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България, Сърбия и Унгария с партньорство в областта на природния газ
България, Сърбия и Унгария ще работят за гарантиране на енергийната

сигурност в региона и ще развият сътрудничеството си в областта на
природния газ. Около тази идея се обединиха българският енергиен ми-
нистър Теменужка Петкова, сръбският министър на енергетиката и мин-
ното дело Александър Антич и министърът на външните работи и търго-
вията на Унгария Петер Сиярто. Министрите проведоха среща, на която
обсъдиха реализацията на проекта за междусистемна газова връзка Бълга-
рия-Сърбия. Министерството на енергетиката предложи Булгартрансгаз
да бъде включен като бенефициент по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ във връзка със стартирането на проекта „Техни-
ческа помощ за подготвителни дейности до началото на строителството
на междусистемна газова връзка България-Сърбия“.

Министрите Петкова и Антич подчертаха, че ще бъдат предприети
всички необходими мерки, така че проектът да се финализира и интерко-
некторът да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

Енерго-Про планира 116% ръст на инвестициите в област Разград
Главният изпълнителен директор на Енерго-Про Варна Момчил Андреев

представи инвестиционната програма на дружеството пред областния
управител на Разград Гюнай Хюсмен. По време на срещата стана ясно, че
за областта са планирани 116% увеличение на инвестициите в електрое-
нергийната инфраструктура през т. г. „През 2018 г. дружеството ще вложи
3,5 млн. лв. в реконструкция на електропроводни линии средно напрежение,
в обновяване оборудването на възлови станции и на участъци от мрежа
ниско напрежение, в подмяна на електромери и изнасяне на електромерни
табла на територията на област Разград“, заяви Момчил Андреев.

В рамките на срещата бе обсъдена и съвместната работа на компанията
и органите на реда в Разград за противодействие на кражбите на ток.
Срещата на главния изпълнителен директор с областния управител на Раз-
град е част от поредица инициативи на Енерго-Про Варна за активно сътруд-
ничество с местната власт и обединяване на усилията за реализиране на
проекти в полза на хората, живеещи в Североизточна България.

12-о издание на изложението за възобновяема енергия Key Energy
Едно от водещите изложения за решения за получаване на възобновяема

енергия Key Energy ще се проведе между 6 и 9 ноември т. г. в Римини, Италия.
Акцент на изложението, организирано от Italian Exhibition Group, ще бъдат
фотоволтаичните инсталации и системите за съхранение на енергия, реше-
нията за енергийна ефективност в индустрията и жилищния сектор, както
и такива за устойчива и свързана мобилност. Основно събитие в съпътства-
щата програма на изложението ще бъде форумът Key Wind, провеждащ се
със съдействието на Националната асоциация за вятърна енергия на Ита-
лия. В него ще се включат водещи експерти от бранша и производители на
турбини за наземни и отдалечени от брега вятърни централи.

В зала B5 ще бъде разположена зоната Key Efficiency, където посетите-
лите ще могат да се запознаят с технологии, системи и решения за ин-
телигентно използване на енергийни източници в индустриални условия. За
поредна година паралелно с Key Energy ще се състои и международното
изложение за екологосъобразни технологии Ecomondo.

ABB доставя зарядни станции в пилотен проект за електромобилност
ABB бе избран за основен технологичен партньор и доставчик в пилотен

проект за изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на
територията на цяла Европа. Проектът e на фирма IONITY и ще бъде
осъществен със зарядни станции Terra High Power, като първата обслуж-
ваща станция бе открита в Нойенкрих, Швейцария, на магистрала А2.
IONITY е съвместно предприятие на компаниите BMW Group, Daimler AG,
Ford Motor Company и Volkswagen Group с Audi и Porsche. Проектът на
предприятието включва шест от най-усъвършенстваните високоскорост-
ни зарядни станции на ABB - Terra HP, с мощност 350 kW и заряд за пробег
от 200 км само за 8 минути. До 2020 г. IONITY планира да управлява мрежа
от приблизително 400 бързи зарядни станции в 24 европейски държави.

„Този европейски старт е истинска повратна точка и за нас е чест, че
сме избрани да го подкрепим, особено с откриването на първия пилотен
обект в родната страна на ABB - Швейцария“, заяви Франк Мулон, гене-
рален директор на направлението за зарядна инфраструктура за електри-
чески превозни средства в ABB.
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Булгартрансгаз избра предпочитан маршрут за газов хъб „Балкан“
В сградата на Европейската комисия в Брюксел Булгартрансгаз пред-

стави междинните резултати от предпроектното проучване за изгражда-
не на газов хъб Балкан. Директорът на „Вътрешен енергиен пазар“ в Главна
дирекция „Енергетика“ на ЕК Клаус-Дитер Борхарт подчерта, че Европей-
ската комисия продължава да подкрепя силно реализацията на проекта за
изграждане на газоразпределителен център на територията на България.
Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков допълни, че из-
граждането на газов хъб „Балкан“ ще допринесе за енергийната сигурност
в региона на Югоизточна Европа. Изпълнителният директор на Булгарт-
рансгаз Владимир Малинов подчерта, че дружеството ще продължи да полага
всички усилия за успешното изпълнение на проекта.

Пред представителите на ЕК в Брюксел бяха представени няколко ва-
рианта на трасета за газова инфраструктура на територията на Бълга-
рия, включително и два, които са разработени на база очакваните източ-
ници на доставка на природен газ. Според експертите предпочитан мар-
шрут е „Балкан 1“, който може да се реализира в две фази. Първата фаза
предвижда нов входен капацитет от Турция, а втората – входна точка
около Варна. Като други входни точки се разглеждат Гърция и Турция (съще-
ствуваща и нова инфраструктура), местен добив от дълбоко Черно море
(от България и Румъния). Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже
пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия,
Хърватия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украйна, Молдова и др.

София беше домакин на Европейския минен бизнес форум
На 18 май т. г. София беше домакин на Европейския минен бизнес форум,

в рамките на който беше обсъдено бъдещето на европейската минна
индустрия. Участници в дискусиите бяха представители на европейски
институции, Министерството на енергетиката, инвеститори и важни за
развитието на бранша заинтересовани страни. Преработката и добивът
на суровини ще стане ключов елемент в стратегията за развитие на
индустрията до 2050 г., стана ясно по време на събитието.

„Приложението на високи технологии, обвързаността на индустрията с
образованието, дейностите, които осигуряват реално функциониране на
кръговата икономика, сътрудничеството между различни отрасли са сред
стъпките в плана ни за действие“, посочи Родриго Чанес, специалист
Политики към Европейката комисия. Обсъдени бяха още някои от най-важ-
ните теми в дневния ред на добивния отрасъл и геология в ЕС – законо-
дателството, възможностите за инвестиции, перспективите в областта
на енергетиката. Специално внимание беше отделено на набиращата все
по-голяма скорост интелигентна минна индустрия, където приложението
на новите дигитални технологии става все по-широко използвано. Форумът
ангажира участници и представители на различни заинтересовани страни
в открит диалог по актуални въпроси, които вълнуват както минните
компании и местната общественост, така и цялата европейска общност.



6 брой 4/2018  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

IEAS 2018 ще демонстрира новости в електроапаратурата и автоматизацията
Ежегодното международно изложение за електроапaратура и автома-

тизация International Electric & Automation Show (IEAS) ще се проведе между
18 и 20 септември т. г. в Букурещ, Румъния. Мащабният технически форум
ще представи новости в областта на електрооборудването, системите
за автоматизация и енергетиката. Освен успешна платформа за бизнес
контакти, нетуъркинг и търговия, събитието по традиция ще включва и
тематични конференции, семинари и работилници, в които ще вземат
участие представители на академичната общност, индустрията и прави-
телствения сектор. Изложбата се организира всяка година от 2005-а насам,
а обновената й концепция включва различни фокусни точки като: свърза-
ност, партньорство между правителството, образованието и бизнеса,
интегрирани мрежови технологии, както и бранд мениджмънт на базата на
ефективно промотиране на иновативни технологии и решения. През 2017
г. във форума взеха участие над 130 компании изложители и повече от 3000
посетители от цял свят, а новостите в областта на електроапаратура-
та и автоматизацията бяха демонстрирани на обща площ от 3600 кв. м.

ЧЕЗ повишава сигурността на електрозахранващата мрежа в област Монтана
През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 1,9 млн. лв. в реконструк-

ции на мрежи ниско напрежение с цел подобряване качеството на елект-
розахранването във всички общини в област Монтана, съобщиха от ръко-
водството на компанията по време на среща с местни кметове на общини
и техни представители. Най-мащабни проекти са реализирани в монтан-
ските села Николово, Крапчене, Стубел, както и в Берковица, Вършец, Георги
Дамяново, Брусарци, Якимово, Лом, Вълчедръм и в селата от община Бой-
чиновци – Ерден, Охрид и Громшин. Компанията е подменила трансформа-
тори на стойност 132 000 лв. в Монтана, Берковица, Чипровци, Лом и
Брусарци. Реконструкция и изграждане на мрежи средно напрежение на
стойност 790 000 лв. с цел подобряване сигурността на електрозахранва-
нето са реализирани в общините Монтана, Берковица, Чипровци, Лом,
Брусарци, Якимово и Вълчедръм. През т. г. специален акцент в инвестици-
онните намерения на ЧЕЗ Разпределение в област Монтана е повишаване-
то на сигурността на електрозахранването чрез монтирането на елект-
ромери с дистанционно обслужване. Инсталациите стартират в гр. Лом,
като инвестицията е в размер на 1,6 млн. лв.

