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Форум за енергийна ефективност с международно участие ще се проведе в София
На 16 и 17 май т. г. в Парк-Хотел Москва ще се проведе форум с международно участие на тема „Енергийна ефективност – възможности и
предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“. Партньор на събитието е Австрийската енергийна агенция, а част от лекторите са представители на компании и организации, работещи в сферата
на енергийната ефективност и разработването на проекти. Предвидено е
участие от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и на различни общини.
В рамките на първия ден на събитието ще бъдат обсъдени европейската и националната рамка в областта на енергийната ефективност, механизми на финансиране чрез ПЧП, ЕСКО договори, програма „Хоризонт 2020“
и др., системите за управление на енергия и общинското енергийно планиране и отчитане. По време на предвидения в същия ден практически панел
на форума ще бъде акцентирано върху начините за изграждане на по-успешни партньорства между общините и бизнеса и енергийноефективното
градско осветление. Участващите в събитието експерти ще представят
и добри практики в прилагането на мерки за енергийна ефективност.
Отправена е покана към ОП „Региони в растеж“ да представят серия от
презентации, от които да стане ясно как да се избягват често срещаните
грешки при изпълнението и отчитането на проекти по програмата.
Основни тематични направления на втория ден от събитието ще бъдат
интелигентните градове и новаторските методи на енергийно обновяване, както и почти нулево енергийните сгради и свързаните с тях предизвикателства и възможности.

СОКАР потвърди намерението за инвестиция в газоразпределителната мрежа на България
Азербайджанската държавна нефтена компания СОКАР потвърди намерението си да инвестира в газоразпределителната мрежа на територията на България. Представители на компанията посетиха София и обсъдиха
с българските институции възможността за участие в развитието на
газовия сектор у нас. Интересът на СОКАР за участие в газификацията
на България бе заявен по-рано т. г. през януари, по време на среща в Баку.
През същия месец бе открита и директна самолетна линия Баку-София.
Азербайджанската държавна нефтена компания има принос в газовия сектор в Грузия и може да приложи опита си и в България. По време на срещата в София представителите на СОКАР поставиха въпроси, свързани с
нормативната уредба при газоразпределението, помощите за домакинствата, избрали природния газ за енергиен източник, конкурентните предимства на газа спрямо други източници за отопление и други.

Енерго-Про инвестира 8,1 млн. лева в област Велико Търново
Енерго-Про обяви инвестиция в размер на 8,1 млн. лева за обновяване и
развитие на електроразпределителната мрежа в област Велико Търново.
Проектът беше обсъден по време на среща между главния изпълнителен
директор на дружеството Момчил Андреев и областния управител на Велико
Търново проф. д-р Любомира Попова. През т. г. Енерго-Про планира 27% увеличение на инвестициите в областта, като предвидените средства ще
бъдат вложени в обновяване на ключови електропроводи средно напрежение,
подмяна на кабели и реконструкция на участъци от мрежата ниско напрежение, в изнасяне на електромерни табла и монтиране на нови електромери.
Обсъден бе и графикът на организираните от Енерго-Про изнесени офиси за
удобство на клиентите в малки населени места. Друга тема на срещата
бяха въпросите, свързани с противодействието на кражбите на ток.

Изграждат нов въздушен електропровод между България и Гърция
Министерството на регионалното развитие и благоустройство одобри
подробен устройствен план за изграждане на нова въздушна електропроводна линия на територията на България. Електропроводът ще свързва
подстанциите „Марица-изток“ в България и „Неа Санта“ в Гърция и ще
поддържа високо напрежение от 400 kV. Проектът за изграждането му е
част от приоритетния електроенергиен коридор „Север-юг“ и е определен
за обект с национално значение. Електропроводът ще бъде елемент на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ще бъде изграден на териториите на общините Симеоновград,
Хасково, Харманли, Кърджали, Момчилград и Кирково.
„Изграждането на електропровода ще допринесе за увеличаване на електропреносните възможности на енергийната система в региона, както и
на сигурността на обмена на електроенергия между двете държави“,
поясниха от МРРБ.
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Проведоха изследвания на корпусите на реакторите на АЕЦ Козлодуй
Успешно приключи изпълнението на проект „Разчетен анализ на ресурса
на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй“, съобщиха от
Българската академия на науките (БАН). Изследванията са проведени по
договор между Института по металознание, съоръжения и технологии с
Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН и АЕЦ Козлодуй.
Целта на проекта беше да се определи изменението на свойствата на
метала на корпусите на реакторите на блокове 5 и 6 под влияние на
радиационното и топлинното въздействие към момента на изваждането
на образците от реакторите. Резултатите са пряко свързани с удължаване на срока на експлоатация на реакторите в централата.
Стоманобетонната защитна черупка на реакторите тип ВВЕР 1000 на
АЕЦ Козлодуй е обект на независим държавен и международен надзор. За
контролиране надеждността на защитните черупки екипът на Института е внедрил оригинална методика за контрол на напрегнатото състояние
на черупките чрез измерване силата на напрягане при анкерите. При поредния годишен планов ремонт в АЕЦ Козлодуй беше направена инспекция
на системата за следене на напрегнатото състояние на защитната черупка на реакторите ВВЕР 1000.

Започна изготвянето на предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“
Булгартрансгаз и българо-швейцарският консорциум ДЗЗД „АФ-ЕМГ Консулт“ подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов
хъб „Балкан“. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на
енергетиката Теменужка Петкова. В рамките на проучването ще бъдат
анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ, и
също така ще бъде изготвена пътна карта за реализацията на проекта.
Проучването ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, ще определи точния бизнес модел за неговото реализиране, ще даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и
структура за неговото финансиране. През 2017 г. Европейската комисия
одобри финансирането на предпроектното проучване в размер на 920 500
евро по Механизма за свързване на Европа, което е половината от предвидената обща стойност. Стойността на подписания от Булгартрансгаз
и избрания консорциум договор е общо 2 327 437 лв.

БМГК проведе минна търговска мисия с посолството на Великобритания
За втора поредна година Българската минно-геоложка камара (БМГК)
проведе минна търговска мисия с посолството на Кралство Великобритания и Северна Ирландия. Събитието се състоя на 15 и 16 март и запозна
английските компании с минния сектор на България. Основната цел на
търговската мисия бе да послужи за платформа за създаване на бъдещи
двустранни бизнес възможности. Участие в събитието бяха заявили 20
английски минни компании с 30 представители от Великобритания, като
редица български компании също се включиха.
В рамките на първия ден бе организирана конференция, на която представители на посолството, на българското правителство и на Българската
минно-геоложка камара обсъдиха състоянието на минерално-суровинния сектор в България и очертаха предизвикателствата пред компаниите, ангажирани в него. През втория ден представителите на компаниите имаха възможност да посетят действащи минни обекти в страната и да се запознаят
с достиженията на българската минно-добивна промишленост.

Ветроенергиен парк „Свети Никола“ спести близо 400 хил. тона въглеродни емисии
през 2017 г.
През 2017 г. най-големият ветроенергиен парк (ВяЕЦ) в България „Св.
Никола“ е генерирал 352 776 MWh електроенергия, което е допринесло за
спестяването на 388 хил. тона въглероден диоксид, съобщава собственикът на 156-мегаватовата централа ЕЙ И ЕС Гео Енерджи.
„Ние сме горди, че чрез най-големия ветроенергиен парк в страната
допринасяме за постигането на целите за намаляване на въглеродния
отпечатък на енергийния сектор. Бъдещето безспорно е на зелената
енергия, но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да
могат да заместят конвенционалните. В България, както на много други
пазари, топлоелектрическите централи са все още съоръженията, които
гарантират сигурност на енергийната система и доставките. ЕЙ И ЕС
работи в тази посока, включително чрез иновативните си решения за
съхранение на енергия“, заяви изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков. Освен ВяЕЦ „Св. Никола“, ЕЙ И ЕС управлява и други
възобновяеми и конвенционални мощности с общ електропроизводствен
капацитет 756 MW, който формира над 6% от общия капацитет на енергийната система и над 30% от вятърните мощности в страната.
6

брой 2/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

фирмена публикация

Полезни инструменти и софтуерни
продукти за горелки Weishaupt
Софтуерът от Weishaupt е приложим от планирането до
изчисляването на ефективността на горивната система.
Областите на приложение са най-разнообразни, прогнозите - убедителни, а данните и фактите - ясни и разбираеми.

