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Глобал-Тест доставя измервателни уреди в рамките на проекта Young Energy Europe
Глобал-Тест ще съдейства на Германо-Българската индустриално-търгов-

ска камара (ГБИТК) при реализацията на проекта Young Energy Europe (YEE),
съобщиха от компанията. В рамките на YEE всяка година ще се провеждат
по 5 уъркшопа с енергийни скаути. С помощта на специализирана техника
те ще бъдат обучени да анализират разхода на енергия в предприятията,
да измерват потреблението със съответните уреди, да използват и ин-
терпретират получените данни с помощта на ментор от предприятието,
където работят.

Ако предприятията не разполагат със съответните измервателни уре-
ди, ГБИТК ще предостави т. нар. измервателен куфар с инструменти,
селектирани на база натрупания опит в германските индустриално-търгов-
ски камари по проекта за обучение на енергийни скаути там. Със съдей-
ствието на фирма Глобал-Тест куфарът в България ще има същите измер-
вателни инструменти, които се намират и в куфарите в Германия. Ком-
панията се ангажира също така безвъзмездно да обучава младите скаути
за работа с измервателните уреди по проекта.

„Решихме да инвестираме в подобна инициатива защото фирмата ни е
първата в България, която започна да оборудва фирмите, акредитиращи се
за енергийно обследване на обществени и промишлени сгради, с измерва-
телна техника и с натрупания вече опит и знания в областта на енергий-
ната ефективност“, коментираха от Глобал-Тест.

Пето издание на Европейския минен бизнес форум
Пето издание на Европейския минен бизнес форум (ЕМБФ), организиран

от Българската минно-геоложка камара, Министерството на енергетика-
та и Европейската асоциация на минните индустрии, ще се проведе на 18
май т. г. в хотел Маринела София. Събитието е част от календара на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени най-важните теми от дневния
ред на добивния отрасъл и геологията в Европа. Сред тях са законодател-
ството, възможностите за инвестиции, интелигентна минна индустрия,
перспективите в областта на енергетиката, иновациите, образованието
и новите технологии, както и добри практики в бранша.

Говорители на ЕМБФ 2018 ще бъдат президентът на Евромин Марк
Раховидас, ръководителят на направление Ресурсна ефективност и суро-
вини в ГД Развитие на Европейската комисия Питър Хендли, генералният
секретар на Евракол Брайън Рикетс, директорът на Австрийската минна
камара Роман Щифтнер, както и много други изтъкнати представители на
институции и организации, свързани с минерално-суровинния сектор в
България и Европа.

В събитието се очаква да участват над 250 специалисти от страната
и чужбина - високопоставени ръководители и взимащи решения професио-
налисти на европейско, национално и корпоративно ниво, както и предста-
вители на науката, неправителствени организации и на водещи добивни
компании от България и Европа.
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Потвърдиха ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ Козлодуй
Доклад на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) от партньорска провер-

ка потвърди ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ
Козлодуй. Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията
на директиви на Европейския съюз, които са свързани с общностна рамка
за безопасност на ядрените инсталации. В него се посочва, че през пос-
ледните осем години влияние върху управлението на стареенето на АЕЦ
Козлодуй оказват дейностите, свързани с удължаване на живота на бло-
кове V и VI. Като добри практики са определени допълнителните специа-
лизирани програми за експлоатационен контрол на атомната централа.

С актуализираната директива по ядрена безопасност влиза в сила ев-
ропейска система за тематични партньорски проверки, които ще се про-
веждат през шест години. Тяхното предназначение е да предоставят на
страните-членки на ЕС механизъм за проверка на теми от стратегическо
значение за ядрената безопасност.

Приеха нова наредба за радиационна защита
Правителството прие Наредба за радиационна защита, която отменя

действащата към момента нормативна уредба в тази област, като опре-
деля норми и изисквания за радиационна защита на населението съобразно
разпоредбите на европейското законодателство.

Новият документ замества Наредбата за основните норми за радиаци-
онна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източ-
ници на йонизиращи лъчения. Той обхваща всички ситуации на облъчване –
планирано, съществуващо и аварийно облъчване. Очакваният резултат е
създаването на хармонизирано национално законодателство в областта
на радиационната защита, което да осигури висока степен на защита на
живота и здравето на населението и лицата, които има опасност да
бъдат облъчени по време на работен процес.

Наредбата въвежда и специфични изисквания, свързани с контрола и
управлението на високоактивни източници, изисквания за радиационна
защита от ядрени съоръжения и обекти - източници на йонизиращи лъче-
ния, за образование, обучение и информиране на лицата, чиято работа е
свързана с радиационен риск, както и за осигуряване на радиационна защи-
та на външни работници, наети от предприятия.

Булгартрансгаз изгражда три преносни газопровода в България
Булгартрансгаз обяви планове за изграждане на три преносни газопро-

вода в България. Предвиденият проект е на стойност 21,8 млн. лв., с които
ще бъдат изградени газопроводи с обща дължина 122 км за свързване на
общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната
газопреносна мрежа. Проектът ще бъде реализиран с безвъзмездно финан-
сиране от Международен фонд Козлодуй (МФК), администриран от Евро-
пейската банка за възстановяване и развитие, в размер на 50% от цялата
сума. Другите 50% ще бъдат предоставени от Булгартрансгаз.

В рамките на тази инициатива от дружеството откриха и поръчка за
стоки, работи и услуги. За всички отклонения ще е нужна доставка на
материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоа-
тация на преносен газопровод високо налягане, автоматична газорегулира-
ща станция (АГРС) и прилежащи съоръжения. Поръчката ще започне в
последното тримесечие на т. г., а изпълнението на договорите е предви-
дено да завърши в рамките на 20 месеца.

Юбилейно 20-о издание на симпозиума за електрически апарати и технологии SIELA
Международният симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA

ще се състои за 20-и път между 3 и 6 юни т. г. в Бургас. Събитието се
организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
и българското подразделение на IEEE. В рамките на симпозиума експерти
ще обменят опит и информация за нови разработки, тенденции и приложе-
ния в областта на електрическите апарати и технологии. Една от целите
на форума е да стимулира установяването на контакти и партньорства,
най-вече между представители на индустрията и научните среди.

Основни тематични направления на SIELA 2018 ще бъдат материали и
технологии, апаратура ниско и високо напрежение, изпълнителни механиз-
ми и сензори, силова електроника, трансформатори, електрически машини
и задвижвания. По време на симпозиума ще бъдат обсъдени и решения за
възобновяема енергия и анализ на качеството на електроенергията, както
и приложими в областта информационни, компютърни и комуникационни
технологии. За участие в тазгодишното издание на форума са поканени
представители на научни институции във Великобритания, Канада, Япония
и Унгария.
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ЕП одобри нови цели за дела на възобновяемата енергия и енергийната ефективност
Европарламентът одобри предложенията за нови обвързващи цели на

ниво ЕС за 35% подобрение в енергийната ефективност, минимум 35% дял
от крайното енергопотребление да е генериран от възобновяеми източни-
ци и 12% енергиен дял от ВЕИ в транспорта до 2030 г.

Целта за енергийната ефективност следва да бъде изпълнявана на база
прогнозната консумация на енергия за 2030 г. съгласно модела PRIMES. Във
връзка с новата цел за дела на възобновяемата енергия държавите членки
трябва да въведат национални цели, от които ще е позволено максимално
отклонение от 10% при определени условия.

През 2030 г. 12% от енергията, потребявана в транспорта, трябва да
е генерирана от ВЕИ. Приносът на биогоривата първо поколение (получени
от хранителни и фуражни култури) трябва да бъде ограничен до нивата от
2017 г., с максимум 7% в пътния и железопътния транспорт. ЕП предвижда
и забрана за употребата на палмово масло до 2021 г. Също така, до 2022
г. 90% от бензиностанциите по пътищата от трансевропейските мрежи
трябва да бъдат оборудвани с високомощностни зарядни станции за елек-
тромобили.

Парламентът одобри и предложението да се гарантира, че консумато-
рите, които произвеждат електроенергия на собствена територия, могат
да я употребяват и да инсталират системи за съхранение без да се налага
да плащат никакви данъци и такси.

Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството
Heineken обяви своята нова ВЕИ програма „Drop the C“, в рамките на

която компанията се стреми да увеличи своя дял на възобновяема топ-
линна и електрическа енергия в производството от сегашното ниво от
14% на 70% до 2030 г. При изпълнението на програмата ще бъдат опре-
делени нови емисионни цели за разпределение и охлаждане и за първи път
за опаковане. От 2008 г. насам емисиите на въглероден диоксид в пиво-
варните на Heineken са намалели с 41%, а през 2017 г. компанията вече
е постигнала своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите в про-
изводството. В момента 7% от топлинната енергия, използвана от
Heineken, се произвежда от биомаса и биогаз. В областта на охлаждане-
то компанията в продължение на години се фокусира в закупуването на
екологични хладилници и ще определи нови цели за намаляване на емиси-
ите. При опаковането се очаква целите да бъдат постигнати най-бавно,
тъй като изискват широко сътрудничество и промени в поведението на
потребителите.

Компанията се ангажира да работи съвместно със сектора, достав-
чиците, правителствата, клиентите, потребителите и други заинтере-
совани страни, за да се увеличи степента на рециклиране на материа-
лите, използвани в кутиите и бутилките, да се намали количеството на
стъкло и други материали, използвани в опаковките и да се стимулира
използването на възобновяеми енергийни източници в заводите на дос-
тавчиците.

Европейският соларен пазар с ръст от 28% през 2017 г.
Европейските страни са инсталирали най-малко 8,61 GW соларни енер-

гийни мощности през 2017 г., което е с 28% повече в сравнение с 6,72
GW през 2016 г., обявиха от SolarPower Europe. В държавите членки на ЕС
инсталираните мощности са нараснали с около 6% от 5,69 GW през 2016
г. до 6,03 GW през 2017 г.

Според първоначалните данни най-големият европейски пазар на солар-
на енергия през 2017 г. е Турция, в чиято електроразпределителна мрежа
през миналата година са добавени 1,79 GW, следвана с малка разлика от
Германия, където са добавени 1,75 GW. Общият пазарен дял на Турция и
Германия в Европа е около 41% през 2017 г.

На годишна база Турция отбелязва ръст от 213%, а Германия - от 23%,
докато някогашният лидер Великобритания губи позицията си след спад
от 54% на новите инсталации - 912 MW през 2017 г. в сравнение с 1,97
GW през 2016 г.

Благодарение на силната правителствена подкрепа Франция и Холан-
дия отбелязват двуцифрен ръст на добавени соларни мощности с доба-
вени 887 MW и 853 MW съответно. Според данните на европейската
соларна асоциация Испания също показва признаци на напредък със 135
MW нови мощности, инсталирани през 2017 г., което представлява 145%
увеличение от инсталираните 55 MW през 2016 г.
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По какъв начин отговаряте на

тенденцията за все по-интелиген-

тни електроразпределителни мре-

жи? Разкажете повече за софтуер-

ните решения, прилагани от дру-

жеството.

Актуалните принципи и страте-
гия за развитие на електроразпре-
делителната мрежа (ЕРМ) изискват
съвременни цифрови модели. С въве-
дените в Електроразпределение Юг
(ЕР Юг) софтуерни платформи GIS
(Geographic Information System) и DMS
(Distribution Management System) еле-
ментите на разпределителната
мрежа се трансформират в цифро-
во свързана инфраструктура.