КЕВР и EMRA подписаха споразумение за двустранно сътрудничество
Регулаторният орган за енергийния пазар в Турция (EMRA) и Комисията

по енергийно и водно регулиране (КЕВР) подписаха споразумение за дву-
странно сътрудничество, което създава институционалната правна рам-
ка за обмяна на добри практики. Двата енергийни регулатора ще развиват
административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни
дейности – конференции, семинари и работни срещи. Подписаното спора-
зумение за сътрудничество създава добра основа за конкретни резултати
от дейността на смесените работни групи, които двата регулатора
предстои да формират в области от взаимен интерес – електроенергети-
ка и природен газ, подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов. По време
на срещата стана ясно още, че след официалното откриване на газопро-
вода ТАНАП и предстоящото завършване на Южния газов коридор, за
страните от Балканите се създават нови перспективи за доставки на
природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на региона.

„Взаимодействието между балканските регулатори допринася за разви-
тието на енергийния сектор и за икономическия растеж на страните от
региона“, подчерта президентът на EMRA Мустафа Ялмаз.

България и Франция обсъдиха сътрудничество в ядрената енергетика
Българският министър на енергетиката Теменужка Петкова и прези-

дентът на френската компания Фраматом Бернард Фонтана обсъдиха
сътрудничеството си в сектора на ядрената енергетика по време на
десетото юбилейно издание на форума „Атомекспо“. Фраматом е ядрена-
та част на Арева от началото на т. г. и в нея са ангажирани над 2000
специалиста. Президентът на френската компания бе запознат с развити-
ето на проекта Белене. „Това е добра възможност да засилим сътрудни-
чеството си с друга европейска държава“, подчерта той. „Българската
страна би могла да участва в евентуалната реализация на проекта чрез
наличните активи. Планираме до края на годината да стартираме процедура
за избор на стратегически инвеститор. Ще се радваме, ако компания като
Фраматом участва в подобна процедура“, каза министър Петкова.
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Един от акцентите в тазгодишния

семинар, организиран от ДТС в

София, бе новото приложение eWire.

По какъв начин то подобрява на-

деждността на UPS системите?

В от 10 до 15% от случаите пус-
кането в експлоатация на UPS не е
успешно поради погрешна инстала-
ция, която оказва влияние върху
дългосрочната производителност на
системата и увеличава риска от от-
кази. За да осигурим увереността на
инсталатора и на крайния потреби-
тел, представихме иновативен под-
ход за опростен монтаж чрез предо-
ставянето на насоки за всеки етап
от процеса през приложението eWire.
Използвайки обогатена реалност, то
автоматично разпознава UPS с по-
мощта на камерата на смартфон и
предоставя цялата необходима ин-
формация и точни параметри за
конфигуриране на системата.

eWire помага на инсталатора с
инструкции стъпка по стъпка и про-
верки в реално време, за да се гаран-
тира правилното позициониране на
UPS и на шкафа за батериите му,
опроводяването с точния размер
кабел и усукващ момент, и конкрет-
ните размери на защитите.

Снимки и доклад с цялата инста-
лационна информация се изпращат до
партньора на Socomec на местно
ниво, в случая ДТС, чиито специали-
сти проверяват и валидират монта-
жа или предлагат корективни дей-
ствия. Накрая на потребителя се
издава официален документ, удосто-
веряващ правилната инсталация на
устройството. Всичко това прави
приложението уникално за UPS паза-
ра.

Сертификацията става все по-ва-

жен фактор при вземането на ре-

шение за закупуване на UPS. На

какви тестове подлежат продукти-

те на Socomec?

Всички UPS модели на Socomec се

Модулните UPS системи
отговарят на основните
нужди на потребителя

тестват и верифицират от трета
страна. Изпитванията са не само
за безопасност и електромагнитна
съвместимост, но и за ефектив-
ност, сеизмична устойчивост, на-
деждност, степен на защита и
много други. След производство
всеки продукт претърпява над 100
автоматични теста и повече от
1000 измервания на дадени парамет-
ри. Тези данни се обработват и ве-
рифицират в реално време, за да се
регистрират дори най-малките
отклонения.

Целта на изключително детайлна-
та проверка, възможна благодарение
на множеството сензори в UPS, е да
подсигури цялостната надеждност
на продуктите, избягвайки ранни
откази след инсталация.

Модулната концепция е една от

основните тенденции в индустри-

ята. Какви предимства предлага

технологията и кои са най-новите

модулни решения на компанията?

Модулните UPS системи се появи-
ха в резултат на технологичния
напредък, който позволи да се отго-
вори на основните нужди на крайния
потребител – възможност за без-
проблемно разширяване, едновремен-
на поддръжка и експлоатационна
готовност.

Socomec разработи Modulys, мо-
дулна система с мощност 25-600 kW
и множество уникални характерис-
тики. Нейните модули могат да се
добавят или поправят, без да е не-
обходимо спиране на системата, раз-
решение от оператора или настрой-
ка на какъвто и да е параметър. Не
е нужно да се следи и за версията на
фърмуера на новия модул – той се
актуализира напълно автоматично.
По този начин процесът отнема
само няколко минути, осигурявайки
много кратко средно време за ре-
монт (MTTR). Modulys е също със
сертифицирана надеждност (средно

време между отказите, MTBF) на
UPS модулите.

Предварителното MTBF, серти-
фицирано от трета страна, надви-
шава 1 млн. часа, докато средно
измереното на база полеви данни
MTBF е над 1,7 млн. часа. Това пови-
шава готовността и надеждността
на системата, минимизирайки вре-
мето на престой.

Надеждността на UPS зависи и от

батериите. Как виждате бъдеще-

то на UPS системите от гледна

точка на батерийните техноло-

гии?

Днес най-използвани са оловно-
киселинните батерии поради ниска-
та им цена в сравнение с други ре-
шения. В следващите няколко годи-
ни се очаква пазарният дял на лити-
евите батерии да нарасне. Предим-
ствата им са пестенето на про-
странство, малкото тегло, кратки-
ят период на зареждане и най-вече
по-дългият живот при високи тем-
ператури на работната среда. В
отговор на специфични изисквания
Socomec предлага и решения с лити-
еви батерии, като отчитаме, че в
бъдеще те ще станат много по-по-
пулярни, благодарение на непрекъс-
натия спад на цените им.

Лео Саро, маркетинг и продуктов мениджър,

Socomec UPS, пред сп. Енерджи ревю

Модулните UPS системи
отговарят на основните
нужди на потребителя
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      продължение на почти 40 го-

дини са налични онлайн непрекъсва-

еми захранващи системи (UPS), като

пазарът на устройства с капацитет

между 5 и 150 kVA продължава да

нараства с 12% годишно, тъй като

предприятията и индустрията ста-

ват все по-зависими от постоянния

поток от цифрови данни. Съгласно

резултати от проучвания към момен-

та, почти 8 от 10 произведени UPS

системи са предназначени за прило-

жения в областта на информацион-

ните технологии. Не е изненадващо,

че специфициращите индустриални

UPS системи срещат затруднения

при идентифицирането на критични-

те разлики между търговското и

промишленото UPS оборудване. По

принцип областта на приложение на

онлайн UPS системите може да се

раздели на три широкообхватни сег-

мента.

Информационни технологии. Тер-

минът „търговски UPS“ се свързва

с информационните технологии (IT),

тъй като UPS и компютърната зала

често се купуват като пакет. Мини-

малните спецификации за IT UPS

оборудване не са със сложен техни-

чески характер и обикновено се

търси само сертифициране за безо-

пасност. Центровете за данни в

банки, болници и застрахователни

компании са примери за типични IT

UPS приложения. Прекъсването на

променливотоковото захранване

може да наруши обработката на

данни и телекомуникациите, но не

създава риск от нараняване на хора

или имущество.

Управление на критични процеси.

С течение на времето UPS систе-

мите, предназначени за приложения

за управление на критични процеси,

станаха популярни като „индустри-

ални UPS“. При тези видове прило-

жения прекъсването на захранване-

то с променлив ток може да доведе

до опасна химическа нестабилност

в процесите или до скъпоструващи

повреди на системите за обработ-

ка. Нефтохимичните комплекси и

електроцентралите са добри приме-

ри за приложения, в които протичат

химични или свързани с пара проце-

си, които могат да станат опасни,

ако се прекъсне управляващата мощ-

ност. Поради риска, произтичащ от

загубата на захранване, предназна-

чените за индустриални приложения

UPS системи трябва да бъдат про-

ектирани и да бъдат тествани на

по-строго ниво от търговското

оборудване.

Общо управление на процесите.

Има приложения, които попадат в

среда, която се обозначава като лека

промишлена. Тези типове приложения

включват процеси, за които не е

присъща опасност, дори ако промен-

ливотоковото захранване бъде

прекъснато по време на работа.

Възникването на неизправност в

UPS и невъзможността за осигуря-

ване на непрекъснат променлив ток

обаче може да доведе до загуба на

готова продукция или на стотици

човекочасове за пренастройване на

оборудването. Фармацевтичната и

хранително-вкусовата индустрия

могат да бъдат примери за лека

промишлена класификация.

