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накратко
Енергийната борса започна търговия с електроенергия в рамките на деня
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира успешно
реалната работа на пазарен сегмент „в рамките на деня“ на 11 април т.
г. Системата поддържа 24-часова търговия, която позволява подаването
на оферти до 60 минути преди началото на доставката. Минималното
количество електроенергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса,
а най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.
„Производителите, включително тези от възобновяеми източници,
търговците и консуматорите ще могат да се възползват от този нов
пазарен сегмент, тъй като възможностите за търговия се доближават
максимално до часа на физическа доставка. Това ще намали разходите за
балансиране на търговските участници, поради оптимизиране на портфолиото им“, коментира изпълнителният директор на БНЕБ Константин
Константинов.
Според БНЕБ търговията „в рамките на деня“ създава предпоставка за
пълна либерализация на електроенергийния пазар и дава възможност за
успешното включване на България в пазарното обединение на европейски
пазари, целящо отпадането на бариерите пред трансграничната търговия
на електрическа енергия.

ВЕИ с над 18% дял в крайното енергийно потребление на България
Делът на възобновяемите енергийни източници в крайната енергоконсумация на България вече достига 18,2%, съобщи председателят на КЕВР доц.
Иван Иванов на конференцията „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към
чиста енергия“, организирана от Българската фотоволтаична асоциация
(БФА) в рамките на официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС. На събитието, което се състоя на 20 април т. г.,
присъстваха ключови представители на властта и индустрията.
От представената от Иванов статистика стана ясно, че страната ни
разполага със 701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител
вятър, 1043 МВт - от слънце, 3204 МВт - от вода и 78 МВт - от биомаса.
Така делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 МВт е около 43%.

ЧЕЗ инвестира 4,5 млн. лв. в реконструкция на подстанция в София
ЧЕЗ Разпределение България стартира един от най-големите си проекти
през т. г. – реконструкцията на подстанция „Фестивална“ в София. Тя обслужва 40 хил. потребители в кварталите „Младост“ 1 и 2, „Дружба“ 1 и 2,
„Гара Искър“, „Горубляне“, „Полигона“, както и потребителите в района на
7-и километър. Проектът на стойност 4,5 млн. лв. се очаква да приключи
през 2019 г. Въз основа на одобрен инвестиционен проект и вече получено
разрешение за строеж, в подстанцията ще бъдат реконструирани разпределителни уредби средно напрежение, ще бъдат извършени демонтаж на
съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване.
Изпълнението на ремонтните дейности ще подобри качеството и сигурността на електрозахранването на голяма част от София, поясниха от
ЧЕЗ, и също така ще осигури възможност за присъединяване на нови клиенти в източните райони на столицата.

Министерството на енергетиката ще оптимизира дейностите в Мини Марица-изток
Министерството на енергетиката и Мини Марица-изток ще търсят
възможности за оптимизиране на дейностите в дружеството. Това стана
ясно по време на посещение на министъра на енергетиката Теменужка
Петкова в предприятието и разговори с работещите там. По време на
визитата си Петкова разгледа обновени и нерехабилитирани багери и увери
миньорите, че изпълнението на дейностите по модернизация ще продължи.
Освен това бе съобщено, че Минпроект ще изготви анализ за текущото
състояние на Мини Марица-изток, въз основа на който ще се търси възможност за допълнително оптимизиране на дейностите, включително и за
ръст на инвестициите в техника.
„Миньорите са гръбнакът на енергийната система на България и ви
благодаря за вашия професионализъм и отговорна работа. Работните заплати в дружеството са увеличени от началото на годината, приходите
през 2017 г. бележат ръст с 56 млн. лв. и дружеството отбелязва печалба
в размер на 7 млн. лв. Това е доказателство, че компанията се развива
успешно и стабилно“, подчерта министър Петкова.
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фирмена публикация

VX25 - перфектната система
След пет години усилена разработка Ритал представи за първи
път своята нова платформа VX25 в тазгодишното издание на
Хановерския индустриален панаир. Това е първата система
стоящи шкафове, която е напълно разработена в отговор на
изискванията за увеличаване на производителността в производството на контролни и комутационни апарати и оптимизиране
на веригата на стойността съгласно стандартите на Industry
4.0. С мотото "System perfection" Ритал обещава гигантски индустриален скок, възможен благодарение на задълбочения опит и
интензивния диалог с клиентите. VX25 предлага отлично качество, намалена сложност и спестяване на време, както и безопасно сглобяване. Повече от 25 регистрирани патента в процеса на проектиране доказват високото ниво на тази иновация.

Как може най-доброто да се направи
още по-добро?
Това е въпросът, който Ритал си задава, когато започва разработването на нова система за стоящи шкафове. "Пазарът се
нуждае от шкаф, при който са редуцирани разходите за проектиране и монтаж и е намалена сложността. Шкаф, който намира
своето място като самостоятелен и пълноценен модул в условията на нарастваща дигитализация. Новата система на Ритал вече
е на 100 процента съвместима с идеологията на Industry 4.0. С
комбинацията от реален шкаф и негов дигитален двойник новото
решение ще отговаря на всички бъдещи потребности от цифровизация - от онлайн конфигурация и проектиране до монтаж, автоматизация, логистика и поддръжка", коментира д-р Томас Щефен,
управляващ директор "Изследвания и разработки" в Ритал.

Интензивният диалог с клиентите
на Ритал е от решаващо значение за разработването на новата
система стоящи шкафове. В мащабно проучване за използваемост
на системата изследователският екип на компанията използва
думи, изображения и кратки филмчета, за да документира ежедневния трудов живот на производителите на контролни и комутационни устройства. Изследването обхваща десет фирми в
Германия, осем в САЩ и шест в Китай, включително малки, средни
и големи компании. "Този анализ на потребителите отвори очите
ни. В някои случаи открихме проблеми, които самите клиенти все
още не бяха идентифицирали ", добавя д-р Щефен.
В резултат на проучването са налице систематично записани и конкретни изисквания за нов шкаф, които предоставят
на разработчиците и продуктовите мениджъри детайлен
наръчник за действителната разработка. Ритал използва и
констатациите на консултативния съвет на клиентите, който също участва в анкетата, за да допълни резултатите. По
време на фазата на развитие на системата компанията на практика не пропуска нито една съществена точка от изискванията. Новата система стоящи шкафове VX25 се отличава със
стриктна съвместимост с клиентските изисквания,

гъвкави възможности и перфектна
симетрия
- налице е едно и също 25-милиметрово отстояние при монтажните рамки, както при вертикалните, така и при хоризонталните елементи. "Никоя шкаф-система досега не е била разработвана толкова последователно и систематично, за да се осигури
максимална полза за клиентите. VX25 съответства на начина,
по който системният интегратор мисли и работи - както по
функции, така и по процеси", пояснява д-р Щефен.
Предимствата за клиентите по цялата производствена верига
на стойността могат да бъдат обобщени в следните три основни
точки: оптимално качество и постоянен поток на данните, намалена сложност и икономия на време, както и безопасно сглобяване.

6

Ядрото на иновациите
е новоразработената носеща рамка. Тя определя пространството за инсталация, ефективността при проектирането
и монтажа, възможностите за разширяване и стабилността. Всичко това гарантира надеждност и гъвкавост на системата в производствения цех на клиента. Новата платформа запазва всички важни и утвърдени продуктови характеристики на съществуващата шкаф-система TS8 в световен мащаб, като допълнително ги разширява с множество нови
функции и ползи за клиентите. Повече от 25 регистрирани
патента в развойния процес на VX25 демонстрират високото ниво на иновации в системата.
За Ритал "Перфектната система" включва и

високотехнологично производство
Компанията инвестира в нови производствени съоръжения, за да създаде рамката на VX25. Модерното и напълно автоматизирано оборудване за производство на профили и
обемна обработка, включващо общо 31 робота за заваряване
и други обработващи операции, осигурява максимално качество, прецизност и стабилност на продукта. В резултат
рамковата конструкция на VX25, която следва един и същи
модел с 25-милиметрово отстояние между отворите във
вертикално и хоризонтално направление, е доказано по-стабилна от предшественика си TS 8 при същото тегло.
Ритал ЕООД
Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, ж.к. "Дружба" 1
Търговски комплекс „Европа"; П.К. 1592
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659
е-mail: office@rittal.bg
www.rittal.bg
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Новата система гарантира
по-бързо, по-ефикасно и поинтелигентно производство

Александър Касчиев,
търговски директор на Ритал България
Какво представлява концепцията за цифровия близнак? Разкажете нещо повече за това.
Стремежът на Ритал е да оптимизира и автоматизира максимално целия производствен процес, дори на ниво
работилница, в изпълнение на стратегията на Европейската комисия за Индустрия 4.0. Най-общо, идеята е същата като при останалите индустриални скокове: по-бързо,
по-ефикасно, по-интелигентно производство, по-малко
грешки и с по-малко човешки труд. Изключително лесно
детайлна 3D CAD информация за новата система може да
бъде свалена от сайта на Ритал (www.rittal.com) или EPLAN
портала. Информацията е налична в 70 различни формата
за всички известни CAD системи. Всички елементи на
системата VX25, които подлежат на допълнителна машинна обработка, са етикетирани с QR код. Това дава възможност на нашите клиенти да дигитализират целия процес,
още от проектирането, през процесите на покупка, калкулация на разходите, производство и контрол.
Откога ще е достъпна за клиентите новата система и има ли разлика в цената?
Индустриалните шкафове вече са налични в нашия склад
в София и в Германия. Т.е. срокът на доставка е от склад
или до 14 дни. До края на годината на база на новата
система ще представим модернизираната версия на нашата система Ri4Power за ГРТ НН, а през първата половина на 2019 година ще представим и нашите ИТ решения
на база на VX25.
Що се касае до цената, то няма промяна спрямо старата ни система. Това означава, че шкаф VX25 с еднакви
размери и комплектация както аналогичен TS шкаф запазва същата цена. Единствената разлика е, че при новите
шкафове в комплекта не са включени халките за транспортиране. Те вече се предлагат само като аксесоар.
Предвиждате ли някакви събития, с които да представите новата система?
Разбира се. На 11 юни т. г. в България ще пристигне
демонстрационен камион, специално оборудван с новата
ни система. Това е нещо като изложбен щанд на колела.
До 22 юни предвиждаме да направим обиколка из предприятията и градовете в страната и запознаем детайлно
колегите в бранша със системата. Ще започнем в София,
където ще направим специално събитие, с което да отбележим старта на VX25 в България.
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интервю

Работим активно
за подобряване
на енергийната
инфраструктура
Ангелин Цачев, изпълнителен
директор и член на УС
на Електроенергийния
системен оператор (ЕСО),
пред сп. Енерджи ревю
От февруари т. г. заемате длъжността изпълнителен
директор на ЕСО. С какви предизвикателства Ви срещна този пост?