Наличието на "жив" модел на раз-
пределителна мрежа, с който разпо-
лагаме, доведе до подобряване ефек-
тивността при оперативни изчисле-
ния и анализи, оптимизиране на ре-
сурсите и подобряване сигурността
и качеството на електрозахранва-
не. Софтуерните приложения, които
използваме, са предпоставка за из-
граждането на модел на интелиген-
тна мрежа.

В краткосрочно бъдеще в използ-
ваните от ЕР Юг цифрови системи
трябва да се имплементират и дей-
ностите, свързани с поддръжката и
ремонта на елементите на ЕРМ.

Какви иновативни технологии из-

ползвате за осигуряването на не-

прекъсваемост на доставката на

електрическа енергия?

Съвременната SCADA система,
която e въведена в ЕР Юг, позволява
извършване на комплексен монито-
ринг на възлови места от ЕРМ. По-
средством SCADA системата, с
въведените в експлоатация управля-
ващи и регистриращи устройства и
съоръжения (телеуправляеми кому-
тационни елементи – прекъсвачи,
реклоузери, мощностни разедините-
ли; дистанционни релейни защити;

Стремим се постоянно да
подобряваме състоянието на
електроразпределителната
мрежа в Югоизточна България
Здравко Братоев, ръководител отдели "Управление на мрежата"

и "Мрежов инженеринг – електричество"
в Електроразпределение Юг (част от EVN България),

пред сп. Енерджи ревю

сензори; както и индикатори за на-
личие на повреди в участъци от ЕРМ)
се намали значително времето за
локализиране и отстраняване на
аварии.

От съществена важност за нас
е и качественото провеждане на
инспекциите и превенцията срещу
аварии. През последните 6 години с
цел оптимизиране управлението на
енергийните разходи и повишаване
ефективността на инспекциите,
както и планирането на предстоящи
ремонти, въведохме периодични
термографски заснемания на всички
трафопостове, възлови станции и
подстанции.

Наред с иновативните техноло-
гии, в ЕР Юг обръщаме сериозно
внимание и на стремежа си посто-
янно да подобряваме състоянието и
развиваме разпределителната мре-
жа, за да можем да отговорим на
очакванията на нашите клиенти. В
тази връзка в дружеството са раз-
работени концепции за развитие на
мрежата за период от 30 години,
като част от заложените в тях
критерии са именно качеството на
напрежението и сигурността на
доставките на електрическа енер-
гия. Освен това концепциите са
съобразени с Общите устройстве-
ни планове на общините и в зависи-
мост от инвестиционния интерес на
клиентите. По този начин отгова-
ряме на изискванията за качество от
една страна, и изискванията на биз-
неса от друга.

Какво предстои в развитието на

мрежата на Електроразпределение

Юг? Какви са приоритетите на

дружеството в краткосрочен и

дългосрочен план?

Амбициозната програма на ЕР Юг
по отношение развитието на мрежа-
та включва редица големи инвести-
ционни проекти. Тази година пред-

стои стартиране строителството
на подстанция 110/20 kV в централ-
ната градска част на Пловдив. Про-
ектът предвижда и кабелно елект-
розахранване на подстанцията, като
за целта вече е проектиран 110 kV
кабел с приблизителна дължина на
трасето 2300 m.

В стремежа си да отговорим адек-
ватно и на очакванията на бизнеса
планираме в следващите месеци и
години строителството на десет-
ки километри кабелни линии 20 kV,
възлови станции и трафопостове в
оформящите се индустриални зони
около Пловдив, Стара Загора и Бур-
гас. В тези зони вече има конкретни
искания за присъединяване на нови
клиенти.

Нарастващите електрически
товари в района на южното Черно-
морие предполагат средносрочно да
се реализират няколко подстанции
110/20 kV в тази област. ЕР Юг вече
е в процес на откриване на строи-
телни процедури за изграждането на
стационарна подстанция в района на
Каблешково, с помощта на която ще
се електрозахранят живущи в зони-
те около Ахелой, Равда, Несебър и в
посока Поморие. Инсталираната в
този район от дружеството мобил-
на подстанция с мощност 12,5 MVA
е с изчерпващ се капацитет.

Стремим се постоянно да
подобряваме състоянието на
електроразпределителната
мрежа в Югоизточна България
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      ързото развитие на дейнос-

тта в интернет, а и на цялата ин-

дустрия, свързана с тази техноло-

гия, води до увеличаване потока на

информация в мрежата и неизбежна-

та необходимост от съхраняване и

анализиране на големи масиви от

данни (big data). С оглед на това енер-

гетиката трябва да се адаптира към

този нов начин на работа и да отго-

вори на нуждата за съхранение на

данни от различни отрасли като

банково дело, търговия и дори таки-

ва от общинските администрации.

Центровете за данни, които пре-

доставят на фирмите и потребите-

лите бърз достъп до информация,

консумират значително количество

електроенергия – не само за осигу-

Дизелови
генератори за
центрове за данни

ряване на нормален работен режим,

но също така и за охлаждане на по-

мещенията, в които са разположе-

ни. Температурата в такива съоръ-

жения трябва да се поддържа около

20°С – оптималната работна тем-

пература за сървърите. Всяко спи-

ране на захранването, дори еднок-

ратно, само за няколко минути, може

да прекъсне работата на цяла ком-

пания и да причини големи икономи-

чески загуби.

Затова, освен че електроенергия-

та, която захранва такива съоръже-

Б

Дизелови
генератори за
центрове за данни
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ния, трябва да бъде стабилна, след-

ва да се гарантира и нейната не-

прекъсната наличност чрез използва-

нето на специално предназначени за

центрове за данни генератори.

Различни фактори определят из-

бора на генераторите, които ще

бъдат използвани. Сред тях са: на-

деждността на основната електри-

ческа мрежа; бюджетът за инстала-

ция; както и чувствителността на

данните, съхранявани в центъра –

спрямо нея се определя дали е необ-

ходима по-голяма или по-малка сте-

пен на защита срещу възможни от-

кази на електрозахранването.

Основни компоненти
Частите на генераторите, пред-

назначени за употреба в центрове-

те за данни, и техните компоненти

не се различават от тези, използва-

ни за аварийни ситуации във всяко

друго съоръжение, въпреки че из-

борът на някои компоненти е по-

критичен, когато става въпрос за

център за данни.

От всички елементи най-важният

е двигателят, тъй като именно той

е източникът на електроенергия.

Двигателите за приложение в цен-

трове за данни трябва да имат елек-

тронен регулатор на скоростта,

така че бързо да достигат до под-

ходящите напрежение и честота,

когато настъпи повреда в мрежата

и е нужно те да бъдат стартирани.

Веднъж достигнати, тези парамет-

ри трябва да се поддържат, докато

двигателят работи.

При вземането на решение относ-

но размера на двигателя е добре да

се имат предвид и условията на

работната среда, които са общи за

всички приложения, например темпе-

ратура на околната среда и надмор-

ска височина.

От решаващо значение при избо-

ра на двигател за генераторната

система в център за данни, където

надеждността е критична, е стар-

терът. Пускът, включен стандарт-

но в двигателите, може да бъде

подобрен чрез добавяне на допълни-

телни системи с два електрически

мотора с независими акумулаторни

системи или комбинация от елект-

родвигател и друг пневматичен или

хидравличен стартер.

Друг важен момент е изборът на

батерии, които да не се нуждаят от

поддръжка и да осигуряват добро

ниво на тока при стартиране. С цел

да се улесни функционирането на

стартера, да се постигне бърз пуск,

както и да се гарантира, че товарът

се поема за възможно най-кратък

период от време, каквито са изиск-

ванията за всички приложения със

захранване в готовност, следва да

се използват съпротивителни нагре-

вателни елементи за охлаждащата

течност, намираща се в блока на

двигателя. По този начин двигате-

лят ще е с оптимална температура

в случай на отказ на мрежата. Към

съпротивленията може да се доба-

ви и помпа, подпомагаща циркулаци-

ята на охлаждащата течност, кое-

то ще осигури по-равномерно охлаж-

дане на блока.

Другият ключов елемент в гене-

ратора е алтернаторът. Чрез ефек-

тивен AVR (автоматично регулира-

не на напрежението) модул измене-

нието на напрежението се поддържа

в граница под 0,5%, а добре проекти-

раната и произведена намотка га-

рантира ниски стойности на хармо-

ничните изкривявания и смущенията

в телекомуникациите.

Използването на постоянен маг-

нит ще осигури независимо от ос-

новната намотка и надеждно в слу-

чай на внезапно натоварване захран-

ване на AVR, което гарантира посто-

янна добра възбудителна мощност за

регулатора. Издръжливостта на

алтернатора, особено в зони с висо-

ка влажност, до голяма степен за-

виси от доброто напрежение в на-

мотките, използването на шкафове

със степен на защита IP23 и дори на

антикондензационни съпротивления.

Изборът на охладителна система

също е от значение за такива съоръ-

жения, тъй като често генератори-

те се разполагат в при- или дори

подземните етажи, при които отво-

рите за свободна вентилация са

ограничени. Ето защо производите-

лите на генераторни системи тряб-

ва да разполагат с добър екип от

инженери и опит в проектирането

на отдалечени охлаждащи системи,

инсталирани на по-високите етажи

или на покрива.

Устройството за управление на

системата отговаря за контрола и

мониторинга на разгледаните досе-

га елементи. На пазара се предлагат

различни марки устройства за управ-

ление, предназначени за различни

приложения. Налични са и специално

проектирани устройства, които

могат също да откриват неизправ-

ности в мрежата и да подадат сиг-

нал за стартиране на генератора.

Възможно е тези блокове за управ-

ление да използват различни комуни-

кационни протоколи за интегриране
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на генератора, неговите работни

параметри и сградните алармени

системи. Също така тези блокове

могат да бъдат наблюдавани и уп-

равлявани дистанционно.

Поддръжка
Дизеловите генератори са много

здрави и устойчиви, което ги прави и

относително обемисти и тежки.

Поради тази причина след инстали-

рането им на място те не се преме-

стват за провеждане на дейностите

по поддръжката им. Вместо това,

всички компоненти, които биха мог-

ли да се нуждаят от ремонт като

цилиндрови глави и втулки, бутала,

биели и др., могат да бъдат отстра-

нени и транспортирани поотделно до

сервизите за тяхната поддръжка, а

най-обемните и тежки компоненти

като например двигателният блок,

генераторът или коляновият вал,

остават на място за целия експлоа-

тационен живот на инсталацията,

който може да надхвърли 25 години.

Отделните мотор-генератори се

обслужват един по един заедно със

спомагателните компоненти, така

че ремонтът на един двигател да не

доведе до прекъсване на експлоата-

цията на другите генератори в си-

стемата. Докато традиционната

поддръжка се извършва съгласно

предварително определен график,

повечето съвременни инсталации

прилагат т. нар. поддръжка на база

на състоянието (CBM). При този

подход състоянието на всеки двига-

тел се контролира непрекъснато от

сервизен център, който след това

издава препоръки относно всички

процедури за планирана и превантив-

на поддръжка. Благодарение на този

процес дейностите по поддръжка се

извършват в определени времеви

прозорци вместо във фиксирани мо-

менти от времето, което подобря-

ва оперативната гъвкавост.

Ползи от употребата на
големи генератори

Има много фактори, които тряб-

ва да се вземат предвид при проек-

тирането на генераторната систе-

ма за един център за данни. Два от

най-важните са оптималният размер

на генераторите и интегрирането

им в цялата електроенергийна сис-

тема. Предимствата от използване-

то на по-големи генератори в цен-

тровете за данни включват намале-

ни разходи за инсталиране и под-

дръжка и повишена надеждност.

При някои съоръжения, поради

пространствени ограничения, изпол-

зването на по-голям генератор е

единствената възможност. Това е

валидно особено при инсталирането

на допълнителни мощности в съще-

ствуваща сграда.