Съображения за
околната среда

Много индустриални среди, в кои-

то се използват UPS, особено в про-

изводството на електроенергия, се

характеризират с по-високи темпе-

ратури (т. е. >30°C) и замърсеност

на въздуха с частици. Индустриал-

ното UPS оборудване е проектира-

но да издържа на умерени количества

непроводящ прах и високи темпера-

тури на околната среда от поне

В
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40°C, като обикновено се предлагат

и системи за 50°C.

Като страничен продукт от про-

цесите в геотермалните електро-

централи често се отделя серен

диоксид, който при взаимодействие

с влажен въздух формира разредена

сярна киселина. Индустриалните

UPS системи, предназначени за при-

ложения с геотермална енергия, са

снабдени с никелирани медни шини

или такива с епоксидно покритие,

специални антикорозионни клемни

съединения и киселинно устойчиви

покрития на металните повърхнос-

ти. В екстремни случаи охлаждащи-

ят въздух до UPS шкафовете се по-

дава от чист източник при положи-

телно налягане и се изпуска от гор-

ните им краища, за да се предпазят

вътрешните пространства на UPS

от атмосферните замърсители. За

разлика от това, в IT UPS средата

почти винаги се поддържа висока

степен на чистота и температура

от 30°C. Експлоатационният живот

на всяка UPS система се съкраща-

ва от работа при високи темпера-

тури на околната среда. Критични-

ят компонент на UPS, който най-

силно се засяга от високите тем-

ператури, е батерията, но има и

други вътрешни елементи като

филтриращи кондензатори напри-

мер, чийто живот също може да

бъде редуциран вследствие на усло-

вията на средата.

IT приложенията може да не нала-

гат изискване за дълъг живот на

UPS, но при използването им за уп-

равление на критични процеси чес-

то се специфицира живот от 15-20

години. Промишлените UPS системи

имат вградени конструкционни ре-

шения, подсигуряващи експлоатаци-

онния им живот в не толкова добра

работна среда. Освен това, при ин-

дустриалното UPS оборудване се

прилагат и програми за прогнозна

подмяна на части за осигуряване на

оптимален усреднен период между

отказите (mean time between failures,

MTBF) за целия експлоатационен

живот.

Видове статични
превключватели

Хибридната конфигурация на ста-

тичния превключвател е много че-

сто използвана в IT UPS системи-

те. Само байпасният полюс на ста-

тичния комутатор има двойка про-

тивопаралелно свързани тиристо-

ри (silicon controlled rectifier, SCR) за

електронно превключване на захран-

ването. Инверторната страна на

хибридния статичен превключвател

използва реле (контактор) с нормал-

но отворени контакти, за да изклю-

чи инвертора от байпаса по време

на процеса по прехвърляне на кри-

тичния товар. Контакторите не са

толкова надеждни, колкото SCR ус-

тройствата, особено ако инвер-

торът е изложен на повтарящи се

грешки в натоварването.

При неизправност, породена от

критично натоварване, след изхода

на UPS токът на късо съединение е

ограничен само от импеданса на

байпасния източник. Високите нива

на предизвикалия повреда ток могат

да заварят електрическите контак-

ти на контактора. Ако контакти-

те на хибридния статичен пре-

включвател на UPS не се отворят,

изходът на устройството ще бъде

свързан непрекъснато към байпас-

ния източник. UPS инверторите,

особено някои инвертори с широчин-

но-импулсна модулация (ШИМ), не са

проектирани така, че техните AC

изходи да са резервно захранени от

байпаса за повече от 30-50 ms.

Индустриалните UPS системи

използват SCR устройства на по-

люсите както на инвертора, така

и на байпаса. При индустриалните

UPS конструкции вместо контакто-

ра на инвертора се използва допъ-

лнителна противопаралелно свърза-

на SCR двойка. Тази модификация е,

разбира се, по-скъпа конструкцион-

на характеристика, но елиминира-

нето на контактора увеличава на-

деждността на статичните пре-

включватели. MTBF на UPS устрой-

ствата зависи от надеждността на

статичния превключвател, защото

той е директно свързан в енергий-

ната връзка между инвертора и

критичния товар.

Някои промишлени UPS системи

имат два режима на превключване

на статичните комутатори в зави-

симост от състоянието на фазова-

та синхронизация на инвертора и

байпаса. Ако байпасът и инвер-

торът са във фазова синхронизация,

статичният превключвател осигу-

рява припокриване (превключване

преди прекъсване). Ако байпасът и

инверторът не са фазово синхрони-

зирани и натоварването на UPS

надхвърля капацитета на инверто-

ра, статичният превключвател ще

извърши 0,25 прекъсвания на цикъла

на трансфер, за да се предотврати

възникването на несинхронизиран

циркулиращ ток. Този тип гъвка-

вост при превключване на статич-

ните комутатори с двоен режим би
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била невъзможна без напълно елек-

тронен статичен превключвател.

Анализ на UPS
конструкцията при
непредвидени
обстоятелства

В малко IT UPS системи се изпол-

зват конструкции на отказоустой-

чиви статични превключватели.

Много често SCR релейните схеми

в хибридния статичен превключва-

тел се задействат от оптосъеди-

нители, които изискват външно зах-

ранване, за да генерират селектира-

щите импулси.

При конструкции със статични

отказоустойчиви превключватели

статичните SCR превключватели

извличат мощността за захранва-

нето си от тока на натоварване.

SCR релетата с магнитно изме-

стване са настроени така, че бай-

пасните SCR устройства да бъдат

стробирани от нормално затворе-

ните магнитни контакти на реле-

то. При отказоустойчив статичен

превключвател отказът на захран-

ване ще принуди UPS да прехвърли

критичното натоварване от инвер-

тора към байпаса.

Обикновено в наши дни UPS уст-

ройствата използват микропроце-

сорно управление. За съжаление,

освен ако не бъде внимателно обмис-

лено това как да се ограничи об-

хватът на микропроцесорното уп-

равление, режимът при повреда в

единична точка създава проблем, ако

микропроцесорът не успее да се

справи. При конструкциите на UPS,

в които не са обмислени режимите

на повреда в единична точка, неизп-

равността на микропроцесора води

не само до внезапна загуба на UPS

захранване, но и до отказ на статич-

ния превключвател за пренасяне на

критичното натоварване към байпа-

са.

При индустриалните UPS конст-

рукции режимите на отказ в единич-

на точка са внимателно обмислени

и елиминирани, ако изобщо са

възможни. В добре проектиран мик-

ропроцесорно управляван UPS както

вътрешни, така и външни контрол-

ни вериги непрекъснато следят из-

численията на микропроцесора. Ако

се установи грешка на микропроце-

сора, индустриалният UPS със своя

независим и отказоустойчив стати-

чен превключвател незабавно пре-

хвърля критичния товар към байпа-

са.

Ръчният байпасен превключвател

(manual bypass switch, MBS) дава

възможност на персонала по под-

дръжката умишлено да включи кри-

тичното натоварване от UPS към

източника на байпас. В IT UPS фун-

кцията за ръчен байпас обикновено

се извършва с прекъсвач. Натовар-

ването за байпасно превключване

първо се осъществява чрез статич-

ния превключвател и след това се

изолира или шунтира чрез затваря-

не на ръчния байпасен прекъсвач.

Макар че това изглежда като прост
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метод на байпас, той изцяло зависи

от правилната работа на статич-

ния превключвател на UPS. Ако ста-

тичният превключвател не функци-

онира, задействането на байпаса

чрез ръчния прекъсвач няма да рабо-

ти, както е предвидено.

В индустриалните UPS устрой-

ства се използват „действащи пре-

ди изключване“ ротационни барабан-

ни превключватели. По този начин

ръчното превключване на байпаса е

напълно независимо от работата на

статичния превключвател. При някои

индустриални UPS конструкции

ръчният байпасен превключвател

има допълнителни контакти за пре-

включване на мощността, които

изолират статичния превключвател

от байпаса и инвертора, за да улес-

нят достъпа за поддръжка.

UPS батерии и зарядни
устройства

По принцип приложенията за IT

UPS специфицират използването на

оловно-киселини батерии с регулира-

щи клапани (VRLA) за интервали от

10 до 30 минути. Тъй като времето

за използване на батерията на IT UPS

обикновено не е толкова дълго, кол-

кото това в индустриалните прило-

жения, капацитетът на зарядното

устройство обикновено не е от осо-

бено значение. Зарядните устрой-

ства за батерии на UPS за IT пазара

обикновено са оразмерени така, че

да презареждат оловно-киселинна

UPS батерия за 15-30 минутно пол-

зване с 95% от капацитета й за 8-

10 часа.

За разлика от това, в индустри-

алните приложения капацитетът на

зарядното устройство често тряб-

ва да бъде много по-голям, тъй като

времето за действие на батерията

може да варира от 60 минути до 8

часа или повече. Отговарящите за

специфицирането на UPS трябва

гарантират, че системата разпола-

га с достатъчно капацитет за пре-

зареждане на батериите, особено в

индустриални приложения като гене-

риране на електроенергия, които

обикновено използват UPS батерии

в продължение на 4-8 часа.