ката й версия може да се намери в интернет сайта на фирмата: www.weishaupt.de/effizienzrechner/
При интерес, консултантите на Weishaupt в България са
винаги на разположение за изготвяне на детайлно, изчерпателно изчисление на база индивидуалните условия на инсталацията.
Резултатите от изчисляването са ясно структурирани
и лесно разбираеми благодарение на графичната и табличната документация

Продуктова библиотека с CAD данни за
проектиране

Калкулатор за енергийна ефективност
Калкулаторът за ефективност на горелките Weishaupt
позволява изчисление за икономии от гориво и електроенергия при използване на кислороден модул и честотно регулиране (инвертор), както и да се сравни разликата в ефективността на модулираща горелка със степенна горелка
при предварително зададени цени на гориво и електроенергия и на зададен годишен часови профил на работа на горелката. С програмата също е възможно да се сравни работата на съществуващата степенна горелка с нова модулираща горелка Weishaupt. Всичко това накрая се обобщава и обвързва с резултат на възвръщаемост на инвестицията с реални цени.
Чрез въвеждане на заложените базови данни и избор на
приложение, програмата избира подходяща горелка Weishaupt
с включено дигитално горивно управление.
Професионалната версия на програмата прави изчисление, при което се взимат предвид множество фактори. Ле-

Weishaupt разполага с най-модерна версия на продуктовата си CAD библиотека с данни за горелки Weishaupt. Тя
е в помощ при планиране на инсталации.
В програмата е наличен актуален списък с части и принадлежности. По този начин се улеснява конфигурацията
на горелката и се намалява вероятността за грешка. В
нея се съдържат изображения на всички горелки и принадлежности от продуктовата гама на Weishaupt с точен мащаб. Чертежите са във формат 2D и 3D. Благодарение на
тези предимства се усъвършенства работата при планиране и се намалят разходите.
Търговското представителство на Max Weishaupt GmbH
в България e винаги на разположение за предоставяне на
допълнителна информация на проектанти за софтуерния
продукт с CAD данни за горелки Weishaupt.

MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България
Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22
тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00
info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg
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Изложбената площ на
Intersolar Europe 2018
е напълно резервирана
И

зложбеното пространство на
тазгодишното издание на Intersolar
Europe, което ще се проведе между
20 и 22 юни т. г. в Мюнхен, е напълно
резервирано два месеца преди началото на събитието. Това отразява
регистрирания в световен мащаб
ръст във фотоволтаичната индустрия, информират организаторите
от Solar Promotion. Според експертите прогнозите за сектора са оптимистични предвид очакваното пускане в експлоатация на приблизително 110 GW соларни мощности само
до края на тази година. В рамките
на водещото изложение за соларната индустрия ще бъде обсъдено
бъдещето на PV пазара и в кои негови области съществува неоползотворен потенциал за развитие.
Благодарение на ръста в соларната индустрия организаторите на
изложението очакват да посрещнат
освен дългогодишните си изложители още много компании от всички
направления на фотоволтаичната
индустрия – от поддръжка и експлоатация на инсталации до производство на соларни клетки. Модерните
технологии за децентрализирана
енергия са от ключово значение за
фокуса на тези фирми. Индустрията
е в преход към нов модел, в който
мрежите, дигитализацията и децентрализацията ще играят централна роля, а технологията няма да бъде
разглеждана изолирано, а като част
от по-голяма система.
Организаторите на Intersolar
Europe съобщават, че положителното пазарно развитие не само е подтикнало компаниите да резервират
изложбената си площ по-рано, но и
да увеличат размерите й. Това обаче не е единственият индикатор за
8

продължаващия ръст в соларната
индустрия. Случващите се пазарни
промени са отразени и в новия формат на събитието. Освен с утвърдилия се форум за технологии за
съхранение на енергия ees Europe, за
първи път Intersolar Europe ще се
проведе паралелно с две допълнителни изложения под новия бранд The
smarter E Europe.
От тази година Power2Drive
Europe и EM-Power ще акцентират
върху темите от областта на електрическата мобилност и интелигентното енергопотребление в индустрията и сградите. Благодарение на
тази нова цялостна концепция на
изложението, както и на благоприятните условия на PV пазара, се
очертава събитието да е по-успешно отвсякога, смятат от Solar
Promotion. Очаква се във форума да
се включат 1200 изложители, които
ще представят предлаганите от
тях продукти и услуги на изложбена
площ от 86 000 кв. м.
„С посетители и изложители от
150 държави Intersolar Europe е събитието, отличаващо се с най-силно
международно участие в сектора,
предлагайки платформа за установяване на контакти. Скоростта, с ко-

ято бе резервирано изложбеното
пространство на изложението тази
година, затвърди нашата пазарна
оценка. Очакваме с нетърпение да се
включим в събитието и да се срещнем с настоящи и бъдещи партньори“, споделя изпълнителният директор на Германската соларна асоциация Карстен Кьорниг.
Както всяка година, Intersolar
Europe ще включва и богата
съпътстваща програма от конференции, изложбени форуми и специални събития. В рамките на конференцията Intersolar Europe, която ще
се състои на 19 и 20 юни т. г., ще
бъдат разгледани нови бизнес модели и схеми за финансиране, независими от електроразпределителната
мрежа технологии, плаващи инсталации и агрофотоволтаици, както и
фотоволтаиците като част от
електрическата мобилност.
По време на форума ще бъдат
връчени и редица награди – новият
приз The smarter E AWARD в категориите „Интелигентна възобновяема
енергия“ и „Забележителни проекти“,
както и традиционните Intersolar
AWARD и ees AWARD. Официалната
церемония по връчването на наградите ще се проведе на 20 юни.
брой 2/2018
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ЕнергоСервиз организира шеста годишна
среща за инженерно осигуряване на
системи за управление и контрол в АЕЦ
На 12 и 13 април т. г. в РИУ Правец
Ризорт се състоя организираната от
ЕнергоСервиз шеста годишна среща
на тема „Инженерно осигуряване на
системи за управление и контрол в
АЕЦ. Предизвикателства и решения“.
С презентации в събитието се включиха специалните гости Емануел
Бойер и Томи Талквист от Mirion
Technologies, Виктор Мойса от MATEFIN, Румъния, Иван Пиронков от
Westinghouse Energy Systems, Жан-Жак
Журдан и Росен Русев от HACH. От
страна на ЕнергоСервиз участие
като лектори взеха експертите Еким
Екимов, Любомир Пиронков, Паолина
Иванова и Георг Бахаров.
Първият ден на събитието стартира с приветствие от изпълнителния директор на ЕнергоСервиз Георги Манчев, след което представителите на Mirion Technologies запознаха
присъстващите с продуктовото портфолио на компанията в областта на
радиационната защита. Акцент бе
поставен върху уреда за непрекъснато измерване на концентрацията на
бор BM 501, чийто работен принцип
се основава на определянето на скоростта на абсорбция на неутрони
през изотоп 10B. Програмата продъл-
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жи с представяне на реализирания от ЕнергоСервиз проект за изграждане
на система за дозиметричен контрол за нуждите
на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ на ДП
РАО, базирана на технологии на Mirion Technologies.
Вторият панел за деня
продължи с презентация,
посветена на портативната система за изобразяване на гама лъчение iPIX, която е
предназначена за дистанционно локализиране и идентифициране на ниско
ниво радиоактивни източници и определяне на мощността на дозата в
точката на измерване в реално време. Денят завърши с представяне на
програма „Втора линия на защита“ от
координатора по програмата Георги
Матвеев.
На 13 април програмата продължи
с презентация на представителя на
MATE-FIN, който сподели добри практики от управлението на ниско ниво
радиоактивни отпадъци в АЕЦ Черна вода, Румъния. Последваха презентации на Westinghouse Energy Systems

на тема „Цифрови панели за управление – проектиране, предизвикателства, предимства и поуки“, и на
HACH, посветена на процесните
електрохимични и химични анализи на
води в енергетиката. В края на деня
проф. Димитър Димитров от Университета за национално и световно
стопанство (УНСС) запозна гостите с основните цели и възможностите, които предоставя магистърската програма по ядрена сигурност –
резултат от споразумение за
сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания
между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
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IoT технологии за
мониторинг на
фотоволтаични
инсталации
Ф

отоволтаичните мощности са най-бързо разрастващият се
източник на възобновяема енергия в
световен мащаб, като през последните години се наблюдава среден
годишен ръст от около 40%. Днес,
компаниите от соларния сектор
разполагат с повече опции от всякога за постигане на оптимално ниво
на употреба на оборудването. Използването на Интернет на нещата
(IoT) може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата,
свързани с комплексните енергийни
мрежи и да улесни управлението на
фотоволтаичните панели и добива
на енергия. Инсталирането на IoT
система също така ще допринесе за
отговаряне на специфичните изисквания на клиентите и подобряване на
цялостната ефективност.

