи възможна България и Македония
ностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на
България и Македония. Меморандум за това бе подписан при посещението
на министър Петкова в Скопие на 1 август т. г.
„Основните проекти, по които работи България в газовата област, ще
имат значение за диверсификацията на източниците и маршрутите на синьо
гориво и в Македония“, обясни министър Петкова. По думите на енергийния
министър липсващата инфраструктура е основен проблем за региона на
Балканите и България работи активно, за да го преодолее. Министър Петкова запозна своя колега с развитието на проектите за изграждане на
междусистемни връзки със съседните на България държави. Предвижда се в
средата на следващата година да стартира строителството на интерконектора Гърция-България, така че през втората половина на 2020 г. той да
влезе в търговска експлоатация. Българо-румънският интерконектор вече е
действащ, а дейностите по изграждане на българо-турския и българо-сръбския
напредват, стана ясно още от думите на министър Петкова.

E.NEXT-България се сертифицира по ISO 9001:2015
Компанията за електротехника E.NEXT-България, представител на E.NEXT
International Electrotechnical Group у нас, успешно приключи сертификацията
за съответствие с изискванията на стандартите за система на управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, като одитирането е осъществено от концерна TUV Rheinland, съобщиха от офиса на фирмата за сп. Енерджи ревю. „На българския пазар предлагаме комплексни електротехнически
решения за частния сектор, малкия и средния бизнес. Притежаването на
сертификата удостоверява, че електротехническата продукция ТМ E.NEXT
отговаря на всички критерии на международните стандарти за безопасност и качество“, обясниха от E.NEXT-България.
TUV Rheinland Group е международен концерн, който заема една от водещите позиции в областта на предоставяне на независимите услуги за
изпитване и сертификация, припомниха от компанията.
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Започна строителството на първия фотоволтаичен масив в района на Чернобил
Стартира изграждането на първата фотоволтаична инсталация в зоната за безопасност около Чернобил, обяви украинската компания Rodina. Тя ще
се състои от 3762 модула със специално конструирани монтажни системи
и фундаменти поради изискванията за радиационна безопасност. Инсталацията е разработена от консорциум Rodina и немския предприемач Enerparc.
Тя ще има капацитет около 1 MW и се очаква да бъде завършена до края на
т. г. Това ще бъде първото строителство в зоната около Чернобил след
като през м. г. украинското правителство взе решение за отварянето й с
цел бизнес развитие и обяви планове за превръщане на терена в соларен
парк с капацитет 1 GW. Оттогава редица водещи международни компании,
включително френската Engie, проявиха интерес към проекта. Консорциумът
Rodina-Enerparc вече има опит с работата в засегнатата зона след като
през 2016 г. разработва 4,2 MW проект по границата с Беларус.

Microsoft сключи мащабна сделка за доставка на вятърна енергия с Vattenfall
В началото на ноември т. г. Microsoft обяви своя втори проект с Vattenfall,
един от най-големите търговци и производители на електро- и топлоенергия в Европа. Microsoft ще изкупува 100% от енергията, генерирана от
вятърен парк, намиращ се в близост до холандския център за данни на
компанията. 180-мегаватовият парк близо до Амстердам ще бъде доизграден и експлоатиран от Nuon, част от Vattenfall. От Nuon планират паркът
да включва 100 генератора, които да произвеждат 1,3 млрд. kWh. След
разширението на парка, което се очаква да приключи през 2019 г., той ще
се превърне в една от най-мащабните вятърни системи в Холандия
Според Браян Януш, генерален мениджър по енергетиката в Microsoft,
реализирането на проекта ще създаде нови икономически възможности за
региона, ще намали емисиите на въглероден диоксид и ще увеличи количеството на чиста енергия, използвана от компанията в глобален план.

Енергоефект Консулт сертифицира одитори по ISO 50001
В края на месец октомври т. г. експерти от Енергоефект Консулт
преминаха успешна сертификация като водещи одитори по стандарта БДС
EN ISO 50001, съобщават от компанията. „През близо 12-годишната си
дейност, винаги сме участвали активно в разработването и управлението
на проекти, свързани с подобряване на енергийната ефективност във всички
сфери на икономиката. Неизменна част от тази дейност е била свързана
с енергийния мениджмънт и механизмите за внедряване на системи за
управление на енергията. Новият сертификат ще ни даде възможност да
подобрим значително консултантските услуги, които предлагаме. Чрез него
ще се затвори напълно цикълът от предлаганата идея, през внедряването,
до постоянния мониторинг на дейностите, свързани с устойчивото подобряване в консумацията и разпределението на енергийните потоци при
крайните клиенти“, коментират от Енергоефект Консулт.
От компанията допълват, че е проведено и успешно професионално
обучение и сертификация за „Модерни технологии за складиране и управление на отпадъците“, като в рамките на курса е обърнато внимание на
технологиите за сепариране на отпадъци и възможностите за повторната им употреба в индустрията и бита, както и на извличането на енергия
от остатъчните продукти чрез модерни екологосъобразни методи.
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Влиза в сила нов регламент за гарантиране доставките на газ в ЕС
От 1 ноември т. г. влезе в сила нов регламент, насочен към подобряване
на сигурността на доставките на газ в Европейския съюз. Новите правила
заместват предходния регламент от 2010 г., като изискват от държавите
членки на ЕС да работят заедно в регионални групи за оценка на възможностите за прекъсване на доставките на газ и да се споразумеят за съвместни действия за предотвратяване или смекчаване на последиците. Съгласно новия „принцип на солидарност“ те също ще трябва да бъдат готови да
помогнат на съседните страни да гарантират доставката на газ за уязвимите потребители в случай на изключителен недостиг. Целта е да се намали рискът от зависимост от външни източници. В допълнение, газовите
доставчици също ще трябва официално да уведомяват националните органи
за своите дългосрочни договори, които могат да бъдат от значение за
сигурността на доставките.

Половината оборудване за АЕЦ Белене е доставено
Половината оборудване за проекта АЕЦ Белене е доставено и се съхранява при спазване на всички изисквания на руските производители, съобщи
министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на инспекция
на площадката. В проверката участваха изпълнителните директори на
Българския енергиен холдинг Петьо Иванов и на Националната електрическа компания Петър Илиев.
„Преди да започнат доставките, има изготвени схеми за разположение на
пристигащото оборудване в съответствие с изискванията на заводите
производители за консервация, транспортиране и съхранение. Шахтата, чиято
опаковка бе нарушена при транспортиране, е преопакована. В склада на
закрито са поставени тези части, които производителите са определили да
са там“, обясни министър Петкова. Съгласно споразумение, сключено между
НЕК и Атомстройекспорт, се предвижда останалата част от оборудването, предназначено за АЕЦ Белене, да бъде доставено до края на годината.

Парадайс Електрик Консулт реализира успешно проекти в две производствени
предприятия
Парадайс Електрик Консулт приключи изпълнението на два големи проекта, като първият включва изграждане на система за електрохимична
защита (ЕХЗ) на газопровода ниско налягане от автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС) до ТЕЦ „Монди“, собственост на Монди
Стамболийски, а вторият - осигуряване на външната мълниезащита на две
сгради на завод Юрий Гагарин в Пловдив.
Първият проект, реализиран през октомври т. г., обхваща инсталирането на една автоматична катодна станция, произведена от Cathodic
Protection, и три титаниеви електрода ММО. „Тези електроди са от найново поколение аноди и имат много предимства пред досега използваните
масово в България феросилициеви решения. Системата за катодна защита
ще осигури на газопровода още 25 години експлоатационен живот без риск
от корозия. Специалистите ни са отлично запознати с всички съвременни
международни стандарти NACE и ISO за катодна защита и успешно прилагат тези познания за проектиране и изграждане на системите за ЕХЗ“,
коментират от Парадайс Електрик Консулт. В рамките на втория проект
обектите и районите около тях са защитени с три мълниеприемника Ioniflash
Mach NG 60 на френската фирма Paratonnerres, а за контролиране на попаденията на мълнии върху мълниеприемниците са инсталирани броячи на
мълнии Ionicount, информират от компанията.
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Моноблокова горелка
Weishaupt monarch WM50
С горелките monarch WM се продължава над 60-годишната успешна серия
Monarch. Съвременната техника в комбинация със солидна конструкция прави тази
мощна горелка универсално приложима.