Често в IT UPS приложенията

оловно-киселинните батерии се раз-

реждат по-дълбоко, обикновено до

крайно разрядно напрежение от 1,65

волта на клетка. За разлика от тях

индустриалните UPS системи изпол-

зват по-високо крайно напрежение

от 1,75 волта на клетка. Разрежда-

нето на UPS батериите до ниско

крайно напрежение ще отнеме пове-

че енергия от клетките и ще дове-

де до по-малки габарити на батери-

ите. Трябва да се има предвид, че

дълбокият клетъчен разряд намаля-

ва експлоатационния живот на UPS

батериите. Оловно-киселинните

клетки, особено по-евтините с 5 до

10 години експлоатационен период,

са много чувствителни към дълбочи-

ната на разреждане. Затова специ-

алистите трябва внимателно да

преценят последиците от намалена-

та продължителност на експлоата-

ция на батерията, в случаите кога-

то оловно-киселинните UPS батерии

се разреждат под 1,75 V на клетка.

Проектен живот на
оборудването

Компонентите на индустриално-

то UPS оборудване имат проектни
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ограничения, които са такива, че UPS системите да

осигуряват >100 000 часа MTBF, когато работят в

типична промишлена среда. Състоянието на някои ком-

поненти, например охладителни вентилатори и DC кон-

дензатори, се влошава с течение на времето, дори и

при консервативни конструкционни практики. Индус-

триалните UPS потребители като електроцентрали

обикновено специфицират експлоатационния живот на

устройствата на 20-30 години. UPS устройствата за

приложение в нефтохимичната промишленост имат по-

тесен диапазон за експлоатационен живот – обикно-

вено в интервала от 10 до 15 години.

Доставчиците на индустриални UPS имат докумен-

тирани графици за подмяна на компоненти – например

вече посочените вентилатори за охлаждане и DC кон-

дензатори, така че MTBF на UPS системата да може

да се поддържа в продължение на 20-30 години експло-

атационен живот. Водещите доставчици на индуст-

риални UPS имат програми за подмяна на резервни

части, благодарение на които се поддържа добрата ра-

ботна кондиция на по-старото UPS оборудване. Тъй

като доставчиците на индустриални UPS трябва да

осигурят поддръжка и на по-старите си устройства,

те разполагат с полеви данни в своите информацион-

ни листове, с помощта на които стойността на MTBF

може да се запази съгласно спецификациите.

Компаниите, доставящи индустриални UPS, задържат

моделите си на пазара за по-дълги интервали от време,

като се стараят да избягват остаряването на продук-

тите, защото тенденцията е за поддръжка на по-ста-

рите UPS системи в работна кондиция. Обратната

съвместимост на компонентите винаги е важен въпрос,

свързан с доставчиците на индустриални UPS систе-

ми.

На пазара за търговски UPS моделите често изли-

зат от употреба след 5 години експлоатация. Днес

продължителността на експлоатация на един типи-

чен център за данни – основно поради изменението

на технологиите, е под 5 години. Затова доставчици-

те на IT UPS, които познават добре своя пазар, са

склонни да съсредоточават усилията си върху дизай-

на, за да направят новите си модели по-евтини, по-

малки и по-ефективни. Бързото амортизиране на UPS

оборудването в тази област затруднява в значител-

на степен дългосрочната поддръжка на по-старите

устройства.

Определящите спецификациите на индустриални UPS

устройства трябва да са наясно с проблемите по дългос-

рочна поддръжка при подбора на доставчик. Когато се

вземат под внимание разходите, свързани с жизнения

цикъл на UPS, особено при мащабни производствени

процеси, изборът на индустриален UPS дизайн с плани-

рана програма за подмяна на критични компоненти е

много по-евтино решение, отколкото замяната на уст-

ройството.

Инверторни технологии
Ферорезонансните инвертори се използват в индус-

триални приложения от няколко десетилетия. Тези ин-

вертори все още се предпочитат за наистина натова-

рените приложения на UPS (например в ядрената енер-

гетика) поради простота на електрическата им вери-

га и присъщата им безотказна конструкция.

През последното десетилетие инверторите с ШИМ

станаха по-приемливи за индустриални приложения на

UPS благодарение на подобренията в надеждността и

скоростта на превключване на мощните IGBT транзи-

стори. Независимо от избраната инверторна техноло-

гия обаче, индустриалното UPS оборудване винаги ще

бъде по-скъпо от търговското, защото характерът на

приложението им е много различен.
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Универсална помпена технология

Задача:
Една от най-големите компании за петрол и газ в све-

товен мащаб, със седалище в Близкия изток, разширява дей-

ността си в нова област, т.нар. Fast Treatment.

Новото направление  ще увеличи  търсенето на пазара,

което от своя страна ще позволи на тази водеща компа-

ния да завоюва нови пазари.

В съответствие с политическите решения относно

бъдещето на държавата и пазарната ориентация, тази

компания за преработка на газ търси високопроизводителна

преработвателна инсталация, която да предлага най-ви-

сока рентабилност и оптимизация на разходите. Целта при

такива проекти е да се използват най-новите налични

технологии, като това в най-голяма степен важи за вложе-

ните в инсталацията помпени съоръжения.

Решението:
По време на FEED фазата инвеститорът прави предва-

рителна селекция, с цел ограничаване на избора до най-на-

деждните и усъвършенствани пазарни технологии, а имен-

но такива, обезпечаващи максималното извличане на ся-

рата. Така изборът пада върху технологията на безсални-

ковите центробежни помпи - херметични помпи тип къпещ

ротор и такива с магнитно задвижване.

По време на последващата EPC фаза, отчитайки дела

на извлечената сяра, крайният клиент затвърждава първо-

началните си намерения и избира надеждната технология

на херметичните помпи тип къпещ ротор, гарантираща

липсата на всякакви течове.

Клиентът дори участва в уточняването на специалния

дизайн на специфичните за неговите изисквания помпи, по-

ради изключително критичната и необичайна област на при-

ложение SRU. HERMETIC успешно доказва името и опита

си на производител, предлагащ персонализирани помпени

решения, съобразени с индивидуалните високи изисквания

на клиента. Така HERMETIC е избран за един от двамата

основни доставчици на центробежни помпи за тази газо-

преработвателна инсталация.

Универсална помпена технология
Една от най-големите компании за нефт и газ в света се
доверява на безсалниковата технология
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     езависимо дали става въпрос

за сондажна площадка, терминал за

втечнен природен газ (LNG) или

тръбопровод за суров петрол, пом-

пите са неизменен компонент от

нефтената и газовата индустрия.

Преобразувайки механичната енер-

гия, помпите се използват за уско-

ряване и транспортиране на флуи-

ди от едно място или процес към

друг, като размерът на помпата е

пропорционален на премествания

обем.

Основните видове помпи, широко

прилагани в сектора, са обемни и

центробежни. Те се използват чес-

то като част от три- или многофаз-

ни помпени системи, при които един

или повече типа помпи работят с

всички флуиди – процес, предлагащ

намалени разходи за оборудване,

улеснена инсталация, подобрена про-

изводителност и по-малък отпе-

чатък.

Почти всички видове помпи попа-

дат в споменатите две категории,

като центробежните са най-разпро-

странени. Обемните помпи обаче са

налични в повече разновидности -

зъбни, лобови, перисталтични, вин-

тови и др.

Н

Помпи за
нефтената и
газовата индустрия

Помпи за
нефтената и
газовата индустрия
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Обемни помпи
Обемните помпи се подразделят на бутални и рота-

ционни, като по-често срещани в нефтения и газовия

сектор са буталните. Основни елементи на буталните

помпи са бутало, пръстени, клапани и цилиндри. Смука-

телните клапани се отварят, позволявайки навлизане-

то на нефт или природен газ в цилиндъра при движение

на буталото назад. Тези клапани се затварят, а изпус-

кателните се отварят при придвижването на бутало-

то напред, изтласквайки флуида с повишено налягане в

тръбопроводната линия. Уплътнителните елементи,

разположени върху буталото, предотвратяват изтича-

нето на нефт или природен газ между буталото и сте-

ната на цилиндъра. При друг вид бутални помпи вместо

бутало се използва плунжер, който също се движи назад

и напред в цилиндър, но действа само в едно направле-

ние. За разлика от помпите с бутало, тук уплътняващи-

те елементи се монтират върху стената на цилиндъ-

ра, а не върху плунжера.

В резултат на периодичното изтласкване на флуида

от буталата и плунжерите в тръбопровода възникват

пулсации в налягането и дебита. За преодоляване на този

проблем се инсталират многоцилиндрови агрегати и

демпфери, които елиминират пулсациите и намаляват

свързаните с тях нежелани вибрации.

Най-често използваните видове ротационни помпи са

зъбните и винтовите. Вторият тип ротационни помпи

се характеризират с успоредно разположени на малко

разстояние един от друг винтове. При въртенето им

нефтът или газът се придвижват по продължение на

оста на винтовете.

Зъбните помпи работят на същия принцип, но вмес-

то винтове използват зъбни колела. Зъбни и винтови

компресори се използват в приложения както с нефт,

така и с природен газ с високо налягане. Тези видове

помпи понякога намират приложение в линиите за нефт

с висок вискозитет, тъй като той не може да се при-

движи гладко през цилиндрите на буталните помпи.