С екипа от специалисти на ЕСО вече успешно посрещаме професионалните предизвикателства, свързани
както с гарантиране на сигурността и надеждността
в работата на електропреносната система, така и с
ангажиментите на дружеството към либерализацията
на пазара на електроенергия.
В контекста на един от приоритетите на българското председателство – бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз, ЕСО активно работи за подобряване на енергийната инфраструктура и за постигане на целите на т. нар. дневен ред за свързаност.
До 2022 г. трябва да бъдат въведени в експлоатация
поетапно петте електропровода 400 kV, които дружеството реализира с привлечено съфинансиране от ЕК.
Изграждането на тези въздушни линии, една от които
междусистемна между България и Гърция, подкрепя целите и на българското председателство на Съвета на
ЕС – постигане на стабилен европейски енергиен съюз.
А това може да се случи именно чрез изграждането на
липсващата инфраструктура с оглед преустановяване
изолацията на част от държавите членки от европейските газо- и електропреносни мрежи, и защита на
енергийната критична инфраструктура.
Кои бяха акцентите в дейността на ЕСО през изминалата година? Разкажете за някои от интересните реализирани проекти.
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2017 г. започна със сериозно предизвикателство за
електроенергийната система на страната, когато на
11 януари товарът достигна близо 8000 MW. Адекватните мерки и професионалните решения на експертите на дружеството, и по-специално Централно диспечерско управление, безкритично преодоляха ситуацията и при нулева аварийност повишеното потребление
на електроенергия, продължило значителен период от
време заради безпрецедентните минусови температури, беше покрито. Изводите от критичната ситуация
брой 3/2018
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доведоха до преосмисляне на средствата за обезпечаване на потреблението на електроенергия. Започнаха
поредица от разговори с големите индустриални потребители, за да се търсят начини за тяхното приобщаване като доставчици на балансираща енергия чрез
намаляване на консумираната от тях електроенергия
в пиковите натоварвания на системата. Проведохме
няколко срещи и ще предложим съответните промени
в нормативната уредба, които да регламентират тази
възможност.
През 2017 г. продължи активната работа по реализацията на амбициозната програма на ЕСО за развитие
на електропреносната мрежа с изграждането на петте проекта от общоевропейски интерес, които споменах. Миналата година те станаха част от меморандума за допълване на инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа.
Основната цел на направените допълнения е да бъде
създаден по-голям и конкурентен регионален енергиен
пазар в Югоизточна Европа, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването на възможно най-ниската цена за потребителите.
С допълненията страните от инициативата се ангажираха да си сътрудничат и в областта на електроенергийния пазар. България заедно с Румъния и Гърция
участва с инициативата „Западни Балкани 6“ за подпомагане процеса по създаване на интегриран пазар за „ден
напред“ в регион Югоизточна Европа, към която през
пролетта на 2017 г. се присъединиха ЕСО, Българската
независима енергийна борса (БНЕБ) и Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР).
ЕСО стана стратегически партньор по международния проект CROSSBOW. Проектът е с европейско финансиране и е един от най-важните иновационни проекти на ЕС в областта на интелигентните мрежи. Той
има за цел да предложи споделено използване на ресурси
за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и
съоръженията за съхранение.
ЕСО стана партньор и в международния проект
FLEXITRANSTORE, в който участват четири оператора на преносни мрежи – от България, Гърция, Кипър и
Турция. Негова основна задача е да развие следващо
поколение гъвкава енергийна мрежа, която да осигури
техническата основа и подобряване на съществуващия
европейски вътрешен енергиен пазар.
Какво включват плановете за развитие на електропреносната мрежа на страната в краткосрочен план? Кои
са приоритетните области?

Започваме реконструкцията на въздушна линия 220 kV
„Камчия“ от ТЕЦ „Марица изток 2“ до подстанция (п/ст)
„Карнобат“, която е въведена в експлоатация преди
повече от 50 години. До края на август се предвижда да
завърши ремонтът на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в п/ст „Карнобат“, която е въведена в
експлоатация преди 60 години. Подстанцията захранва
битовите и промишлени потребители на градовете
Карнобат и Сунгурларе, както и тяговата п/ст „Карнобат“. Приключването на реконструкцията на двата
обекта ще резервира захранването на целия регион и
ще гарантира сигурността на електроснабдяването на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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курортите по Южното Черноморие. Предвидените за
инвестиция средства възлизат на 6,3 млн. лв. за п/ст
„Карнобат“ и около 26 млн. лв. за ВЛ 220 kV „Камчия“.
Реконструкция на стойност близо 10 млн. лв. се извършва и на ОРУ 110 kV в п/ст „Марица Изток“ в Гълъбово, която е въведена в експлоатация през 1974 г. Чрез
тази разпределителна уредба се захранват потребителите в района на Стара Загора, Нова Загора, Хасково,
Димитровград, Харманли, подстанциите на Мини Марица Изток и други обекти. За близо 9 млн. лв. ще бъде
извършена реконструкция на ВЛ 220 kV „Сила“, а над 4
млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонта на ВЛ 110 kV
„Даладжа“ от п/ст „Гледка“ до п/ст „Ардино“. Тази година ще започне и изготвянето на работните проекти
за реконструкции на ОРУ 110 kV в п/ст „Ардино“, п/ст
„Самоков“, п/ст „Курило“, п/ст „Победа“ и изграждане
на нова п/ст „Ихтиман“.
През настоящата 2018 г. продължаваме активно работата и по реализацията на петте проекта, които споменах.
Проектите, реализирани от ЕСО, са обединени в две
основни групи. Първата включва междусистемния електропровод 400 kV между България и Гърция от п/ст
„Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните
електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток“ и п/
ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „Открита
разпределителна уредба на ТЕЦ Марица изток 3“ и между
п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“.
Втората група предвижда подсилване на междусистемната свързаност между България и Румъния и включва проекта за изграждане на електропровод 400 kV между
п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“ на българска територия и
два електропровода на румънска територия. Общата
дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 480 km с инвестиционна стойност 245 млн. евро.
С 31 млн. лв. от Международен фонд „Козлодуй“ ще
бъде съфинансирано изграждането на електропровод 400
kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“. С близо
120 млн. лв. от Механизма за свързване на Европа ще
бъде съфинансирано изграждането на електропроводите 400 kV от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Бургас“ и
от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.
Какви мерки са предвидени по отношение на интегрирането на електроенергийните пазари в региона?

ЕСО като независим преносен оператор активно
работи за пълната либерализация на пазара на електроенергия. Съвместно с БНЕБ успешно стартирахме на
11 април пазарния сегмент „в рамките на деня“.
Продължава координираната работа по въвеждането на
пазара „ден напред“. Съвместно със съседните оператори реализираме процесите по изчисление и разпределение на междусистемните преносни способности.
Посрещаме предизвикателствата пред интегрирането
на електроенергийните пазари в региона с усилена работа. В средата на април подписахме с Македония Меморандум за обединение пазарите „ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата за енергийна
свързаност на „Западни Балкани 6“. ЕСО участва и в
съвместни проекти с операторите на преносни мрежи
в региона, които целят гарантиране сигурността на
електроенергийния обмен.
9
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Безопасното
управление на
радиоактивни
отпадъци изисква
високотехнологични
решения
Дилян Петров, изпълнителен
директор на Държавно
предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ (ДП РАО),
пред сп. Енерджи ревю

Господин Петров, в първата половина на 2018 г.
ДП РАО успешно въведе в експлоатация две нови
съоръжения в полза на процеса по извеждане от
експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на АЕЦ Козлодуй. Какво представляват те?
В края на месец октомври 2014 г. стартира изграждане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация
(ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична,
химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ
Козлодуй. След преминаването на материалите през Цеха
те ще се опаковат в палети и ще се насочват към
съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол.
На 6 март т. г. цехът беше въведен в експлоатация.
Оттогава до средата на май т. г. в ЦНРД са постъпили
за намаляване на размерите и дезактивация над 50 тона
радиоактивни материали (РАМ). Успешно дезактивирани материали до нива „кандидати за освобождаване“ от
регулиране са над 99%. Така ние вече разполагаме с важно
и много модерно съоръжение за безопасно и технологи10