Monarch WM50
След горелките серия WM10, 20 и 30
сe реализира успешно и серия WM50 с
мощност до 11 000 kW (50 Hz). При WM50
е обърнато специално внимание на компактния дизайн и ниските нива на шум
при работа. За да се постигне тази цел,
заедно с въздуховода, се обновява изцяло и управлението на въздушните клапи.
Специалният дизайн на корпуса, отваряемият въздуховод и новата технология
при въздушните клапи повишава ефективността на вентилатора и допринася за по-голяма мощност и по-ниска консумация на енергия. Контролът на въздушните клапи осигурява висока степен
на линейност също и в ниския диапазон
на мощност, а в комбинация със серийно вградената звукоизолация допринася
за безшумна работа.

Съвременни горивни
технологии
Въвеждането в експлоатация е лес-
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но чрез блок за управление и индикация. Въпреки компактния си дизайн,
всички компоненти са леснодостъпни,
като например смесително устройство, въздушни клапи и контролер. По
този начин дейностите по поддръжка
и сервиз се извършват удобно и бързо. Чрез блока за управление и индикация функционирането на горелката се
настройва също много лесно.
Съвременните горивни технологии
изискват прецизно и постоянно възпроизводимо дозиране на гориво и горивен въздух. Само по този начин се
осигуряват оптимални горивни стойности за дълъг период от време. Дигиталният контролер на горелки
WM50 осигурява оптимални горивни
стойности, винаги възпроизводими
стойности за настройка и лесно боравене. Освен това, по-голям обхват
на регулиране осигурява управляваната чрез сервомотор регулиращата
втулка в смесителното устройство.
Вграденият интерфейс позволява
предаване на цялата необходима информация и команди към по-висша контролна система. Ако е необходимо,
чрез модем може да се извършва дистанционно управление, контрол и диагностика.
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Шкафове серия SE 8
от Rittal
Серията SE 8 предлага различни предимства при
необходимост от използване на самостоятелни решения, или ако не се изисква страничен достъп. Серията притежава пълна съвместимост със системните аксесоари на модулните шкафове TS 8,
което освен удобство, осигурява ясно предимство
по отношение на разходите в едно решение.
Свободностоящите шкафове се използват в много области на промишлеността и в строителството. Типични области на приложение са от компактни машини и оборудване, до системи за електроразпределение и автоматизация, които могат да
бъдат разположени в един шкаф.
За разлика от модулните шкафове с рамки и свалящи се странични панели, при конструкцията на
SE 8 страничните панели и покрива се изработват от един цял лист ламарина. На шкафа се монтират с винтове за по-лесен достъп. Различни решения, осигуряващи вход за кабелите отдолу,
могат да бъдат реализирани чрез интегрираната
подова рамка, базирана на TS 8 системата. Задният панел, вратите и основата/цокъла на SE 8
също са идентични на серията TS 8.
Профилът на рамката на SE 8 също е заимстван
от TS 8 и благодарение на това, клиентите получават същите богати възможности за интериорен монтаж като възможност за инсталиране на
носещи шини на външно и вътрешно монтажно ниво
и многобройните аксесоари на доказалата се през
годините в цял свят система TS 8. Ако в миналото за различните типове шкафове бяха необходими различни аксесоари, което увеличаваше складовата наличност, то сега вече нямаме това излишно блокиране на средства.
Тъй като тялото и страниците на SE 8 шкафа
се формират от една заготовка, разходите за производство се редуцират. Освен това, потребителят не губи време за монтаж на отделни странични панели. SE 8 предлага големи потенциални спестявания, особено за шкафове с по-големи ширини. Например, един шкаф може да се използва вместо два или три модулни такива. Шкафовете са
оборудвани със специални контактни шайби, които прорязват повърхностното покритие на боята
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на тялото, на задния панел и на подовите плочи и
така автоматично се изравняват потенциалите,
което допълнително намалява разходите за труд.
Значителни ползи тази конструкция предлага и
за проектантите, използващи CAD системи. Тъй
като вътрешната инсталация на SE8 и TS8 е идентична и планирането може да стартира веднага.
Трябва само да се вземе решение дали ще са необходими свободно стоящи или модулни шкафове.
Новите свободно стоящи шкафове се предлагат
със следните размери: височина от 1600, 1800 и
2000 мм, дълбочина от 400, 500 и 600 мм и в ширина от 600 до 1800 мм.

Ритал ЕООД
Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, ж.к. "Дружба" 1
Търговски комплекс „Европа"; П.К. 1592
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659
е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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Проверка на
конструкцията на
електрически
табла по
стандарт IEC 61439
О

сновните фактори за непрекъснатия растеж на пазара на електрически табла са добрите перспективи в областта на промишлената
автоматизация, на автоматизацията за бита, а така също и строгите нормативни изисквания за безопасност в производствена среда. Сериозните инвестиции в проекти за
добив на енергия от възобновяеми
източници и засиленото търсене на
системи за автоматизация в храни-
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телно-вкусовата промишленост
създават възможностите за растеж
на пазара на електрически табла. От
друга страна, техните високи цени
и силното фрагментиране на пазара
са главните фактори, ограничаващи
растежа.
Независимо дали са предназначени за монтаж на закрито или открито, електрическите табла трябва
да са устойчиви на всичко, което
води до корозия, като прах, пряко
слънчево лъчение, резки температурни промени, химически вещества и

проникване на вода от дъждове или
заради влажността на въздуха. Една
от най-важните характеристики, определящи качеството на едно електрическо табло, е материалът, от
който е изработено. Понастоящем
за целта се използват три основни
материала - метал, термопластмаса и фибростъкло. Металните табла най-често се изработват от
неръждаема стомана, алуминий и
въглеродна стомана. И трите вида
метал са по-малко устойчиви срещу
влагата в сравнение с термопласт-
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масата и фибростъклото, но таблата от тях могат най-лесно да се
проектират и изработят според
конкретните изисквания на клиента
поради наличието на голямо разнообразие от инструменти за металообработка. Металът също така
поглъща и провежда топлината подобре от другите материали, което,
в случай че конструкцията е замислена и проектирана качествено,
може да бъде полезно за разсейване
на топлината при високи температури. Термопластмасата има отлични изолационни свойства и е подходяща за табла, в които да се монтират най-чувствителните към температурни изменения компоненти и
средства за управление. Фибростъклото е напълно неподатливо на
ръжда или окисление под въздействието на факторите за корозия и оси-
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гурява най-високата степен на защита срещу химически вещества. Като
недостатък обаче може да се посочи фактът, че фибростъклото е
много твърд материал и вследствие
на това при обработката му инструментите силно се износват. То
най-трудно се поддава на оформяне
и веднъж оформено, после много
трудно се преправя. Освен това,
фибростъклото старее бързо, когато е изложено на слънчевата светлина и при продължително въздействие на топлина. Затова и случаите, в които се използва фибростъкло за електрически табла, са много
специфични.
За да се осигури съответствието на материалите и на таблата
като цяло, а и на връзките, шините,
кабелите и разположената вътре
електроапаратура, със съществени-

те изисквания за качество и безопасност е въведен стандартът IEC
61439. Основното изменение в новия
спрямо стария стандарт се състои
в това, че са премахнати типовите
и частичните типови изпитвания на
устройствата (в стандарта се водят като „комплектни устройства
за комутация и управление за ниско
напрежение“). Вместо тях се прилага нов подход – проверка на конструкцията. Тази проверка може да
включва един или няколко равностойни или алтернативни метода, състоящи се в изпитване, разчет, измерване и прилагане на нормите за проектиране. Новият подход е възприет с цел да се отговори на изискванията на пазара и производството
по един адекватен начин. Спазването на изискванията на стандарта
гарантира високо ниво на безопасност и свеждане до минимум на риска от тежки аварии.