Управление на обемни помпи
Обемните помпи са машини с константна производи-

телност – с всеки ход или оборот се изтласква еднакво

количество нефт, създавайки достатъчно налягане за

преместване на определеното количество флуид. Този вид

помпи се управляват с цел постигане на съответствие

с необходимите дебити и изходни налягания, както и за

осигуряване на безопасна експлоатация. При нефтопро-

водите обемните помпи се управляват и за увеличаване

и намаляване на смукателното налягане. Ако стойност-

та му падне под парното налягане на нефта, част от него

ще се изпари и в помпата ще навлязат мехурчета от пара.

При повишаване на налягането от помпата тези мехур-

чета преминават отново в течно състояние, като енер-

гията, която се освобождава при този процес, може да

увреди помпата (кавитация).

Сред най-често прилаганите методи на управление

на обемните помпи е контролът на скоростта – помпа-

та изтласква същото количество флуид на един ход или

оборот, като се изменя само изпомпваният обем за

единица време. Друг метод е добавянето на регулиращ

вентил и линия за рецикъл към изпускателния тръбопро-

вод. С помощта на вентила към смукателната линия се

пропуска точно определеното количество нефт, така

че да се контролира изходното налягане. Всъщност при

рецикъла чрез регулиране на налягането индиректно се

контролира дебитът.

Центробежни помпи
Както е известно, този вид помпи използват принци-

па на центробежната сила за нагнетяване на нефта или
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природния газ, като основен техен

елемент е работното колело. В зави-

симост от броя на работните коле-

ла те се делят на едностъпални, дву-

стъпални и т. н. Работното колело

се монтира на хоризонтално или вер-

тикално ориентиран вал. Повечето

от големите центробежни помпи и

компресори в нефтената и газовата

индустрия са хоризонтални.

Вертикалните помпи обикновено

се използват като бустерни, за по-

вишаване на смукателното наляга-

не, в случаите когато стойността

му не съответства на изисквания-

та на по-големите хоризонтални

помпи. При многостъпални вертикал-

ни помпи първото стъпало е позици-

онирано в началото на поредицата

от работни колела, на височина, по-

малка от тази на първото стъпало

на хоризонтална помпа. По този

начин се намалява въздействието на

гравитацията върху налягането в

системата.

Придаваното от центробежните

помпи налягане зависи от два основ-

ни фактора – скоростта, с която

флуидът напуска работното колело,

и теглото на флуида. Скоростта на

изходящия флуид се определя от

радиуса на въртящия се елемент и

скоростта на ротация. При върте-

нето на работното колело външна-

та му част се движи по-бързо от

която и да е точка по-близо до цен-

търа му. Следователно флуидът се

ускорява при движението си от

центъра към външността и скоро-

стта му се определя от скоростта

на въртене на работното колело.

Тъй като обаче външният край на

работни колела с по-голям диаметър

се движи по-бързо от този на та-

кива с по-малък диаметър, скорос-

тта и налягането зависят и от ди-

аметъра на работното колело.

По отношение на по-леките и по-

тежките флуиди в системата, при

движение с еднаква скорост по-теж-

ките флуиди имат по-голям момент.

Това не е от особено значение за

центробежните компресори за при-

роден газ, но е ключов фактор при

центробежните помпи за нефт. Пом-

па, изпомпваща по-тежък продукт

(например дизелово гориво), генери-

ра по-високо налягане (напор) в срав-

нение със същата помпа, изпомпва-

ща например бензин.

Управление на
центробежни помпи

Както обемните помпи, и центро-

бежните се управляват с цел пости-

гане на зададените в работните

планове параметри и гарантиране на

безопасна експлоатация. Ако смука-

телното налягане стане прекалено

ниско, отново възникват проблеми,

свързани с кавитация.

Дроселирането и контролът на

скоростта са двата най-често при-

лагани подхода за управление на цен-

тробежните помпи. Първият метод

изисква инсталирането на регулиращ

вентил на изпускателния тръбопро-

вод, като тук обаче няма линия за

рецикъл. Вместо това вентилът ге-

нерира допълнителни загуби от три-

ене чрез намаляване на дебита.

Контролът на скоростта включва

изменяне на скоростта на въртене на

работното колело, като увеличаване-

то й с 10% повишава дебита с 10%,

изходния напор с 21% и спирачната

мощност с 33%. Други два метода за



22 брой 4/2018  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

промяна на работните характерис-

тики на центробежните помпи са

редуциране на диаметъра на работ-

ното колело или отстраняване на

едно или няколко работни колела от

многостъпални помпи.

Приложения
В преработвателните предприя-

тия от сектора помпите се използ-

ват за широка гама от приложения

– транспортиране на въглеводород-

ни продукти и питателна вода за

котли, охлаждане, пренос и отчита-

не на обема на химикали, пречиства-

не от киселинни газове и повишава-

не на налягането. При добива на

нефт помпите намират приложение

и за отстраняване на утайки, разде-

ляне на компоненти, източване на

резервоари и др. В терминалите за

втечнен природен газ се използва

голямо разнообразие от специализи-

рани помпи – центробежни, високос-

коростни центробежни, обемни, до-

зиращи и криогенни. Помпите за

разтворители в инсталацията за

отстраняване на киселинни газове

често са сред най-големите съоръ-

жения на терминалите. Процесът

обикновено е разделен на две части

– първата включва нисконапорна

помпа при висока температура, а

втората – високонапорна помпа,

работеща при температура, близо

до тази на околната среда. Използ-

ването на нисконапорната помпа при

висока температура спомага за из-

бягване на кавитационни проблеми.

Наситеният с вода от разтво-

рителя газ се дехидратира, след ко-

ето преминава към скруберна коло-

на, където многостъпална пропано-

ва система охлажда газа до тем-

пература -30°C. При тази темпе-

ратура се отделят тежките теч-

ни фракции (най-вече бензен и дру-

ги ароматни съединения). След

това газът постъпва в основния

криогенен топлообменник, където

се охлажда до -160°C и се втечня-

ва при атмосферно налягане. Пом-

пите за втечнен природен газ в

този процес са специално проекти-

рани за криогенни условия и се

монтират заедно с двигателите си

в контейнер, който се запълва с

LNG при експлоатация.

Основни съображения
Процесите в нефтената и газова-

та индустрия – добив, транспорти-

ране и рафиниране, налагат използ-

ването на най-висококачествено и

надеждно оборудване. Често помпи-

те трябва да работят в екстремни

условия на околната среда, например

много високи или ниски налягания и

температури в зависимост от при-

ложението. Поради това помпите

следва да бъдат конструирани от

материали, които издържат на ши-

рок диапазон от работни условия и

не взаимодействат с който и да е

от химикалите, с които встъпват в

контакт. Изборът на конструкцио-

нен материал обикновено се опреде-

ля от фактори като предотвратя-

ване на корозия, окисление и натруп-

ване на отлагания по компонентите

на помпата. Понякога е необходимо

помпите да позволяват работа и с

абразивни или летливи материали.

В повечето случаи както помпи-

те, така и останалото оборудване

за нефтената и газовата промишле-

ност, са високоспециализирани за

конкретно приложение и трябва да

съответстват на редица стандар-

ти. Работата с взривоопасни про-

дукти определя като основен приори-

тет в проектирането и конструи-

рането на помпите издръжливостта

на корпуса им. Възникването на не-

изправност при тези помпи е свърза-

но с огромни разходи и риск от

въздействие върху околната среда,

поради което надеждността и безо-

пасността се превръщат в изключи-

телно важни фактори.

Други съображения от водещо

значение включват точност при

измерване, гъвкавост при експлоата-

ция, ефективност и изисквания за

поддръжка. В някои случаи се налага

помпите да бъдат и преносими, тъй

като понякога е необходимо преме-

стването им от една производстве-

на площадка до друга.

Това са само някои от важните

елементи, които трябва да бъдат

взети предвид при специфицирането

на помпи и оборудване за нефтения

и газовия сектор. Като индустрия,

в която толерансът към грешки е

малък, качеството, съответствие-

то с конкретното приложение и

надеждността на помпените систе-

ми са жизнено важни за осигуряване-

то на ефективна, безопасна и ико-

номична работа.
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     роизводствената ефектив-

ност е важен фактор по отношение

на баланса на жизнения цикъл на ма-

шините и продуктите. Според про-

учвания най-значимото отрицател-

но въздействие на металообработ-

ващите машини върху околната сре-

да е свързано с енергопотребление-

то им във фаза на експлоатация.

Също така енергийните разходи са

двуцифрен процент от общите раз-

ходи за жизнения цикъл. Енергийна-

та ефективност на металообработ-

ващите машини е актуален въпрос,

чието разрешаване се мотивира от

няколко страни – производителите

и потребителите се стремят да по-

нижат производствените разходи, а

законодателството изисква редуци-

ране на въздействията върху окол-

ната среда.

Металообработващите машини

включват множество двигатели и

спомагателни компоненти. Енергий-

ната консумация на оборудването

варира в значителни граници в зави-

симост от вида на извършваните

операции. Например при груба обра-

ботка с висока степен на отнемане

шпинделното задвижване и охлажда-

щата система работят при мощ-

ност, близо до номиналната, докато

при финишна обработка енергопот-

реблението е значително по-ниско.

Между отделните компоненти и мо-

дулите, както и между производител-

ността и качеството, съществува

силна зависимост. Потенциалът за

реализиране на енергоспестяване и

мерки за подобряване на енергийна-

та ефективност могат да бъдат

оценени на ниво от консумацията на

самия процес до отделния компонент.

