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накратко

Мини Марица-изток доби 14,8 млн. т въглища от началото на годината
Общо 14 800 000 т въглища са добити от началото годината към 9

август, съобщи изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов по
време на пресконференция. При план за 15 600 000 т, добитото количество
представлява 95% по заложената годишна програма. Инвестиционните раз-
ходи на Мини Марица-изток в бизнес плана за т. г. са на обща стойност 91
000 000 лв., а отчетеното изпълнение към 9 август възлиза на 57 000 000
– 63% от одобрените разходи за годината. Планираните инвестиции за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2018 г. пък са
в размер на 17 002 620 лв., като до момента са сключени договори за тех-
нически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезо-
пасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и
специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване,
здраве и здравна профилактика и др. на обща стойност 12 882 588 лв.

ЕРП Север инвестира 6,1 млн. лв. в мрежата в област Варна
Инвестиционни проекти на стойност 6,1 млн. лв. реализира Електрораз-

пределение Север в област Варна от началото на годината досега, съоб-
щиха от дружеството. Проектите включват обновяване на съоръжения и
разширяване на електроразпределителната мрежа като част от инвести-
ционната програма на компанията за 2018 г. Общо 2,1 млн. лв. от цялата
инвестирана сума са вложени за присъединяване на нови клиенти, а 1,8 млн.
лв. са за оптимизация на мрежата. Монтирани са 11 000 м усукан изолиран
проводник по електроразпределителната мрежа в местност Ален мак, град
Белослав и село Тутраканци, поставени са 60 нови стълба, инсталирани са
десетки електромерни табла и нови електромери с по-добри технически
характеристики. В рехабилитацията на мрежата в тези райони са вложени
144 000 лв. Освен това през т. г. ЕРП Север инвестира 270 000 лв. в
изграждане на нова мрежа в местността „Добрева чешма“ във Варна, 150
000 лв. в реконструкция на съоръжения в Калиманци и Вълчи дол, 311 000
лв. в обновяване оборудването на подстанции и възлови станции и др.

Булгартрансгаз въведе в експлоатация разширение на газопровода с Турция
Булгартрансгаз въведе в експлоатация лупинга Лозенец-Недялско, с което

се постига увеличаване на капацитета на съществуващата междусистемна
свързаност между Турция и България, създава се техническа предпоставка
за двупосочен пренос на природен газ и се повишава сигурността на достав-
ките. С изграждането на проекта капацитетът за пренос на природен газ
от България към Турция се увеличава от 14 млрд. куб. м до 15,7 млрд. куб.
м годишно. По време на откриването изпълнителният директор на Булгар-
трансгаз Владимир Малинов подчерта, че компанията ще продължи да рабо-
ти усърдно за модернизиране на газопреносната мрежа в страната, което
е основна предпоставка за реализация на газовия хъб Балкан. Министърът
на енергетиката Теменужка Петкова отбеляза, че проектът е определен за
проект от общ интерес за ЕС, което илюстрира неговата значимост за
газовите доставки не само за нашата страна, но и за целия регион.

Би Ар Ес Болканс успешно реализира съвместен проект с Телеком Сърбия
След 4 години успешно партньорство с най-големия български мобилен

оператор, Би Ар Ес Болканс (BRS) изпълни нов пилотен проект с Телеком
Сърбия, съобщиха от за сп. Енерджи ревю от компанията. Успешно са рено-
вирани използвани в подстанциите на телекома батерии от вида OPzS 2000
Аh, в резултат на което капацитетът им е възстановен от 50-60% до 95%-
98%. Това прави батериите напълно годни за експлоатация, покривайки изис-
кванията на всички тестове за повторна употреба, обясниха от BRS.

„След достигане на желания капацитет към батериите се добавя специ-
ална, патентована, напълно органична добавка, която позволява достигна-
тият капацитет да се задържи, и въз основа на която сме в състояние да
дадем гаранция за реновираните батерии. Този съвместен проект е още
едно доказателство, че BRS-технологията за реновиране на оловно-киселин-
ни батерии е напълно приложима за всякакъв вид индустриални батерии. За
5 години от стартирането на дейността си BRS успя да се наложи на
българския пазар като безспорен лидер в областта на реновирането на
тягови, стационарни, AGM/VRLA акумулатори“, коментират от компанията.