IEC 61439
Стандартът IEC 61439, като наследник на IEC 60439, описва изискванията и проверките, на които
трябва да съответстват всички
комплектни устройства за комутация и управление за ниско напрежение (КУНН). Стандартът се отнася
до оборудването за електроразпределение, в това число до всички комплектни устройства за комутация и
управление, кутии за измервателни
уреди и електроразпределителни
табла на частни и обществени сгради, на строителни обекти и в други
обособени зони като пристанища
например.
Условията за извършване на типови и частични типови изпитвания,
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дефинирани в предишния IEC 604391, са отменени. В настоящата редакция се разглежда само системата
като единно цяло и се използва терминът „комплектно устройство за
комутация и управление“.
Съответствието с конструктивните изисквания, дефинирани в стандарта, трябва да се установи посредством различни независими проверки като част от цялостната
проверка на конструкцията. Независимите проверки могат да включват
изпитвания на образци от устройствата, преценка доколко се спазват правилата и разчетите при
проектирането или пък структурно
сравнение на предлаганата конструкция с тази на вече изпитано комплектно устройство за комутация и
управление.
За да е сигурно, че всяко такова
изработено устройство е компановано и функционира правилно, трябва да се извърши контролна проверка и да се документират резултатите от нея. Това трябва да се направи в края на производствения цикъл
или най-късно при пускането в експлоатация.
Стандартът разделя отговорността за производството на КУНН
между производителя на първичното
оборудване (разработчик) и производителя на комплектното устройство (монтажник). Последният е
предприятие, което сглобява, монтира и продава КУНН на крайния потребител за неговите конкретни цели
и системи. Производителят на
първично оборудване е предприятието, което е разработило комутационното устройство и носи отговорността за установените прави-
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ла за проверката му. Производител
на първично оборудване (разработчик) и производител на комплектното устройство (монтажник) може да
бъде и едно и също предприятие.
Особено в случаите, когато устройството за комутация и управление е проектирано и произведено по
конкретни изисквания съобразно
крайното му предназначение, производителят на комплектното устройство в конкретния му вид, т. е. монтажникът, носи отговорността и за
проверката на конструкцията му.

Проверка на
конструкцията
С проверката на конструкцията
трябва да се установи съответствието на комплектното устройство или система с изискванията на
споменатия стандарт и производни-

те от него специализирани стандарти.
Пълното детайлно документиране на конкретните проверки, на които се подлага разработеното от
производителя на първично оборудване устройство за комутация и
управление, в това число всички
доклади и записи от изпитвания,
трябва да се извърши от самия него.
Отново той, производителят на
първичното оборудване (разработчикът), трябва да осигури дългосрочното (поне за 10 години) архивиране
на тази документация.
За да се удостовери проверката
на конструкцията, не е необходимо
детайлната документация да се
препраща на монтажника или на
крайния потребител на комплектното устройство за комутация и управление. Достатъчен е само обоб-
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щен протокол, съдържащ списък с
неговите проверени и доказани характеристики. Освен това обаче в
обобщения протокол трябва да е
посочен избраният метод за проверка, данните от измерванията и, когато има такива, номерът на сборния протокол от изпитванията или
номерата на протоколите от всички отделни изпитвания.
Различните проверки потвърждават, че така сглобените компоненти в едно комплектно устройство за
комутация и управление работят
правилно заедно. Поради тази причина, при определени случаи се изисква провеждането на изпитвания или
сравнителни анализи, целта на които е проверката на комбинацията
от различни изделия (например шкафове и тоководещи шини). Изпитването на отделни устройства или
компоненти не може да замести
системата от проверки на конструкцията като цяло.

Изисквания към
информацията от
проверката
Проверката на конструкцията
включва 13 отделни проверки. В някои от тях може да се изисква извършването на още допълнителни
проверки. Ако в зависимост от конкретната система, някои от проверките не са необходими, то като
минимум за тях трябва да се посо16

чи, че в съответствие със стандарта в този случай не се изисква извършването им.
Проверката на устойчивостта
на материалите включва седем елемента. Ако се използва празен шкаф,
съответстващ на IEC 62208, и не са
му правени никакви преправяния и
модификации, които биха могли да
повлияят на експлоатационните му
качества, то не са необходими никакви допълнителни изпитвания на
устойчивостта на материалите за
шкафа. Съответствието на стандарта IEC 62208 трябва, следователно, да бъде установено в хода на
проверката на конструкцията. Трябва обаче допълнително да се извърши
проверка на издръжливостта на изолационните материали при въздействие на необичайно висока температура и на огън. Това се отнася до
компонентите на системата на
тоководещите шини и до всички
останали изолационни материали.
Степента на защита на шкафовете трябва да се установи чрез изпитване. В случаите, когато се използва празен шкаф, съответстващ
на IEC 62208, е допустима проверката по преценка. По принцип в проверката на конструкцията трябва да е
посочен методът на изпитване и
категорията на защитеност, за
която то се провежда. Има ли провеждане на изпитване, в проверката трябва да се запише и номерът