Една от потенциалните възмож-

ности за енергийни спестявания е

базовият товар на металообработ-

ващата машина, за който се израз-

ходва енергия дори във фази с нуле-

ва производителност. Базовият

товар се определя в голяма степен

в зависимост от спомагателните

компоненти на машината. Освен

използването на енергийно ефектив-

ни двигатели в тези компоненти

съществуват редица други възмож-

ности за редуциране на базовия

товар. Някои от енергоконсуматори-

те например могат да бъдат изклю-

чени от машинното управление при

нулева производителност.

Отделянето на брак неминуемо

увеличава консумацията на енергия,

поради което провеждането на про-

изводствения процес на детайлите

с висока точност е от решаващо

значение за енергийната ефектив-

ност. В това отношение машините

с балансирани термични характери-

стики и технология за прецизно из-

мерване на позицията имат съще-

ствени предимства.

Определяне на
енергийния профил

Първата задача при измерването

на енергийната ефективност на

една металообработваща машина е

да се определят границите на сис-

темата. Насоки за това са дадени в

международния стандарт ISO 14955-

1:2017 дори за по-редки случаи, напри-

мер в които машините са оборудва-

ни с топлообменни апарати за от-

падна топлина.

Втората важна задача е да се

избере конкретен работен сценарий,

типичен за машината. Той трябва да

обхваща както фазите на производ-

ство (типични детайли, партиди),

така и периодите с нулева произво-

дителност (режим на готовност,

работа на шпиндела на празен ход,

загряване). Следващият фактор е

изборът на оборудване за измерва-

не на енергопотреблението.

При определянето на енергийния

профил на машината трябва да се

следят три вида енергийни потоци

– трифазният 50-херцов променлив

ток в няколко точки, енергопотреб-

лението на задвижванията и консу-

мацията на сгъстен въздух. В някои

случаи е добре да се проведе по-задъ-

лбочен анализ и да се измери и топ-

линната мощност, за да се устано-

ви ефективността на охлаждащата

система или топлообменниците,

както и хидравличната мощност за

определяне на ефективността на

хидравличните контури/компоненти

и на свързаните с тях помпи.

Енергийни нужди при
фрезоване

При процес на фрезоване консума-

цията на енергия е свързана със

смазочно-охлаждащата система,

генерирането на сгъстен въздух,

електрически задвижваните спома-

гателни компоненти на фрезовата

машина и CNC пакета с основния

двигател на шпиндела и двигатели-

те по осите. Към тези групи консу-

матори трябва да се прибавят и

пропорционално изчислените количе-

ства енергия за осветление, венти-

лация и климатизация. Енергийните

нужди при фрезоване зависят пре-

димно от размера на машината и

конкретната задача по обработка.

Сухата обработка предлага добър

потенциал за постигане на енергий-

на и ресурсна ефективност. В мно-

П
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го приложения обаче липсата на сма-

зочно-охлаждаща течност повишава

процента на брак и следователно

увеличава средното енергопотреб-

ление.

Сгъстен въздух е необходим мини-

мум при смазване на шпиндела, смя-

на на инструмента и почистване на

обработвания детайл, като малки

количества се изискват и за уплът-

няване. Средната енергийна консума-

ция за сгъстен въздух се изменя в

тесни граници при състояние на го-

товност, груба и финишна обработ-

ка.

Сред консуматорите на електро-

енергия в машината са и CNC сис-

темата с основния двигател на

шпиндела и двигателите по осите,

както и редица спомагателни компо-

ненти, включително устройството

за смяна на палети и системите за

охлаждане, хидравлика и автомати-

зация.

Ефективност на
задвижващите
компоненти

Двигателите на шпиндела и по

осите са сред основните компонен-

ти на една металообработваща

машина. Както е известно, енергий-

ната ефективност на задвижващи-

те елементи се определя от съот-

ношението между доставената и

консумираната мощност. Мрежата

от задвижващи компоненти, която

включва захранващ модул, задвижва-

щи модули, двигатели и механични

елементи, преобразува консумирана-

та електроенергия до налична меха-

нична мощност. Данните за ефек-

тивността на тези компоненти

обикновено се отнасят до номинал-

ната мощност. За други номинални

стойности ефективността на от-

делните компоненти може да вари-

ра значително. Обикновено захранва-

щите и задвижващите модули могат

да предложат стойности на ефек-

тивност над 95%.

При сравнението на енергопотреб-

лението по време на грубо челно

фрезоване и фрезоване на кръгови

джобове става ясно, че задвижвани-

ята по осите отговарят за много

малък дял от консумацията на енер-

гия. От друга страна, изборът на

шпиндел може да повлияе в съществе-

на степен върху разхода на електро-

енергия. Ако шпинделното задвижва-

не работи при много по-ниска от

номиналната си мощност, процесът

на фрезоване неминуемо ще отнеме

повече време. Резултатът е понижа-

ване на енергийната ефективност

поради генерирания от спомагател-

ните компоненти базов товар. По-

тенциал за по-добра енергийна ефек-

тивност при фрезоване съществува

и по отношение на ефективността

на шпинделния двигател – например

чрез използване на синхронни вместо

асинхронни двигатели.

Рекуперативни
захранващи модули

В отговор на всяко ускорение на

задвижванията е необходим спирачен

процес. Енергията от движението на

тези компоненти до голяма степен

се преобразува отново в електричес-

ка енергия. В нерекуперативен зах-

ранващ модул отделената от спи-

рачния процес кинетична енергия се

преобразува в топлина посредством

спирачни съпротивления. За разлика

от това, рекуперативните захран-

ващи модули връщат тази енергия

към разпределителната мрежа.

Пътят за връщане на енергията и

необходимите компоненти за из-

глаждане на мощността в мрежата

генерират загуби, дори когато зад-

вижванията не изискват енергия.

Загубите се увеличават малко, дори

когато не се регенерира енергия.

Това означава, че един рекуперати-

вен захранващ модул работи по-ефек-

тивно от нерекуперативен, когато

регенерираната енергия компенсира

по-високата загуба на мощност. По

този начин работата на машината

определя кой тип захранващ модул да

се използва.

Честотата на смяна на инстру-

мента също оказва влияние върху

това решение. Рекуперативните

захранващи модули работят по-ефек-

тивно, когато интервалът между

две смени на инструмента е под 100

секунди (еквивалент на 0,6 смени на

инструмента за минута). Често за

процеси с множество смени на инст-

румента за минута рекуперативни-

те захранващи модули са по-добро-

то решение. При контурно фрезова-

не с малка честота на смяна на

инструмента предимствата са на

страната на нерекуперативните

системи.

Деактивиране на
спомагателни
компоненти

Енергопотреблението на няколко

групи консуматори намалява почти

незначително, когато машината е в

състояние на готовност. Затова

продължителността на фазите с

нулева производителност трябва да

бъде сведена до минимум. При обра-

ботващите центри за по-малки про-

изводствени серии енергопотребле-

нието може да бъде съществено
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редуцирано чрез селективното деак-

тивиране на спомагателни компо-

ненти. Потенциални енергийни спе-

стявания могат да се реализират и

в резултат на използването на енер-

гийно ефективни помпи в смазочно-

охлаждащата система.

Последователното изключване на

спомагателни компоненти, например

хидравлични елементи и шпинделно-

то охлаждане или агрегата за

сгъстен въздух обаче, може да има и

негативен ефект. Ако внезапното

премахване на отпадна топлина от

спомагателни компоненти или на

регулиращи температурата елемен-

ти доведе до термично разбаланси-

ране в машинната рама, може да се

стигне до получаването на некаче-

ствена продукция. Следователно,

стратегията за селективно изключ-

ване на спомагателни компоненти е

най-подходяща за машини с ниска

склонност към дисбаланс в резултат

на изменение на температурата.

CNC системата може да послужи

като основен инструмент за енерги-

ен мениджмънт, използвайки предим-

ствата на специални функции на про-

грамируемите логически контролери

(PLC) за обвързване на събития в

производствения процес с парамет-

ри за управление на спомагателните

компоненти. На събитията могат да

бъдат приписани времена на закъсне-

ние, така че например двигателите

да бъдат спрени и изключени от зах-

ранването след определен период на

прекъсване (бездействие). На база

това могат да бъдат генерирани

функции за деактивиране на различ-

ни спомагателни устройства, оси,

осветлението в работната зона и др.

За тези основни функции отговаря ма-

шиностроителната компания. Ефек-

тивна мярка, която би могла да бъде

предприета от страна на потреби-

телите, е адаптирането на енергий-

ния мениджмънт към специфичните

навици при експлоатация.

Мониторинг на серво
управляваните
двигатели

В циклите на управление на шпин-

делните двигатели и директно зад-

вижваните оси дори най-малкото

смущение на сигнала от обратната

връзка може да причини значителни

флуктуации в тока на двигателите.

Интерполирането на сигнала от

позиционен енкодер включва отклоне-

ния в малки граници в рамките на един

период на сигнала (грешка при интер-

полация), типично приблизително 0,5%

от периода. Ако честотата на греш-

ката при интерполация нарасне, зад-

вижването на подаващия механизъм

вече не може да следва кривата на

грешките. От грешката при интер-

полация обаче се генерират допълни-

телни компоненти на тока. Следова-

телно, ако въртящият момент се

запази постоянен, енергопотреблени-

ето и ефективността на двигателя

ще се влошат. Необходимата допъл-

нителна енергия се преобразува в

топлина, която трябва да бъде раз-

сеяна от охлаждащата система на

двигателя, която, от своя страна,

също консумира енергия.