Инсталирането на дизелови гене-

ратори на открито може да бъде

предизвикателство, когато центро-

вете за данни са разположени в цен-

тралните градски части. Използва-

нето на по-малко на брой големи

генератори осигурява на центрове-

те за данни достатъчно резервна

мощност за нормалната им работа

в случай на авария. Монтирането на

по-голям брой малки генератори в

този случай не е добър вариант, тъй

като по-високата плътност на мощ-

ността на големите генератори е

по-добрият избор.

Друга полза за операторите на
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центровете за данни от употреба-

та на по-големи генератори е нама-

ляването на общите инсталационни

разходи. С по-малко на брой генера-

тори, които да се обслужват, се

понижават и разходите за под-

дръжка.

Също така, данните от редица

проучвания показват, че вероятнос-

тта от повреда на генераторната

система е по-ниска, когато тя се

състои от по-малък брой агрегати.

Според различни анализи най-вероят-

ните откази в електроенергийната

система се дължат на помощното

оборудване, а не на двигателите или

алтернаторите. Съответно, с уве-

личаване на броя използвани ге-

нератори, за да се достигне опреде-

лена мощност, нараства и количе-

ството допълнително оборудване,

необходимо за цялата система, а

това повишава вероятността от

възникване на неизправност.

Паралелни схеми
Прилагането на паралелно рабо-

тещи генератори в центровете за

данни има редица предимства, като

някои от тях са:

n ефективност – по-ефективно из-

ползване на мощността на гене-

ратора и по-малка вероятност за

блокиране на капацитета му;

n надеждност – центърът за данни

не зависи само от един генератор.

Ако един агрегат се повреди, то

останалите могат да поемат

натоварването;

n резервиране – създаването на

конфигурация N+1 или N+2 е мно-

го лесно при схемите за паралел-

на работа на генератори;

n производителност – големите

генераторни системи имат по-ви-

сока производителност, тъй като

при натоварване измененията в

честотата и напрежението са

по-малки;

n скалируемост – при увеличаване

на необходимата мощност доба-

вянето на генератори в паралел-

на архитектура е изключително

лесно;

n поддръжка – един генератор може

да бъде обслужен, без да се

прекъсва работата на останали-

те генератори.

Генераторната система е една

от най-скъпите за доставка, инста-

лиране и поддръжка. Подобряването

на ефективността й в максимална

степен оказва съществено влияние

за редуциране на разходите в цент-

ровете за данни.

Съвместна поддръжка
Важно предизвикателство при

проектирането на паралелни систе-

ми е осигуряването на възможност за

едновременна поддръжка. Това се

дължи на общата шина, необходима

за паралелната работа на генерато-

рите. За целта са разработени раз-

лични схеми за справяне с това пре-

дизвикателство. Една от най-разпро-

странените схеми включва прибавя-

нето на прекъсвачи (или понякога

комутатори) към паралелната шина.

Тези устройства осигуряват сегмен-

ти в схемата, които позволяват ча-

стично изключване в случаите на

дейности по поддръжка. Например,

ако се използва конфигурация N+2,

един сегмент от комутационната

апаратура може да бъде напълно изо-

лиран за профилактика или ремонт,

без да се засяга работата на оста-

налата част от системата.

При желание, необходимата под-

дръжка на съответните генерато-

ри може да се извърши по същото

време. Докато шинният сегмент или

съответният генератор се обслуж-

ва, все още има пълен номинален N

капацитет на генератора за захран-

ване на центъра за данни. Тази кон-

фигурация се използва и в N+1 архи-

тектура с прекъсвачи между всеки

генератор на паралелната шина. За-

щитното реле на шинния сегмент

може да бъде проектирано така, че

да елиминира паралелната шина като

единична точка на отказ, което най-

често се постига с диференциално-

токова схема.

При друг дизайн, използван за по-

стигане на едновременна поддръжка,

всеки генератор може да бъде пре-

включен от една паралелна шина към

друга. При N+1 конфигурация схема-

та включва един допълнителен гене-

ратор и съответния комутатор.

Всеки един компонент, включително

шината, може да бъде изключен за

поддръжка и все пак ще има пълен

капацитет N, наличен от генерира-

щата система.

Има и още една архитектура за

паралелно използване на генератори,

прилагана в центровете за данни. При

нея центърът за данни се нуждае от

два генератора, за да се достигне N

капацитет, така че това е N+1 схе-

ма. Генераторите действително

работят паралелно на нивото на

товарната шина. Тази схема позво-

лява всеки един генератор или всяка

част от комутационната апаратура

да бъдат изключени за поддръжка,

като същевременно осигурява N ка-

пацитет на генератора за захранва-

не на центъра за данни.
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Caterpillar e световен лидер в

продължение на повече от 70 години

в предоставянето на най-добрите

продукти, услуги и решения за оси-

гуряване на електроенергия. Генера-

торите и двигателите Cat® са по-

знати със своята надеждност и

икономичност и намират редица

приложения във всички сфери на ин-

дустрията, и не само.

Предимствата на
генераторите Cat® за
центрове за данни

Приложения, като непрекъснат

режим на готовност и временно

захранване, интегрирани с автома-

тични превключватели (ATS) и раз-

пределителни устройства Cat®, са

пригодени според нуждите на кли-

ентите от експертите в област-

та - екипа на Елтрак България. Ге-

нераторите Cat® са едни от най-

ефективните в отрасъла и отгова-

рят на актуалните стандарти за

вредни емисии на ЕС. Глобалният

екип от дилърства на Caterpillar

прави услугите и поддръжката

достъпни за всички клиенти, на-

всякъде по света.

Дизелов генератор Cat® осигу-

рява аварийно захранване за най-

високия център за данни в света

на Sabey Corporation, разработен

от Intergate.Manhattan. Разположе-

ното в Ню Йорк съоръжение поста-

вя уникален набор от предизвика-

телства, включително свързани

със сигурността, съхранението и

загубата на мощност. Sabey раз-

чита на партньорството си с

местния дилър на Cat® за под-

дръжка на резервна система за

Елтрак България ЕООД

бул.“Европа“ 439, София 1331

денонощен телефон: 0700 148 48

София:02/808 31 81; Бургас:056/80 68 51

Варна:052/57 44 00; Ст. Загора:042/28 00 80

www.eltrakbulgaria.com

Осигурете най-надеждната
мощност на клиентите си с
дизеловите генератори Cat®

Осигурете най-надеждната
мощност на клиентите си с
дизеловите генератори Cat®

спешни случаи и управление на

данни с критично значение.

Над 25 години успешно
сътрудничество

Елтрак е официален дилър на све-

товния технологичен лидер на стро-

ителна техника, двигатели и гене-

ратори Caterpillar за България. С над

25 години опит, четири търговско-

сервизни центъра - в София, Бургас,

Варна и Стара Загора, над 30 мобил-

ни сервизни специалисти с напълно

оборудвани автомобили, които по-

криват територията на страната

и осигуряват инсталацията и под-

дръжката на генераторите на мяс-

то, ние ви предлагаме сигурно парт-

ньорство при реализацията на ваши-

те проекти.

Предлаганите цялостни решения

за центрове за данни ви предоста-

вят предимствата на модерни ге-

нератори с ниски емисии, доказа-

ни системи за контрол и монито-

ринг, разпределител за ниско и

средно напрежение, пълни модули на

центъра за данни и мащабируе-

мост. Осигурени са също съвмес-

тимост на оборудването, един

безопасен източник, гарантиран

от Caterpillar, обучение и поддръжка

на местно ниво и интегрирано

тестване на системата.

Портфолиото ни включва още

богата гама от генератори Cat -

комплекти дизелови генератори (9-

13 094 kVA/7-10 475 ekW, комплек-

ти за генератор на природен газ

(13-7375 kVA/10-5900 ekW) и горив-

ни турбини (1100 до 15 000 kW).
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Разкажете повече за достиже-

нията на Fronius при техноло-

гиите за съхранение на енергия?

Какви са предимствата и при-

ложенията на най-новите ви

оферти в тази сфера?

Системата за съхранение Fronius

Energy Package прави възможно вре-

менното съхраняване на излишната

енергия, произведена от фотовол-

таичната система, в акумулатор-

на батерия. В резултат се пости-

га максимална консумация на налич-

ната мощност. Така клиентите ни

могат да разполагат и с оптимал-

на енергийна независимост.

Благодарение на инвертора

Fronius Symo Hybrid акумулаторната

батерия може да бъде свързана към

мрежа с постоянен или променлив

ток. Когато свързването е към мре-

жа за променлив ток, става възмож-

на и модернизацията на вече същес-

твуваща фотоволтаична система

с устройството за съхранение. При

тези сценарии не се налага към ин-

вертора Fronius Symo Hybrid да се

свързва фотоволтаичен генератор.

Технологията позволява неизпол-

званата соларна енергия да се опол-

зотворява в периоди, когато са на-

лице лоши или изцяло липсват усло-

вия за нейното генериране. Систе-

мата разполага и с функция за ава-

рийно захранване, която обезпеча-

ва домакинствата с електричест-

во дори при прекъсвания на токопо-

даването от главната електрораз-

пределителна мрежа.

Предлагаме на бизнеса решения
за пълна енергийна независимост

Решението е подходящо както

за нови инсталации, така и за фун-

кционален ретрофит на съществу-

ващи системи. Fronius Energy

Package предлага на потребителя

многофункционална и високоефек-

тивна завършена система, която

може оптимално да се нагоди към

изискванията на конкретното при-

ложение и осигурява абсолютна не-

зависимост.

Какви актуални решения за уп-

равление на фотоволтаични

системи предлага компанията?

Сред новостите е онлайн порта-

лът FroniusSolar.web. Той позволява

лесен и удобен мониторинг, анализ

и съпоставка на клиентските фото-

волтаични системи, като разпола-

га с широк набор от инструменти

за анализ. Достъпни са две версии

на портала - FroniusSolar.web или

FroniusSolar.web Pre mium. Първата

е безплатна и дава възможност за

визуализация и преглед на бази с те-

кущи и архивни данни за фотовол-

таичната система.

 FroniusSolar.web Premium осигу-

рява и няколко допълнителни функ-

ции, свързани с управление на по-го-

леми бази за по-дълги периоди от

време. Съхранената информация за

работата на фотоволтаичните

системи може ефектно да се визу-

ализира и публично, например на об-

ществени места посредством

стандартни търговски дисплеи. За

тази цел създадохме безплатния он-

лайн портал Fronius Solar.TV.

Кои са технологичните новос-

ти в портфолиото на Fronius за

отопление?

Fronius Ohmpilot е решение, кое-

то оползотворява неизползваната

слънчева енергия за генериране на

топлина чрез затопляне на вода. Та-

ка цялото произведено електричес-

тво може да бъде използвано по въз-

можно най-ефективен начин.

Системата позволява непрекъс-

нато регулиране на енергийната

мощност от почти 0 до 9 kW. Ос-

новните й приложения са нагрева-

телните елементи в бойлери и бу-

ферни резервоари. Технологията

разполага с възможности за управ-

ление на два нагревателни елемен-

та. Но Ohmpilot може да се използ-

ва и с инфрачервени нагреватели

или с радиатори за баня и за суше-

не на кърпи например.

Сред изключителните предимст-

ва на решението е лесната му ин-

сталация. Комуникациите в систе-

мата са обезпечени от универсал-

ните интерфейси WLAN, LAN или

Modbus RTU. Регулаторът за консу-

мацията се активира лесно и удоб-

но онлайн чрез вече инсталирания

Верена Хубер, регионален мениджър
продажби във Fronius International,
пред сп. Енерджи ревю

Предлагаме на бизнеса решения
за пълна енергийна независимост
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уеб интерфейс.