Значение на системите
за мониторинг
Поддържането на състоянието на
соларните инсталации е от съществено значение и затова се изисква
непрекъснат мониторинг. Тъй като
повечето от фотоволтаичните системи са разположени в отдалечени
райони, операторите следва да използват всички възможни начини и средства, за да могат ежедневно да получават информация за работните
характеристики на инсталациите.
Обикновено доставчиците на услуги10

те по експлоатация и поддръжка
имат ограничени познания за метеорологичните условия и влиянието на
терена върху производителността
на соларните системи. Невинаги е
възможно при спад в производителността да бъде изпратен технически
екип, който да проучи в кой компонент
от системата има проблем или дали
има неизправности, свързани с изменение на метеорологичните условия.
С оглед на това, системите за
отдалечен мониторинг са от ключово значение за непрекъснато получаване на актуализирани данни за инсталацията. Дистанционното наблюдение може да се осъществява от
офис на клиента или от централата
на фирмата, отговаряща за под-

дръжката на фотоволтаичната централа.
Независимо от големината на
инсталациите всеобхватният мониторинг е важен за ежеминутното
проследяване на добива на енергия.
Соларните системи не представляват само екологосъобразна технология за получаване на енергия, но се
разглеждат и като източник на
дългосрочни приходи за съответния
инвеститор. Следователно, за да се
подпомогне постигането на тази
цел, системите за мониторинг трябва да работят непрекъснато. Регулярното следене на количествата
генерирана енергия предоставя ценна предварителна информация за
случаите, когато производителносброй 2/2018
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тта е ниска или има риск от отказ.
На база на тези данни може да се
осъществява превантивна поддръжка, която да подобри производителността на системата и да спомогне за подходящо планиране на
ремонтните дейности.
С годините разходите за соларните инсталации нарастват поради
амортизацията им, а мониторингът
и поддръжката придобиват все покритично значение. Осигуряването на
високи нива на експлоатационна готовност и производителност, помалко престои и по-бързо засичане на
неизправностите е изключително
важно за фотоволтаичните системи.
За качествено анализиране на състоянието на системата е необходимо
непрекъснато събиране на данни от
разположената на място метеорологична станция, и информация за производителността на стринговете
от панели, на масива, инверторите
и трансформаторите. Добре проектираната система за мониторинг и
анализ допринася за намаляване на
оперативните разходи и на тези,
свързани с поддръжката.
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Системи за отдалечен
мониторинг
Системите за мониторинг на
соларни инсталации могат да са с
кабелна или безжична комуникация. В
допълнение към това, че могат да
предоставят актуализации посредством уеб интерфейси, съвременните системи за мониторинг могат да
изпращат известия и сигнали под
формата на текстови съобщения до
мобилен телефон, имейли до различни устройства или нотификации през
приложения за смартфон.
Мониторингът и управлението
често са неразделни и поради това
в повечето случаи основата на системата за дистанционно наблюдение е SCADA. В тези системи параметри като напрежение, ток, и др.
се измерват от сензори, обработват се от процесори и след това
информацията се изпраща по електронен път до централата на оператора, където тя бива оценявана и
използвана за предприемане на различни действия. SCADA е софтуерен
инструмент за отдалечен мониторинг, който също така събира дан-

ни, има HMI интерфейс, предоставя
възможност за управление на събития и алармени сигнали, архивиране,
осигуряване на данни в реално време и др. Еволюцията на архитектурата на SCADA системите преминава през следните етапи: монолитна,
разпределена, мрежова и IoT.
Последното, четвърто поколение
системи се отличава с намалени
инфраструктурни разходи благодарение на прилагането на IoT технологията и достъпните на пазара изчислителни услуги в облак. При тези
системи поддръжката и интеграцията са много по-лесни в сравнение с
предходните поколения. IoT SCADA
системите могат да докладват за
състоянието на фотоволтаичната
инсталация в реално време, което
позволява внедряването на по-сложни алгоритми за управление.
Обикновено SCADA системата
включва следните компоненти: локални процесори, работещо оборудване,
PLC/RTU, интелигентно електронно
устройство, главен терминал или
компютри-приемници с HMI интерфейс. SCADA изпълнява две основни
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функции – първо, предоставя данни и
графики за работните характеристики на фотоволтаичната централа, и
второ, позволява управление на инсталацията от персонала.
В соларните системи събирането
на данни от SCADA започва на ниво
стринг, като инсталираните сензори отчитат и измерват постояннотоковото напрежение, тока, мощността и температурата. В зависимост от големината на централата различен брой RTU се свързват
към системата посредством комуникационни протоколи като
MODBUS, RS485, RS232, CANBUS и др.
Тези протоколи традиционно са
много компактни. Много от тях са
проектирани така, че да изпращат
информация само при поискване от
главната станция.
Данни се събират и от всички
други полеви устройства, след което информацията се изпраща към
сървър посредством GPRS модем.
Този модем съхранява всички данни,
и дори при срив на мрежата те могат да бъдат изпратени до сървъра
12

след възстановяване на сигнала.

Управление на активите
Въпреки многото предимства,
соларната технология поставя някои
сериозни предизвикателства пред
енергийните компании. За начало,
соларните панели трябва да са
свързани към мрежата на комуналното дружество. Освен това е необходимо да се гарантира, че клетъчните модули, гейтуеите и уеб платформите са интегрирани по подходящ начин, осигуряващ липса на
прекъсвания в свързаността. Дори
при напълно интегрирана система е
необходимо оборудването и софтуерът да предоставят информация в
реално време за това дали фотоволтаичната инсталация доставя достатъчни нива на енергия и поддържа
товаровия баланс на електроразпределителната мрежа. Всички възобновяеми енергийни източници – фотоволтаици, ветрогенератори, съоръжения за оползотворяване на биомаса, са обект на флуктуации в генерирането на енергия, получаващи се

от изменения в метеорологичните
условия и други фактори на околната среда. Мрежата следва да се
адаптира към тези промени, за да
може да се използва в целостта си
и да има възможност за поемане на
товарите във всеки един момент.
Тези фактори се усложняват от
факта, че централите за възобновяема енергия, като соларни и вятърни
източници, често са групирани и
широко разпределени. Когато една
енергийна система стане прекалено
комплексна, може да се стигне до
големи логистични затруднения за
техниците и операторите на мрежата. Например гарантирането, че един
панел работи ефективно, става все
по-трудно с добавянето на още панели в микса. Нещо повече, ако в една
мрежа има хиляди панели, потенциалът за възникване на неизправности в системата е по-висок. Може да
се обобщи, че колкото по-сложна е
системата и колкото повече устройства са в мрежата, толкова по-голяма е вероятността за пробив в сигурността на доставките на енергия.
брой 2/2018
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Опростени и
интегрирани системи
Използването на IoT във фотоволтаични инсталации може да реши
много от споменатите предизвикателства, като не е необходимо полагането на значителни усилия и
влагането на големи инвестиции. За
да е успешно внедряването на IoT,
трябва да се инсталира опростена,
напълно интегрирана система, която осигурява възможност за управление на цялата мрежа. Това позволява и идентифициране и отстраняване на възникналите проблеми в
почти реално време.
Основната полза от прилагането
на IoT в соларните възобновяеми източници е фактът, че операторите могат да следят какво точно се
случва с всичките им активи от
едно централно табло за управление. Свързването на устройствата
към облачна мрежа позволява засичането на местоположението на
проблема и изпращането на техник
за отстраняването му, преди да се
е нарушила работата на цялата система. Например, операторите мо-
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гат да видят, че мрежата работи
безпроблемно, но при едно от устройствата е възникнала неизправност. Без IoT би било трудно да
се установи дали проблемът е
свързан с мрежата или с хардуера.
IoT технологиите осигуряват необходимата информация в реално
време за локализиране и бързо
премахване на неизправните компоненти.
Прилагането на IoT прави фотоволтаичните системи по-малко податливи на прекъсвания и проблеми с производителността (поради
престой), както и на потенциално
скъпи пробиви на сигурността. Инсталирането на опростено IoT
решение позволява управлението на
голямомащабни соларни инсталации с хиляди отделни устройства,
свързани към мрежата.