на протокола с резултатите от
него.
Спазването на изискванията за
изолационните разстояния и на разстоянията, при които се предотвратяват утечките на ток по повърхността на изолационните материали
трябва да се установи чрез изпитване (измерване). В този случай в
проверката на конструкцията трябва да са посочени методът на изпитване, минималните изисквания за
горепосочените разстояния и номерът на съответния протокол от
изпитването. Може да се даде и поподробно описание, в което допълнително да се укаже: стойността на
приложения импулс на напрежението,
на който тези разстояния са издържали и е нямало пробив; работното изолационно напрежение, т. е.
това напрежение, което изолацията
може да понася неограничено дълго
време; степента на замърсеност и
групата, към която се отнася изолационният материал.
Проверката на защитеността
срещу електрошок и на надеждността на защитните вериги трябва да
се извърши под формата на две
отделни проверки:
n Надеждна свързаност между тоководещите части на комплектното устройство и защитните
вериги – тази проверка може да се
извърши само чрез изпитване.
n Токът на късо съединение, който
защитните вериги могат да издържат – той може да бъде проверен чрез изпитване или чрез
сравнение с еталонно устройство. В проверката на конструкцията трябва да е посочен избраният метод, да е указано, че веригата е издържала изпитването
с ток на късо съединение и да е
даден номерът на протокола от
изпитването.
Вграждането в КУНН на комутационни устройства и компоненти
може да се провери само по метода
на преценката. В този случай съответствието със структурните
изисквания, дефинирани в раздел 8.5
на стандарта IEC 61439-1, трябва да
се установи с оглед.
Правилното проектиране на електрическите вериги и връзките
вътре в КУНН може да се провери
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само по метода на преценката. Тогава съответствието със структурните изисквания, дефинирани в раздел
8.6 на стандарта IEC 61439-1, трябва да се установи с
оглед.
Доколко клемите за свързване на външни проводници
са подходящи също може да се провери само по метода
на преценката. В този случай съответствието със
структурните изисквания, дефинирани в раздел 8.8 на
стандарта IEC 61439-1, трябва да се установи с оглед.
Диелектричните свойства се подлагат на две отделни проверки:
n Издръжливостта на изолацията при напрежение на
мрежова честота може да се провери само чрез изпитване.
n Издръжливостта на импулсни пренапрежения може да
се провери с изпитване или по преценка. Ако се избере пътят на изпитването, това може да стане чрез:
изпитване с краткотрайни импулсни пренапрежения;
изпитване с напрежение на мрежова честота или
изпитване с постоянно напрежение.
Затова в проверката на конструкцията трябва да е
посочен точният метод на изпитването, потвърдената стойност на напрежението на импулсите, на които
изолацията е издържала без да се пробие, както и номерът на протокола от изпитванията.
Ако се използва методът на преценката, в проверката трябва да са посочени: всички подробности, въз
основа на които е приложен този метод; потвърдената
стойност на импулсите, на които изолацията е издържала без да се пробие; доколко са спазени изискваните изолационни разстояния (ще се смятат за спазени, ако са
1,5 пъти по-големи от стойността посочена в Таблица
1 на стандарта IEC 61439-1), номерът на протокола от
извършената оценка и резултатът от нея.
Проверката за устойчивост при нарастване на температурата отнема най-много време, независимо от
използвания метод. Всеки от методите налага някои
документални изисквания, които производителят трябва
да спази. За проверката на устойчивостта при нарастване на температурата възможните методи са:
тестване; сравнение с отклоненията от номиналните
стойности за сходни комплектни устройства или изчисления.
Издръжливостта на токове на къси съединения може
да се провери по следните методи: изпитване, сравнение с еталонен образец – посредством отметки по
списък или сравнение с еталонен образец – посредством
изчисления.
Ако се избере методът на „сравнението с еталонен
образец – посредством отметки по списък“, в проверката на конструкцията това трябва да е записано, заедно
с оригиналният модел на образеца, с който се сравнява,
и номерът на протокола от неговите изпитвания. Резултатът от сравнението се оформя като списък с отметки, така както е даден в Таблица 13 на стандарта IEC
61439. При сравнението, по отношение на еталонния
образец, стандартът не допуска преминаване от един
преминал изпитвания модел на комутационно устройство
към друг, непреминал изпитвания модел.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Ако се избере методът на „сравнение с еталонен
образец – посредством изчисления“, в проверката на
конструкцията това трябва да е записано, заедно с
оригиналния модел на образеца, с който се сравнява, и
номерът на протокола от неговите изпитвания. След
това се дава и резултатът от изчисленията.
Ако се избере методът на „изпитване“, освен че това
трябва да се посочи, в документа от проверката трябва да е записана и максималната стойност на тока на
късо съединение, както и номерът на протокола от
изпитването. Тук също, детайлите от протоколите от
изпитванията, изчисленията и сравненията не е задължително да бъдат неразделна част от проверката на
конструкцията, но трябва да се архивират при производителя на оборудването (разработчика), за да е възможен контролът на по-късен етап.
Електромагнитната съвместимост може да се провери с тестване или по преценка. В проверката на конструкцията трябва да е записан избраният метод и
условията на средата, в която е проведено изпитването. При използването на метода на „преценката“, трябва
да се посочи крайният резултат, например „съответства на изискванията за EMC“, и изходящият номер на
решението. Ако се избере пътят на „изпитването“,
трябва допълнително да се посочи и номерът на протокола.
Механичните експлоатационни характеристики могат да се проверят само чрез изпитване.
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фирмена публикация
Т&Д Инженеринг предлага
широка гама услуги в
областта на енергетикатa
Т&Д Инженеринг подготвя проекти за проучване и обследване
на съществуващото положение и техническото състояние на
подстанции, доставка на необходимото оборудване за обновяването им и цялостно изграждане на автоматизирана система за
телеуправление, телесигнализация и енергиен мениджмънт.
Реконструирайки подстанции, компанията предлага не само
рехабилитация на закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно
напрежение, но и ремонт на ел. част и изграждане на табла за
управление, като се използват най-съвременните технологии в
релейните защити, измервателната техника и SCADA системите. Основавайки се на дългогодишния си опит, T&Д Инженеринг
проектира и изпълнява първичната и вторичната комутация и
телемеханиката.
Проектантите ни познават основното оборудване на почти
всички големи европейски фирми производители на апаратура за
високо и средно напрежение, използвано в такива проекти, а наши
партньори са водещи компании в бранша като ABB, Siemens, General
Electric, Schneider Electric и други.
Фирмата проектира и произвежда релейни и командни табла,
които се доставят напълно оборудвани, окабелени и изпитани,
оборудвани с апаратура от всички известни европейски производители. Доставят се и електротехническо оборудване и материали по спецификации на клиента.
Т&Д Инженеринг настройва и изпитва релейни защити, като
предлага и конфигурирането им съобразно конкретния проект чрез
използване на съответните програмни продукти.
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Електротабла в съответствие
с IEC 61439-1 & 2
Новите стандарти IEC 61439-1 и IEC
61439-2 замениха предходния стандартI EC
60439-1 през януари 2009г. През 2011г. излезе
второто издание на IEC 61439, което замени
първото и същевременно включи значителни
технически промени спрямо предишното.
Legrand предлага на своите клиенти продукти, които отговарят напълно на новите
изисквания.
За обекти до 160А, Legrand предлага гамата табла XL3-160, които са в различни конфигурации от 2х24М до 6х24М, скрит и открит
монтаж, монтаж в гипс-картон, метални и пластмасови конструкции, със стъклени или
плътни метални врати, IP30 до IP43. Таблата
могат да се присъединяват едно към друго, което позволява висока гъвкавост на решенията.
За обекти до 400А, Legrand предлага гамата табла XL3-400. Метални шкафове и кутии,
IP30 до IP55, капацитет 24 модула на ред. Намалена дълбочина за оптимална икономия на място. Лесно и надеждно инсталиране на оборудване благодарение на функционалните опори, интегрирани в задната част на шкафа. Възможност за сдвояване за по-голям капацитет. Перфектен индекс на защита от IP40 до IP55 благодарение на металните или стъклени врати.
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За обекти над 400А Legrand предлага гамата табла XL3-800 и XL3-4000/6300. Метални
шкафове и кутии, IP 30 до IP 55, капацитет
от 24 или 36 модула на ред. Лесно и надеждно
инсталиране на оборудване благодарение на

функционалните опори. Многобройни конфигурации, с които може да се използва цялото
оборудване за защита от Legrand до 6300A с
множество решения за електро-дистрибуция.
Оптимизирано токоразпределение.

13-те теста, базирани на стандарта
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енергийна ефективност

Енергийно
ефективни
трансформатори
С

ъвременните разпределителни трансформатори могат да бъдат
по-ефективни от всякога и в същото време и икономични. Пазарната
действителност показва, че аморфната технология може да бъде още
по-ефективна и не прекомерно скъпа.
Общите разходи за собственост и
разходите, свързани с жизнения
цикъл, са важни съображения, включени във формулата за капитализация, които позволяват да се предвидят загубите по време на целия очакван жизнен цикъл на трансформатора.
Основната пречка за намаляване
на загубите на трансформаторите
в електроразпределителните дружества е нормативната уредба. Тя се
променя твърде често в сравнение
с експлоатационната продължителност на инфраструктурните инвестиции и освен това промените не се
отнасят до загубите на трансформаторите. За да се направи първата решаваща стъпка в подобряването на ефективността на трансформаторите, е необходимо да се отстранят съществуващите възпрепятстващи фактори в действащото законодателство. Следва да се
въведат допълнителни стимули за
насърчаване на инвестициите в
енергийно ефективни трансформатори, за да се ускори трансформацията на пазара.
Производителите на трансформа20

тори предлагат многобройни възможности за избор. Потребителите
обикновено имат достъп до достатъчно информация за оперативните и икономически параметри на
трансформатора, за да могат да
вземат рационално решение. Адекватните политики и мерки биха
могли да подпомогнат крайните
потребители в този процес.
Инвестирането в подходящ енергийно ефективен трансформатор
означава намаляване на загубите на
енергия и ограничаване на въздействието върху околната среда, както и редуциране на разходите за
жизнения цикъл на продукта и по
този начин - увеличаване на рентабилността.

Загуби в
трансформаторите
Загубите в трансформатора могат да бъдат разделени на два основни вида: загуби на празен ход и
загуби под товар. Тези типове загуби са характерни за всички видове трансформатори, независимо
от тяхното приложение или мощност. Съществуват обаче и други
два вида загуби: допълнителни загуби, създадени от хармоници, и
загуби, които могат да се отнесат
най-вече към по-големите трансформатори – загуби от охлаждане
или допълнителни загуби, причинени от използването на охлаждащо
оборудване като вентилатори и
помпи.
брой 6/2017
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Загубите на празен ход се появяват в трансформаторния магнитопровод, винаги когато трансформаторът е под напрежение (дори когато вторичната му намотка е отворена). Те също така се наричат загуби в магнитопровода и са постоянни. Състоят се от загуби от хистерезис и загуби от вихрови токове.
Хистерезисните загуби се причиняват от триенето на магнитните
полета в пластовете на магнитопровода, които се намагнетизират
и демагнетизират от промяната на
магнитното поле. Тези загуби зависят от вида материал, използван за
изработка на магнитопровода. Силициевата стомана има много по-малък
хистерезис от обикновената стомана, но при аморфните метални сплави, от друга страна, се наблюдават
още по-добри резултати. Понастоящем загубите от хистерезис могат
да бъдат намалени чрез обработка
на материалите като студено валцоване, лазерно обработване или
ориентация на зърнестата структура. Загубите от хистерезис обикно-
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вено са причината за повече от
половината от загубите на празен
ход (между 50 и 70%). Това съотношение беше по-малко в миналото
поради по-високия относителен процент на загуби от вихрови токове,
особено в относително дебели, необработени с лазер листове.
Загубите от вихрови токове се
дължат на промени в магнитните
полета, предизвикващи вихрови токове в пластините и генериращи по
този начин топлина. Тези загуби
могат да бъдат намалени чрез изработване на магнитопровода от
тънки ламинирани листове, изолирани един от друг чрез тънък слой лак
за редуциране на вихровите токове.
Понастоящем загубите от вихрови
токове обикновено съставляват 30
до 50% от общите загуби на празен
ход. Ако трябва да се направи оценка на мерките за подобряване на
ефективността на разпределителните трансформатори, то най-голям
напредък е постигнат при намаляването именно на тези загуби.
Съществуват и диелектрични и
други видове загуби, които възник-