Основни ползи от внедряването

на системата са удълженият екс-

плоатационен живот на отоплител-

ната система и възможностите за

защита на обществената електро-

разпределителна мрежа чрез безп-

роблемно и надеждно активиране на

консуматорите.

Какви са ползите от техноло-

гиите за производство на енер-

гия за собствено потребление

за индустрията?

Цените на енергията непрекъсна-

то се увеличават. В сферата на ин-

тралогистиката се използват мно-

го електрокари, които са сериозни

консуматори на електроенергия. За

клиентите от този сектор увеличе-

нията на цените се отразяват па-

губно на сметките за електричес-

тво. Ние им предлагаме ефективно

решение, като им даваме възмож-

ност да се превърнат сами в достав-

чици на енергия за бизнеса си. Тех-

нологиите на Fronius защитават

компаниите в този и в много други

отрасли от резките скокове в цени-

те на електроенергията.

Системите за производство на

собствена електроенергия с фото-

волтаични инсталации гарантират,

че на компаниите ще им се налага

да закупуват възможно най-малко

скъпо електричество от комунал-

ните доставчици. Енергията собс-

твено производство, от друга

страна, е на фиксирана цена. В дъл-

госрочен план, това намалява опе-

ративните разходи на бизнеса и

допринася значително за опазване-

то на околната среда.

Всички тези ползи правят техно-

логиите за производство на солар-

на енергия за собствени нужди все

по-атрактивни за индустриалните

предприятия и логистичните фирми.

Нека ви дам прост пример. Една

собствена фотоволтаична систе-

ма, оборудвана със съвременна тех-

нология за съхранение и зареждане

на акумулаторните батерии, може

да захранва независимо цял промиш-

лен парк с електрокари. Така клиен-

тите ни постигат оптимална ико-

номическа ефективност, тъй като

най-евтината енергия е тази, коя-

то изобщо не е консумирана. В ка-

чеството ни на гъвкав партньор на

бизнеса в това направление, ние

предлагаме на фирмите и предпри-

ятията всички необходими техноло-

гии, оборудване и услуги от един

доставчик, ориентиран изцяло към

персоналните потребности на кли-

ентите.

Представете на читателите ни

водещите предложения в гама-

та на Fronius за такива прило-

жения.

Интелигентните решения на

компанията ни в областта на солар-

ната енергия помагат на бизнеса да

постигне независимост от достав-

чиците и цените на електроенер-

гията. Крайният резултат е ефек-

тивна, надеждна и устойчива инт-

ралогистична дейност.

Чрез своите дивизии Perfect

Charging и Solar Energy, Fronius спе-

циализира в иновативните техно-

логии за зареждане на акумулатор-

ни батерии и в сферата на модер-

ните фотоволтаици. Фирмата ни

съчетава най-актуалното от тези

две направления в цялостни реше-

ния и е утвърден доставчик на за-

вършени стандартни или персона-

лизирани системи.

Гамата ни за индустрията обх-

ваща изчерпателен набор от про-

дукти и технологии - от колектори

и инвертори до системи за съхра-

нение на енергия и системи за за-

реждане на акумулаторни батерии.

Особено актуални за такива прило-

жения са зарядните ни устройства

Selectiva, които значително намаля-

ват консумацията на енергия по

време на зареждането. В основата

на тази иновация е т. нар. Ri про-

цес на зареждане.

Кои решения и приложения са

фокус на фирменото ви предс-

тавяне в изложението за ЕЕ и

ВЕИ тази година?

Акцент в участието ни на излож-

бата за енергийна ефективност и

възобновяема енергия за Югоизточ-

на Европа през март т.г. ще бъдат

именно решенията на Fronius за пред-

приятия и логистични компании и по-

специално - технологиите за произ-

водство на слънчева енергия за соб-

ствено потребление. Посетители-

те на щанда ни ще имат възмож-

ността да се запознаят с редица но-

вости: от инвертори до цялостни

системи за съхранение на енергия,

иновативна технология за зарежда-

не на акумулаторни батерии и мно-

го други актуални предложения.

Какво друго сте планирали за

настоящата година? Кои ново-

въведения в каталога ви очак-

ват пазарна реализация?

Предстои ни много през 2018 г. В

допълнение към разширяване на га-

мата Fronius Energy Package с тех-

нология за съхранение от LG, рабо-

тим усилено за още по-ефективно

оползотворяване на генерираната

соларна енергия.

В сферата на интеграцията на

енергийния сектор - комбинирането

на електричество, топлоенергия и

мобилност, предлагаме на нашите

клиенти цялостни системни решения,

които им позволяват да използват

собственото си произведено елект-

ричество възможно най-пълноценно.

С интелигентния електромер

Fronius Smart Meter и портала Fronius

Solar.web потребителите могат да

се възползват от ясна и детайлна ви-

зуализация на системните данни. Та-

ка компонентите могат да бъдат по-

добре съчетани, а цялостната сис-

тема - по-ефективна. Водородните

технологии и електронната мобил-

ност са други иновации, с които пред-

стои да допълваме портфолиото си.

Mag. Verena M. HUBER

Solar Energy

Area Sales Manager Central Eastern Europe

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1  /  4600 Wels  /  Austria

Mobile: +43 (664) 8502111

huber.verena@fronius.com
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       годишен новоинсталиран ка-

пацитет, възлизащ на няколко гига-

вата, фотоволтаичните централи

вече се превръщат в неразделна

част от съвременните електроснаб-

дителни системи в редица държави.

Днес се инсталират голямомащабни

PV системи с капацитет от 100 MW

и повече, които се свързват дирек-

тно към мрежите средно и високо

напрежение.

Като неделим компонент от зах-

ранващата система, фотоволтаич-

ните централи следва да осигурят

стабилност в експлоатацията на

мрежата. Освен това възможните

производствени загуби, които влия-

ят отрицателно на годишния коефи-

циент на производителност на цен-

тралата, се регистрират от систе-

мата за мониторинг на добива.

Вследствие на тези фактори раз-

мерът на инвестициите и минимал-

ният експлоатационен живот от

поне 20 години изискват отчитане

на риска, свързан с падането на

мълнии и предприемането на мерки

за защита.

Риск от попадение на
мълния

Съществува връзка между слънче-

вото излъчване, влажността на

въздуха и честотата на мълниите.

Региони с високи стойности на со-

ларно излъчване и влажност на възду-

ха са по-податливи на падане на

мълнии.

Защита от
пренапрежение
при PV инсталации

Честотата на мълнии на регио-

нално ниво (мълнии на кв. км на годи-

на) и местоположението и размерът

на фотоволтаичната централа са в

основата на изчисленията за

възможността от падане на мълнии

върху системата.

Необходимост от
защита

Неизправности във фотоволтаич-

ните системи могат да възникнат

както от директното падане на

мълния, така и от индуктивните или

капацитивни свързвания на напреже-

ния, причинени от електромагнитно-

то поле на мълнията. Освен това

пикове в напрежението, дължащи се

на комутационни процеси в промен-

ливотоковата система преди цент-

ралата, могат да повредят PV мо-

дулите, инверторите, зарядните

контролери и техните системи за

мониторинг и комуникация.

Тези неизправности водят до раз-

ходи за подмяна и ремонт на компо-

ненти, загуба на производителност

и разходи за използване на резерви-

раната мощност на централата.

Импулсите на мълниите могат да

предизвикат и преждевременна амор-

тизация на байпасните диоди, сило-

вите полупроводникови елементи и

приемо-предавателните схеми на

системите за данни, което също води

до увеличаване на разходите за ре-

монт.

В допълнение, мрежовите опера-

тори в някои държави поставят изис-

квания по отношение на достъпнос-

тта на генерираната енергия. Бан-

ките и застрахователните компании

също често изискват предприемане-

то на мерки за мълниезащита.

С

Защита от
пренапрежение
при PV инсталации
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Рискът от падане на мълния тряб-

ва да бъде определен съгласно стан-

дарт БДС EN 62305-3, а резултати-

те от анализа на риска следва да

бъдат отчетени при етапа на про-

ектиране на инсталацията.

Мълниеотводна система
За предотвратяване на директно

падане на мълнии върху електричес-

ките инсталации на фотоволтаич-

ни централи те следва да са защи-

тени с мълниетоводни системи.

Определянето на необходимия брой

мълниеприемникови пръти може да

се осъществи по метода на въртя-

щата се сфера съгласно БДС EN

62305-2. Мълниеприемниците форми-

рат защитен обем над конструкци-

ята с модулите, работните пост-

ройки и кабелите. Поради риска от

взаимна индукция, е препоръчително

разпределителните кутии на генера-

торите, монтирани на носещата

конструкция за модулите, и децент-

рализираните инвертори да бъдат

инсталирани възможно най-далеч от

мълниеотводните системи.

Високите стълбове, на които се

монтират системите за видеонаб-

людение, също действат като

мълниеприемници. Затова система-

та за видеонаблюдение трябва да

бъде инсталирана по такъв начин, че

да е разположена в защитения обем

на стълба.

Всички проводници на тези мълни-

еотводни системи следва да са

свързани към кабелните обувки на

заземителната система. Поради

риска от корозия в точката на изли-

зането им от почвата или бетона,

кабелните обувки трябва да са изра-

ботени от корозионноустойчив ма-

т е р и а л .

Заземителна система
Заземителната система е в осно-

вата на внедряването на ефектив-

ни мерки за мълниезащита и защи-

та от пренапрежение във фотовол-

таичните централи. Стандарт БДС

EN 62305-3 препоръчва заземително

съпротивление за системата под 10

ома. В практиката се е утвърдило

използването на проводникова мре-

жа от неръждаема стомана, която

се вкопава под границата на замръ-

зване. Металната носеща конструк-

ция за модулите също може да се

използва като част от мрежата, ако

се характеризира с минималния кое-

фициент на проводимост съгласно

същия стандарт.

По отношение на заземителната

система на работните постройки

следва да се спазват стриктно изис-

кванията на стандартите БДС EN

61936-1 и БДС EN 50522. Заземител-

ните системи на PV генераторите

и на работните сгради трябва да

бъдат свързани посредством плосък

или кръгъл проводник. Това е необхо-

димо, за да се намали общото зазе-

мително съпротивление. Свързване-

то на заземителните системи води

до създаването на еквипотенциална

повърхнина, което значително нама-

лява натоварването от напрежени-

ето върху електрическите свързва-

щи линии в случай на смущение в

резултат на мълния между фотовол-

таичния масив и работната сграда.

Поддържането на стабилно зазе-

мително съпротивление през целия

експлоатационен период на PV цен-

тралата изисква отчитането на

фактори като корозия, влажност и

замръзване на почвата. Действи-

телната дължина на заземителните

електроди следва да е такава, че те

да навлизат в зоните под граница-

та на замръзване.

Еквипотенциално
свързване

Еквипотенциалното свързване

включва директно свързване на всич-

ки метални системи по такъв начин,

че да могат да проведат тока на

мълниите. Ако модулите, кабелите и

работната сграда с метеорологич-

ната станция са разположени в за-

щитения обем на външна система за

мълниезащита, не би следвало токът

на мълнията да протича по линиите.

Ако връзката с оператора на разпре-

делителната мрежа се осъществя-

ва на ниво ниско напрежение, тази

точка се свързва към основната

заземителна шина посредством ка-

тодни отводители тип 1, тъй като

са налични частични токове на

мълнията.