IoT и интелигентно
отчитане
Освен че осигуряват възможност за сигнализиране за проблеми в реално време, IoT технологиите във фотоволтаичните систе-

ми могат да допринесат и за подобрения в интелигентното отчитане. Това води до по-ефективно производство на енергия по отношение
както на разходи, така и на логистика.
Компаниите могат да инсталират
оригинално оборудване в мрежата,
както и отчитащи компоненти, следящи всички необходими данни, които да позволят предлагането на нови
услуги. Също така използването на
клетъчна свързаност във фотоволтаичния масив позволява внедряването на 2G, LPWA, и други LTE мрежи,
осигуряващи по-бързи и надеждни
връзки с ниска енергоконсумация.
Интелигентното отчитане може
да подобри ефективността на соларните системи по няколко начина.
Операторите имат възможност да
разположат модула в някой от мрежовите активи преди соларния инвертор, което позволява постигането
на максимално ниво на ефективност.
Друг вариант е внедряването на
свързващ гейтуей продукт, подпомаган от интелигентните отчитащи
устройства.
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Особености при
паралелна работа
на генератори
П

риложенията, при които няколко генераторни устройства са
свързани паралелно, са доста разпространени днес – или за доставяне на
електрическа енергия за съоръжение
в островен режим, или свързани паралелно с електрическата мрежа генератори с безкрайна топология на
шината. Генераторите в режим на
готовност често се свързват паралелно, за да подсигуряват критични
приложения - като болници или центрове за данни, в случай на неизправност на електрическата мрежа. В
други ситуации те са използвани за
директно периодично аварийно
подпомагане на електроразпределителната мрежа. Освен това е възможен и сценарий, при който комуналните доставки дори не са на разположение и паралелните групи осигуряват единствения източник на надеждна енергия за конкретен обект.
Броят на конфигурациите е огромен. Независимо от приложението
паралелното свързване е основна
концепция при генерирането на електроенергия и неизменно въвежда
специфични предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

Съвместимост на
размера на генератора
Не всички инсталации разполагат
с еднакви генераторни устройства.
Аварийна система с генераторни
агрегати, които имат съвпадащи
номинални мощности (kW), може да
14

поддържа по-високо първоначално
приоритетно натоварване, отколкото система, която има генераторни агрегати с различни номинални
мощности. Например аварийна система с две 1000-киловатови генераторни устройства може да обслужва първоначално приоритетно натоварване с мощност от 1000 kW.
Система, съставена от генераторно устройство с мощност 1500 kW
и генераторно устройство с мощност 500 kW, но притежаваща същата обща мощност, трябва да бъде
ограничена до първоначално натоварване от 500 kW. Това е така,
защото ако първото генераторно
устройство, намиращо се по-близо
до шината, е машината с мощност
500 kW, то всяко натоварване, поголямо от 500 kW, може да доведе до
претоварване.
От гледна точка на подсигуряване на натоварването при използване на разнородни машини е желателно то да се намалява на достатъчно големи стъпки, за да се облекчи
500-киловатовия агрегат, в случай че
при 1000-киловатовия възникне проблем и той не е наличен. Най-общо,
управляема система е тази, при която най-малкото генераторно устройство е с капацитет не по-малко
от 30% от капацитета на най-голямото генераторно устройство, поставено в системата.
Генераторните устройства
трябва да имат средство за определяне на това кое от тях ще контактува първо с шината при пуска-

не без външно захранване (първоначално стартиране).
Някои производители не са в
състояние да предоставят оборудване, което със сигурност ще се
справи със ситуацията в рамките на
10 секунди. Обикновено по-старите,
по-големи машини са по-бавни от помалките си аналози. Така че в ситуации, при които се изисква спешно
натоварване в рамките на 10 или 15
секунди, конфигурацията на системата трябва да предотврати помалките машини да се включат първи
към шината или пък да гарантира, че
най-малката машина в системата
винаги може да обслужи първоначалното натоварване.
Генераторните устройства могат да се управляват или чрез система за сграден мениджмънт (BMS),
или чрез външна система за мониторинг като например такава за улесняване изпълнението на договореностите за предоставяни услуги или
външна система за управление на
енергията (PMS). За да може това
да се осъществи, е нужно информацията за управлението и състоянието да е съвместима.

Синхронизация на
генератори
За да се свържат два генератора
паралелно, те първо трябва да бъдат
синхронизирани. Синхронизацията
означава, че формата на сигнала на
изходното напрежение на единия
генератор трябва да съответства
на формата на изходния сигнал на
брой 2/2018
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другия по напрежение, честота и
фазов ъгъл. Фазовият ъгъл на двата
изходни сигнала създава разлика в
потенциала между двата източника.
Разликата в потенциала трябва да
бъде колкото е възможно по-малка,
в практични граници преди затварянето на прекъсвача за паралелно
свързване.
Изключително важно е в момента
на затваряне на прекъсвача за паралелен ток преходният токов импулс,
на който се подлага задействаният
генератор, да не надвишава 50% от
номиналния ток на генераторите.
Постигането на това критично
изискване ще ограничи упражняваните нива на изравняващи синхронизиращи въртящи моменти, които
възникват в цялата генераторна
система.
Съществуват две форми на синхронизация: синхронизиране на честотната разлика и активна синхронизация по фаза. При използване на
честотната разлика синхронизирането означава постигане на съответствие между напрежението на
входящия генератор и напрежението на шината, а честотата на входящия генератор се регулира до
фиксирана разлика с честотата на
шината. Различните честоти позволяват моментни отклонения в минималния фазов ъгъл и следователно
разлика в потенциалите между източниците.
Когато са синхронизирани, разликата във фазовия ъгъл и следователно напрежението в синхронизиращия
прекъсвач е близо до нула. Когато
източниците не са синхронизирани,
фазовата разлика е голяма и поради
това напрежението в синхронизиращия прекъсвач е голямо. Ако се направи опит за затваряне на
16

прекъсвача в това състояние, ниските импеданси във веригата означават, че протичат много големи и
потенциално увреждащи токове. При
прилагане на синхронизация на честотната разлика ще има редуващи
се моменти на фазиране (синхронизъм) и дефазиране.
При метода за активна синхронизация по фаза (фазово съвпадение)
първоначално има голяма разлика във
фазовия ъгъл между кривите на тока,
но след това разликата намалява и
се поддържа. Това осигурява
продължителен период на синхронизъм.
Тази специфична конфигурация на
синхронизатора чрез управление на
напрежението, честотата и фазовия ъгъл прави този режим на работа възможен. Синхронизаторът анализира изходното напрежение на
генератора и прави корекции на
оборотите на двигателя (чрез регулатора) и управлява автоматичния
стабилизатор на напрежение (AVR),
за да регулира амплитудата на напрежението и фазовия ъгъл с цел
постигане на продължителен синхронизъм. Синхронизаторът става
активен, когато паралелната шина
е захранена и генераторът работи.
Повечето паралелни системи днес
използват синхронизиране по фаза
(активно синхронизиране).
При всяка от описаните по-горе
системи има ограничения за параметрите на диапазона, в който може
да се извърши затваряне. Ако този
прозорец е неправилно зададен, генераторното устройство ще бъде
изложено на „грубо синхронизиране“
– явление, при което има силно напрежение в контактите на синхронизиращия прекъсвач, което е увреждащо както за алтернатора, така и
за двигателя. За да се избегне
дълготрайно прогресивно повреждане на оборудването, се препоръчва
в най-лошия случай преходният ток
да бъде ограничен до 50% от тока
на пълно натоварване на алтернатора.
За да се постигне преходно ниво
на тока, по-малко от 50% в момента на затваряне на синхронизиращия
прекъсвач, е необходимо да се намали степента на несъвпадение на
напрежението и да се гарантира, че

честотната разлика е под 0,1 Hz/s и
че затварянето на прекъсвача се
осъществява в границите на допустимото изравняване на фазовия ъгъл.
Предполага се, че в идеалния случай
трябва да се зададат следните параметри: честота в рамките на 0,1
Hz; скорост на изменение на честотата 0,1 Hz/s; напреженията трябва да съответстват в рамките на
<1%; максимален фазов ъгъл <10%.
Когато се прави синхронизиране
по честотна разлика, скоростта на
двигателя винаги трябва да бъде повисока от честотата на комуналния
ток, така че мощността да тече от
генератора към мрежата, когато се
свържат паралелно. Във всички случаи входящото генераторно напрежение трябва да бъде настроено
равно на или по-високо от напрежението на шината, за да се осигури
експорт на фактор на мощността
при закъснение (kVAr) от генератора. Генераторно напрежение, което
е по-ниско от напрежението на
шината, ще намали силата на магнитното поле и може да доведе до
нестабилност на генератора при
паралелна работа.

Избор на генератор,
който първи да се
присъедини към
паралелната шина
Съществуват две различни системи за първоначално стартиране
на генераторни устройства – с произволен достъп и паралелно свързване към „мъртва“ (неактивна) шина.
При паралелните системи с произволен достъп всички генераторни устройства получават едновременно
команда за старт и независимо едно
от друго достигат стойностите на
своите номинални напрежения и скорост, при които са готови да се
свържат с паралелната шина. Генераторните устройства няма да са
в синхрон едно с друго, така че регулаторите на генераторите трябва да имат някакъв вид арбитражна
схема, позволяваща само един генератор да се свърже към неактивната шина. Поставянето на сензор на
неактивната шина предотвратява
дефазирано включване, след като
вече един генератор спечели арбитража.
брой 2/2018
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големият плюс в полза на произволния достъп е надеждността на системата и способността последователно да осигурява аварийно захранване. Дори ако едно генераторно
устройство е неизправно или е бавно при достигане на нужната скорост, останалите генератори по
никакъв начин не са засегнати и
електрическата система не е компрометирана по никакъв начин.