чески ефективно управление на материалите, получени
в процеса на извеждане от експлоатация.
Вторият изпълнен проект е Съоръжение за плазмено
изгаряне (СПИ) за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО). Плазмата е високоенергийна технология, която е в състояние да преработи широк диапазон отпадъци. При тази технология се създава високотемпературна плазма чрез провеждане на електрически ток през
газов поток. Плазмените газове могат да достигнат от
5000 до 15 000°C. Много високата температура може
да бъде използвана за разлагане на отпадъците на
атомните им елементи чрез инжектирането им в плазмата или чрез използване на плазмената дъга като
топлинен източник за изгаряне или пиролиза. В Европа
има само няколко подобни съоръжения.
В СПИ ще се преработват ниско- и средноактивни
РАО. При третирането обемът на РАО се намалява
повече от 50 пъти, като радиоактивните вещества се
имобилизират в устойчива матрица. Капацитетът на
СПИ е преработка на 250 тона за година. Възможно е
преработването на непресовани РАО, съхранявани в
чували, пресовани РАО в 200-литрови стоманени вареброй 3/2018
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ли, и суперпресовани РАО, обработени чрез 910-тонна
суперпреса.
Използваната плазмена технология с висока температура в дъгата, както и допълнителното изгаряне в
камерата за вторично третиране с последващо бързо
охлаждане, осигуряват пълното разграждане на всички
органични материали и възпрепятстват образуването
на диоксини и фурани. Обемът на РАО се намалява, а
тяхната пригодност за съхранение в хранилища се подобрява чрез преобразуването им в стъкловидна маса.
Изграждането на сложната инсталация продължи
около 2 години. В края на месец май т. г. съоръжението
получи разрешение за ползване от Дирекция за национален строителен контрол и разрешение за въвеждане в
експлоатация от Агенцията за ядрено регулиране.
Проектирането и изграждането на двете съоръжения са финансирани от МФ „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие като част от
безвъзмездната помощ, която Европейският съюз оказва на България заради предсрочното спиране на блокове
1-4 на атомната централа.
Наскоро специализираното звено Орган за контрол от вид „С“ „Освобождаване от регулиране“
при ДП РАО бе сертифицирано от Българската
служба по акредитация. Какво включваше процедурата? Какви са очакваните ползи от сертифицирането на звеното?
След сложна и прецизна процедура, продължила почти
три години, през февруари т. г. Българската служба по
акредитация (БСА) официално акредитира специализирано звено – Орган за контрол от вид „С“ „Освобождаване от регулиране“ при ДП РАО.
Ролята на органа за контрол е стриктно спазване и
прилагане на българските изисквания за контрол на
материалите – в случая от гледна точка на тяхната
радиоактивност и безопасност. На практика, след като
един материал бъде първоначално радиологично охарактеризиран, е необходимо компетентен орган да извърши
оценка на съответствието на нивата на замърсяване
в изследвания материал с тези, които са заложени в
нормативната уредба. От оценката зависи крайното
решение – дали този материал ще бъде определен като
радиоактивен и подложен на последващо управление и
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съхранение, или ще бъде освободен от по-нататъшен
контрол като напълно безопасен.
Създаването на орган за освобождаване от регулиране при ДП РАО бе сред основните приоритети на
ръководството на Предприятието в хода на цялата
процедура по акредитация. Сертифицирането на такова звено има два основни положителни ефекта. На първо
място се получава много по-голяма гъвкавост и независимост при планиране и осъществяване на дейностите
по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, тъй като
специалистите, които имат право да определят движението на материалите – за съхранение или освобождаване от контрол, са в непосредствена близост (досега
това бяха пътуващи от страната експерти). На второ
място, реализира се и икономическа ефективност, тъй
като ще се извършва една толкова специфична дейност
по освобождаване от контрол със сили на ДП РАО, а не
чрез външни организации. Така се спестяват средства
от държавните фондове, чрез които се финансира управлението на РАО в България.
Дейността на органа за контрол „Освобождаване от
регулиране“ при ДП РАО ще бъде под постоянен мониторинг, упражняван както от акредитиращата организация БСА, така и от другите регулаторни органи в
областта на радиационната защита – Агенцията за
ядрено регулиране и Националния център за радиология
и радиационна защита.
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на блокове 1-4 и тези от експлоатацията на 5 и 6 блок
на атомната централа. Модернизацията трябва да
гарантира нормалната работа на конструкции, системи и компоненти на специализираното поделение по
време на извеждането от експлоатация на блокове 1 до
4 на АЕЦ Козлодуй за период от 15 години.
Модернизацията на обектите в СП „РАО – Козлодуй“
е разделена на две работни области: модернизация и
реконструкция на съществуващи в Цеха за преработка
на РАО технологични системи, включително и всички
свързани с тях дейности; модернизация на съществуващите съоръжения за съхраняване на РАО, включително
всички транспортни и товаро-разтоварни дейности
свързани с тях.
В момента сме на етап разработване на Технически
проект за модернизацията и успоредно с това – разработване на Оценка и анализ на безопасността (ОАБ) и
друга необходима документация, обвързана с всички
системи, съоръжения и оборудване, предвидени в пакета на проектната документация. В нея отразяваме и
осъществените изменения на инсталациите от последната актуализация на ОАБ.
Всички тези документи трябва да бъдат разработени до степента, необходима за получаването на съответните одобрения и разрешения от компетентните
български органи за започване на работния проект и
неговото изпълнение.

Предвижда се модернизация на конструкциите, системите и компонентите (КСК) в Специализирано
поделение (СП) „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“. Какви дейности обхваща проектът?
Едно от най-важните изисквания към програмата за
извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй е модернизацията на съоръженията за управление
на радиоактивни отпадъци. Намеренията и политиката
на ДП РАО са да отговори на предизвикателствата,
породени от очакваните значителни количества РАО,
генерирани от извеждане от експлоатация на 440-мегаватовите блокове. В тази връзка бе инициирана подготовка на проект „Реконструкция и модернизация на
КСК, осигуряващи технологичния процес за обработване на РАО, приемани в СП „РАО – Козлодуй“ в резултат
на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.
През декември 2015 г. ДП РАО кандидатства пред МФ
„Козлодуй“ за финансиране на този проект и впоследствие беше получено одобрение от страна на донорите. Целта на модернизацията е да осигури инженерна
и технологична възможност за съоръженията на СП „РАО
– Козлодуй“ да приемат, обработват и съхраняват РАО,
генерирани вследствие извеждането от експлоатация
12

Какъв е напредъкът в изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, стартирало през 2017 г.?
Изграждането на Националното хранилище за нискои средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО) се
движи в планираните срокове. На 14 юли 2017 г. бе издаден протокол за откриване на строителната площадка
и определяне на строителната линия и нивото на строежа. От този момент започнаха изкопните работи за
изграждане на съоръжението.
Отстранен е повърхностният хумусен слой от площадката. Той се съхранява в специално депо за хумус на
площадката и ще се утилизира при завършване на строителството.
До този момент е изгребана и транспортирана земна маса в обем малко над 900 000 куб. м, което е 94% от
проектното количество. Земната маса се събира в две
други специализирани депа. Първото е за временно съхранение на льос, който ще се използва за направата на
льосоциментовата възглавница, върху която ще бъде
изградено НХ РАО, съгласно проекта и изискванията за
безопасността на хранилището. Второто депо е предназначено за съхранение на льоса, с който ще бъде покрито съоръжението след изтичане на периода на експлоатацията му, предвиден за 60 години.
В хода на строителните дейности са изпълнени временни пътища – 2,8 км. Завършен е изкопът за басейна
за съхраняване на води. Започнато е изграждането на
20 kV подстанция. Изпълнява се ежедневен независим
строителен надзор и авторски контрол от страна на
проектанта на одобрения технически проект.
брой 3/2018
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Международният ядрен форум
2018 с акцент върху подходите
за управление на АЕЦ
Т

радиционната международна ядрена конференция „Българската
атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“, организирана от Българския атомен форум (Булатом), ще се
проведе между 6 и 8 юни т. г. във в.
к. „Ривиера“, Варна. Събитието ще
бъде открито с поздравителни адреси от председателя на Булатом
Богомил Манчев, вицепрезидента на
Република България Илиана Йотова,
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев и председателя на Агенцията за
ядрено регулиране Лъчезар Костов.
По време на пленарната сесия в
първия ден от конференцията ще
бъдат обсъдени възможностите за
строителство на нова ядрена мощност в България, състоянието и
бъдещите планове на ядрения сектор
на Чехия, както и опитът в удължаването на срока на експлоатация на
енергоблоковете в Украйна.
Програмата във втория ден на
форума ще продължи с паралелно
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провеждане на две секции, съответно на тема „Перспективи в развитието, експлоатацията и поддръжката
на ядрени съоръжения – нови подходи“
и „Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения. Преработка и съхранение
на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво – обмен на информация за изпълнение на подобни проекти“. Сред акцентите в рамките на
първата секция ще бъдат теми като
обещаващи цифрови системи за измерване и контрол, възможности за
съкращаване на разходите за една
нова атомна централа и др.
Във втората секция експерти от
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ ще представят организацията на радиационния и дозиметричен контрол при изпълнение на
дейностите по извеждане от експлоатация, както и резултати от
работата на Цех за намаляване на
размерите и дезактивация. Като
част от следобедната програма на
7 юни е предвидена постерна сесия.
Последният ден от конференцията ще бъде посветен на изпълнени-

ето на проекта за удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6
в АЕЦ Козлодуй. Участниците във
форума ще представят актуална
информация за удължаването на срока на експлоатация на реакторната
установка и строителните конструкции на блок 6, управлението на
стареенето на корпусите на реакторите на енергийни блокове 5 и 6
на АЕЦ Козлодуй, както и за възможностите за удължаване на срока на
експлоатация на помпеното оборудване в АЕЦ. Програмата за 8 юни
включва още и панел за обмяна на
информация и опит със студенти от
български университети.
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Осигуряване
безопасността на
ядрени централи
Г

арантирането, че една ядрена
централа се експлоатира при възможно най-високото постижимо
ниво на безопасност, е свързано с
предприемането на мерки за контрол на експозицията на персонала и
радиоактивните изпускания в околната среда при всички работни режими, ограничаване на вероятността за събития, които могат да доведат до загуба на управление върху
активната зона на ядрения реактор,
верижна ядрена реакция, отработено ядрено гориво и др., както и за
свеждане на последствията от такива събития до минимум. Необходимото ниво на безопасност трябва
да се има предвид при всички етапи
от живота на централата, включително планиране, избор на площадка, проектиране, производство, изграждане, пускане в експлоатация и
функциониране, както и при закриване и извеждане от експлоатация.
Това обхваща и свързания с тези
дейности превоз на радиоактивни
материали и управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.
Разработени са принципи на безопасност, на база на които се изготвят съответните изисквания и необходимите мерки, които трябва да
бъдат внедрени за постигането на
фундаментално ниво на безопасност.
Тези принципи е добре да се прилагат заедно, въпреки че някои от тях
14

могат да са с по-малка значимост от
други при определени обстоятелства.