Особености на
външната
мълниезащитна система

Мълниеотводите са от съще-

ствено значение за външната за-

щитна система. В случай на некон-

тролирано попадение на мълния върху

PV системата, токовете й проти-

чат по електрическата инсталация

и могат да доведат до тежки повре-

ди.

При инсталирането на външната

мълниезащитна система трябва да

се внимава да не се стигне до засен-

чване на соларните клетки, например

от мълниеприемниците. Разсеяните

сенки, които се получават от отда-

лечени мълниеприемникови пръти и

проводници, не влияят негативно

върху фотоволтаичната система и
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добива на енергия. Неразсеяните

засенчвания обаче натоварват из-

лишно соларните клетки и съответ-

ните байпасни диоди. Необходимото

разстояние между мълниеприемника

и соларния модул може да се изчисли

и зависи от диаметъра на мълние-

проводника. Например ако прътът е

с диаметър 10 mm, той трябва да се

постави на разстояние 1 m от мо-

дула, за да се получи само разсеяно

засенчване.

Защита от
пренапрежение

При попадение на мълния върху

външната защитна система на PV

инсталация, разположена в открита

зона, върху всички електрически

проводници се индуцират високовол-

тови импулси, а частични токове на

мълнията протичат през всички

видове кабели (DC, AC и за данни).

Големината на тези токове зависи

например от вида на заземителната

система, почвеното специфично

съпротивление и типа на кабелите.

Използваните защити от пренап-

режение следва да са с достатъчно

висок номинален ток на късо съеди-

нение, който се определя по стан-

дарт БДС EN 50539-11 и трябва да

бъде специфициран от производите-

ля. Това се отнася и за възможните

обратни токове.

В PV системи с централен инвер-

тор защитата от обратни токове

се осигурява от предпазители. Мак-

сималният наличен ток зависи от

действителното слънчево излъчва-

не. В определени работни режими

предпазителите се задействат едва

след няколко минути и затова защи-

тите от пренапрежение, инсталира-

ни в разпределителните кутии на

генераторите, следва да са проек-

тирани за възможен общ ток, съста-

вен от работния и обратния ток, и

при претоварване да осигуряват

автоматично изключване без обра-

зуване на електрическа дъга.

Защита на
постояннотоковата
част

Обичайните U/I криви на фотовол-

таичните източници на ток са мно-

го различни от тези на конвенцио-

налните постояннотокови източни-

ци – те се отличават с нелинейна

характеристика и специфично пове-

дение спрямо електрическа дъга.

Това не само влияе върху конструк-

цията и типоразмера на комутато-

рите и предпазителите, но изисква

адаптиране на защитите от пренап-

режение към уникалната природа на

PV източниците на постоянен ток.

Изчисляването на разпределение-

то на тока на мълнията изисква

отчитане на проводниците на мълни-

езащитната система, възможните

заземителни свързвания на фотовол-

таичния масив и постояннотокови-

те линии. Големината и амплитуда-

та на частичните токове на мълни-

ята, преминаващи през защитите

от пренапрежение към постоянното-

ковите линии, не само зависят от

броя мълниезащитни проводници, но

и се влияят от импеданса на катод-

ните отводители. Той, от своя стра-

на, зависи от номиналното напреже-

ние, топологията и вида (комутира-

щи или ограничаващи напрежението)

на защитите.

Редуцирането на формата на

импулса е характерно за частични-

те токове на мълниите, преминава-

щи през устройствата за защита

от пренапрежение в постояннотоко-

вата част на фотоволтаичната

система. При избора на подходящи

защити следва да се вземат пред-

вид максималният ток и товарът на

импулса.

PV централи с
децентрализирани
стрингови инвертори

Ако фотоволтаичната инстала-

ция е с децентрализирани стринго-

ви инвертори, повечето силови ка-

бели се инсталират в променливото-

ковата част на системата. Инвер-

торите се монтират в простран-

ството под носещата конструкция

за модулите на съответните солар-

ни генератори. Поради близостта до

модулите, инверторът поема типич-

ните функции на разпределителна

кутия на генератор.

При употребата на стрингови

инвертори силовите кабели се из-

ползват и като еквипотенциален

свързващ проводник между локалния

заземителен потенциал на ударения

от мълния PV масив и отдалечена-

та еквипотенциална повърхнина на

захранващия трансформатор. Един-

ствената разлика в сравнение с

инсталациите с централни инвер-

тори се състои в това, че при фо-

товолтаичните системи със

стрингови инвертори частичните

токове на мълнията протичат през

променливотоковата част. Следо-

вателно, защитите от пренапреже-

ние тип 1 се инсталират в промен-

ливотоковата част на стрингови-

те инвертори и частта ниско на-

прежение на захранващия трансфор-

матор.
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Ние в Лонг Ман Холдниг се радваме, че можем да отчетем

положителни резултати от работата си на свободния елект-

роенергиен пазар в последната една година откакто процесът

на либерализация навлезе в своята по-активна фаза. Въпреки ди-

намичната и несигурна среда, и предизвикателствата, които

постави пред всички ВЕИ производители развитието на пазара

на балансираща енергия и свободния пазар на търговия с елек-

троенергия,  ние в Лонг Ман Холдинг успяхме да доведем дей-

ността на всички наши клиенти производители на електрое-

нергия от вятър до положителни финансови резултати, възпол-

звайки се от  новите възможности, които същият този пазар

предлага.

В резултат на това, осъзнавайки финансовия ефект и важ-

ността от адекватни, информирани и навременни действия и

решения, всички производители на ел.енергия от вятър, които

обслужваме, увеличиха обхвата на договорите за администра-

тивно управление на вятърните си паркове, като включиха нап-

равление "Свободен и балансиращ пазар". Клиентите, които са-

ми извършват търговското управление на парковете си се въз-

ползваха от експертността ни в това направление на дейност-

та и сключиха договори именно за него. Този факт ни дава въз-

можност да увеличаваме контактите и работата с търговци

на електроенергия, координатори на балансиращи групи, фирми

за прогнозиране, като целта ни е да поддържаме и увеличаваме

положителния финансов ефект за производителите в условия-

та на по-голямо предлагане и нарастваща конкуренция на елек-

троенергийния пазар.

Успоредно с новите направления в административното управ-

ление, компанията запазва тенденцията от последните години за

развитие на техническата  поддръжка и технически мениджмънт

на вятърните паркове по време на тяхната експлоатация.

Сключеният през 2017г. нов договор за техническа поддръжка

с един от най-големите собственици на вятърни паркове в Евро-

па- ERG Renew, увеличи управляваните от Лонг Ман Холдинг тър-

говско и технически мощности на 217 МВ и така той се превърна

в най-големия независим оператор на вятърни паркове в България.

Свободен, борсов и балансиращ пазар на ел. енергия -

предизвикателство и възможност за положителни

финансови резултати

Свободен, борсов и балансиращ пазар на ел. енергия -

предизвикателство и възможност за положителни

финансови резултати

Лонг Ман Холдинг АД, www.longman-bg.com

Лонг Ман ООД - 9005 Варна, ЖК Чайка, бл.196, ет.2, офис 3

тел: 052 622 650, e: info@longman-bg.com

Ей Би Си Уинд Фарм ООД - 9650 Каварна, Шабленско шосе, ВП Лонг Ман

тел: 0896 889 754, e: info@abcwindfarm.com
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     сновните елементи на един

парогенератор са топлопреносните

повърхности, чрез които топлината

от димните газове се предава на

циркулиращата вода/пара. Главната

цел на проектантите на такива

съоръжения е да се оптимизира топ-

линната ефективност и рентабил-

ността, което може да се постиг-

не посредством подходящата конфи-

гурация на топлопреносните по-

върхности и оборудването за изга-

ряне на горивото.

Топлопреносните повърхности в

съвременните парогенератори са

пещите, изпарителите, прегревате-

лите, икономайзерите и подгревате-

лите. Основният метод за топлоп-

ренос в пещта е излъчването. Пре-

гревателите и подгревателите се

подлагат на конвекция и излъчена

топлина, докато във въздухоподгре-

вателите и икономайзерите проти-

ча предимно конвекционен топлооб-

мен.

Напускащите парогенератора

димни газове могат да бъдат охла-

дени до температура, близка до

точката на оросяване. Въздухоподг-

ревателите и икономайзерите

възстановяват топлинната енергия

от изходящите от пещта газове с

цел както охлаждането им, така и

подгряване на горивния въздух (подо-

брявайки ефективността) и повиша-

ване на температурата на подава-

ната в парогенератора вода.

Не във всеки парогенератор

присъстват всички видове топлоп-

Топлообменници за
парогенератори

реносни повърхности. В промишлени-

те системи, където е необходима

наситена пара, не са налични прегре-

ватели. Също така прегревателите

се инсталират само при нужда от

прегрята пара, например при произ-

водството на електроенергия с цел

постигане на висока ефективност и

избягване попадането на капки в

парната турбина.

Съгласно втория закон на термо-

динамиката, топлопренос не може да

се осъществи от зона с по-ниска

температура към такава с по-висо-

ка. Поради тази причина температу-

рата на димните газове следва да

бъде по-висока от температурата

на топлопоглъщащия (работния)

флуид.

Температурата на изходящите

от пещта димни газове обикновено

е между 800 и 1400°C, след което се

охлаждат до 150-200°C във въздухо-

подгревателя. Правилната конфигу-

рация на топлопреносните повърхно-

сти оказва влияние върху издръжли-

востта на материалите, замърсява-

нето им, температурата на парата

и крайната температура на димни-

те газове. В повечето случаи изпа-

рителят е вграден в пещта. Следвай-

ки движението на димните газове,

последователността на топлооб-

менните съоръжения в парогенера-

тора е както следва: пещ, прегрева-

тел, икономайзер и въздухоподгрева-

тел.

Пещи
Главната цел на парогенератор-

ната пещ е да осигури възможно най-

пълно и стабилно изгаряне на гори-

вото. При остатъчен неизгорял ма-

териал се стига до понижаване на

О

Топлообменници за
парогенератори
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топлинната ефективност и увелича-

ване на емисиите. Процесът на го-

рене следва да се осъществява по

екологосъобразен начин, гарантиращ

минимални количества на изпускани-

те в атмосферата замърсители.

Пещните стени на съвременните

парогенератори са изградени от

вертикални тръби, които функциони-

рат като изпарителната част на

цикъла пара/вода. Горната част на

парогенератора обикновено също е

част от изпарителя, както и тръбни-

те стени за димните газове в ико-

номайзера и въздухоподгревателя.

Подходящото охлаждане на пещ-

та е от ключово значение за паро-

генератора. При изгарянето на го-

рива с високо влагосъдържание оба-

че, например дървесен чипс, пещта

не трябва да се охлажда. Това позво-

лява задържане на топлината от

горенето за изсушаване на подава-

ното по-влажно гориво.

В случай че температурата на

димните газове след пещта е пре-

калено висока, може да се стигне до

проблеми като корозиране на тръби-

те на прегревателя и отлагане на

пепел върху тях.

Днес пещните стени на модерни-

те парогенератори се конструират

като газонепропусклива мембрана,

състояща се от заварени една за

друга тръби, разделени от стомане-

ни пластини, които подобряват топ-

лообмена. По този начин се формира

стабилна и херметична конструкция

на пещта. Най-широко използвани за

целта са оребрени тръби, изработе-

ни от въглеродна стомана.

Конвекционни
изпарители

В парогенераторите с ниско пар-

но налягане е необходимо по-голямо

количество топлина за изпарение в

сравнение със съоръженията с висо-

ко парно налягане. Поради това в

тези случаи интегрираните в пещ-

ните стени изпарители не могат да

осигурят достатъчно топлинна

енергия за процеса на изпарение. За

целта се използват допълнителни

конвекционни изпарители, които

предоставят необходимата топли-

на за пълно изпарение. Обикновено те

се позиционират след прегревателя.