ват в ядрото на трансформатора,
но те обикновено не представляват
повече от 1% от общите загуби на
празен ход.
Загубите под товар обикновено се
наричат загуби в медта или загуби
на късо съединение. Тези загуби варират в зависимост от натоварването на трансформатора и се
състоят от:
n Омични топлинни загуби. Тези
загуби възникват в намотките на
трансформатора и се дължат на
съпротивлението на проводника.
Големината на тези загуби се увеличава пропорционално на квадрата на тока и е пропорционална на
съпротивлението на намотката.
Тя може да бъде намалена чрез
увеличаване на площта на напречното сечение на проводника или
чрез редуциране на дължината на
намотката. Използването на мед
като проводник поддържа баланса между теглото, размера, цената и съпротивлението; добавянето на допълнително количество за
увеличаване на диаметъра на проводника, в съответствие с други
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Що се отнася до загубите на празен ход, намаляването им през последните 40 години може да се нарече революционно – то е с фактор от
3 до 4. Замяната на горещо валцована стомана със студено валцована
стомана преди около 40 години бе
последвана от много подобрения в
материалите, водещи до разработването на силициевата стомана,
която се характеризира с много
ниски загуби.
Въвеждането на лазерно рязане на
пластините доведе до намаляване на
неравностите, подобрявайки по този
начин изолацията между пластините и намалявайки загубите на празен ход. Пластините също така са
изтънени до 0,1 мм (обикновено между 0,2 и 0,3 мм), което допълнително
понижава загубите под товар.
конструктивни ограничения, намалява загубите.
n Загуби от вихрови токове. Вихровите токове, създадени от магнитни полета, породени от променлив ток, също възникват в намотките. Намаляването на напречното сечение на проводника
намалява вихровите токове. Затова се използват многожилови
проводници, за да се постигне
необходимото ниско съпротивление и едновременно с това да се
ограничат загубите от вихрови
токове. На практика това означава, че „намотката“ се състои от
няколко паралелни намотки. Тъй
като през всяка от тези намотки протича малко по-различен ток,
напрежението им също се различава и съответно свързването на
краищата им води до възникването на вихрови токове, които, от
своя страна, водят до загуби. Това
се избягва чрез използването на
непрекъснато транспониран проводник (CTC), при който нишките
често се транспонират до средните разлики на тока и по този
начин изравняват напрежението.
Общите загуби в разпределителните трансформатори в страните
членки на EС се оценяват на около
33 TWh годишно. Тази цифра обаче не
включва загубите на реактивна мощност и от хармоници, които при
консервативна оценка добавят още
22

5 TWh годишно (или 15% от общата
сума на загубите на празен ход и
загубите под товар) за всички електроразпределителни дружества и
частни разпределителни трансформатори. Следователно, общите загуби от разпределителни трансформатори в EС могат да възлязат на
около 38 TWh годишно.

Конвенционални
технологии
Според актуално проучване загубите под товар са намалели с около
30 до 50% през последните 40 години. Медните проводници са заменили алуминиевите поради по-ниското
им съпротивление и по-добра якост
на опън. Дизайнът на проводниците
също така е подобрен и чрез въвеждането на непрекъснато транспонирани проводници (един проводник,
разделен на няколко плоски подпроводника, които редовно се транспонират), намалявайки загубите от
вихрови токове и позволявайки подобра плътност на намотката.
От друга страна, дизайнът на
намотките и подобренията в изолацията правят проводника по-тънък,
позволяват работа при по-висока
температура и добавят известна
диелектрична якост, като също така
спомагат за намаляване на загубите под товар чрез подобряване на
изтеглянето на топлина и увеличаване на площта на проводника.

Свръхпроводящи
трансформатори
В един свръхпроводящ трансформатор, намотките, изработени от
високотемпературен свръхпроводящ
материал (HTS), се охлаждат с течен азот при около 77 K, така че
съпротивлението е пренебрежимо
малко. Загубите под товар, дори и
след добавяне на загубите от азотната обработка, могат да бъдат
редуцирани с 50%.
Използването на HTS трансформатори в по-голям мащаб е икономически обосновано и ще става все поатрактивно с подобряване на качеството на охлаждащите системи и
спадане на разходите за производство на течен азот. Друг важен
фактор е напредъкът в изработката на HTS проводници с големи
дължини.
Тези трансформатори имат помалко тегло и обем и са по-устойчиви на претоварване, но имат около
150 до 200% по висока цена от тази
на конвенционалните трансформатори.
И така, в приложения, при които
теглото е решаващо (например
железопътни превозни средства),
трансформаторите са с много покомпактна конструкция (чрез принудително охлаждане), за да се намали
теглото им. По този начин ефективността е много по-ниска и редуцирането на теглото спестява два
брой 6/2017
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пъти повече енергия. В заключение,
HTS трансформаторите са подходящи само за приложения, при които
загубите под товар съставляват
голяма част от общите загуби, но
те все още не са готови за масова
употреба.

Аморфни
трансформатори
Аморфните сплави се различават
от традиционните кристални сплави по своите магнитни и механични
свойства (като например твърдост
и якост). Пазарният дял на трансформаторите с магнитопровод от аморфни сплави в световен мащаб е значителен, като съответно около 3
милиона от тях са еднофазни и няколкостотин хиляди – трифазни. Това
представлява около 5% пазарен дял
в световен мащаб, но тази стойност не се отнася за европейския
пазар. Проучванията сочат, че развитието на европейския пазар в тази
област тепърва започва.
За да се постигне аморфна структура в твърд метал, стопеният
метал трябва да се втвърди много
бързо, така че да не може да се
осъществи кристализация. Необходимата скорост за охлаждане на
разтопен метал е около един милион градуса по Целзий в секунда.
При трансформаторните магнитопроводи от аморфни метални
сплави ефективността на разпределението на електроенергията се
подобрява чрез намаляване на загубите. Ограничаването на загубите
варира от 65 до 90% в сравнение с
типичните трансформатори от
силициева стомана, използвани в
Европа при условия на синусоидално
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натоварване. Аморфната технология
е особено подходяща за трансформатори, работещи под нисък товар,
тъй като влиянието на хармониците върху загубите на празен ход се
намалява.
Увеличаващото се потребление
на силова електроника води до значително по-голямо хармонично изкривяване в електроенергийните
системи. Високочестотните хармоници водят до увеличаване на загубите в трансформаторните магнитопроводи, особено в тези на разпределителните трансформатори,
които използват конвенционални
стоманени магнитопроводи. Разпределителните трансформатори с
магнитопроводи от аморфни мета-

ли са изключително подходящи за
осигуряване на ниска загуба на производителност при нисък товар и
при по-високи честоти. Това се
дължи на подобрените производствени техники, които позволяват
да се произвеждат по-тънки и поплътни ленти, както и аморфната
природа на материала, който има
по-високо електрическо съпротивление и позволява обръщане на магнитния поток при ниска консумация
на енергия.
От гледна точка на производствените разходи, аморфните
трансформатори имат само малко
по-високи или почти същите цени
като високоефективните конвенционални трансформатори.
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Testo разширява асортимента си с нова гама
уреди за измерване на електрически величини
Днес пазарът на измервателни уреди
за електрически величини предлага много и най-различни решения. Поради тази
причина, Testo цели не просто да пусне на
пазара още един измервателен уред, а да
предложи и нещо повече. В резултат Testo
създаде иновативна техника, която да

помогне на специалистите в областта на
отоплението, вентилацията и климатизацията и хладилните техници, да работят по-лесно, по-сигурно и по-ефективно.
Новите уреди са изключително лесни за
работа и с тях може да работите инту-
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итивно, да си спестите време и да ги ползвате за много и различни приложения.
Testo пуска на пазара общо пет групи
продукти за измервания нa електрически
системи и съоръжения. Те включват: циф-

ров мултицет в три версии, който разпознава автоматично измервателните величини чрез избор на букса и с които се работи много по-сигурно, благодарение на
функционалните бутони, заместващи традиционния въртящ се ключ; три модела
ампер клещи с уникален механизъм за захващане - за измерване на плътно стикова-

ни кабели; два тестера за ток/напрежение,
които съответстват на най-новата Напреженова директива, с автоматичен избор на измервателна величина, без опасност от грешки; три тестера за напрежение - снабдени с видим от всички страни
LED дисплей, който позволява лесното изчитане на показанията от всяка позиция;
и безконтактен фазомер с филтър за фалшиви високочестотни сигнали.