Радиационна
защита
при проектиране
Спазването на принципите на
безопасност изисква да се гарантира, че за всички експлоатационни
състояния на една ядрена централа и за свързаните с нея дейности
дозите от експозиция на радиация
в инсталацията и поради планирани радиоактивни изпускания от нея
са под допустимите граници и се
поддържат максимално ниски. В
допълнение, следва да се предприемат мерки и за ограничаване на радиологичните последствия от всякакви аварии, в случай че възникнат

такива.
Прилагането на принципите за
безопасност налага също ядрените
централи да бъдат проектирани и
експлоатирани по такъв начин, че
всички източници на радиация да са
под строг технически и административен контрол. Този принцип обаче не изключва ограничен брой експозиции или законни изпускания на
определени количества радиоактивни вещества в околната среда от
инсталации във всички експлоатационни режими. Такива експозиции
и изпускания изискват стриктен
контрол и поддържането им с
възможно най-ниски стойности в
съответствие с регулаторните и
оперативните ограничения, както и
с изискванията за радиационна защита.
брой 3/2018
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Безопасност в дизайна
За да се постигне най-високото
ниво на безопасност в една ядрена
централа, следва да се предприемат
мерки, отговарящи на националните
критерии и целите за безопасност,
които:
n да предотвратят инциденти с
вредни въздействия в резултат на
загуба на контрол върху активната зона на реактора или други източници на радиация, и да сведат
до минимум последствията от потенциални аварии;
n да гарантират, че за всички възможни аварии, отчетени при проектирането на инсталацията, радиологичните последствия ще
бъдат под определените ограничения и поддържани при максимално ниски нива;
n да гарантират, че вероятността
от възникване на авария със сериозни радиологични последствия
е изключително малка и че потенциалните последствия ще бъдат
ограничени в практически найвисока степен.
За да се демонстрира, че целта
за фундаментално ниво на безопасност е постигната при проектирането на ядрената централа, би
трябвало да се проведе цялостна
оценка на дизайна. Благодарение на
тази оценка могат да се идентифицират всички възможни източници
на радиация и да се определят
възможните дози, които работниците и обществеността биха могли
да получат, както и потенциалните въздействия върху околната
среда в резултат на експлоатацията на централата. При оценката
на безопасността следва да бъдат
разгледани нормалният работен
режим, експлоатационните характеристики на централата при очаквани работни условия и при авария.
На базата на този анализ могат да
бъдат определени способността на
централата да издържи на определени събития и аварии, ефективността на важните за безопасността компоненти и предпоставките
за аварийно планиране.
Необходимо е да се предприемат
мерки, които да позволят управление
на експозицията при всички работни състояния и минимизиране на
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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риска от загуба на контрол върху
източник на радиация. Тъй като
възможността от възникване на
авария винаги съществува, се предприемат и мерки за ограничаване на
последствията от възникнали инциденти. Те включват осигуряване на
функции и системи за безопасност,
установяване на процедури по управление на аварии от оператора на
централата, както и определяне на
защитни дейности от съответните
институции, които да бъдат предприети извън площадката на ядрената централа.
Проектирането за безопасност
на една ядрена централа включва
прилагането на принципа, че трябва да бъдат внедрени всички практически мерки за свеждане до минимум
на последствията от ядрени или
радиационни инциденти върху човешкия живот, здраве и околната среда.
Работните режими, които могат да
доведат до високи радиационни дози
или големи радиоактивни изпускания,
трябва да бъдат елиминирани, а
събитията с висока честота следва да нямат или да имат незначителни последствия. Основна цел е необходимостта от предприемане на
защитни дейности извън централата да бъде ограничена или премахната изцяло, въпреки че такива мерки все пак могат да бъдат изискани
от компетентните органи.

Концепцията за защита
в дълбочина
Основният начин за предотвратяване на аварии в ядрени централи и
ограничаването на последствията
от такива, в случай че възникнат, е
прилагането на концепцията за защита в дълбочина. Тя се прилага за
всички дейности, свързани с безопасността – организационни, поведенчески или проектантски, и всички
режими – на пълна или ниска мощност, или при различните режими на
спиране на съоръженията. Това е
необходимо, за да се гарантира, че
всички дейности по безопасността
са обект на независими слоеве от
разпоредби, което позволява в случай на неизправност тя да бъде
регистрирана и компенсирана или
отстранена чрез подходящите мерки. Прилагането на концепцията за
15
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защита в дълбочина по време на
проектиране и експлоатация на централата осигурява предпазване срещу очаквани оперативни събития и
аварии, включително тези в резултат на неизправност на оборудването, предизвикани от човек в рамките на централата, и срещу последствията от събития, случили се
извън нея.
Защитата в дълбочина се внедрява предимно чрез комбинацията от
няколко последователни и независими нива на защита, които трябва да
не сработят, за да се стигне до вредни въздействия за хората или околната среда. Ако едно от нивата не
сработи, налично ще е следващото.
Независимата ефективност на различните нива на защита е необходим
елемент на тази концепция.
Съществуват пет нива на защита. Целта на първото е да предотврати отклонения от нормалния
експлоатационен режим и неизправности на важни за безопасността
компоненти. Това е свързано с изискванията за подходящото разположение на централата, правилното й
проектиране, изграждане, поддръжка
и експлоатация в съответствие със
стандартите за управление на качеството и доказаните инженерни
практики. За да се постигнат тези
цели, трябва да се отдели особено
внимание на материалите и контрола на качеството при производство16

то на компонентите и строителството на централата, както и при
пускането й в експлоатация. Конструктивни решения, които редуцират
потенциала за вътрешни опасности,
допринасят за предотвратяването
на аварии на това ниво на защита.
Внимание се обръща и на процесите
и процедурите по проектиране, производство, изграждане, инспекция по
време на експлоатация, поддръжка и
провеждане на тестове. Този процес
се подпомага от подробен анализ,
който определя изискванията за експлоатация и поддръжка на централата, както и изискванията за управление на качеството на оперативните практики.
Целта на второто ниво на защита е регистрирането и контролирането на отклонения от нормалните
експлоатационни режими, което да
позволи предотвратяване ескалирането на очаквани оперативни събития до условия на авария. Тук се
отчита фактът, че по време на експлоатационния живот на една ядрена централа могат да възникнат
такива събития, въпреки предприетите мерки за предотвратяването
им. Това второ ниво на защита изисква осигуряването на специфични
системи за безопасност и конструктивни характеристики, потвърждаване на ефективността им чрез
анализ на безопасността и установяване на работни процедури, които

предотвратяват такива събития,
минимизират последствията от тях
и връщат централата в безопасно
състояние.
За третото ниво на защита се
допуска, че въпреки че вероятността е малка, ескалирането на някои
определени очаквани събития може
да не бъде управлявано на предходно
ниво и че може да се стигне до авария. Това обуславя изискването функциите, системите и процедурите
по безопасност да могат да предотвратяват повреждане на активната
зона на реактора или радиоактивни
изпускания.
Целта на четвъртото ниво на
защита е да се ограничат последствията от аварии в резултат на
несработване на третото ниво на
защита в дълбочина. Това се постига чрез предотвратяване развитието на такива аварии и ограничаване на последствията от сериозен
инцидент. Целта за безопасност в
случай на сериозен инцидент е да са
необходими само защитни дейности,
които са ограничени по отношение
на времева продължителност и зони
на приложимост, а замърсяването
извън централата да бъде избегнато или минимизирано.
Петото ниво на защита цели ограничаване на радиологичните последствия от радиоактивни изпускания, до които потенциално може да
се стигне при аварии. Това налага
осигуряването на подходящо оборудвани съоръжения за реакция при авария, аварийни планове и процедури за
изпълнение в рамките на централата или извън нея.
Важен аспект на прилагането на
защита в дълбочина за ядрени централи е осигуряването на серия от
физически бариери, както и комбинация от активни и пасивни функции,
които допринасят за ефективността на физическите бариери в задържането на радиоактивния материал на определени места. Необходимият брой бариери зависи от първичния източник по отношение на количество и изотопен състав на радионуклидите, ефективността на отделните бариери, възможните
вътрешни и външни опасности и
потенциалните последствия от неизправности.
брой 3/2018
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Изолатори за
електропроводи
И

золаторите са компоненти
на въздушните електропроводи, които се инсталират между проводниците под напрежение и заземените
части от структурите, като са
обект едновременно на механични и
електрически натоварвания. Следователно техническите характеристики на изолаторите трябва да са
съобразени с най-лошите възможни
работни условия в резултат на климатичните фактори – температура
и влажност на околната среда, роса,
мъгла, валежи, както и замърсяване
(отлагания от прах, соли, остатъчни частици от процеси на горене и
индустриални газове). Механичното
им съпротивление трябва да е толкова високо, че всеки товар да бъде
пренасян по линията с достатъчно
ниво на оперативна сигурност. Разрушаващата сила на огъване и устойчивостта на електрическа дъга
трябва да са достатъчно големи, за
да могат изолаторите да издържат

18

на възникващите напрежения.
За тази цел са разработени изолатори с различна форма. Порцеланът
е първият материал, използван за
изработката на изолатори, като се
ползва и днес, макар и с подобрения в
състава. През годините са използвани и подсилено стъкло и пластмаса.