Конвекционните изпарители обаче

могат да доведат до локално прегря-

ване на тръбите с частични това-

ри.

Икономайзери
След захранващата помпа водата

вече е с необходимото налягане и

температура за постъпване в паро-

генератора. Тя навлиза в съоръжени-

ето през икономайзера – топлооб-

менник, състоящ се от няколко

тръбни групи.

Предназначението на икономайзе-

рите е охлаждане на димните газо-

ве, напускащи прегревателната

зона, с което се постига подобрява-

не на парогенераторната ефектив-

ност. Ограничаващ фактор за охлаж-

дането е рискът от нискотемпера-

турна корозия, т. е. при точката на

оросяване.

Димните газове се охлаждат с

водата, която се подгрява до тем-

пературата й на насищане. За да не

се стигне до кипене на водата пре-

ди навлизането й в пещта/изпарите-

ля, температурата на водата, напус-

каща икономайзера, обикновено се

регулира с резерв за безопасност под

температурата й на насищане (око-

ло 10°C).

Прегреватели
Тези съоръжения са топлообмен-

ници, които прегряват наситената

пара, подобрявайки ефективността

на процеса на генериране на енергия.

Предимствата от използването на

прегрята пара включват нулево вла-

госъдържание, липса на кондензат в

паропроводите и по-висока ефектив-

ност при енергопроизводството.

Прегревателят обикновено се

състои от паропроводи, които се

подгряват от преминаващите от

външната им страна димни газове.

Тръбите са свързани успоредно една

на друга към колектори, като пара-

та навлиза през един колектор и

излиза през друг. В един парогенера-

тор може да има няколко прегрева-

теля, както и подгреватели, служе-

щи за нагряване на вече използвана

извън съоръжението пара.

Прегревателите могат да бъдат

класифицирани като базирани на

конвекция и такива, основаващи се

на излъчване. Първият вид прегрева-

тели се използват за повишаване на
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температурата на парата с помощ-

та на излъчваната от пламъка в

пещта топлина. Затова тези съоръ-

жения обикновено се интегрират в

стените на парогенератора или се

поставят под формата на панели в

горната част на пещта.

Конвекционните прегреватели са

най-широко разпространеният вид за

парогенератори. Те се използват при

относително ниски температури на

парата, като топлопреносът от

димните газове се осъществява чрез

конвекция. Те се инсталират след

пещта, защитени от топлоизлъчва-

нето на пламъка.

Панелните прегреватели могат да

работят благодарение на топлообмен

както на принципа на излъчване, така

и на конвекция, в зависимост от

местоположението им в парогенера-

тора. Състоят се от гъсто групира-

ни тръби, формиращи панели, които

се инсталират в горната част на

парогенераторната пещ. Разстояни-

ето между отделните панели обикно-

вено е между 300 и 500 mm. Този вид

прегреватели са устойчиви на замъ-

рсяване и могат да издържат на ви-

сок топлинен поток.

Страничните стенни прегревате-

ли се монтират в предната част на

парогенератора. Представляват

тръбни групи, изработени най-често

от въглеродна стомана, които полу-

чават топлинна енергия предимно

благодарение на излъчване. Конвекци-

онни прегреватели могат да се мон-

тират и в парогенераторната зона,

в която димните газове започват да

се движат в низходяща посока.

Подгревател
В общи линии той служи за пре-

гряване на парата, излизаща от ча-

стта на турбината с високо наля-

гане. Повторно подгрятата пара

обикновено се връща в частта с

ниско налягане, като благодарение

на този рецикъл ефективността на

съоръжението може да се повиши с

над 40%. Това обаче е рентабилен

подход само за големи съоръжения.

Дизайнът на подгревателя е много

подобен на този на прегревателя,

тъй като и двата топлообменника

се използват при високотемпера-

турни условия.

Свързване на
прегревателните
елементи

Отчитайки потока на парата,

прегревателните елементи обикно-

вено се свързват в серия, т. е. първо

е етапът на конвекция, а след това

– на излъчване. С прегреватели от

конвекционен тип може да се по-

стигне значително по-ниска темпе-

ратура на парата в сравнение с

действащите на база излъчване.

Поради тази причина в парогенера-

торите с висока парна температу-

ра като краен прегревател се изпол-

зват излъчвателни съоръжения.

Обикновено малкото количество

остатъчна вода, съдържащо се в

парата, се изпарява в първата пре-

гревателна секция. По този начин

твърдите примеси във водата се

отлагат по вътрешната повърхност

на прегревателните тръби, което

понижава коефициента им на топ-

лопроводимост. Затова прегрева-

телните секции се разполагат в

противоток, т. е. първият прегрева-

тел се позиционира в зоната, къде-

то температурата на димните га-

зове е най-ниска.

Въпреки това, прегревателят,

разположен в най-горещата зона на

парогенератора, който обикновено

е от конвекционен тип, в повечето

случаи не е краен, поради възможно-

стта от възникване на проблеми с

прегряването. Затова конвекционни-

ят прегревател се свързва в право-

ток спрямо потока на димните га-

зове, за да се осигури достатъчна

степен на охлаждане на прегрева-

телните тръби.

Въздухоподгреватели
Въздухоподгревателите изпълня-

ват две основни функции в пароге-

нератора: охлаждат газовете пре-

ди изпускането им в атмосферата

(подобрявайки ефективността по

този начин); и повишават темпера-

турата на подавания горивен въздух,

спомагайки за по-бързото изсушава-

не на горивото. Те могат да бъдат

от регенеративен или рекуперати-

вен тип.

В регенеративните въздухоподг-

реватели не се използва топлопре-

носна среда – за целта те използват

капацитета за акумулиране на топ-

лина на бавновъртящ се ротор. Ро-

торът последователно се подгрява

от потока димни газове и се охлаж-

да от въздушния поток. Топлинната

енергия се съхранява в разположени

близо една до друга метални пласти-

ни с дебелина 0,5-0,75 mm, които я

поглъщат и отдават от двете си

страни.

Регенеративните въздухоподг-

реватели заемат малко простран-

ство – около 1/4 или 1/6 от необхо-

димото място за рекуперативно

съоръжение, а производството им

не изисква големи инвестиции. Без

да се преувеличава, може да се

твърди, че благодарение на тях

днес се постигат ниските крайни

температури на димните газове.

Като предимство може да се посо-

чи и ниската им податливост към

корозия при температурата на

оросяване, особено когато се из-

ползват серосъдържащи горива. В

допълнение, корозиралите метални

пластини могат да се подменят

лесно и бързо или да се почистят

с пароструйка.

В рекуперативните въздухоподг-

реватели топлината от флуид с

висока температура (димни газове)

преминава през топлообменна

повърхност до въздух с по-ниска

температура. Подгряващата среда

е напълно отделена от подгрявания

въздух. Предимството на този вид

подгреватели е минималният риск

от изтичане на газове. Разделяща-

та топлообменна повърхност може

да е под формата на тръби или пла-

стини. Дебитът на потока се опре-

деля от температурната разлика,

проводимостта на метала, сажди-

те и пепелта, както и от отлага-

нията поради корозия.
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Устойчива енергия - кои са
новите възможности за бизнес
и ресурсна ефективност?

Устойчива енергия - кои са
новите възможности за бизнес
и ресурсна ефективност?

Рентабилност, екологичен отпечатък и

надеждност - това са вече факторите, оп-

ределящи избора на инвестиция за производ-

ство и потребление на енергия. Политичес-

кият ангажимент за спиране на климатични-

те промени се засилва, а научноизследовател-

ската общност и бизнесът реализират ино-

вации в областта на възобновяемата енер-

гия и енергийната ефективност.

България като страна, която среща реди-

ца предизвикателства в трансформацията на

енергетиката в нисковъглеродна система,

има достъп до новите разработки.

Остават по-малко от два месеца до на-

чалото на 12-тото издание на изложение-

то и конференцията EE и ВЕИ (27-29 март

2018, София). Организатор е Виа Експо и

изявата ще срещне доставчици на иконо-

мични и устойчиви решения с техни бизнес

партньори и клиенти.

Изложението - директни
участници от 14 държави

Посетителите ще имат възможност да

срещнат фирми от Австрия, Белгия, Бълга-

рия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания,

Литва, Полша, Турция, Холандия, Чехия и

Швейцария. Част от тях предлагат бизнес

възможности за дистрибуция, а други търсят

контакт с  представители на фирми от ин-

дустрията и селското стопанство, на общи-

ни, които целят да подобрят своята ресур-

сна ефективност и да намалят разходите си.

Нарастването на дела на биоенергията в

глобалния енергиен микс определя и един от

акцентите в изложението. Amandus Kahl, Baltic

American Concord, CPM Europe, DanStoker, Тер-

моЛаб, Уормтек, Dutch Dryers, Molinos Afau,

Новонетикс, Verdo Energy и Vynke са специа-

лизирани в разработване и доставяне на су-

шилни, котли, камини, бойлери и инсталации на

биомаса, линии за производство на пелети.

Джададжи, съвместно със своя партньор

KARA Energy ще популяризира системи за

горене на дървесина и други видове биомаса.

Фокусът ще бъде иновативна 2,4 мегавато-

ва инсталация за производство на топлинна

енергия изцяло на слама. Това е първият по

рода си реализиран проект у нас. Клиентът

е аграрен производител, който затваря цикъ-

ла си на производство с цел минимизиране на

разходите. Джададжи ще представи и винто-

ва помпена технология с над 125 години ис-

тория и предлага сътрудничество в хидрое-

нергийни проекти.

Екотех системс ще популяризира продук-

ти на Gorenje - пелетен котел с компактен

дизайн, ниски експлоатационни разходи, авто-

матизиран горивен процес; сплит климатич-

ни системи за отопление и охлаждане.

В търговския асортимент на Екотерм

Проект освен котли на пелети е включено

всичко необходимо за отоплителната инста-

лация на дома, обществени и административ-

ни сгради. Сред продуктите на фирмата са

инфрачервено отопление, топлоизолации,

соларни панели и др.

Представители на QuattroGi споделят,

че е време вече  бизнесът да инвестира в

качествено оборудване, което спестява

значителни ресурси в дългосрочен план.

Енергоспестяващите системи на фирма-

та за отопление и охлаждане са подходя-

щи за административни, производствени

сгради и  хотели. Инвестицията има

възвращаемост 3-4 години.

На Австрийския павилион ще участват

Fronius, представяйки иновативна техноло-

гия за зареждане на акумулаторни батерии,

инвертори;  HERZ - европейски лидер в про-

изводството котли на биомаса, на вентили

и фитинги за сградни  отоплителни, клима-

тични и газови инсталации; Komptech - ма-

шини за обработка на биомаса като възоб-

новяем източник.

Electriqube e собствена разработка на

българска фирма за енергиен мениджмънт.

Изпълнява функции като прогнозиране, нама-

ляване на небаланси, оптимизиране на произ-

водствени графици и др.

 Не пропускайте и среща с представите-

ли на Термопомпени системи (геотермална

енергия); Балканика Енерджи (устойчиви си-

стеми за оползотворяване на отпадъците -

компостиране, енергия от отпадъци, малки и

микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенера-

ция и тригенерация).

За първи път в ЕЕ и ВЕ ще участва фирма

Айсгард с ефективни системи за подово

отопление и противообледенителни решения.

Български фирми ще покажат най-новото

от богатия си асортимент - LED осветле-

ние за дома и за индустриални обекти и за

улични пространства.