С пускането на пазара на уредите за
електрически величини, Testo Ви предлага
цялостно решение за измервания, подходящи за почти всички сфери на приложение и то само от един доставчик.

брой 6/2017
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Управление на
течни
радиоактивни
отпадъци
С

цел намаляване на количествата на изпусканите в околната
среда радиоактивни и други токсични отпадъци се налага постоянното
подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко
последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен,
евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението
на условията за изпускането им в
околната среда, както и достигане
до концентрациите за обезвреждане. Нови и подобрени материали и
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процеси се разглеждат и развиват
в редица страни. Възможно е и съчетаване на процесите, както и тяхното последователно или едновременно прилагане с цел да се постигнат крайните цели за подобряване на
обеззаразяването, намаляване на
обема на отпадъците, оптимизиране на безопасността и общата ефективност на разходите при обработката, кондиционирането и обезвреждането на тези отпадъци.

Евапорация
Евапорацията е доказан метод за
третиране на течни радиоактивни
отпадъци, осигуряващ намаляване на
обема на отпадъците и висока сте-

пен на обеззаразяване. След отстраняването на водата под формата на
пара, остават само нелетливите
компоненти като соли и радионуклиди. При процеса се отделя чист кондензат, който може да бъде изпуснат в околната среда, и концентрат,
който може да бъде капсулиран в
бетон или друга среда за дълготрайно съхранение или обезвреждане.
Основните недостатъци на този
метод са високите капиталовложения и разходи за енергия и поддръжка,
корозията, образуването на котлен
камък или пенообразуването. Евапорацията е възможно най-добрият
метод за третиране на отпадъци с
високи съдържания на соли и за от-
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падъчни води, съдържащи азотна
киселина, т. е. имащи висока електропроводимост, относително малки
обеми и нуждаещи се от високо ниво
на обеззаразяване.

Мембранни методи
Мембраните намират широко приложение при разделянето на радиоактивни материали. Те се срещат под
различни форми – като листове, както и като тръбообразни или кухи
влакна. Те могат да функционират
чрез йонообмен, екстракция или чрез
отделяне на йони или молекули. Имобилизираната течна мембрана и емулсионната течна мембрана са широко използвани при обработката на
течни радиоактивни отпадъци. При
имобилизираната течна мембрана
разтворът на реагента за екстрахиране се поставя в порите на микропорьозен мембранен материал, преди
да бъде овлажнен. Носителите могат
да бъдат органични или неорганични,
26

както и с разнообразни геометрични
форми – вариращи от сфери, листове или пластини до тръбички. Те
могат да бъдат единични или многослойни композити. Операциите за
екстракция и очистване се извършват едновременно чрез преминаване на разтвора за пречистване през
мембраната. При емулсионната течна мембрана водната фаза е капсулирана в хидрофобна мембранна течност. Тази емулсия след това се диспергира допълнително в непрекъсната водна фаза на подаване.

творените, така и на суспендираните замърсители, дори и на тези в
колоидна форма. Тази комбинация
подобрява кинетиката на сорбционния процес поради голямата сорбционна повърхност и също така осигурява и ефективното разделяне на
сорбентите от отпадъчните води.
В момента се разработват нови
материали, които имат способността да взаимодействат с компонентите от отпадъчния разтвор и да
използват едновременно особеностите на съвместното утаяване и
сорбцията. В сравнение със стандартните йонообмени смоли, неразтворимите вещества, които се образуват в процеса на взаимодействие,
увеличават десетки, дори стотици
пъти сорбционната селективност за
различни радионуклиди като стронций, кобалт, живак, желязо или манган. Това повишаване на селективността се предизвиква от съвместното утаяване на неорганичните
матрици върху микро частиците,
формирани в порите, в допълнение
към активността на сорбента.
Тези сорбенти имат способността да отстраняват във висока степен радионуклиди като цезий, стронций и кобалт от течни отпадъци,
съдържащи силно комплексообразуващи агенти, където те взаимодействат със сулфатните, карбонатните, оксалатните, сулфидните и перманганатните йони и за които конвенционалните селективни сорбенти
като зеолити, титанати, силикотитанати или манганов диоксид са
неефективни. В допълнение, техниката на сорбент/реагент може да бъде
допълнително комбинирана с други
методи за третиране на радиоактивни отпадъци. Методът има обещаващ
потенциал при третирането на течни радиоактивни отпадъци.

Електросорбция
Сорбционни процеси
Използването на сорбенти в комбинация с други методи за третиране като утаяване или мембранна
сепарация гарантира по-пълното
разделяне на третираните течни
отпадъци. Сорбцията, съчетана с
мембранно филтриране в едностъпален процес, може да осигури ефективно отстраняване както на раз-

Електросорбцията е метод, при
който под влияние на електрическо
поле йоните се отделят от разтвора и се отлагат. Методът използва
нестандартни сорбенти, които са
неефективни при традиционната
сорбция поради свойствата на колоните или тяхната здравина.
За ефективното използване на
традиционните сорбенти е необхоброй 6/2017
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димо те да бъдат достатъчно силни, да имат ниско хидравлично съпротивление, ниска адхезия към суспендирани и колоидни смеси, както и
добре развита повърхност за бърза
вътрешна дифузия на йоните. Тези
изисквания обясняват защо повечето сорбенти се гранулират преди
употребата им в колоните. Фините
или колоидни сорбенти (например
прясно приготвен BaSO4) или сорбентите с ниска механична якост, не
могат да се използват в настоящите технологии за абсорбиране за
третиране на течни отпадъци.
Електросорбцията е много гъвкав
метод спрямо свойствата на сорбентите, тъй като не изисква филтрация на разтвора през слоя сорбент и дори не се налага пряк контакт между тях. При тази техника
сорбентът се поставя между две
порьозни диафрагми, които могат да
бъдат микрофилтрационни или ултрафилтрационни мембрани. Отпадъчните разтвори контактуват с
външната им повърхност и под
въздействието на електрическото
поле йоните се отлагат върху сорбента, без да се налага течността
да преминава през него. Това позволява използването дори на фино раздробени сорбенти за обработката
на радиоактивни отпадъци.

Третиране на отпадъци
от борна киселина от
PWR
Течните отпадъци от първичния
контур във водните реактори под
налягане (pressurised water reactor,
PWR) се състоят от разтвори на
борна киселина. При директно изпарение намаляването на обема се
ограничава от концентрацията на
бор. Ето защо отделянето на киселината може значително да намали
обема на радиоактивните отпадъци
от тези реактори. Методът за
отстраняването й чрез изпарение е
технически опростен и икономически изгоден. Той включва изпарение на
течните отпадъци в полунепрекъснат режим при рН< 8 и при повишени
температура и налягане. След първата фаза цялата борна киселина, която постъпва в реактора, напуска
изпарителя в газовата фаза, като
остават само нелетливите химичесЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ки и радиохимични примеси. Парата,
съдържаща борна киселина, се подава в колона за фракционна кондензация с частично отделяне. В нея киселината се концентрира чрез топлообменник. Този прост процес „всичко в едно“ разделя входящия поток
от отпадъчни води на три потока:
активен отпадъчен концентрат,
концентриран разтвор на борна киселина и силно обеззаразен изтичащ
поток.

Третиране на органични
разтвори, съдържащи
тритий
Комбинираният метод за третиране на органични разтвори,
съдържащи тритий, се състои от
термично окисление, последвано от
каталитично окисление на органичните вещества и последваща сорбция на водата, съдържаща тритий
върху молекулни сита. Термичното
окисление позволява директно
впръскване на течния разтворител
и неговото окисляване в относително компактно оборудване, докато
каталитичният етап осигурява много висока конверсия. Кондензацията
и адсорбцията в молекулните сита
могат лесно да уловят количествата вода, съдържаща тритий.
Основата на инсталацията е прототип на двустепенна горивна камера с ефективно средство за задържане на генерираната тритийна
вода. Разтворителят се впръсква в
нагрятата кухина чрез дюза при излишък на кислород. Окислените продукти и излишният кислород преминават през нагрят платинизиран
алуминиев оксид. Газовете, които
идват от пещта, не съдържат разтворител, а излишък на кислород,
въглероден диоксид и водни пари.
Тези газове минават през два кондензатора, за да се отстрани по-голямата част от наличната в тях вода.
Тя се събира в резервоар, а останалият газ се пропуска през слой от
молекулно сито, за да се отстрани
остатъчната вода.
Студените тестове на този метод демонстрират ефективност на
отстраняване по-висока от 99,9% за
разтвори със състав от 10% до 100%
метанол във водата, като е установено, че наличието на 13% хлоро-

форм в метанола не понижава ефективността на отстраняване.