Съгласно стандарт БДС EN 603831, изолаторите за въздушни електропроводни линии се класифицират в
две групи – A и B. Характерно за
изолаторите тип A е, че дължината
на най-късото пробивно разстояние
през изолиращото тяло е поне наполовина от пробивното разстояние на

брой 3/2018
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повърхността на изолатора. Такива изолатори се считат за устойчиви на пробивни напрежения. Изолатори,
при които дължината на най-късото пробивно разстояние през тялото е по-малко от половината пробивно
разстояние на повърхността, се класифицират като
изолатори тип B.

Керамични изолатори
Днес керамичните изолатори се изработват от кварцов порцелан C-110, алуминиевооксиден порцелан C-120
или C-130 съгласно БДС EN 60672-1. Свойствата на
порцелана се контролират чрез регулиране на пропорциите на различни минерали в сместа. Качеството на
продукта, особено постоянството на свойствата му,
зависи от еднородния и доколкото е възможно непроменлив състав на сместа.
Група C-100 са силициеви и алуминиеви порцелани,
базирани на алкален алуминиев силициев диоксид и произвеждани от каолин, фелдшпат и кварц. Всички материали от тази група имат еднакви електрически свойства, но се различават по механичната си якост. Керамичните материали от група C-200 са базирани на
магнезиев силикат и се характеризират с висока якост
на натиск и ниски диелектрични загуби.
Механичните свойства на суровинните материали
могат силно да се повлияят от добавянето на оксиди в
сместа, както и от вида на използваните глазури. Основната цел на глазурата е ограничаване на натрупва-

нето на замърсявания чрез заглаждане на повърхността на изолатора и увеличаване на якостта му.
Производството на прътовидни изолатори започва с
претеглянето, смесването и смилането на суровини с
висока чистота. Преси за вакуумна екструзия формоват
пластичния филтърен кек в цилиндрични заготовки с
желания диаметър. След нарязването им те се подлагат на стриктно контролиран процес на сушене, който
ги подготвя за следващите етапи на формоване. Заготовките се обработват с вертикални стругове за получаване на желания контур на суровия продукт. След
още един етап на сушене изолаторите притежават
висока якост и са готови за нанасяне на глазурата.
Следва процес на изпичане, чиито параметри също се
следят стриктно, тъй като прекомерното или недостатъчното изпичане може да доведе до ниска плътност
на крайния продукт. Съвременните пещи разполагат с
автоматично управление на температурата и възможност за рекуперация на енергията от димните газове.
Това осигурява постоянно качество на процеса и го прави
икономичен и екологосъобразен.
Материалите за производството на изолатори от
висящ тип се обработват по същия начин като при
прътовидните. След екструзия и нарязване заготовките се поставят в матрици и се пресоват до желаната
форма. Следва изсушаване, нанасяне на глазурата и
изпичане в тунелни пещи при температура 1300°C.
Преди доставка всички изолатори за въздушни електропроводи се снабдяват с арматурни елементи. Прикрепянето на металните капи на прътовидните изолатори се осъществява най-често чрез оловно-антимонова
сплав или портландцимент. В региони, където температурата на капите може да надхвърли 80°C, следва да
се използват сплав или цимент с температура на топене между 400 и 450°C.

Стъклени изолатори
Висящите изолатори от закалено стъкло са разработени като алтернатива на порцелановите, като изолиращото им тяло е изградено от стопен силициев оксид
и други минерални соли. Стъклената диелектрична част
се получава чрез стапяне на суровините в непрекъснат
процес, което гарантира хомогенността на химичния
състав на изолиращия компонент. Производството започва със смесване и смилане на суровинните материали, след което се добавя рециклирано стъкло. Следват
стапяне, изваждане на течната стъклена маса от пещта и отливане на изолаторите. Нежелателните вътрешни натоварвания се предотвратяват чрез контролирано охлаждане след формоването на всяко изолаторно
тяло. Заготовката се подлага на междинно охлаждане,
последвано от нагряване до температура от около
600°C, докато повърхността се темперира със сгъстен
въздух. Без никакви структурни изменения – само чрез
различни скорости на охлаждане на стъклените зони на
изолаторните тела – на повърхността се формират напрежения на натиск, а във вътрешните части – на опън,
така че стъклените части стават предварително напрегнати. Този процес води до значително увеличаване
20
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на стойностите на якост. Разликите в напреженията обуславят характерното разцепване, когато внезапни механични въздействия засегнат
напрегнатата зона. Следва финален
температурен шок чрез потапяне в
студена вода, след което стъклените тела се подлагат на детайлна
визуална инспекция за наличие на
включения.
Производството на стъклените
висящи изолатори приключва с циментиране на капите и шпилките
(стержените) към телата. Капите
са изработени от поцинкован темперован чугун, а шпилките – от галванизирана термообработваема
стомана. Когато е необходимо за постояннотокови приложения или в
замърсени региони, шпилката може
да бъде защитена от корозия чрез
притискането й към втулка от цинкова сплав, образувайки по този начин галваничен електрод. След завършване на производствения процес,
включително втвърдяване на цимента и механично изпитване, изолаторите се съхраняват в продължение
на няколко седмици, тъй като поня-
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кога разнородното разпределение на
напреженията води до непредизвикано счупване.
Стъклените изолатори, предназначени за употреба в силно замърсени региони се произвеждат с по-големи разстояния по повърхността на
изолацията, което се постига чрез
модифициране на долната част на
изолатора. Рентабилен начин за

регулиране на разстоянието по
повърхността на изолацията в замърсени зони е увеличаването на броя
изолатори в един стринг или изборът
на корпуси с по-голяма стойност на
този параметър. Висящите изолатори са предпочитани за V-oбразни
изолаторни групи, които позволяват
изграждането на по тесни трасета
поради липсата на напречно люлее-
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благодарение на модулната система
за производството им. Композитните изолатори могат да бъдат произведени като комплект, който да
замести дълги изолаторни групи,
което ги прави особено подходящи за
обновяване на линии без необходимостта от модифициране на размерите на стълбовете или трасето.

Сравнение

не по посока към проводниците. Тъй
като механичната цялост в стринговете от висящи изолатори се запазва дори при загубата на отделни
единици, например поради късо съединение или вандализъм, проводниковите шини на подстанциите често
са оборудвани с единични висящи
изолаторни групи. По-голямото тегло на този вид изолаторни групи в
сравнение с прътовидните изолатори е недостатък.

Композитни изолатори
В продължение на много години,
освен керамика и стъкло, за изолацията на електрически инсталации
се използват и пластмаси или синтетични смоли с различен състав.
Приложение намират изолиращи
материали като ароматни и алифатни епоксидни реактивни смоли, тефлон (PTFE, политетрафлуороетилен),
както и силиконов каучук. Освен с
обичайните изолационни характеристики, пластмасите или синтетичните смоли за приложение при
въздушни електропроводи трябва да
се отличават и с висока устойчивост на ултравиолетова радиация.
В случай че не отговарят на това
изискване, ароматните епоксидни
смоли се използват само на закрито.
Изолатори, изработени от хомо22

генна пластмаса или синтетични
смоли се използват при напрежения
до 35 kV. Тези изолатори, направени
от циклоалифатни смоли, се характеризират с високо ниво на гъвкавост по отношение на формоване,
добра точност при оразмеряване и
възможност за съвместно отливане
на крепежни елементи. Те са и леки,
но недостатъкът им е ниската устойчивост срещу ток на утечка.
Поради това непрекъснато се проучват възможностите за подобряване на състава на суровините.
Композитните изолатори могат
да бъдат формирани от отделни компоненти, фиксирани на централен
прът със или без междинен слой, или
от наслояване на компонентите
върху пръта. Съставът на използваните материали и прилаганите процеси са различни при отделните производители.
Композитните изолатори имат
няколко предимства – малко тегло,
висока механична якост, значително намалено изискване за разстоянието по повърхността на изолацията
благодарение на хидрофобна
повърхност, издръжливост в замърсена среда, висока устойчивост
срещу вандализъм и оптимална
възможност за съответствие с
изискванията на конкретен проект

Резултатите от проучвания показват, че изолаторите за въздушни електропроводи отговарят за 50процентен дял от световния пазар
на изолатори. Около 75% от този дял
са висящите изолатори, изработени от стъкло или порцелан. Останалите 25% се поделят между по-голям
дял прътовидни композитни изолатори и по-малка част порцеланови
прътовидни изолатори.
Важна отличителна характеристика на висящите изолатори в сравнение с прътовидните е по-късото
изолационно разстояние между капата и шпилката. Електрическото натоварване, изразено в kV/cm, в изолационния материал също е високо.
Големият дял, включващ метални
фитинги от неизолационен материал и цимент, увеличава теглото на
стринга, което е недостатък при
монтаж и поддръжка на линии с повисоко напрежение. Висящите изолатори не са устойчиви на пробив. При
стъклените висящи изолатори неизправност, свързана с електрически
пробив, може да бъде регистрирана
само чрез визуална инспекция, докато при порцелановите висящи изолатори е необходимо извършването
на периодични времеемки измервания
в условия под напрежение, за да
бъдат открити вече механично ненадеждните капи.
Порцелановите прътовидни изолатори се различават от композитните по това, че са изградени от
термично стабилен материал, който не се влияе от околната среда.
Съвременният висококачествен
порцелан е устойчив на натоварване на опън. Капацитетът му за
поемане на динамични товари или
огъващи напрежения е ограничен,
което означава, че е необходимо
повече внимание при конфигурации
с много стрингове.
брой 3/2018
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фирмена публикация

Превенция от корозия - водещи експерти
от 8 държави ще представят новости
Корозията влияе на металите в почти всяка среда - отоплителни инсталации, eлектро- и газопреносна мрежа, електроцентрали,
петролни резервоари, платформи за добив на нефт, ВиК, превозни
средства, строителни конструкции, пристанища, индустриално оборудване и др.
Поради щетите, които нанася ежегодно, се налага предприемане
на мерки за превенция от корозия. Игнорирането на проблема може
да доведе до скъпоструващи инвестиции, затова в България все повече се увеличава търсенето на ефективни решения за защита.
Corrosion Prevention Balkans ще се проведе в периода 28-29 юни в
Пловдив във формат форум - изложение. Водещи фирми от Австрия,
България, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще представят технологии, методи и продукти за защита от
корозия.