Друг участник е Националният клъстер за

интелигентни транспортни и енергийни си-

стеми. Той развива иновативни решения за

системи за управление в публичната админи-

страция, транспорта, енергийно управление,

за ранно откриване и предотвратяване на

горски пожари.

Тази година Hitachi Zosen Inova ще реали-

зира нови  проекти в няколко български гра-

да. Фокусът им по време на изложбата ще e

върху решенията за изгаряне на ТБО при най-

строги норми за опазване на околната сре-

да, за производство на биогаз и пречистване

на биогаз до чист метан.

Ново - виртуален формат на
изложението

Преди и след провеждане на ЕЕ и ВЕ  по-

сетителите имат възможност за лесна ко-

муникация с участниците чрез виртуалната

платформа на уеб сайта на изявата.

Теми в конференцията:
•Криогенно съхранение на енергия (КСЕ) -

технология, даваща възможност за локал-

но съхранение на енергия от ВЕИ при

свръхпроизводство и изразходване при

пикови потребления.

• Уъркшоп с участието на два проекта:

Проект GSS-VET - "Геотермални и солар-

ни умения - продължаващо образование и

обучение"  и Проект START2ACT - "Включ-

ване на стартиращи фирми и млади МСП

в ЕС в действия за устойчива енергия"

На пропускайте възможността за лична

среща с водещи компании и експерти. Ако

искате да станете част от ЕЕ и ВЕ - свърже-

те се с Виа Експо на 032/512 900,

www.viaexpo.com

Паралелни събития: Smart Cities (интели-

гентни градове)
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    а газоразпределителните ком-

пании поддръжката означава добро

разбиране на състоянието на акти-

вите. За целта се изпълняват необ-

ходимите инспекции, коригират се по-

тенциално опасните условия, преди да

са довели до възникването на проблем

и се отстраняват неизправностите,

след като вече са се появили.

Поддръжката на газопроводи ево-

люира през годините – с напредъка на

технологиите индустрията премина-

ва от стратегията за ремонт на ком-

поненти, след като неизправността

вече е факт към профилактична под-

дръжка. Тя включва подмяната на

компоненти, преди да са се повреди-

ли, на база средния им очакван експ-

лоатационен живот и визуални инс-

пекции. Днес концепцията за под-

дръжка на газопроводи обхваща и

прогнозна поддръжка, за която се

използват усъвършенствани систе-

ми за събиране на данни и техноло-

гии за интерпретирането им с цел

приоритизиране на дейностите.

Най-често дейностите по под-

дръжка на газопроводните линии са

свързани с предотвратяване на из-

пускането на газ, което се получава

в резултат на повреда на оборудва-

нето от екскаватори и земеделска

дейност, корозия (външна и вътреш-

на), механични производствени неиз-

правности и конструктивни дефек-

ти, природни явления като движение

на земните маси, тежки метеороло-

гични условия, мълнии, както и от ре-

дица други фактори, включително чо-

вешки грешки.

Повреда на оборудването
Един от начините за избягване

повредата на газопроводи при из-

Поддръжка
на газопроводи

вършване на строителни дейности

в близост е доброто планиране и

проектиране. Познаването на точ-

ното местоположение на газопро-

водните тръби може да подпомог-

не проектирането така, че да се

сведе до минимум необходимостта

от работа около линията. Освен

това като превантивна мярка може

да се предприеме и маркиране на

трасето. Също така при извършва-

не на строителни дейности в бли-

зост до газопровод от двете стра-

ни на тръбата следва да се предви-

ди зона на толеранс, равна на ши-

рината й, като в тази област не се

допуска механично изкопаване.

Операторите на газопроводни

линии регулярно инспектират тра-

сето на линията както по земя, така

и по въздух. Патрулиращите екипи

следят за потенциални проблеми,

включително признаци за малки те-

чове, ерозия, открити участъци на

тръбата, пречеща растителност и

др. При регистриране на проблем

въздушните патрули уведомяват га-

зоразпределителната компания,

която изпраща наземни технически

екипи, които да продължат да про-

учват евентуалната неизправност

в детайли. Мониторингът на газо-

проводните трасета се подпомага

от технологии като наблюдение със

сателит, акустични локатори, мон-

тирани на самолети, и оптични ка-

бели, прекарани по продължение на

линията. Поради факта, че парно-

то налягане на природния газ е със

стойност, близка до тази на ат-

мосферното налягане, и засичане-

то на малки течове от въздуха е

трудно, се налага и обхождането на

трасето от служители, снабдени

с газови детектори, особено в

области с повишена чувствител-

ност като например гъстонаселе-

ни зони.

Последната стъпка в предотвра-

тяването на повредите на оборуд-

ването е докладването и анализи-

рането на данните от предишни ин-

циденти. Това позволява на компа-

ниите да придобият представа за

основните причини за появата на

неизправности и да предприемат

З

Поддръжка
на газопроводи
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действия за редуциране на вероят-

ността за възникването им.

Корозия
В повечето случаи корозията на

газопроводите е вследствие на по-

ток от електрони, особено в по-

влажни среди. За справяне с този

проблем се нанасят изолиращи по-

крития като каменовъглен катран

или епоксидна смола, които из-

държат повече от 50 години. Те

могат да осигурят ефективна защи-

та на тръбата от потока от елек-

трони, но дори малка дупка в покри-

тието може да доведе до концент-

рирането на потока и формирането

на зона, податлива на ускорена ко-

розия. Поради тази причина при про-

цеса на изграждане на линията след-

ва да се внимава за риска от повре-

да на покритието.

Друга възможност за спиране на

корозията е обръщането на посока-

та на потока от електрони към

вътрешността на тръбата. Техно-

логията, известна като катодна

защита, може да бъде осъществена

по два начина – посредством галва-

нични аноди или с външно приложен

ток. Първата алтернатива включва

заравяне на метал с по-висок елек-

трохимичен потенциал от този на

желязото (най-често магнезий) на

определени места по продължение на

газопровода. Тези аноди се свързват

към линията с изолирани проводни-

ци, като по този начин електрони-

те се придвижват от галваничния

анод към тръбата (която става

катод) и така корозията се предот-

вратява.

При втория метод към линията се

свързва токоизправител, който при-

лага ток към тръбопровода, об-

ръщайки посоката на потока от

електрони. Както при галваничната

защита и тук в почвата се поста-

вят аноди, изработени от чугун или

друг подходящ материал, които се

свързват към положителния извод на

токоизправителя. Негативният из-

вод на токоизправителя се свързва

към газопроводната тръба, затва-

ряйки електрическата верига. Бро-

ят необходими токоизправители по

конкретно трасе се определя от

типа на почвата и качеството на

покритието.

При изготвянето на плана за ог-

раничаване на корозията на газопро-

вода следва да бъдат отчетени и

всички съоръжения в близост до ли-

нията, които са податливи на коро-

зия или способни да генерират елек-

трически ток – електропроводи,

други тръбопроводи, железопътни

релси, стоманени мостове и др.

Вътрешната корозия обикновено

възниква в ниски места, където се

натрупват замърсители и вода. Ре-

гулярното почистване на газопрово-

да е един от основните методи за

защита от вътрешна корозия. В

тръбата могат да бъдат инжекти-

рани и инхибитори, които или обра-

зуват покритие върху вътрешната

стена, или взаимодействат с конст-

руктивния материал на тръбата,

понижавайки електрохимичния му

потенциал. Те могат да реагират

също с кислорода и други корозивни

агенти, преди те да предизвикат

корозия на метала или да неутрали-

зират корозивните киселини. При

използването на инхибитори следва

да се внимава за концентрацията и

комбинирането им, тъй като допус-

кането на грешки може да доведе до

ускоряване на корозията.

По външната повърхност на газо-

провода могат да се образуват ко-

розионни пукнатини, ако защитното

покритие се повреди и тръбата е

изложена на определени условия на

почвата/подземните води. Отнача-

ло се формира група малки пукнати-

ни, които се разрастват под влия-

нието на циклите на налягането в

тръбата. Ако това разрастване не

бъде прекратено, може да се стиг-

не до теч или спукване на газопро-

вода. Справянето с този проблем е

трудно и скъпо и затова предпочи-

таното решение е предотвратява-

нето му. Това може да се постигне

посредством здраво защитно покри-

тие, което е плътно прилепнало към

тръбата.

Откриване на проблеми
В миналото служителите на газо-

разпределителните компании са

разчитали предимно на визуалните

инспекции за установяване на състо-

янието на активите. Днес стре-

межът е потенциалните проблеми да

са очаквани и да могат да се предот-

вратят. Това е възможно благодаре-

ние както на визуалните инспекции,

така и на богат набор от техноло-

гии за разрушително и безразруши-

телно тестване.

Чрез интелигентни устройства

за вътрешна инспекция на газопро-

вода (smart pigs) могат да бъдат

открити проблеми като загуба на

конструктивен материал, деформа-

ции на стените и пукнатини. Тези

устройства използват различни

технологии, включително магнитно

поле, ултразвук и методи за регис-

триране на геометрични отклонения.
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Приложението на тези решения оба-

че може да е ограничено за газопро-

води с по-малък диаметър или ост-

ри завои.

Геометричните инструменти са

особено полезни за откриване на

механични повреди по газопроводна-

та тръба. Те са снабдени с набор от

механични палци, които преминават

по вътрешната стена на линията.

Деформациите на тръбата задвиж-

ват тези палци и местоположение-

то им се записва. По-усъвършенства-

ните геометрични инструменти

използват електромагнитни мето-

ди за засичане на деформации. Пове-

чето от тях са оборудвани с жирос-

копи, които предоставят информа-

ция за местоположението на дефор-

мацията по периметъра на тръбата.

Друг вид инструменти за инспек-

ция създават магнитно поле в

тръбата. Дефектите в дебелината

на стената, като загубата на ме-

тал, нарушават магнитното поле.

Тези изменения се анализират и по

този начин се определя степента и

местоположението на загубата на

конструктивен материал поради

вътрешна или външна корозия и ме-

ханични повреди. За съжаление, тези

устройства не са много ефективни

за откриването на дефекти с малка

ширина, ориентирани успоредно на

надлъжната ос на тръбата. Техно-

логията обаче продължава да се

развива и на пазара вече се предла-

гат и инструменти с висока резолю-

ция.

Ултразвуковите тестови инстру-

менти изпращат ултразвукови им-

пулси в тръбата, част от които при

сблъскване с гранична повърхност се

отразяват. Времето, необходимо за

отразяване на импулса, се използва

за изчисляване на дебелината на

газопроводната стена.

В световен мащаб съществуват

милиони километри газопроводни

линии и поради необходимостта от

гарантиране на безопасността им

научноизследователската дейност,

целяща подобряване на чувствител-

ността на интелигентните инстру-

менти за вътрешна инспекция,

продължава да се развива с бързи

темпове. Други направления, по ко-

ито се работи при разработването

на тези устройства, са миниатюри-

зацията и създаване на по-надежд-

ни техники за интерпретация на

получените данни.

Хидростатично
тестване

Чрез една от най-ранните анали-

тични техники за газопроводи, хид-

ростатичното тестване, се опреде-

ля дали тръбата може да издържи на

проектното работно налягане. Ме-

тодът включва запълване на линия-

та с вода, повишаване на налягане-

то и задържането му при определе-

на стойност за даден период от

време. Използва се вода, тъй като

при спукване на тръбата послед-

ствията са много по-малки, откол-

кото ако се използва природен газ.

Ако тръбен участък, вентил или друг

компонент е неизправен преди дос-

тигането на специфицираното те-

стово налягане, той се подменя и

изпитването започва отначало. Но-

вите газопроводи винаги се те-

стват хидростатично, преди да

бъдат пуснати в експлоатация. По-

някога обаче методът се прилага и

за съществуващи тръбопроводи, за

да се елиминират дефектите, обра-

зували се или разраснали се при дей-

ности по поддръжка или модифика-

ция.