Новаторски методи
Фотодеградацията намира широко приложение при деструкцията на
органичните вещества в използваните разтвори за дезактивиране.
Ефектът от процеса на окислителна деструкция може значително да
се увеличи, ако определени неорганични материали се използват като
катализатори. Един от най-ефективните катализатори е титановият
диоксид, който също е известен и
като отличен сорбент за редица
радионуклиди. По този начин комбинирано третиране би осигурило много ефективна деструкция на комплексообразуващите агенти с освобождаване на радионуклиди във форма,
подходяща за сорбция от катализатора/сорбента.
Комбинацията от различни сорбенти и техните приложения в едностъпален процес също е определена като ефективен метод за отстраняване на широк спектър от
радионуклиди и други замърсители
от радиоактивни отпадъци. Съвместимостта и синергичните ефекти
на различните сорбенти в многослойните колони също могат да осигурят
доста добра ефективност.
Комбинираните методи могат да
включват и подходи с множество
процеси, така че да се постигне
цялостен ефективен процес. За някои органични течности, като екстракти от отпадъците, замърсени
масла, сцинтилационни коктейли и
други разнообразни органични разтворители, процеси като химичната и/или окислителна деструкция с
последващо утаяване могат да
бъдат ефективни за превръщане на
органичните материали в неорганични, съвместими с известните имобилизиращи матрици.
Тези последователни или комбинирани процеси са атрактивни за проучване и по-нататъшно прилагане при
третирането на течни отпадъци,
тъй като те биха могли да осигурят
спестяване на ресурси и възстановяване на материали. Комбинираните
процеси са перспективни и за третирането на производствени и други
неядрени отпадъци.
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Иновации
при соларните
инвертори
П

азарът на инвертори за
търговски фотоволтаични системи
продължава да се развива с бързи
темпове. Това може да се обясни отчасти със съществената роля, която те изпълняват в соларните инсталации. Въпреки че инверторите
отговарят само за около 10% от
цената на фотоволтаичната система, в действителност те оказват
влияние върху приблизително 30% от
разходите, управляват 100% от произведената енергия и контролират
разходите по експлоатация и поддръжка.
Понастоящем на пазара се предлагат предимно два вида инвертори
– централни и стрингови. Всеки от
тях има своите предимства и недостатъци. Посредством технологични иновации могат да бъдат разработени решения, съчетаващи преимуществата на двата вида инвертори, същевременно елиминирайки
недостатъците им.
През изминалото десетилетие
централните инвертори се превърнаха в стандарт за търговските
фотоволтаични системи. Основната причина за тази тенденция е
тяхната икономия от мащаба, която осигурява възможност за по-ниска цена на ват за големи инвертори, намалявайки по този начин първоначалните разходи за фотоволтаичната инсталация. С утвърждаване
на индустрията обаче се наблюдава
отдръпване от централните инвер28

тори. Това се дължи предимно на
разходите, свързани с големите
тегло и габарити на централните
инвертори – техните размери обуславят необходимостта от голяма
земна площ или покривно пространство.
Други причини за този преход са
опасенията от намалено време на
работа на системата и усложнените експлоатация и поддръжка. Когато възникне неизправност в един
централен инвертор, тя води до
продължителен престой на цялата
система и нужда от специализирана и скъпа поддръжка за отстраняване на проблема. Тези недостатъци са водещите фактори за прехода
от централни към стрингови инвертори в търговските фотоволтаични системи.
Стринговите инвертори преодоля-

ват много от отрицателните страни, присъщи на централните инвертори. Например тъй като са по-лесни за транспортиране и монтаж, те
предлагат възможност за улеснени
експлоатация, поддръжка и инсталация, опростена подмяна (изисква се
по-малко персонал и с по-ниска квалификация), по-продължителна работа
на системата и по-малка необходимост от пространство. Допълнителна полза от употребата на стрингови инвертори е, че предлагат множество точки за следене на максималната мощност, както и мониторинг
с по-висока резолюция в сравнение с
централните.
Внедряването на стрингови инвертори обаче внася определена
сложност във фотоволтаичната
система, особено по отношение на
монтажа. Вместо една променливоброй 6/2017
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токова връзка например, за стринговите инвертори са необходими
няколко. Това също означава, че инверторите трябва да бъдат конфигурирани и пуснати в експлоатация
поотделно. Всичко това води до
времеемка и оскъпена процедура на
монтаж.
Фотоволтаичната индустрия се
нуждае от иновативна технология,
която може да преодолее недостатъците на всеки един от двата
вида инверторна архитектура, като
същевременно комбинира положителните им характеристики. Новите по-големи стрингови инвертори
предлагат точно това. Те са достатъчно леки, за да могат да бъдат
монтирани от двама човека, и както и при традиционните стрингови
инвертори няма необходимост от
специализирано оборудване, тъй
като лесно могат да бъдат инсталирани на стената, без да се губи
излишно площ. В допълнение към побързия монтаж, тези по-големи
стрингови инвертори могат да се
предлагат предварително опроводени, а тяхната повишена мощност
означава по-малко променливотокови връзки. Тъй като по същество
тези съоръжения са стрингови инвертори, те работят независимо
един от друг. Това ограничава престоя само до засегнатото оборудване и опростява обслужването и
поддръжката. Също толкова важен
е фактът, че цената за ват на тези
инвертори е конкурентна.
Също както иновациите като
силовата електроника на ниво модул
подпомогнаха индустрията в преодоляването на недостатъците на фотоволтаичните системи, например
енергийните ограничения, липсата
на гъвкавост в дизайна, проблемите,
свързани с прозрачността на мониторинга и безопасността, нови инверторни решения биха спомогнали
за напредъка на PV сектора. През
следващите години този вид иновации ще са от критично значение за
увеличаването на достъпността на
фотоволтаичната технология по
целия свят.

Микроинвертори
Микроинверторите доведоха до
революция на пазара за сградни соЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ларни системи, позволявайки на
потребителите да оптимизират
производството си на енергия. Вместо да се използва стрингов инвертор, който функционира като централен за всички соларни панели,
може да се инсталират малки микроинвертори на всеки отделен модул. В този случай генерираният
постоянен ток се преобразува в
променлив директно на ниво панел.
Всички изходящи токове от инверторите се комбинират и се подават
към електроразпределителната
мрежа, точно както става при
употребата на система от стрингови инвертори.
Изборът на микроинвертор пред
стрингов има редица предимства.
Например ако възникне неизправност
в микроинвертора, производството
на електроенергия се преустановява само при модула, към който е
монтиран инверторът. При стринговия инвертор тази ситуация би
повлияла на целия стринг, което
съответно би довело до пълна загуба на захранване.
С цел оптимизиране на производителността на системата, потребителите могат да ориентират соларните модули по различни направления. Използването на стрингов инвертор обаче налага всички панели
да са обърнати в една и съща посока. Микроинверторите, от друга
страна, позволяват на потребите-

лите да свързват модули с различна
ориентация в пространството.
Ако в близост до покрива, на който е разположена фотоволтаичната
система, има високи сгради или
дървета, засенчването може да се
окаже проблем. Със стрингов инвертор, ако един или два от панелите
са засенчени, производителността
на целия стринг може да се повлияе
в значителна степен. С микроинвертор обаче засегната ще бъде само
производителността на засенчените модули.
Следва все пак да се отбележи, че
макар микроинверторите да са идеалното решение за малки (1-4 kW)
сградни системи, стринговите инвертори все пак са по-икономически
изгодни за по-големите соларни инсталации, тъй като микроинверторните решения обикновено са с 5 до
25% по-скъпи.