Защо да участвате в Corrosion
Prevention Balkans?
• Ще научите защо, къде и кога протича корозията
• Ще откриете как да я предотвратите
• Ще направите проучване за предимствата на различните системи за превенция от корозия
• Ще осъществите бизнес контакти с потенциални клиенти
• Ще почерпите от опита на висококвалифицирани експерти

За кого е изявата?
Тя ще е от интерес за работещите в областите: енергетика,
газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, корабостроене, пристанища, металургия, водоснабдяване и
канализация,фармация, ХВП, автомобилостроене, транспорт, производство на велосипеди, производители на ел. уреди, строителство, държавни институции, университети, селскостопанска техника, телекомуникации, Национална компания "Железопътна инфраструктура" и др.

Теми и лектори в конференцията
Своя опит ще споделят експерти от Международния съвет
по корозия, Европейската федерация по инженерна химия, Федерален институт за изследване и тестване на материали, МГ Аноди
Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Технопарк Кралупи, Полско дружество по корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o,
Институт по корозия на Дрезден, Cathodic Corrosion Control Ltd.,
Оргахим и др.
• Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред
• Съвременни международни стандарти и разпоредби за корозионна защита
• Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани в питейната вода: Как да тествате и оценявате материалите?
• Материали и услуги за катодна защита
• Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия
• Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт
• Покрития от метални сплави върху стомана
• Проучване и различни критерии при проверка за нарушено изолационно покритие на метални структури
• Индустриални антикорозионни покрития - методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване
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• Антикорозионни системи и защитни покрития
*(програмата е актуална към 15-ти май)

Изложбена част
Паралелната изложба ще даде възможност на заинтересовани експерти и мениджъри от различни сектори да се срещнат с
водещи фирми.
Оргахим ще представи антикорозионни и защитни покрития.
Те успешно се прилагат в различни сфери на индустрията - енергетика (електропреносната мрежа, електроцентрали - АЕЦ, ВЕЦ,
ТЕЦ), инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, мостове
и др.), строителство (метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост,
транспортни средства, металообработване и машиностроене.
Денеб Инвест е изключителен агент за България на "Hempel"
A/S - производител на индустриални и корабни покрития. Антикорозионни покрития за енергетика, нефтохимия и нефтопреработка;
за тежки агресивни среди, резервоари, цистерни; конвенционални антикорозионни бои и специални покрития за хранителна промишленост; пожарозащитни покрития ще бъдат част от продуктовите презентации.
Ще бъде представено немското качество на продуктите на
Fertan и тяхното перфектно решение за справяне с ръждата. Фирмата предлага гъвкави подходи за отстраняване на ръждата в
редица области: индустрия, автомобилостроене, автосервизи.
Бласт Инженеринг ЕООД е един от най-големите изпълнители на индустриални антикорозионни покрития. Фирмата е изключителен представител за България на немските компании
"Contracor" - производител на пясъкоструйно оборудване и "Comprag"
GmbH - производител на компресори и изсушители. Тя е специализирана в цялостно проектиране и изграждане на индустриални
камери за дробеструйно почистване на метални конструкции, както и изграждането на камери за боядисване.
МГ Аноди Интернешънъл АД ще представи магнезиева катодна защита на бойлери, катодна защита на бойлери с външно захранване, подземна катодна защита на резервоари и тръби, катодна
защита на кораби, индустриални и офшорни съоръжения, катодна
защита с цинк и алуминий.
Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма
Steffel - автоматична и полуавтоматична система за катодна защита на металите от корозия. Информацията се взима от всяка
катодна станция и се събира, обработва и анализира в сървър и
от там се изкарват индивидуалните данни за състоянието на всяка станция с възможности за корекции, рапорти и анализи на обобщени данни.
Включете се в Corrosion Prevention Balkans.
Вашият бизнес се нуждае от информация и знания, а не от излишни разходи за отстраняване на аварии и смяна на оборудване.
Срещнете се експерти, колеги и клиенти, за да обмените опит
и мнения.
Повече информация на www.viaexpo.com
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Зарядни
контролери за
соларни системи
О

сновната функция на всеки
заряден контролер в една соларна система е да предпазва акумулатора
от свръхзареждане, да управлява
процеса на зареждането му и да не
допуска да се разреди през соларните панели през нощта. Най-опростеният и евтин заряден контролер
представлява само един автоматичен превключвател с две положения
– включено/изключено.
Когато акумулаторът е паднал,
зарядният контролер включва, за да
позволи зареждане от соларния панел на максимално възможната му в
момента изходна мощност, при каквато и да е стойност на генерираното напрежение, без оглед на изискванията за напрежението на заряд
на акумулатора. Когато няма слънчева енергия, зарядният контролер
изключва соларните панели от акумулатора.
Соларните модули имат непрекъснато изменяща се изходна мощност
поради изменението на положението на слънцето, както в рамките на
денонощието, така и в течение на
годината. Тяхната производителност зависи също и от температурата и облачността.
Ако изходното напрежение и изходният ток се представят графично, като по оста X се нанесе напрежението (V), а по оста Y – токът (I),
ще се получи волт-амперната характеристика. Тази крива показва експлоатационните качества на всеки
24

отделен модул и се ползва от всички производители на соларни панели.
Ако соларният модул е изложен на
възможно най-ярка слънчева светлина и изводите му се окъсят, той ще
генерира максималния си възможен
ток, тъй като ще липсва външен пад
на напрежение. Това ще е началната точка на волт-амперната характеристика. Ако при същата възможно най-ярка слънчева светлина изводите са разкачени, модулът ще дава
максималното си напрежение при
отворена верига, т.е. няма да протича никакъв ток.
Между тези две крайни точки на
волт-амперната характеристика
при увеличаване на напрежението и
променящ се товар токът ще бъде
фактически постоянен. Това
продължава, докато се достигне до

една точка, след която кривата започва бързо да пада. Точката се
нарича „коляно“ и в нея соларният
модул работи при най-добрата комбинация от напрежение и ток, предоставяйки максимална мощност.
Максималното напрежение в тази
точка може да не е най-подходящото за зареждане на свързания акумулатор. Ако се промени количеството слънчева светлина, което пада
върху панела, кривата ще се измести нагоре или надолу в графиката,
но формата й няма да се промени.
С други думи, един заряден контролер от по-икономически изгодния
тип с две положения включено/изключено трябва да работи при каквото
и да е изходно напрежение на соларния панел и при всякакви колебания
на товара на акумулатора. Обикноброй 3/2018
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вено максимумът на потреблението
на енергия не съвпада с периодите,
когато соларният панел генерира
максимална изходна мощност. В процеса на зареждане от слънчевата
енергия трябва да се има предвид и
степента на зареденост на акумулатора. Повечето незапечатани
акумулатори, когато са почти
напълно разредени, могат да се заредят до много висока степен. Но от
друга страна, когато са почти
напълно заредени, все пак изискват
зареждането да продължава да се
поддържа на някакво минимално ниво.

Видове
Когато зареждането се прави при
по-голям ток, акумулаторите ще се
презаредят по-бързо. Това е важно,
особено когато слънчевото греене
продължава само няколко часа дневно. Ако обаче токът не се намали
малко преди да се достигне състоянието на пълен заряд, то от акумулатора може да започнат да се
отделят газове или да прегрява,
което ще го увреди. Един от начините да се избегне този проблем при
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зареждането с постоянен ток без
оглед на степента на зареденост е
чрез използването на по-модерен
заряден контролер с широчинно-импулсна модулация (ШИМ). Макар че по
принцип той също e с две състояния
включено/изключено, честотата на
включване и изключване (импулсите)
на изхода на соларния панел може да
се регулира в зависимост от заредеността на акумулатора.
Когато напрежението на акумулатора е паднало, продължителността на режим „включено“ се увеличава, а когато степента на зареденост стигне до максимума си, режим
„изключено“ става по-дълъг. Много
от качествените зарядни контролери използват някакъв вид ШИМ за
регулиране на изходното зареждащо
напрежение, тъй като така се ограничава сулфатирането на акумулатора.
Макар и да подобрява значително
процеса на зареждане на акумулатора, един заряден контролер с ШИМ
не може да накара соларния панел да
работи при такава комбинация от
ток и напрежение, при която слънче-

вата енергия се оползотворява в
максимална изходна мощност.
Същевременно не може да осигури и
идеалното напрежение за зареждане на акумулатора.
От предлаганите понастоящем
на пазара соларни зарядни контролери най-ефективен (но и най-скъп) е
този със следене на точката на
максималната мощност (СТММ). Той
е с програмно управление, което
постоянно регулира напрежението и
тока на соларния панел и измерва как
дори и малки техни изменения влияят на изходната мощност на панела. При следенето се търси коляното на волт-амперната характеристика на дадения соларен панел, тъй
като в тази точка напрежението и
токът са такива, че изходната мощност от слънчевото греене е найголяма.
Тъй като зарядният контролер със
СТММ непрекъснато настройва напрежението и тока на изхода на
соларния панел или масива от панели, за да бъде изходната му мощност
максимална, той трябва също така
и да регулира напрежението и тока,
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постъпващи на входа на акумулатора. Целта е процесът на зареждането му да бъде максимално ефективен при минимално необходимо време и с осигурена защита срещу
свръхзареждане.
Генерираното от панелите допълнително напрежение, което е над
необходимата стойност за зареждането на акумулатора, се преобразува от контролера със СТММ в допълнителен ток, който при употребата на по-евтин заряден контролер би
бил загубен. Контролерите със
СТММ могат да се ползват и при
соларни панели с по-високо изходно
напрежение, като зареждат допълнителен акумулаторен блок с по26