Хидростатичното тестване е

относително лесна процедура, но при
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провеждането й трябва да бъдат

отчетени два специфични фактора.

С понижаването на температурата

в затворения газопровод спада и

налягането. Тъй като именно падът

на налягането е в основата на реги-

стрирането на теч, от изключител-

но значение е да се сведе до мини-

мум промяната на температурата.

Изпитването в продължение на 8 или

24 часа позволява изравняване на

температурата на водата с тази на

заобикалящата газопровода почва,

което гарантира получаването на

по-достоверни резултати.

Другият съществен фактор е

изменението в надморската височи-

на, което означава и изменение в

налягането. При тестването на

всеки отделен газопроводен сегмент

инженерите следва да гарантират,

че тестовото налягане е достатъ-

чно високо за успешно изпитване, но

не прекомерно високо, което да на-

прегне тръбата отвъд границите й.

Въпреки че хидростатичното

тестване е скъпо и нарушава услу-

гата по газоснабдяване, то

продължава да бъде широко използ-

ван метод за проверка на целостта

на газопроводите.

Ремонтни дейности
Терминът поддръжка много често

се свързва предимно с извършване-

то на ремонтни дейности, но те са

само един аспект от процедурата.

Стоманените тръби са здрави, из-

дръжливи и се увреждат трудно. При

повреда вариантите за ремонтира-

нето им са няколко – подмяна на

увредения тръбен сегмент, подсил-

ване на тръбата от външната й

страна, шлифоване за намаляване на

напрежението или депозиране на

метал на местата, където има за-

губа на конструктивен материал.

Поправянето на увредено покритие

на газопровода обикновено включва

отстраняване на предишното покри-

тие, почистване и нанасяне на нов

защитен слой.

Подмяната на тръбата звучи като

лесна за изпълнение задача, но проце-

дурата е скъпа, излага персонала на

опасности и често налага прекратя-

ване на газоподаването. Планиране-

то позволява спиране на експлоата-

цията на линията за подмяна на сег-

мента. В други случаи може да се

инсталира временен байпас до от-

страняването на проблема. Подмяна-

та на тръбен сегмент включва ева-

куиране на природния газ, срязване на

тръбата, заваряване на новия учас-

тък, нанасяне на защитно покритие

и повторно заравяне на газопровода.

Евакуирането на газопроводната

тръба може да е най-времеемкият

етап в зависимост от местоположе-

нието на изолиращите вентили.

Един от начините за подсилване

на газопровода включва заваряване-

то на специален ръкав, който се

състои от две съвпадащи половини,

пасващи на външния диаметър на

тръбата. Двете половини се позици-

онират плътно около газопровода,

след което се заваряват надлъжно.

Преди да се монтира ръкавът, всич-

ки вдлъбнатини и пукнатини се запъ-

лват с епоксидна смола. Друга тех-

ника включва поставянето на неме-

тална подсилваща обшивка около

повредения сегмент на газопровода,

изработена от стъкло или подсилен

с въглеродни нишки полимер.
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      граничаването на климатич-

ните изменения и редуцирането на

емисиите на въглероден диоксид са

в основата на глобалните програми

за устойчиво развитие. Във връзка

с това учените провеждат редица

научноизследователски проекти, це-

лящи подобряване на въглеродния от-

печатък на различни дейности и

процеси. Изключвайки особено енер-

гоемките индустриални отрасли,

сградният сектор е един от най-

големите източници на въглероден

диоксид – от жилищните сгради, про-

изводствени съоръжения и складове,

до големите търговски сгради. Спо-

ред статистиката около 40% от

консумираната на територията на

ЕС енергия се изразходва за сградно

отопление, охлаждане, климатизация

и осветление.

Имайки предвид следващото поко-

ление интелигентни прозорци и фа-

садни решения, учени от университе-

та „Фридрих Шилер“ в Йена, Герма-

ния, започват работа по проекта

Large Window Fluidic Windows (LaWin)

още през 2015 г. В своята статия

„Голям по площ интелигентен прозо-

рец с възможност за настройка на

засенчването и улавяне на слънчева-

та топлина въз основа на дистанци-

онно превключване на магнитноак-

тивна течност“ изследователите

по материалознание от Йена пред-

ставят прототипи на прозорец,

който променя своята светлинна

пропускливост с натискането само

на един бутон, а в същото време

може да се използва за улавяне на

соларната топлинна енергия.

„Основният принцип на проекта ни

е използването на течности в про-

зорците и фасадите например като

топлоносители за осигуряване на

Магнитни течности
подобряват енергийната
ефективност на сградите

допълнителни функции.

За целта разработва-

ме нови стъклени ма-

териали, в които са

интегрирани големи

канални структури, по

които циркулират фун-

кционални течности“,

обяснява координа-

торът на проекта Ло-

тар Вондрачек.

В най-новите про-

тотипи течността е

наситена с магнитни железни нано-

частици. Те могат да бъдат извле-

чени от нея с помощта на магнит и

обратно, тяхното действие може да

бъде преустановено чрез изключва-

не на магнита. „В зависимост от

броя на железните частици в теч-

ността, тя приема различни нюанси

на сивото, а може да стане дори и

напълно черна. Това позволява авто-

матично да се регулира ъгълът на

падане на светлината или да се ула-

вя слънчева топлина, която след

това може да бъде оползотворена в

сградата“, пояснява Вондрачек.

Ефективността по отношение на

топлинното извличане от единица

площ е сравнима с тази на най-съвре-

менните слънчеви термални колек-

тори. Но за разлика от тях, тази

система може лесно да бъде интег-

рирана във вертикални фасади. Пре-

включването – освобождаването или

улавянето на частици – се извършва

в отделен резервоар, а за прозорци-

те не е необходимо електрическо

свързване.

„Най-голямото предимство на

големите по площ флуидни прозорци

е, че те могат да заменят климатич-

ните системи, системите за регу-

лиране на дневната светлина и дори

системите за подгряване на вода“,

подчертава Вондрачек, който е и

ръководител на катедра „Химия на

стъклото“ в университета в Йена.

Разработването на разходно ефек-

тивни, големи модули за прозоречни

стъкла е от ключово значение. От

една страна, стъклените елементи

трябва да включват канали, по кои-

то да се движат течностите, а от

друга – те трябва да продължат да

изпълняват функцията си през целия

живот на сградата. Не на последно

място, те трябва да предоставят

възможност за интегриране със

стандартните технологии за произ-

водство на прозорци в рамките на

двойни или тройни стъклопакети.

Със сегашните прототипи, произве-

дени в мащаб с площ от около 200

кв. м, изследователският консорци-

ум демонстрира, че тези изисквания

могат да бъдат изпълнени.

През периода 2015-2017 г. про-

ектът получава безвъзмездна помощ

от Европейския съюз в размер на 5,9

млн. евро в рамките на програмата

за индустриално лидерство „Хори-

зонт 2020“. Допълнително финанси-

ране от 2,2 млн. евро е осигурено от

единадесет спонсора от индустри-

ята, които са членове на консорци-

ума. Търговската реализация на ре-

шението е планирана за тази годи-

на след изтичане на първия период

на финансиране.

О
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    дин голям самолет изразходва

приблизително по 4 л авиационно

гориво за секунда, което възлиза на

около 144 хил. л за десет часа полет.

При отделяне на близо 10 кг CO2 на

4 л гориво се получава, че в рамките

на само едно пътуване в атмосфе-

рата се освобождават 360 хил. кг

CO2. Ново проучване обаче показва,

че 22 ха от специално култивирана

захарна тръстика могат да осигу-

рят достатъчно авиационно гориво,

за да захранят същия самолет за 10

часа полет с освобождаването по-

малко CO2.

Чрез „Проекта за отглеждане на

растения, предвидени да заменят

маслото в захарната тръстика и

сладкото сорго“ (PETROSS) е разра-

ботена уникална захарна тръстика,

наречена липидна тръстика. Тя от-

деля масло, което може да се

превърне в авиационно гориво или

биодизел, замествайки захарта, ко-

ято сега се използва за производ-

ството на етанол.

„Получаването на самолетно го-

риво от масло е един от най-преки-

те и ефективни начини за преобра-

зуване на биологични суровини в

авиационни горива. Намаляването на

разходите за суровини е от решава-

що значение за подобряване на ико-

номиката на процесите при произ-

водството на био авиогориво, а ли-

пидната тръстика ни позволява

точно това“, коментира Виджей

Сингх, професор по селскостопанс-

ки и биологични технологии от Уни-

верситета в Илинойс.

В рамките на проекта е сравнена

икономическата целесъобразност на

отделни култури с различно съдържа-

ние на мазнини. От липидната

тръстика се произвежда 4 до 15

Американски учени
разработиха нова суровина
за авиационно гориво

пъти повече авиационно гориво на

хектар, отколкото от соята, без да

се стига до загуба на хранителни

култури. Разработчиците смятат,

че биогоривото ще струва около 1,3

щатски долара на литър, което е по-

малко от цената на други възобно-

вяеми горива.

Авиокомпаниите понастоящем

носят отговорност за около 1-2% от

емисиите на парникови газове в све-

товен мащаб. Според прогнозите,

ако отрасълът не успее да намали

емисиите си, делът му ще се увели-

чи до 3% до 2050 г.

Биогоривата, произведени от

растения, имат обещаващ потенци-

ал. Той се дължи на факта, че коли-

чествата CO2, които тези горива

отделят при изгарянето си, се ком-

пенсират частично от поетите от

растенията количества при расте-

жа им, което редуцира цялостното

им въздействие в значителна сте-

пен. Биогоривата често позволяват

вече остарели превозни средства да

останат в употреба, като намаля-

ват емисиите им, без да се налага

обновяване на двигателите им.

За авиационния отрасъл обаче

набавянето на суровини за новите

горива не е лесна задача. Производ-

ството на биогорива от дървесни

видове очевидно носи със себе си

риска от обезлесяване. Пример за

това са палмовите масла, които изис-

кват тропически гори да бъдат из-

сичани и повторно засаждани, като

в целия процес се отделят повече

емисии на СО2, отколкото се спестя-

ват. Производството на усъвършен-

ствани биогорива от царевица или

други хранителни култури също е

нежелателно, тъй като това ще

продължи тенденцията за недостиг

на храна и дори риск от глад за уве-

личаващото се население на света.

Важно е, че новият сорт захарна

тръстика може да бъде отглеждан

дори и извън земеделски земи. Отчи-

тайки факта, че сортът е с висока

студоустойчивост, изследователи-

те понастоящем разглеждат площи

за отглеждането му в югоизточната

част на САЩ, които се считат за

трудни за обработка. „Ако цялата

тази площ се използва за отглежда-

нето на липидна тръстика за възоб-

новяеми горива, тя може да послужи

за производството на около 65% от

националното потребление на авиа-

ционно гориво“, смята директорът на

PETROSS Стивън Лонг.

От липидната тръстика също

така се отделят и странични про-

дукти, които намират приложение

в редица сектори и за които е на-

личен пазар – въглеводородно гори-

во, от което може да се произвеж-

дат различни биопродукти, а също

и остатъчна захар от някои разно-

видности на растението, от които

може да се получи етанол. Биорафи-

нериите биха могли да използват и

остатъците от липидната тръсти-

ка (пулпата, останала след извлича-

нето на маслото) за производство

на електроенергия и пара, което

прави процеса самоподдържащ се, и

дори може да доведе до генериране-

то на излишък от електрическа

енергия.

Е
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