Това може да бъде илюстрирано

чрез сравнение на ефектите на оп-

тичен и модулен магнитен енкодер

на задвижването на ротационна

маса. Ъглов енкодер с 16 384 реда

генерира едва забележими смущения

в тока на двигателя и отделя малко

топлина. Поради принципа на маг-

нитно сканиране енкодерът има за-

бележимо по-малко сигнални перио-

ди. Съществени смущения възникват

в тока на двигателя при същите

настройки на контролерите. Напри-

мер при скорост на вала от прибли-

зително 30 min-1, ефективната стой-

ност на тока е с 15 A по-висока,

отколкото за оптичен енкодер. Това

води до генериране на по-големи

количества топлина.

Енкодер с ниско качество на сиг-

нала може да доведе до по-голяма

загуба на енергия от двигателя.

Допълнително необходимата енергия

за активно охлаждане също следва

да бъде включена в енергийния ба-

ланс. За да се подобри енергийната

ефективност на двигателя, енкоде-

рите се нуждаят от висококаче-

ствени сигнали.

Минимизиране на брака
със затворен цикъл

Детайлите с лошо качество по-

нижават производителността на

процесите и следователно доприна-

сят за увеличаване на енергийните

разходи на една изработена част.

Основна причина за това е топлин-

ният дрифт (изменението в работ-

ните параметри вследствие на про-

мяната на температурата) на оси-

те, функциониращи посредством

сачмено-винтови двойки.

Температурното разпределение

по дължина на сачмено-винтовите

двойки може да се измени много

бързо в зависимост от скоростта на

подаване и движещите сили. При

металообработващи машини в полу-

затворен цикъл получаващите се

изменения могат да доведат до

съществени дефекти в детайлите.

Ако за измерването на позицията

на плъзгача се използва линеен енко-

дер, повишението в температурата

на сачмено-винтовата двойка няма да

окаже влияние върху точността. Това

е известно като „работа с обратна

връзка“, тъй като механичните греш-

ки в задвижването се измерват в

цикъла на управление на позицията и

съответно се компенсират.
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      алансирането на мощността

в електроразпределителната мрежа

традиционно се постига чрез увели-

чаване на генерирането с цел отго-

варяне на енергийните нужди. Това

обаче оказва негативно въздействие

както върху ефективността, така и

върху експлоатационния живот на

централите. Също така предприема-

нето на тази мярка невинаги е дос-

татъчно, когато са налични високи

нива на генериране на възобновяема

енергия. Свързаните към мрежата

системи за съхранение на енергия

преодоляват тези ограничения, пре-

доставяйки буфер на мощността,

който разделя товара от електро-

генериращите мощности. Така ефек-

тивността на мрежата се увелича-

ва максимално, а въглеродният ин-

тензитет се оптимизира.

Компоненти
Решенията за съхранение на енер-

гия включват редица важни за функ-

ционирането на системата компо-

ненти. В основата на едната така-

ва система е устройството, в кое-

то протича самият физически процес

на съхранение на енергия. В повече-

то приложения този процес се бази-

ра на електрически (кондензатори),

електрохимичен (батерии) или меха-

ничен (маховици) работен принцип.

Обикновено при свързаните към мре-

жата решения за съхранение на енер-

гия е необходимо инсталирането на

мощностен преобразувател (конвер-

тор), който може да бъде единичен

или разпределена преобразувателна

система. В други случаи към мрежа-

та посредством честотен регулатор

или директно се свързва двигател-

генератор. При директно свързване

мощностният преобразувател не е

необходим или се използва за генери-

ране на възбудително напрежение.

Между мрежата и системата за

съхранение на енергия в повечето

случаи се монтира и трансформатор.

Състоянието на физическото

енергийно хранилище се следи и кон-

тролира от системата за управление

на батериите (BMS) или кондензато-

рите (CMS). Тя чете всички значими

данни, например стойностите на

напрежението, тока и температура-

та при батериите и литиево-йонни-

те кондензатори, скоростта на

въртене и температурата при махо-

виците и др. Тя гарантира, че систе-

мата функционира в работния си

обхват и проверява дали необходима-

та електроенергия е в диапазона на

текущото системно състояние.

От своя страна, системата за

енергиен мениджмънт определя фун-

кционалността – кога и в каква сте-

пен системата за съхранение ще бъде

заредена, ненатоварена или разреде-

на. В зависимост от функционалнос-

тта това може да стане локално с

минимални времена на реакция (мили-

секунди и по-малки) на база локално

измерени данни (например ток, напре-

жение, мощност, честота) или в рам-

ките на външна система за енергиен

мениджмънт, свързана с дигитален

протокол (DNP3, Modbus и др.), кое-

то води до по-дълги времена на реак-

ция (секунди).

За да функционира системата, са

необходими и няколко спомагателни

(периферни) компонента. В зависи-

мост от физическия работен принцип

на системата за съхранение те ва-

рират от охлаждаща система (реди-

ца технологии) до помпи (редокс ба-

терии) или вакуум помпи (маховици).

Изместено във времето
енергопотребление

Използваните за тази цел систе-

ми за съхранение на електроенергия

се зареждат при ниски тарифи на

тока и се разреждат, когато цени-

те за електрическа енергия са висо-

ки. В по-малък времеви диапазон те

могат да изпълняват подобна зада-

ча чрез съхранение на енергия, гене-

рирана например от възобновяеми

източници, отличаващи се с промен-

ливата си производителност. Ако

разликата в енергийните тарифи е

водещият фактор, това приложение

на системите за съхранение на енер-

гия е известно като „арбитраж“.

Съхранението на енергия (в режим

на зареждане) в моменти на пикова

мощност с цел предотвратяване на

претоварване се нарича „обиране на

пикове“ (peak shaving). Този подход

може да се прилага при пиково гене-

риране и при пиково потребление (в

случаи на неизбежно претоварване).

Обирането на пикове означава, че

заредената или разредената енергия

се възстановява на по-късен етап, т.

е. приложението е вид изместване

във времето на енергопотреблени-

ето.

Така използваните системи за

съхранение на енергия могат да

бъдат разположени на самата пло-

щадка на генериране на енергията,

в близост до нея или в други части

на мрежата, включително при или до

източниците на натоварване. Във

втория случай зарядната мощност

се пренася по време на извънпикови

периоди.

Б
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Друга разновидност на това при-

ложение е използването на система-

та за съхранение на енергия за от-

лагане или редуциране на нуждата за

закупуване на генериращ капацитет.

Тук тези системи предоставят част

от пиковата мощност при високо

потребление, облекчавайки работа-

та на генератора. След частичния

разряд системата за съхранение се

презарежда, когато потреблението

е ниско.

Следене на товара и
регулиране

Следенето на товара е една от

спомагателните услуги, необходима

за осигуряването на стабилна елек-

трическа мрежа. Системите за

съхранение на енергия, използвани за

тази цел, служат за подаване (раз-

реждане) или поглъщане (зареждане)

на електроенергия при вариации в

натоварването. Промените в това-

ра трябва да са в определени грани-

ци по отношение на скоростта на

изменение. Същото се отнася и за

вариациите в генерирането на енер-

гия, които са особено характерни за

възобновяемите източници. Ползите

от използването на системите за

съхранение на енергия за това при-

ложение са, че те могат да работят

при частично натоварване с отно-

сително малко понижаване на произ-

водителността, могат да отгово-

рят бързо на измененията в товара

и са подходящи за балансиране как-

то при понижаване, така и при уве-

личаване на натоварването.

Регулирането се прилага за от-

страняване на моментни разлики

между търсенето и генерирането на

енергия в рамките на конкретна зона

или на моментни отклонения в обме-

на на енергийни потоци между две

зони, причинени вследствие на флук-

туации в генерирането и натовар-

ването. Конвенционалните електро-

централи са по-малко подходящи за

това приложение, тъй като бързите

изменения в получената енергия

могат да доведат до значително

износване на оборудването.

Честотна
характеристика

Честотната характеристика е

общ термин за компонент в енергий-

ната система, който отговаря на

измененията в мрежовата честота.

Пасивна форма на честотен отговор

е инерционният момент, който фи-

зически ограничава скоростта на

изменение на честотата. Активна-

та форма включва големи синхронни

генератори, които динамично пови-

шават (или понижават) мощността

си при понижение (респ. нарастване)

на честотата.

Причина за честотни флуктуации

може да е загубата на генераторен

агрегат или преносна линия, които

водят до внезапен енергиен дисба-

ланс. За справяне с такива отклоне-

ния, често в рамките на няколко

секунди, са необходими различни

дейности. Физическият инерционен

момент се подсигурява от конвенци-

онални синхронни генератори.

Изкуственият инерционен мо-

мент е повишението или понижени-

ето в изходната мощност, пропор-

ционално на изменението в мрежо-

вата честота. Ако сумарният физи-

чески инерционен момент спадне,

изкуственият ще се увеличи, за да

се осигури стабилността на систе-

мата. Много от свързаните към

мрежата възобновяеми източници не

предоставят допълнителен изку-

ствен инерционен момент, което е

предпоставка за възникване на по-

големи честотни отклонения при

намаляване на сумарния инерционен

момент.