ниско напрежение. Възможността да
се ползват акумулатори с напрежение по-голямо от 12 волта на свой
ред позволява монтирането на помалки и по-евтини предпазители,
мрежови разединители и на кабели с
по-малки сечения.
Повечето от контролерите със
СТММ могат на практика да се справят с доста големи разминавания
между изходното напрежение на
соларните панели и напрежението на
акумулатора. Това е съществено
предимство за системи, които не са
свързани към електропреносната
мрежа, когато соларните панели
трябва да се разположат на голямо
разстояние от акумулаторите –

падът на напрежение върху по-дългите проводници ще бъде по-малък, ако
изходното напрежение на панелите
е по-високо.
Като пример може да се разгледа
случай, в който са налични 4 соларни панела, всеки с номинална мощност 85 вата при 17 волта и максимален ток 5 ампера. Ако при това
положение за зареждане на 12-волтов акумулатор се използва заряден
контролер от евтиния тип с две
положения включено/изключено, то
четирите панела ще трябва да се
свържат паралелно, което ще даде
на изхода им напрежение 17 волта и
ток 20 ампера.
Но при значително разстояние,
освен ако за връзката на соларните
панели със зарядния контролер не се
ползва проводник с много голямо
напречно сечение (съответно и
скъп), може да се получи голям пад на
напрежението върху дългия свързващ
проводник. В крайния случай е
възможно дори напрежението на
изхода на панелите, докато стигне
до отдалечените акумулатори, да се
окаже по-ниско от нужната за зареждането им стойност.
При използването на висококачествен заряден контролер със СТММ,
четирите панела могат да се
свържат последователно, което ще
осигури 68 волта при 5 ампера на
изхода. Въпреки че общо активната
мощност остава една и съща независимо от начина на свързване на
панелите, вариантът с по-високото
изходно напрежение дава възможност да се ползва много по-тънък и
по-евтин проводник за връзката към
зарядния контролер и акумулаторите. Като се стартира от по-високо
напрежение на изхода на панелите,
влиянието на пада на напрежение
върху дългия проводник (представляващ един вид резистор) ще бъде
доста по-малко и достигналото до
зарядния контролер напрежение няма
да бъде под критична стойност.

Пренасочване на
излишъка от енергия към
отделен товар
В някои соларни зарядни контролери е предвидена допълнителна
функция за пренасочване на излишъка от енергия към отделен товар.
брой 3/2018
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Това е обичайна практика за по-големи системи, несвързани към електропреносната мрежа в периодите
от годината, когато соларните панели се изключват по-рано през деня
след пълното зареждане на акумулаторния блок. Вместо да се изгуби
слънчевата енергия от остатъка от
деня, с тази си функция зарядният
контролер определя кога акумулаторите са напълно заредени и след
това пренасочва генерираната от
слънцето мощност към отделен
товар.
Това например може да е нисковолтов, постояннотоков нагревателен
елемент, монтиран до дъното на
обикновен домашен резервоар за
топла вода. Ако е необходимо водата да се нагрее още до достигането на желана температура, то това
ще стане с нагревателите на резервоара, а ползата от слънчевата
енергия ще бъде в предварителното
подгряване до някаква степен.

Разкачване на
нисковолтови товари
Редица модели соларни зарядни
контролери от по-малкия размер, за
до 10 ампера, разполагат с допълнителни товарови клеми, които обикновено се ползват за захранване на
постояннотокови светлини или на
нисковолтово електронно устройство. Тези клеми ще бъдат разкачени от акумулатора в момента, в
който напрежението му падне под
предварително установена долна
граница, предпазваща го от увреждане. Тази функция е особено полезна за соларни инсталации на отдалечени места, без постоянен обслужващ персонал, когато не може да се
следи доколко е зареден акумулаторът. Към товаровите клеми ще се
подаде отново захранване веднага
след като той се презареди. Товаровите клеми при някои зарядни контролери се управляват от вграден
таймер, който след приключването
на целия процес по зареждането от
слънцето за деня ползва соларния
панел като фотоклетка. Щом зарядният контролер определи, че нощта
наближава, той активира товаровите клеми и се включват постояннотоковите светлини или пък подсветката на знак. Таймерът може да се
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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настройва ръчно и така да се задава колко часа светлините да работят, след като бъдат включени.

Температурна
компенсация
Всички химични реакции зависят
от температурата и това важи
изцяло за реакцията на преобразуване на химическата енергия, която се
извършва в клетките на един акумулатор. Идеалната работна температура за акумулатор със залети клетки и дълбок разряд е 25°C – температурата, при която се тестват посочените от производителя експлоатационни параметри на тези акумулатори. За да се запази максимално високо качеството на работа на
акумулатора и да се удължи животът
му възможно най-много, напрежението на зареждане трябва да се повиши, ако околната температурата
е под посочената, и обратно, то
трябва да се понижи, ако температурата е по-висока – това се прави,
за да бъде цикълът на зареждане
пълен.
Акумулаторът изисква различна
скорост на зареждане в зависимост
от температурата на плочите му
вътре. В някои зарядни контролери
има допълнителен вграден датчик за
температура, който мери температурата на въздуха на околната среда и съответно коригира напрежението на зареждане. Приема се, че
акумулаторът ще бъде близо до зарядния контролер при една и съща
температура. Това обаче може да не
е валидно за всички инсталации.

Разлика може да има особено в случаите, когато зарядният контролер
е монтиран нависоко, на стена с
топлоизолация, а акумулаторите се
намират близо до земята.
По-скъпите зарядни контролери
могат да са оборудвани с датчик за
отчитане на температурата от
разстояние, чийто изходен сигнал по
тънки проводници с дължина 5-10
метра, постъпва на обособен за
целта вход на контролера. Тъй като
този датчик се закрепя върху акумулатора чрез залепване, отчитането
на температурата е много точно и
се постига най-прецизно регулиране
на процеса на зареждане въз основа
на реалната температура на батерийните плочи.

Дисплеи за визуализация
на данни
Повечето производители предлагат по-скъпи соларни зарядни контролери с вграден или дистанционен
цифров дисплей. На тези дисплеи
може да се покаже всичко – от изходното напрежение на панелите и
на акумулаторите до токовете на
зареждане, произведената енергия,
програмно зададени стойности и
дори подаваните от системата
предупреждения и аларми. Макар и да
изглежда излишно за малки соларни
системи, показването на подобни
данни на дисплей може да бъде нещо
безценно в по-големи инсталации, в
които работните характеристики
трябва да се следят във времето и,
ако възникнат проблеми, те да бъдат
своевременно решавани.
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Компактни
топлообменници
К

омпактните топлообменници се използват в широка гама от приложения. Типични примери са прилагането им в автомобили, климатични инсталации, охлаждане на електронни устройства, оползотворяване на
отпадна и процесна топлина, авиацията, соларни и геотермални системи и др. Разработката на компактни
повърхности е водена от необходимостта от леки,
заемащи малко пространство и икономични топлообменници.
Някои от специфичните характеристики на компактните топлообменници включват: наличието на разширени повърхности; висока стойност на съотношението
топлопреносна повърхност на единица обем от вътрешността (обикновено надхвърляща 700 m2/m3); малък хидравличен диаметър; поне един от флуидите е газ. Поради малкия хидравличен диаметър и произлизащите от

това трудности с почистването използваните флуиди
трябва да са с висока чистота и да не водят до замърсяване. Работните налягания и температури са ограничени в определена степен в сравнение с кожухотръбните топлообменници поради тънките оребрявания и/
или съединяването им към пластините или тръбите посредством спояване, механично разширение и др.
В резултат на използването на висококомпактни
повърхности се получава топлообменник с голяма предна част и малка дължина на потока. Следователно конструкцията на челната част на един компактен топлообменник е от съществено значение за равномерното
разпределение на потока.
Характерно за тези топлообменни апарати е, че конструкционните материали за оребряванията в някои
приложения са ограничени от работните температури.
При ниски до умерени температури оребряванията може
да са изработени от алуминий, мед или месинг. За високотемпературни приложения могат да се използват
неръждаема стомана и термоустойчиви сплави, които
обаче могат да понижат ефективността на оребряванията. Вследствие на това, за компенсиране на понижението в ефективността могат да бъдат избрани повърхности с високи експлоатационни характеристики или дебелината на оребряванията да бъде редуцирана.
Компактните топлообменници се произвеждат посредством процеси на спояване и заваряване. За нискодо среднотемпературни приложения оребряванията
могат да бъдат присъединени механично.
Основните видове компактни топлообменници са оребрените тръбни топлообменници, оребрените пластинчати топлообменници и регенераторите. Изборът между
трите се определя предимно от работните налягане и
температура, фазовото състояние на използваните
флуиди, замърсяващите свойства на флуида, допустимия
пад на налягането, якостта и издръжливостта, ограниченията по отношение на размера и/или теглото и допустимото смесване на прилаганите флуиди.