Смарт инвертори
Повечето от предлаганите на
пазара днес инвертори не са интелигентни - те осигуряват променлив
ток с правилните напрежение и честота, съвместими с разпределителната мрежа, но иначе са пасивни устройства. Те не могат да засекат промените в мрежата и да се
саморегулират спрямо тях.
Новите интелигентни инвертори обаче могат да предотвратят
срива на една фотоволтаична сис29
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постояннотоковото напрежение на
панелите при повреда в инвертора
или електроразпределителната мрежа.

Инвертори с резервно
захранване

тема, когато той не е напълно неизбежен. По този начин в действителност те могат да увеличат
стабилността на мрежата чрез
предотвратяване на влошаванията
на напрежението и честотата, до
които се стига при внезапното
изключване на стотици или хиляди
фотоволтаични панели.
Смарт инверторите са на път да
отговорят на една от основните
нужди на бързоразвиващия се сектор на електроразпределителните
дружества. С инсталирането на все
повече и повече покривни системи
се намалява необходимостта от големи централизирани инсталации.
Вследствие на това увеличаващ се
брой от тези инсталации се закриват и операторите на електроразпределителната мрежа са принудени да търсят начини за осигуряване на високото ниво на надеждност,
което клиентите им досега са приемали за даденост. Комбинацията
от интелигентни инвертори и нови
методи за управление ще бъде от
съществено значение за подпомагане на комуналните дружества в прехода към електроразпределителната мрежа на бъдещето, в която
голям дял от енергията ще е генерирана от соларни и вятърни системи.
Например при неочакваното спиране на една електроцентрала на
въглища, мрежовото напрежение
може да падне с до 10%. За да се
възстанови нормалната му стойност, техниците следва навременно да подадат допълнително захранване по линията. Друга възможност
е да се ограничи потреблението чрез
30

автоматизиран механизъм, който
уведомява клиентите при високи
цени на електроенергията или при
понижена надеждност на мрежата.
В такива случаи загубата на още
генератори на енергия е нежелателна, но всъщност се стига точно до
това, когато конвенционалните инвертори масово се изключат. По
този начин малкият спад в напрежението може да доведе до мащабна
загуба на захранване.
За разлика от конвенционалните,
интелигентните инвертори могат
да преодолеят подобни спадове в
напрежението или честотата, или
други краткотрайни смущения. Ако
тези инвертори поддържат и
възможност за комуникация, операторите могат да ги следят и управляват в зависимост от променящите се условия.

DC оптимизатори
Тези устройства се свързват към
всеки модул (панел) с цел увеличаване на количеството изходяща енергия от фотоволтаичната система
чрез непрекъснато следене на точката на максимална мощност на
всеки отделен модул. Това позволява гъвкава инсталационна конструкция с множество посоки на ориентация, ъгли на наклон и видове панели
в един стринг. Подобно на микроинверторите, DC оптимизаторите
могат да проследяват производителността на всеки модул и да предават данните към централизиран
портал за ефективен системен мониторинг на ниво панел. DC оптимизаторите включват и уникална функция за автоматично изключване на

Въпреки че мрежата обикновено е
доста надеждна, прекъсванията в
подаването на ток все пак се случват. Една от новостите на пазара,
разработена от един от водещите
производители в световен мащаб, е
инвертор с мощност 3-7 kW, включващ резервна мощност от до 1500
W при дневна светлина в случай на
повреда в електроразпределителната мрежа. Това предоставя резервно захранване без необходимостта
от допълнителни скъпи батерии.
Тези 1500 W допълнителна мощност
са достатъчни за захранване на
лаптопи, мобилни телефони и др.

Високонапреженови
(1000 VDC) инвертори
Ръстът при търговските фотоволтаични инсталации се свързва
най-вече с понижаващите се цени на
соларните панели. Високонапреженовите инвертори обаче също спомогнаха за допълнителното намаляване
на разходите за монтаж и експлоатация.
Тези инвертори могат да увеличат производството на енергия и
спестяванията от материали, както и да редуцират средните разходи за производство на енергия
(LCOE). Благодарение на по-високите напрежения потребителите ще
могат да се облагодетелстват от
по-ниски инсталационни разходи, подобра инверторна ефективност, помалко системни загуби на мощност
и намален брой системни компоненти.
Една 1000 VDC система може
потенциално да осигури приблизително 40% спестявания от опроводяване и до 2% подобрение в ефективността. Именно затова тези
системи са предпочитаният стандарт в Европа от няколко години
насам. Единственият недостатък на
тези високонапреженови инвертори
е, че за момента те могат да бъдат
използвани само за наземни фотоволтаични системи.
брой 6/2017
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Наночастици придават
зелен цвят на
слънчевите панели
И

зследователи от AMOLF, Университета в Амстердам (UvA) и Центъра за изследване на енергията в
Холандия (ECN) са разработили технология за създаване на ефективни
ярко зелени соларни панели. Според
учените това е важна стъпка за
интегрирането на фотоволтаичната
технология в изградената среда и
ландшафта.
„Черният цвят на конвенционалните соларни панели е непривлекателен
и се превръща в причина хората да
не ги инсталират на покривите си.
Някои казват „Защо бихте направили
слънчевите клетки по-малко ефективни?“ Само че ние можем да направим соларните панели красиви, без да
губим много от тяхната ефективност. Оцветяването на фотоволтаичните клетки прави възможно интегрирането им в архитектурния дизайн на къщите и големите градове,
но също така и превръщането им в
част от ландшафта“, коментира
Верена Недер, изследовател в AMOLF.
Изследванията в областта на фотоволтаиците са фокусирани върху
увеличаването на добива на електроенергия от соларни панели - в наши
дни предлаганите на пазара решения
имат максимална ефективност на
преобразуване от слънчевата светлина в електричество от около 22%.
За постигане на такава висока ефективност силициевите соларни клетки са снабдени с текстурирана
повърхност със слой от антирефлексно покритие, за да поглъщат колкото е възможно повече светлина.
Това придава на фотоволтаичните
панели тъмносин или черен цвят.
При създаването на цветни соларни панели изследователите използЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ват ефекта на разсейването на Мие,
резонантното отразено разсейване
на светлина с определен цвят, причинено от наночастици. Те интегрират плътни масиви от наноцилиндри с диаметър 100 nm в горната
покривна повърхност на модула на високоефективна силициева соларна
клетка с хетеропреходи. Поради резонантния характер на ефекта на
разсейване на светлината, само
зелената част от спектъра се отразява. Количеството електроенергия, генерирана от мини соларния
панел (0,7 х 0,7 cm2), намалява само
с 10%. Фотоволтаичният панел изглежда зелен в широк диапазон от
ъгли до 75 градуса. Наночастиците
се произвеждат чрез литография с
мек отпечатък – техника, която
лесно може да бъде адаптирана за
производство на големи панели.
„Може да се използва гумен печат
с размера на соларния панел, който
с една стъпка да отпечата целия
модул, изпълнен с малките, ясно разграничени наночастици“, обяснява
Алберт Полман, ръководител на научна група в AMOLF.
Ефектът на разсейване на светлината, дължащ се на резонансите
на Мие, е лесно управляем: чрез промяна на размера на наночастиците
може да бъде регулирана дължината
на вълната на резонансното разсейване на светлината. Използвайки
този принцип, изследователите сега
работят по реализирането на соларни клетки в други цветове и на комбинация от различни цветове за получаване на фотоволтаични панели
с бял цвят.
„Трябва да се комбинират различни наночастици и ако се приближат
много близо една до друга, те могат

да си взаимодействат и това ще
повлияе на цвета. Постигането на
бял цвят е наистина голяма крачка“,
споделя Полман.
За да имат соларните панели
широкомащабно приложение, е важно техният цвят да може да бъде
пригаждан. По този начин те се
превръщат в строителни материали, които могат да се използват по
много различни начини: червените
панели могат да служат като керемиди, а белите – като стени на сградите. Соларните панели, инсталирани сред природата, в идеалния случай следва да са зелени, което да ги
прави невидими. Нанотехнологиите
също могат да бъдат полезни при изработката на тандемни соларни
клетки, които са снабдени с няколко
слоя, всеки от които е проектиран
да поглъща определени части от
спектъра, за да се постигне по този
начин ефективност от над 30%.
Сред другите забележителни постижения в областта на естетичните фотоволтаични решения са
изцяло черни соларни модули, изработени от производител, базиран в
Сингапур, и панели с интегрирани
изображения с висока разделителна
способност, разработени от Швейцарския център за електроника и
микротехнологии.
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