Съвместими двигатели

При системата за паралелно
свързване с неактивна шина всички
генераторни устройства започват
работа едновременно с изключени
паралелни прекъсвачи и възбудителни вериги. Това позволява генераторните устройства да бъдат свързани паралелно, без да са синхронизирани, защото не се генерира напрежение.
След като двигателите достигнат предварително зададена скорост, управленията на генератора
се включват и увеличават нивата на
възбуждане. Това води до натрупване на напрежение в шината и принуждава генераторите да се синхронизират един с друг. Има вариант на
този метод, при който генераторните устройства започват работа
с отворени паралелни прекъсвачи и
ги затварят след това, когато стартерът на двигателя се изключи.
Друг термин, описващ същия алгоритъм, е възбудително паралелно
свързване. Все пак стационарен алтернатор, свързан към шината, на
практика действа като късо съединение, което потенциално компрометира цялата система. За изключване на алтернатора е необходимо
средство за неговото локализиране.
Всяка от системите има своите
предимства и недостатъци. Тъй
18

като при паралелното свързване към
неактивна шина няма нужда от арбитраж или синхронизиране на множество генераторни устройства,
то този начин на паралелно свързване може да доведе до шина, сравнително бързо постигаща номиналните скорост и напрежение. Освен
това то осигурява възможност за
магнетизиране на система, която
има няколко трансформатора с големи товарни токове и намалява
стресовото натоварване на алтернатора от големи трансформатори
по време на стартиране. Тази система обаче се счита за по-малко
стабилен метод за паралелно
свързване, тъй като всеки генератор представлява самостоятелна
точка за потенциално възникване на
неизправност. Грешка в управлението или възбуждането на дадено генераторно устройство може да компрометира цялата система, ако няма
датчик, който да установи дали
дадено устройство стартира трудно или е повредено и да го извади от
употреба, като го обяви за неизправно и отвори прекъсвача му.
Повечето от паралелно свързаните генераторни агрегати, които са
в експлоатация днес, използват произволен достъп за синхронизиране и
свързване към паралелна шина. Най-

Действителната мощност (kW),
осигурена от генераторно устройство, работещо паралелно с други,
е пряка функция на действителната
мощност на двигателя. Съвместимите двигатели споделят товара
почти равномерно при всички нива на
натоварване, докато работят при
равновесни нива на товар и при преходни условия на натоварване.
Ако несъвместими двигатели са
свързани паралелно, то могат да
възникнат проблеми със споделянето на товара, особено при прилагане или отхвърляне на натоварване на
големи стъпки. Когато дадени натоварвания се приложат към генераторно устройство, особено с големи стъпки, честотата пада, докато
регулаторът на двигателя успее да
подаде повече гориво в двигателя, за
да се върне обратно към номиналната си скорост (честота). Стойностите на спадането на скоростта и
времето за възстановяването й са
функция на: инерцията на въртящите се компоненти; колко бързо управляващите системи и системите за
всмукване на въздух могат да увеличат дебита на горивото в двигателя.
Активното разпределение на натоварването при преходни условия
зависи от динамичната реакция на
паралелно свързаните двигатели.
По-малките двигатели са склонни да
реагират по-бързо поради по-леките
си компоненти, особено газотурбинните нагнетатели, и в случай на
прилагане на натоварване с голяма
стъпка върху система с неефективни генераторни устройства може да
възникне степен на дисбаланс между тях. Това не е пагубно и може
бързо да бъде преодоляно от управляващата система и системата за
брой 2/2018
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разпределение на товара. Генераторните устройства не могат да
бъдат сериозно претоварени, тъй
като максималното натоварване,
което може да бъде осигурено от
произволен генератор, е мощността при спиране на горивото (fuel stop
power).
Трябва да се има предвид, че при
по-ниски нива на изменение в натоварването преходните стойности
на напрежението и честотата са пониски и времето за възстановяване
ще бъде по-кратко. По този начин
чрез добавяне и премахване на натоварване с по-малки стъпки може да
се преодолеят различните преходни
характеристики на отделните машини.
По принцип, съвместими двигатели са тези, които притежават подобна способност за споделяне на
товари и сходни преходни характеристики, достатъчни да посрещнат
нуждите от натоварване. Трябва да
се внимава, когато се обмисля паралелно свързване на генераторни устройства с различни системи за
управление, тъй като предположени-
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ята за сходство може да не са валидни.

Фактори, влияещи за
разпределяне на
натоварването
Когато едно генераторно устройство работи в паралелна конфигурация, изходните стойности на напрежение и честота на генераторните
агрегати са еднакви, когато са
свързани към една и съща шина. Следователно, системите за управление
на генераторните устройства не
могат просто да следят напрежението и честотата на шината като
отправна точка за поддържане на
еднакви равнища на изхода, както
правят, когато се експлоатират
изолирано едно от друго.
Ако например едно генераторно
устройство работи с по-високо ниво
на възбуждане от другите устройства, реактивният товар няма да се
разпределя равномерно – това ще се
докаже от генераторите, работещи
при различни фактори на мощността и натоварващи токове. По същия
начин, ако генераторното устрой-

ство е регулирано с различни настройки на скоростта от останалите, въпреки че неговата честота
ще бъде същата, то няма да разпределя правилно натоварването с другите генераторни устройства в
системата. Всеки генератор в системата винаги има две активни
системи за управление: система за
управление на възбуждането, регулираща напрежението, и система за
управление на горивото, регулираща
оборотите на двигателя.
Реалното споделяне на мощността (изразено в kW или товар при
коефициент на мощността единица)
зависи от настройките на скоростта и контрола на дебита на горивото между генераторните устройства, базиран на процентното натоварване в kW. Реактивната мощност (изразена като kVAr или нулев
коефициент на мощността) се определя главно от настройката на напрежението и управлението на
възбудителната система, което
зависи от процента на kVAr натоварването между генераторните устройства.
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Нов 9,3-литров двигател ot Caterpillar
Caterpillar разширява гамата си от индустриални двигатели, отговарящи
на стандарта ЕТАП V EU (U.S. EPA TIER 4 FINAL) с нов 9,3-литров двигател
За да отговори глобално на разнообразните изисквания за емисиите на извънпътната техника, Caterpillar възприе ориентиран към потребителя подход при разработването на новия индустриален двигател
Cat C9.3B. Нашите потребители очакват
надеждност и издръжливост, но се нуждаят от по-прост и лек агрегат с повече
мощност - и ние им го предлагаме.
6-цилиндровият 9,3-литров двигател използва нова горивна система Common Rail
с впръскване под високо налягане и опростени системи за въздух, електрозахранване и третиране на отработените газове
и доставя до 340 kW мощност и 2088 Nm
въртящ момент от продукт, който е с почти 140 kg по-лек от своя предшественик.
Тези промени ще донесат редица ползи
за потребителите, между които: повишена производителност, по-добра консумация
на гориво и изключителна надеждност на
стартиране в студени климатични условия.
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Тези значителни подобрения на системата, които осигуряват добавена стойност за клиентите, надграждат качествата на двигателния агрегат, пуснат на пазара през 2011 г., от който са произведени
над 46 000 броя, навъртели над 150 млн. работни часа в практиката. Разполагайки с
доказан и надежден двигателен агрегат и
DPF решение (филтър за прахови частици),
с цел да удовлетвори търсенето на потребителите в строителния бранш, нуждаещи се от съвместимост със стандарта
EU ЕТАП V, Caterpillar насочва вниманието
си към опростяване на конструкцията и подобряване на ефективността.
Размерът на системата за третиране на отработените газове е намален с
39% спрямо предходната, а потребителите могат също да поръчат монтирана към
двигателя система за третиране (EMAT),
както и цялостни индустриални двигателни системи (IPU) директно от завода.