Оребрени тръбни топлообменници
Този вид топлообменни апарати намира широко приложение в индустрията. Те се използват, когато потокът на единия флуид е с по-високо налягане и/или
когато коефициентът му на топлопредаване значително се различава от този на другия флуиден поток. Например в топлообменник тип газ-течност коефициентът
на топлопредаване на течността обикновено е много
по-висок в сравнение с този на газа. Оребряванията се
28
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използват в газовата страна на апарата, за да се увеличи повърхността. За оребрените тръбни топлообменници най-често се използват
тръби с кръгло и правоъгълно сечение (въпреки че понякога се използват и елипсовидни), а оребряванията са от външната или от вътрешната страна, или двустранни в зависимост от приложението. Оребряванията от външната страна на
тръбите могат да бъдат класифицирани в следните категории:
n нормални оребрявания на отделни
тръби (индивидуално оребрени
тръби);
n надлъжни оребрявания на отделни
тръби, които обикновено се използват в кондензни приложения и за
вискозни течности в двутръбни
топлообменници;
n плоски или непрекъснати (обикновени, вълнисти или прекъснати)
външни оребрявания на група
тръби. Тъй като прекъснатите
оребрявания са по-податливи на
замърсяване, много потребители
предпочитат обикновените непрекъснати оребрявания за случа-
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ите, при които замърсяването,
особено с влакнести материали,
е сериозен проблем.
Някои от специфичните количествени характеристики на оребрените тръбни повърхности са, че тези
топлообменници се отличават с пониско ниво на компактност от оребрените пластинчати апарати, както
и че те могат да бъдат проектирани за широк диапазон работни налягания на флуида в тръбната част,
като налягането на другия флуид
трябва да е ниско. Характерно за
оребрените тръбни топлообменници
е, че в тръбната част е допустима
определена степен на замърсяване,
при положение че тръбите могат да
бъдат почистени.
Оребрените тръбни топлообменници се използват широко като кондензатори и изпарители в климатични и охладителни приложения, за
охлаждане на вода или масло на двигатели на превозни средства и стационарни двигатели и като въздушно охлаждани апарати в обработващата индустрия и енергетиката.
Типично прилаганата конфигурация

включва използването на вода, масло или хладилен агент в тръбите и
пропускането на въздух през оребрените тръби.

Оребрявания на
тръбните
топлообменници
Геометрията на индивидуално
оребрените тръби е много по-издръжлива, отколкото тази на непрекъснатите оребрявания, но е с
много по-ниско ниво на компактност.
Най-разпространените индивидуално оребрени тръби са с обикновена
кръгла, спирална или пръстеновидна
геометрия. Ребрата се присъединяват към тръбите чрез плътно механично напасване, навиване, залепване, запояване, спояване с твърд припой, заваряване, екструдиране или
поставяне на ръкав с оребрявания
върху основната тръба.
Обикновените кръгли оребрявания
са най-простите и най-разпространените. Те се получават чрез обвиване на тръбата с оребрена лента,
като по този начин се получава непрекъснато спирално оребряване, или
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чрез поставянето на кръгли дискове върху тръбата. Този вид оребрявания се използва често в преработващата индустрия и за възстановяване на топлинна енергия.
В зависимост от височината на
ребрата се различават ниско, средно и високо оребрени тръби. При ниско оребрените тръби ребрата се
екструдират от тръбния материал
с височина от порядъка на 1-2 mm.
Оребряванията с номинална височина 1,6 mm са се превърнали в стандарт за ниско оребрените тръби в
кожухотръбните топлообменници.
Това че оребряванията са неразделна част от тръбите, гарантира
максимална ефективност, тъй като
няма възможност за отхлабване на
ребрата заради корозия, температурно разширение и свиване или поради
механична повреда при манипулиране.
Оребрявания с височина приблизително 3,2 mm се определят като
средни и обикновено се прилагат в
кожухотръбни топлообменници.
Въздушно охлажданите топлообменници изискват високи оребрявания с
височина от 6,4-25 mm. При системите за възстановяване на топлинна енергия са предпочитани средни
до високи оребрявания в тръбните
групи с линейна конфигурация.
Конструкционните материали за
тръбите, колекторите и водните
резервоари се определят от специфичните изисквания за конкретното
приложение. Най-често за тръбите и
оребряванията се ползват мед, алуминий и стомана. За инсталации с
отворен цикъл тръбите се изработват от мед, фосфор-деоксидирана
мед, алуминий, месинг и мед-никел30

железни сплави. Оребряванията се
конструират предимно от алуминий
и мед.
Двете възможни конфигурации на
тръбите в тръбната група на топлообменника са шахматна и линейна.
Единствената разлика между двете
е, че при шахматната конфигурация
всеки следващ ред е отместен на
половин междуцентрово разстояние.
Конфигурациите се различават и по
динамиката на потока. Заради компактността и високия топлопренос,
по-често се използва шахматната
конфигурация. Ако въздушният поток
обаче е замърсен с прах, абразивни
частици и др., се прилага линейната
конфигурация, тъй като осигурява
възможност за по-лесно почистване.

Оребрени пластинчати
топлообменници
Пластинчатите топлообменници
са вид компактни топлообменни
апарати, състоящи се от група плоски пластини и ребрени набраздявания, споени заедно като блок. Флуидните потоци преминават през образуваните от набраздяванията канали между разделящите пластини.
Набраздяванията служат както
като вторични топлообменни повърхности, така и като механични
опори за вътрешния натиск между
слоевете. В приложения с течности
или фазови изменения (към газ) разделящите пластини могат да
бъдат заменени от плоски тръби.
Оребрените пластинчати топлообменници се използват широко в индустрията заради компактността
им. От много години те намират
реализация в сепарирането на газо-

ве в криогенни приложения и в охладителни системи за авиацията. Използват се за топлообмен между
газове, течности или и двете, кондензация, кипене, сублимация или
съхранение на топлинна енергия с
висока или ниска температура.
Отличителни характеристики на
тези топлообменници са употребата им основно в топлообменни апарати газ-газ, приложимостта им за
ниски работни налягания и нулевият
риск от смесване на флуидите. Максималните работни температури се
ограничават от вида присъединяване на оребряванията към пластините и от използваните материали.
Оребрените пластинчати топлообменници се проектират за работа
при ниски криогенни температури
(изцяло от алуминий) до около 800°C
(от термоустойчиви сплави).
Приложението на този вид компактни топлообменници се ограничава до използването им с относително чисти флуидни потоци поради малките канали. Не са предназначени за случаи, в които е възможно
силно замърсяване, тъй като няма
лесен начин за почистването им.
Като предимство на оребрените
пластинчати топлообменници може
да се посочи възможността за постигане на много висока топлинна ефективност – в криогенни приложения
например стойността от 95% е обичайна. При условие че флуидните потоци са относително чисти, този вид
топлообменници може да се използва в повечето процеси, за широка гама
от състави на потоците и различни
налягания и температури. Също така
е възможно постигането на високо
съотношение на топлопреносната
повърхност за единица обем. В сравнение с кожухотръбните топлообменници пластинчатите предлагат 25
пъти по-голяма повърхност спрямо
теглото на оборудването.
Основните ограничения на оребрените пластинчати топлообменници
са свързани с размера и замърсяването им. Освен това, поради късите
преходни периоди, при стартиране на
съоръжението се изисква по-внимателно управление в сравнение с кожухотръбните топлообменници.
Като проблем могат да бъдат отчетени и осцилациите на потока.
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Производство на литиевосярна батерия с биомаса
от хартиената индустрия
О

сновен страничен продукт при
производството на хартия е лигносулфонатът – сулфониран въглероден
отпадъчен материал, който обикновено се изгаря на място, освобождавайки CO2 в атмосферата, след като
сярата се улавя за повторна употреба.
Учените от Политехническия институт на Ренселар в Ню Йорк са
разработили метод за използване на
евтината и изобилна биомаса от
хартиеното производство за изграждане на презареждаща се литиево-сярна батерия. Такава батерия
би могла да се използва за захранване на големи центрове за данни,
както и за по-евтино съхранение на
енергия в микромрежи и традиционни електрически мрежи.
„Нашето изследване демонстрира
потенциала от използването на
странични продукти от производството на хартия за създаване на
устойчиви и евтини електродни материали за литиево-серни батерии“,
обясняват учените.
Акумулаторните литиево-йонни
батерии в момента са доминиращата технология на пазара. През последните години обаче се наблюдава
засилен интерес към разработването на литиево-серни батерии, които
могат да предоставят над два пъти
повече енергия от литиево-йонните
им аналози със същото тегло. Както
е известно, акумулаторната батерия
има два електрода – положителен
катод и отрицателен анод. Между
електродите се намира течен електролит, който служи като среда за
химическите реакции, които произвеждат електрически ток. В литиево-сярната батерия катодът е
съставен от серно-въглеродна матрица, а за анода се използва литиев
метален оксид.
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В елементната си форма сярата
е непроводима, но когато се свърже
с въглерод при повишена температура, тя става силно проводима и позволява да се използва в новите
технологии за производство на батерии. Проблем обаче е, че сярата
лесно се разтваря в електролита на
батерията, което води до влошаване на електродите от двете страни само след няколко цикъла. Учените са използвали различни форми на
въглерод, като нанотръбички и комплексна въглеродна пяна, за задържане на сярата на място, но с ограничен успех.
За да развият своя метод, учените от Ренселар си партнират с
производителя на хартия Finch Paper,
който предоставя лигносулфонат.
Тази кафява луга се изсушава и след
това се загрява до около 700°C в
кварцова тръбна пещ. Високото излъчване на топлина отвежда повечето от серния газ, но запазва част
от сярата като полисулфиди (вериги от серни атоми), които са интег-

рирани дълбоко в матрицата на активния въглен. Процесът на нагряване се повтаря, докато правилното количество сяра се улови във
въглеродната матрица. След това
материалът се смила и се смесва с
инертно полимерно свързващо вещество, за да се създаде катодно покритие върху алуминиево фолио.
Изследователският екип досега е
създал прототип на литиево-сярна
батерия, който има размери на батерия за часовници и над 200 работни цикъла. Следващата стъпка ще
бъде да се направи по-голям прототип, за да се увеличат значително
степента на разреждане и жизненият цикъл на батерията.
„При повторното използване на
този вид биомаса се допринася значително за опазването на околната
среда, като същевременно се изгражда по-ефективна батерия, която може да осигури необходимия
тласък в сектора за технологии за
съхранение на енергия“, смятат учените.
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