Електромеханичните системи за

съхранение на енергия със синхронен

генератор, например помпено-акуму-

лиращи водноелектрически центра-

ли, инсталации със сгъстяване и

втечняване на въздух, могат да оси-

гурят физически инерционен момент,

включително синхронен инерционен

отговор. Свързаните към преобразу-

вател системи за съхранение на

енергия могат да предоставят и

изкуствен инерционен момент. В

това приложение енергийните хра-

нилища могат да осигурят по-гладък

преход от авариен период към нор-
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мален работен режим. За целта си-

стемите за съхранение на енергия

трябва да могат да отговорят на

честотните изменения в рамките на

милисекунди.

Резервен капацитет
Електроенергийните системи

обикновено разполагат с определен

резервен капацитет, който се изпол-

зва в случай на значителни честот-

ни смущения, осигурявайки нормално-

то функциониране и експлоатацион-

на готовност на мрежата. Този

резерв в повечето случаи представ-

лява заредена система за съхранение

на енергия. Като резерв може да бъде

използвана и голяма система за не-

прекъсваемо захранване (UPS), коя-

то може да поддържа цяла местна

електроенергийна мрежа при

прекъсване на услугата (т. нар. ос-

тровен режим). Резервният капаци-

тет на системите за съхранение на

енергия може да бъде и отрицате-

лен например при загубата на голя-

мо натоварване и др.

От операторите на електроразп-

ределителни мрежи се изисква да

поддържат напрежението в опреде-

лени граници, което обикновено нала-

га управление на реактивната мощ-

ност. Регулирането на напрежение-

то е особено необходимо в часовете

с пиково потребление, когато разпре-

делителните линии и трансформато-

рите са най-натоварени. Едно от

приложенията на системите за

съхранение на енергия е да служат

като източник на реактивна мощ-

ност или да я поглъщат. Предимство-

то на тези системи пред традици-

онно използваните за целта генера-

тори и товари е, че са достъпни, дори

когато не се получава или консумира

енергия (за разлика от синхронните

компенсатори и кондензаторите).

След срив в мрежата една систе-

ма за съхранение на енергия може да

предостави активен резерв мощ-

ност за захранване на разпредели-

телните и преносните линии, възбу-

дителна мощност за един или пове-

че дизелови генератори и/или по-

големи електроцентрали. Недо-

статък на този подход е, че напълно

заредената система е в режим на

изчакване до момента, в който ще е

необходимо възстановяване на зах-

ранването (black start). Решение на

този проблем е системата да се

ползва за други приложения и да се

поддържа с минимален заряд за по-

даване на захранване.

Приложения в преноса и
разпределението

Стратегически разположените

системи за съхранение на електро-

енергия в рамките на преносната

инфраструктура могат да послужат

като енергиен буфер, намалявайки

претоварванията и/или необходимо-

стта от обновяване на мрежата.

Възможно е при пиково потребле-

ние наличните преносни линии да не

осигуряват достатъчен капацитет

за поемане на няколко или всички

свързани товари. Това претоварва-

не на преносната мрежа може да

повиши енергийните разходи. Систе-

мите за съхранение на енергия мо-

гат да спомогнат за ограничаване на

тези случаи чрез зареждане при пре-

товарване и разреждане при норма-

лен режим.

Инсталирането на система за

съхранение на енергия след почти

претоварен преносен възел може да

отложи нуждата от обновяване на

системата за определен период, на-

пример няколко години. Това е възмож-

но чрез осигуряването на достатъ-

чен капацитет за поемане на това-

ри, по този начин намалявайки нато-

варването на преносното оборудва-

не под специфицирания максимум.

Тези системи могат да се използ-

ват по аналогичен начин и в разпре-

делителните мрежи, осигурявайки

ефективна алтернатива на подмяна-

та на основни компоненти. Друга

потенциална полза от това приложе-

ние на системите за съхранение е

свеждането до минимум на риска от

неосъществяване на планирания ръст

на натоварването след извършени

подобрения в преносните/разпредели-

телните линии и трансформаторите.

Интегриране на ВЕИ
Броят на вятърните и соларните

инсталации се увеличава в световен

мащаб, а с това и относителният

дял на възобновяемите източници в

енергийния микс. Характерната за

тях прекъснатост в генерирането

на енергия може да доведе до прето-

варвания на мрежата и нестабил-

ност в честотата в електроенер-

гийната система. Интегрирането

на система за съхранение на енер-

гия с ВЕИ цели ограничаване на тази

прекъснатост и на влиянието й върху

мрежата.

Възможни са няколко подхода за

това приложение. Използването на

част от системата за съхранение

за изместване на енергопотреблени-

ето във времето и разреждането й

при високи цени на тока може да

подобри възвръщаемостта на инве-

стицията както за енергийното

хранилище, така и за инсталацията

за възобновяема енергия. Системи-

те за съхранение могат да предос-

тавят и начин за подобряване на

качеството на подаваната от ВЕИ

енергия, особено в случаите когато

производителността им се опреде-

ля от местните метеорологични

условия. В отделни случаи, например

при разширяване на съществуваща

централа за възобновяема енергия,

системите за съхранение могат да

предотвратят претоварването на

мрежата и да отложат необходимо-

стта от увеличаване на капаците-

та на преносните линии.
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      началото на юни т. г. официално беше пусната

в експлоатация първата в света система за съхране-

ние на енергия чрез втечнен въздух (СЕВВ). СЕВВ инста-

лацията с мощност 5 MW/15 MWh е разположена в Бъри,

близо до Манчестър. Съоръжението е разработено от

Highview Power в партньорство с фирмата за рецикли-

ране и възобновяема енергия Viridor и е частично финан-

сирано с повече от 8 млн. паунда от правителството

на Обединеното кралство.

След стартирането доставчикът на капацитет за

намаляване на потреблението KiWi Power ще може да

захранва около 5000 средни по големина домакинства в

продължителност на около три часа с енергия от СЕВВ

инсталацията. Възможно е в бъдеще технологията да

осигурява до стотици мегавати за задоволяване на

енергийните нужди както на малки населени райони, така

и на големи градове. Това означава, че СЕВВ инстала-

циите ще могат лесно да съхраняват достатъчно чи-

ста електроенергия, генерирана например от местни

вятърни електроцентрали, за да захранват градове като

Бъри (около 100 000 домакинства) в продължение на много

дни, а не само за няколко часа.

Работният принцип на инсталацията е базиран на

охлаждане на въздуха до -196°C, при което той преми-

нава в течно състояние. Полученият втечнен въздух се

съхранява при ниско налягане в изолирани резервоари. При

необходимост от енергия течният въздух се изпомпва

под високо налягане и се загрява. Резултатът е газ с

високо налягане, който се използва за задвижването на

турбини и производството на електроенергия. В допъ-

лнение към възможността за съхранение на енергия,

СЕВВ инсталацията в Бъри оползотворява и отпадна-

та топлина от разположените на площадката двигате-

ли, работещи на сметищен газ.

За изграждането на инсталацията не са използвани

вредни метали или химични елементи, а в процеса няма

да се генерират въглеродни емисии. Съоръжението е кон-

струирано предимно от стомана, която има живот с

продължителност между 30 и 40 години, за разлика от

батериите, чийто живот е около 10 години. След този

период СЕВВ инсталацията може да бъде изведена от

експлоатация, а стоманата да бъде рециклирана. Тези

системи могат да се разполагат в близост до консума-

торите, което ги прави много гъвкави и осигурява

възможност за доставяне на електроенергия за градс-

ките райони.

„Пазарната възможност за СЕВВ технологията е

Първата в света система за
съхранение на енергия чрез втечнен
въздух заработи край Манчестър

огромна – установихме, че свързаните към мрежата си-

стеми за дългосрочно съхранение на енергия отговарят

за 60-процентен дял от глобалния пазар и че нашата

технология може да осигури 45% от тях. Инсталацията

в Бъри вече изигра ключова роля за пробива на техноло-

гията и ще продължи да го прави. Електроснабдителни

дружества от цял свят, които обмислят внедряването

на нашето решение за справяне с проблемите със съхра-

нението на енергия, сега използват оперативните дан-

ни, за да потвърдят своите очаквания. В момента во-

дим детайлни преговори за изграждане на десет пъти

по-големи инсталации за компании от редица държави

и за различни приложения“, информира главният изпълни-

телен директор на Highview Power Гарет Брет.

Доказвайки възможността за мащабно приложение на

СЕВВ технологията, инсталацията в Бъри ще доприне-

се за по-широкото й възприемане. Реалното дългосроч-

но съхранение на енергия е от решаващо значение, тъй

като ще осигури условия за ръст в изграждането на

системи за възобновяема енергия, ще елиминира недо-

статъка от периодичния характер на слънчевата и

вятърната енергия и ще предостави стабилен и сигу-

рен източник на електроенергия.

Настоящата концепция на СЕВВ технологията е изоб-

ретена преди повече от 12 години от проф. Юлонг Динг,

ръководител на катедра „Криогенно съхранение на енер-

гия“ в Кралската академия по инженерство. В резултат

на последващата работа на Юлонг и неговия екип от

Центъра за съхранение на енергия в Бирмингам са раз-

работени нови подходи за увеличаване на ефективнос-

тта на СЕВВ системите с 9-18% в сравнение със се-

гашните нива.

В

Първата в света система за
съхранение на енергия чрез втечнен
въздух заработи край Манчестър
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