За по-специфични приложения се предлага и система за третиране на отработените газове с отдалечен монтаж, която изисква допълнително само окабеляване, охлаждаща течност и DEF течност.
Производството на двигателя ще започне през първото тримесечие на 2018
г., което ще позволи на Caterpillar да посрещне нуждите на потребителите, изискващи съответствие с ЕТАП V.
Елтрак България е официален дилър на
двигатели и генератори Caterpillar за България. Новият индустриален двигател Cat
C9.3B ще бъде наличен за покупка през второто тримесечие на 2018.
За повече информация относно предлагани модели двигатели посетете нашия
сайт: www.eltrakbulgaria.com
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К

огенерацията за производство на топлинна и електрическа
енергия придобива все по-голямо
значение заради увеличаващото се
въздействие на енергоконсумацията
върху околната среда. Енергийната
парадигма се измества от „осигуряване на повече енергия“ към „по-разумно енергопотребление“ и когенерацията може да спомогне за осъществяването на този преход. Първичната консумация на енергия не трябва да нараства, докато при крайното потребление все още може да се
очаква ръст. Това може да се постигне чрез повишаване на енергийната
ефективност на съществуващите
електроцентрали посредством внедряване на когенерация.
Системите за когенерация могат
да се основават не само на електрически, но и на топлинни и парни
мрежи и газопроводи. В зависимост
от оптималното крайно оползотворяване на топлина тези системи
могат да бъдат широкообхватни или
по-малки (локални), изградени поотделно или свързани в мрежи. Споделянето на енергия между различни
потребители от една и съща производствена група предлага много
възможности по отношение управление на търсенето и минимизиране на
разходите. Това може да бъде подпомогнато от иновации в интелигентното отчитане, както и от нови
инструменти и технологии за управление на умни електроразпределителни мрежи. Основните видове
когенерационни системи се основават на парни или газови турбини,
бутални двигатели, горивни клетки
и ядрена енергия.

Ползи и
предизвикателства
В сравнение с другите източници
на енергия ядрените централи имат
по-висока топлинна ефективност и
оказват по-малко въздействие върху
околната среда. Основните ползи от
съоръженията за генериране на ядрена енергия са това, че през жизнения им цикъл се отделят много
ниски нива на емисии на парникови
газове и че от малко суровина могат
да се получат огромни количества
22

енергия. Ядрените централи също
така заемат по-малко пространство
в сравнение с топлоцентрали или
централи с газови турбини за същия
добив на електроенергия.
Въпреки че системите за когенерация с ядрена енергия имат някои
предимства, пред по-широкото им
приложение има няколко предизвикателства. Първото е, че ядрените
централи са по-скъпи за изграждане
и поддръжка, отколкото топлоелектроцентралите. Освен това генерираните вследствие на експлоатацията им отпадъци са вредни и следва
да бъдат съхранявани внимателно и
безопасно за дълги периоди от време. Тъй като горивото е радиоактивно, конструкцията на реактора е
много скъпа и са необходими няколко нива на защита.
Топлинната енергия от ядрените
централи може да бъде използвана
например в производството на
стъкло и цимент, за термохимично
получаване на водород, електролиза
на пара, реформинг на метан, в нефтохимическата промишленост при
рафинирането на петрол и производството на нефт от шисти и биту-

минозни пясъци. Потенциални приложения са и целулозно-хартиената
индустрия, централизираното отопление и обезсоляването на морска
вода.
Изискването за температурата
на топлинния източник варира в
широки граници в зависимост от
конкретния процес. В нискотемпературния диапазон са централизираното подгряване на вода или пара (80150°C) и обезсоляването на морска
вода. Голям брой потенциални приложения съществува за среднотемпературния диапазон. Към момента
най-същественото приложение на
когенерация с ядрена енергия е интензивното доставяне на пара за
екстракция на битум от битуминозни пясъци. Такава инсталация има в
Албърта, Канада, където се намират
вторите по големина нефтени залежи след Саудитска Арабия. За да се
извлече битумът от дълбоки пясъчни отлагания, са необходими значителни дебити пара под високо налягане (400°C). Допълнителни количества енергия са нужни за модифицирането на битума до синтетичен
суров петрол като готова суровина
брой 2/2018
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за рафинериите. Понастоящем индустрията използва природен газ като
първичен източник на енергия за
производството на петрол от битуминозни пясъци.
Високотемпературната топлинна енергия обикновено е необходима
в нефтохимическата индустрия,
стоманопроизводството и получаването на водород, който намира приложение за синтез на амоняк и метанол, хидрогазификация, синтез на
въглеводороди по метода на ФишерТропш, както и като гориво за генератори и автомобили с горивна клетка.
Ядрените централи поддържат
когенерацията в изброените процеси като осигуряват част или цялата необходима за провеждането им
топлинна енергия и допълнителна
електроенергия. В сравнение с едноцелевото производство на енергия,
когенерацията с ядрена енергия
може да доведе до реализирането на
някои значителни ползи, например
редуцирана или нулева употреба на
енергия от изкопаеми горива, намалени или нулеви емисии на въглероден диоксид, по-голяма обща топлинЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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на ефективност чрез оползотворяване на нискотемпературната или
отпадната топлина от ядрените
централи, и по-ниски комбинирани
разходи за производство на енергия
и ограничени въздействия върху околната среда.

Основни приложения
Техническата възможност за използването на ядрени топлинни източници за централно отопление или
индустриални процеси съществува
още от самото разработване на
технологията. Все още обаче не се
наблюдава съществено навлизане на
такива решения на пазара. Потенциалът за това зависи предимно от
това къде и по какъв начин ядрените реактори биха могли да отговорят на търсенето на топлинна енергия.
Когенерационните ядрени централи са една от възможностите за
осигуряване на централно отопление. Когато става дума за средни до
големи ядрени реактори, поради ограничените изисквания на топлинния
пазар и относително ниските товари електрическата енергия е воде-

щият продукт, а отоплителната
енергия е само малък дял от общото генерирано количество енергия.
В повечето случаи тези реактори,
включително местоположението им,
са оптимизирани за условията на
електроенергийния пазар, а отделената топлинна енергия се смята за
страничен продукт. Ако такива централи са разположени в достатъчна близост до населени места в
студени климатични региони, те
могат да се използват и за нуждите
на централното отопление. Това
вече е прилагано в България, Русия,
Украйна, Чехия, Словакия, Унгария и
Швейцария, като се използват до 100
MW топлинна енергия на централа.
За малки когенерационни реактори с мощности до 150 или 300 MWe
делът на използваната за централно отопление топлинна енергия може
да е по-голям. В повечето случаи
обаче, поради икономически причини,
при нормален експлоатационен режим електроенергията продължава
да бъде основният продукт. Областта на приложение на тези реактори е подобна на случая със средните
до големи когенерационни реактори.
23
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В допълнение, те могат да се използват и за специфични цели например
за осигуряване на енергия за концентрирани товари в отдалечени райони със студен климат.
Прилагането на генериращи само
топлинна енергия реактори също е
вариант. Такива съоръжения обаче са
внедрени в много малък мащаб под
формата на експериментални или
демонстрационни проекти. Тези реактори се проектират за разполагане в гъстонаселени места или в
много голяма близост до тях, така
че разходите за топлопренос и разпределение да са минимални. Постигането на икономическа конкурентоспособност обаче е трудно, поради относително ниските необходими товари, освен в определени отдалечени локации, където цените на
изкопаемите горива са много високи, а зимата е студена и продължителна.
Характеристиките на пазара за
процесна топлинна енергия са
съвсем различни от тези за централно отопление, макар и да съществуват някои общи изисквания, предимно по отношение на минималните
разстояния за топлопренос. Индустриалните потребители на процесна топлина обаче могат да бъдат
разположени извън гъстонаселените
24

региони. Много от тях, най-вече
големите консуматори, се намират
извън урбанизираните зони и обикновено на значителни разстояния от
тях. Това прави съвместното разполагане на ядрени реактори и индустриални потребители на процесна
топлина не само възможно, но дори
желателно с цел драстично намаляване или елиминиране на разходите
за пренос на енергия.
Обичайният подход при големи
реактори е да се изградят няколко
станции. Когато се използват в
когенерационен режим, електроенергията винаги е основният продукт.
Следователно такива инсталации
трябва да са интегрирани в електроразпределителната система и да
са оптимизирани за производството
на електрическа енергия. За реактори със средни и големи размери, и
най-вече за много малки реактори,
делът генерирана процесна топлина
може да е по-голям, като топлинната енергия може да стане дори и
първичен продукт. Това ще повлияе
върху критериите за оптимизация на
инсталациите и може дори да се
превърне в по-атрактивно решение
за потенциалните потребители на
процесна топлина.
Към момента няколко когенрационни ядрени централи доставят

процесна топлина за индустриални
потребители, като най-големите
реализирани проекти са в Канада и
Казахстан. Съществува и вариант
реактори, които понастоящем се
използват за генериране на електроенергия, да бъдат адаптирани за
когенерация. Това би било рентабилно при наличието на голям консуматор на процесна топлина в близост
до централата. Разбира се, това
решение ще изисква допълнителни
разходи, които трябва да бъдат
оправдани при анализа на разходите
и ползите. Изграждането на нова
ядрена когенерационна централа до
съществуващ индустриален консуматор има по-добри перспективи.
Още по-ефективно би било планирането, проектирането, изграждането
и експлоатацията на когенерационната централа и промишлената
инсталация като цялостен интегриран комплекс.
Съвременните и усъвършенствани реактори с лека или тежка вода
предоставят топлина в нискотемпературния диапазон, която може да
бъде оползотворена в редица индустриални процеси. Сред тях е обезсоляването на морска вода, което засега се счита за най-перспективното приложение. Други видове реактори, например бързите реактори,
охлаждани с течен метал, и високотемпературните реактори с газово
охлаждане също предоставят нискотемпературна процесна топлина, но
могат да покрият и по-високотемпературни диапазони. За да навлязат
тези реактори на пазара обаче, е
необходима съществена научна и
развойна дейност. В случай че достигнат икономическа конкурентоспособност, потенциалът им изглежда обещаващ в средно- до дългосрочен план, особено за високотемпературни индустриални приложения.
До момента за търговски и промишлени цели не са прилагани ядрени реактори, генериращи единствено топлинна енергия. Според редица
проучвания технологията може да е
рентабилна, но това все още не е
доказано на практика. Потенциалният пазар на такива реактори би бил
ограничен до такива с много малки
размери, и с топлинна мощност под
500 MW.
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Е

дин от най-належащите бъдещи въпроси се очаква да е оптимизирането на потреблението на енергия в сградния сектор. За да се постигнат поставените в Протокола
от Киото цели, е необходим цялостен преход по отношение на енергопотреблението в домакинствата.
Масово трябва да се премине към използването на екологосъобразни
отоплителни системи, чиято употреба ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Едно от
най-обещаващите решения за декарбонизация на жилищното отопление
са хибридните термопомпи.
Под хибридна термопомпена система се разбира: електрическа термопомпа въздух-вода или земя-вода,
комбинирана с газов котел; механизъм за подаване на топлинната
енергия към съществуваща топлоразпределителна система; и специална система за управление, която
да превключва между двата източника. На пазара се предлагат два
вида решения – пакет хибридна термопомпа, включващ термопомпен
агрегат, газов котел и интелигентен контролер, и допълнителна хибридна термопомпа с интелигентен
контролер, която се инсталира към
съществуващ газов котел.
Хибридната термопомпена система може да отговори на изискванията за цялостно отопление и подгряване на вода на всяко домакинство. Котелът се използва за достигане на по-високи температури за
получаване на битова гореща вода,
докато термопомпата може да осигури нискотемпературно отопление
при намалени разходи и значително
по-ниско енергопотребление. Благодарение на превключването между
двата топлоизточника, интелигентните хибридни термопомпени системи могат да спомогнат за оптимизиране на експлоатационните
разходи, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на
емисиите на въглероден диоксид.

Стандартни
термопомпи
Чрез термопомпата се осъществява пренос от нискотемперату26

рен източник, например околния
въздух, вода, земната повърхност
или отпадна топлина, съпроводен с
повишаване на температурата до
подходяща за използване стойност.
Повечето термопомпи използват
механичен цикъл за сгъстяване на
парите, осъществяващ се чрез задвижван от електродвигател компресор. Функционирането им се основава на фактите, че:
n когато едно вещество се изпарява, то поглъща голямо количество
енергия, която се отделя при кондензация.
n температурата на кипене на една
течност се повишава с увелича-

ване на налягането на околната
среда.
n количеството енергия, необходимо за осъществяването топлопреноса, е относително малко в
сравнение с общото количество
пренесена енергия.
Стандартните термопомпи работят на принципа на последователно изпарение и кондензация на хладилен агент. Основните им компоненти включват изпарител, компресор, кондензатор, разширителен
клапан и хладилен агент, например
R410A. Стандартните термопомпи
могат ефективно да осигурят температура на водата до 55°C. Произброй 2/2018
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водителността на термопомпата в
установен режим се измерва чрез
коефициента на полезно действие,
който е съотношението между топлинния капацитет и реалната мощност на агрегата. Коефициентът на
полезно действие се измерва по
отношение на доставена електрическа енергия.
Коефициентът на сезонна енергийна ефективност при отопление е
мярка за осреднената производителност при определен товаров профил,
проектиран така, че да е представителен за действителната експлоатация. Той се измерва по отношение на първичната енергия (преди да
са възникнали загуби от преобразуване или разпределение), което позволява сравнението на отделните
технологии, използващи различни
енергийни източници.
Производителността на термопомпата е ограничена от източника и крайните температури, които
съответно трябва да са възможно
най-високи или ниски, за да се сведе
до минимум температурната разлика, която термопомпата трябва да
предостави. Например термопомпа,
използваща земната повърхност (която има по-висока средна температура от тази на въздуха през зимата) като източник, осигурявайки
топлинна енергия с температура
35°C за подово отопление, ще има повисока ефективност от такава,
използваща околния въздух като източник за постигане на температура от 55°C.

Хибридни термопомпи
Хибридните помпи обикновено
работят по два начина. В баланси-
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ращ режим котелът се включва с
допълнителна отоплителна мощност и подпомага термопомпата
при определена температурна
стойност. Тази температурна точка е температурата, под която
термопомпата не може да отговори на топлинния товар. Под тази
точка са възможни два работни
режима – термопомпата може да
продължи да работи паралелно с
котела или термопомпата може да
бъде изключена, а котелът да поеме
цялото натоварване. Равновесието
се измества спрямо капацитета и
размера на термопомпата. В допълнение, потребителите могат до
определена степен да избират равновесната температурна точка.
Интелигентните контролери могат да бъдат настроени да изпълняват широка гама от функции,
включително оптимизиране на оперативните разходи, повишаване на
енергийната ефективност, намаляване на емисиите или управление на
термопомпата от комунално дружество с цел регулиране на търсенето на база метеорологичните условия например.
Тъй като по същността си „хибридни“ означава две различни системи, работещи съвместно, като хибридни продукти се предлагат и някои други технологии. Такива са например съчетание от соларна система и котел, две отделни термопомпи, и термопомпи и маслени котли.
Хибридните термопомпи могат
да бъдат моноблокови или разделни.
При моноблоковите решения термопомпата е единичен агрегат, който
обикновено се монтира отвън. Топлинната енергия се пренася към

вътрешността на сградата чрез
вода, съдържаща гликол, който я
предпазва от замръзване. При разделните хибридни системи термопомпата се състои от две части –
външен агрегат, включващ топлообменник и компресор, и вътрешен
агрегат (вътрешен топлообменник). Между двете части циркулира
хладилен агент. Някои от вътрешните елементи могат да бъдат инсталирани в един корпус.
Някои производители препоръчват в системата да се добави и буферен резервоар за съхранение на
топлинната енергия, който позволява разделянето на доставката на
топлина от термопомпата и необходимата за отоплителната система енергия. Буферният резервоар
може да се използва за осигуряване
на минимален дебит през термопомпата, свеждане на продължителността на циклите до минимум или за
топлоподаване при повреда на термопомпата.
Буферният резервоар може да е
свързан към термопомпената система успоредно или последователно. Ако се прилага последователно
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свързване, резервоарът обикновено
се добавя в направление на движението към термопомпата, за да се
избегне забавянето на топлоподаването при необходимост.

Управление на
хибридните термопомпи
Интелигентните контролери в
хибридните системи позволяват
превключване между термопомпата
и котела с цел оптимизация въз основа на редица фактори. В идеалния
случай би трябвало да е възможно да
се зададат цената на горивото,
коефициентите на преобразуване на
въглеродния диоксид и ефективността на алтернативния топлоизточник. Също така следва да е налице и
функция за компенсация на метеорологичните условия и натоварването.
В повечето случаи е възможно да
бъде зададена плаваща (променлива)
точка, характеризираща се с найниските разходи, най-ниските емисии и най-малкото енергопотребление.
Контролерът може да предлага и
Wi-Fi свързаност със смарт функции, включително двупосочна комуникация, позволяваща външно управление на системата. За в бъдеще
тази функция може да бъде използвана от комуналните дружества за
управление на търсенето. Не всички предлагани на пазара контроле28

ри предлагат такова ниво на функционалност.
Системата за управление обикновено е съвместима с обикновен двуканален контролер и може да се
свърже със съществуващите отоплителни решения на клиента и контролер за гореща вода.
Максималната температура, осигурявана от термопомпения компонент на битова хибридна система
обикновено, е в границите до 55°C.
Въпреки че тези високи температури са действително постижими,
много по-разпространена практика
е термопомпеният компонент да
работи за ниски температури, осигурявайки непрекъснат нискотемпературен основен товар, докато котелът осигурява високотемпературно отопление (когато е необходимо) и битова гореща вода.

Предимства
Благодарение на гъвкавостта и
наличните на пазара комбинации
битовите хибридни термопомпи
могат да намерят приложение както в новопостроени сгради, така и
при модернизация на съществуващи.
Според пазарните анализатори найголемият потенциал на хибридните
системи е именно при ретрофит
приложения. Технологията може да
осигури връзката между широко разпространените газови котли и изис-

кването за преход към използване на
нисковъглеродно електрическо отопление.
Приложенията на търговки достъпните на пазара битови хибридни
термопомпи варират. Някои производители специфицират, че хибридните им решения са подходящи за малки домакинства като заместител на
самостоятелен газов котел или като
добавка към такъв с достатъчен
остатъчен експлоатационен живот.
Други определят като целеви пазар
по-старите сгради с големи топлинни товари и инсталирани високотемпературни радиатори. Хибридните
системи намират приложение и в
енергийно ефективните сгради, за
които обикновено се търси решение
с по-ниски инвестиционни разходи от
тези за стандартна електрическа
термопомпа.
Тъй като котелът може да отговори на необходимостта от високотемпературно отопление и осигуряването на гореща вода, в някои случаи съществуващата топлоразпределителна система може да остане
непроменена. Тогава обаче приносът
на термопомпата няма да е оптимален. Модифицирането на някои от
ключовите елементи (например радиаторите) ще позволи отопление
на помещенията при по-ниски температури. По този начин термопомпата ще осигурява по-голям дял от
топлинния товар и ще увеличи до
максимум ефективността на системата.
Сред предимствата на пакетните решения е гарантираната ефективност на системата, тъй като
всички компоненти са изработени
от един производител. Освен това
те се инсталират по-лесно и са покомпактни. Като недостатък могат
да се посочат по-високите капиталови разходи, които се дължат на
това, че пакетът включва и газов
котел.
Допълнителните хибридни термопомпи могат да бъдат монтирани
към всеки съществуващ котел, но
ефективността на системата не
може да бъде гарантирана. Също
така в тези случаи могат да възникнат проблеми, свързани със съвместимостта на термопомпата с котела и системата за управление.
брой 2/2018
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Учени от Австралия
разработиха първата
протонна батерия
У

чени от Кралския технологичен институт в Мелбърн (RMIT)
създадоха първата в света презареждаща се протонна батерия,
като постижението се смята за
ключова стъпка в прехода към поевтини и екологосъобразни решения за съхранение на енергия. Потенциалните приложения на протонната батерия включват съхранение на електрическа енергия от
битови фотоволтаични инсталации, а след някои модификации решението може да се използва и за
средно по мащаб съхранение на
електроенергия в разпределителните мрежи, както и за захранване на електромобили.
Работещият прототип на протонната батерия се състои от
въглероден електрод, служещ за
съхранението на водород, и горивна клетка с обратно действие (реверсивна) за генериране на електроенергия. Именно на въглеродния
електрод и на протоните във водата се дължат екологичните,
енергийните и потенциално икономическите ползи на батерията,
подчертава изследователят професор Джон Андрюс.
„За да се редуцират емисиите на
парникови газове и да се ограничат
климатичните изменения, светът
преминава към използването на все
повече възобновяема енергия. Имайки предвид вариращия характер на
възобновяемата енергия, необходимостта от рентабилни решения за
съхранение на енергия също ще нараства бързо. Протонната батерия е една от възможните алтернативи за посрещане на тези огромни нужди. Функциониращите на
база протони батерии имат потенциала да бъдат по-икономически
изгодни, отколкото използването
30

на литиеви йони. Въглеродът, който е основната суровина за създаването на нашата батерия, е достъпен в изобилие и е евтин в сравнение с металхидридните сплави и
лития за производството на презареждащи се литиево-йонни батерии“, обяснява Андрюс.
По време на зареждане въглеродът
в електрода се свързва с протоните, получени при разделянето на
водни молекули с помощта на електрони от захранването. Протоните се отделят повторно и се
връщат към реверсивната горивна
клетка, образувайки вода с кислорода от въздуха, като така се генерира електроенергия. Последните
резултати от експериментите на
изследователите показват, че малката протонна батерия с активна
вътрешна повърхност от само 5,5
кв. см може да съхранява толкова
енергия за единица маса, колкото
предлаганите на пазара литиевойонни батерии. Максималното измерено напрежение е 1,2 V. Батерията не отделя емисии на въглероден диоксид и може да се използва за съхранение на електроенергия,
генерирана от възобновяеми енер-

гийни източници. В бъдеще учените от RMIT ще съсредоточат усилията си върху оптимизирането на
батерията и подобряване на енергийната плътност.
Преди няколко години научният
екип демонстрира, че е възможно
създаването на протонна батерия
с електрод от метална сплав за
съхранение на водород, но реверсивността и възможността за
презареждане са прекалено ниски.
Също така, използваната тогава
сплав съдържа редкоземни елементи, което я прави тежка и скъпа.
Според Андрюс предлагането на
протонната батерия на пазара
може да стартира в следващите
5 до 10 години. „Когато стане
налична в търговската мрежа, батерията ще е конкуренция на Tesla
Powerwall и се надяваме, че ще
може да намери приложения от
мащаба на най-голямата в света
литиево-йонна батерия, която се
намира в Южна Австралия и има
капацитета да захрани 30 000
домакинства в продължение на
един час в случай на отказ на електроразпределителната мрежа“,
допълва Андрюс.
брой 2/2018
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Иновативна система
генерира енергия от
температурни флуктуации
Е

кип от Масачузетския технологичен институт (MIT) разработи
иновативен начин за превръщане на
температурните флуктуации в електрическа енергия. Вместо да изисква два източника на топлинна енергия с различна температура, новата
система използва денонощните изменения в температурата на околната среда. Новото устройство,
наречено топлинен резонатор, може
да осигури непрекъсната работа в
продължение на години например на
дистанционни сензорни системи, без
да е необходимо използването на друго захранване или батерии, твърдят
учените от MIT.
Макар и генерираните досега
мощности от новата система да са
скромни, предимството на топлинния резонатор е, че не изисква пряка
слънчева светлина. Това означава, че
устройството не се влияе от краткосрочни изменения в облачността,
параметрите на вятъра или други
условия на околната среда и че то
може да бъде разположено практически навсякъде, дори под соларен
панел. Поглъщайки отпадната топлина от панела, системата дори ще
повиши ефективността му.
Топлинният резонатор надминава
по производителност подобно оразмерен пироелектричен материал
почти три пъти по отношение на
генерирана мощност на единица
площ. Учените от MIT разбират, че
за да се генерира електроенергия от
температурните цикли, е необходим
материал с оптимизирана топлинна
ефузия – свойство, което описва
колко лесно един материал поглъща
или отделя топлина от заобикалящата го среда. Топлинната ефузия съчетава свойствата топлопроводимост (колко бързо топлината се
разпространява през даден материЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ал) и топлинен капацитет (колко
топлинна енергия може да задържи
определен обем от материала). В
повечето случаи, ако една от тези
характеристики е с висока стойност, то другата е с ниска. Керамиката например има висок топлинен
капацитет, но ниска топлопроводимост.
За да се справи с това предизвикателство, екипът създава специална комбинация от материали. Основната структура е изградена от метална пяна, направена от мед и никел, която е покрита със слой графен,
осигуряващ още по-висока топлопроводимост. Пяната е напоена с вид
восък, наречен октадекан, който изменя фазовото си състояние между
твърдо вещество и течност в определен температурен диапазон, избран
за конкретно приложение.
При тестването на проба от
материала е установено, че в отговор на денонощна температурна
разлика от само 10°C материалът
генерира 350 миливолта потенциал
и 1,3 миливата мощност – достатъчно за захранване на прости малки
сензори за следене на показателите
на околната среда или комуникационни системи.
Всъщност, едната страна на устройството улавя топлинната енергия, която впоследствие бавно се
отделя от другата страна. Тази
постоянна разлика между двете половини на системата може да се
оползотвори чрез конвенционални
термоелектрици. Комбинацията от
метална пяна, графен и октадекан,
превръща системата в материала с
най-висока топлинна ефузия, познат
в литературата досега, коментира
професорът по химично инженерство
в MIT Майкъл Страно.
Въпреки че първоначалните тестове са осъществени на база 24-

часовия температурен цикъл на околния въздух, чрез регулиране на свойствата на материала могат да се
оползотворят и други температурни изменения, например топлината
от циклите на двигателя в хладилник или от машините в индустриалните предприятия.
Проучването частично е финансирано чрез субсидия от Научно-технологичния университет „Крал Абдула“ (KAUST) в Саудитска Арабия,
където се надяват да използват
системата за захранване на мрежи
от сензори, следящи условията например в сондажи за нефт и газ.
Такива системи могат да осигурят и захранване с ниска мощност,
но с голяма продължителност на
устройства, изследващи отдалечени райони, включително и други планети, коментира съавторът в новото проучване и постдокторант в MIT
Владимир Коман.
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