Това са големи батерии, използвани предимно за складова подемна тех-
ника като електрокари, стакери, палетни колички, както и акумулаторни
батерии, използвани за съхраняване на енергия при алтернативни източ-
ници, ВЕИ паркове, резервни захранвания, UPS, центрове за данни. От BRS
подчертават, че предлаганото реновиране осигурява над 60% спестявания
от бюджета на компаниите, предвиден за закупуване на нови батерии.
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АЕЦ Козлодуй въведе в експлоатация плазмотрон
АЕЦ Козлодуй въведе в експлоатация ново съоръжение за плазмено изга-

ряне, съобщиха от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП
РАО). Съоръжението значително ще намали обема на ниско- и средноактив-
ните радиоактивни отпадъци от блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй, които бяха
спрени от експлоатация, и блокове 5 и 6, които са в експлоатация.

Инсталацията има производителност до 250 тона годишно. В състояние
на плазма металите се разтопяват и окисляват, а бетонни отпадъци,
пясък, неорганични материали, изолации, като минерална каменна вата и
азбест, се разтопяват. Течностите и органичните материали се изпаря-
ват, така че крайният продукт е неорганичен.

„Технологията позволява преработване на отпадъците с минимален риск
за радиоактивно замърсяване. Тъй като крайната форма на отпадъците не
съдържа органични вещества и течности, тя ще отговаря на строгите
изисквания за качество и устойчивост при дългосрочно съхранение или по-
гребване. Също така, исторически радиоактивни отпадъци, кондиционирани
в битумна или циментова матрица, могат да бъдат повторно преработвани
в съоръжение за плазмено изгаряне, което прави новата технология потен-
циално широко приложима не само в Козлодуй“, поясняват от ДП РАО.

ЧЕЗ инсталира дистанционно обслужвани електромери в селищата около София
ЧЕЗ Разпределение България започна въвеждането в експлоатация на

дистанционно обслужвани електромери в сателитните райони на столи-
цата и селищата около София. С помощта на автоматизираната систе-
ма ще се следи натоварването на мрежата и нивото на подаваното
напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други
параметри. Благодарение на това се очаква да се повиши качеството и
надеждността на електрозахранването на клиентите и процеса на об-
служването им. Дейностите по инсталиране на технологията старти-
рат от Лозен, Герман, Мърчаево и Горна баня, като не е предвидено
изключване на електрозахранването едновременно за голям брой потре-
бители.

„Тенденцията за нарастване на консумацията в сателитните селища
около София, строителството на нови, модерни къщи, оборудвани с най-
нови технологии, налага нов подход към мрежата. Използването на модер-
ната система ще ни даде възможност да имаме поглед в реално време
върху нейната дейност и върху потреблението. Така ще оптимизираме
управлението на мрежата и ще имаме много по-голям контрол. Този по-
стриктен контрол ще ни даде възможност да реагираме незабавно при
нужда“, коментира главният оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение
България Виктор Станчев.

Предвижда се до края на т. г. автоматизираната система да бъде
внедрена и в Банкя, Бистрица, Бояна, Мало Бучино, Владая, Волуяк, Герман,
Горубляне, Доброславци, Драгалевци, Железница, Княжево, Мировяне, Нови
Искър и Симеоново.
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Weishaupt е сред водещите произ-

водители на горелки, кондензни

котли, соларна техника, термо-

помпи и решения за сградна авто-

матизация. Как е организирана дей-

ността на компанията в Бълга-

рия?

Max Weishaupt е основана през
1932 г. с централа в Швенди, Герма-
ния, и се ръководи от инж. Зигфрид
Вайсхаупт и сина му, инж. Томас
Вайсхаупт. В световен мащаб пер-

соналът на групата наброява над
3400 служители.

Търговското представителство
на компанията в България е активно

повече от 25 години. Основната му
дейност е обслужване на клиенти и
партньорски фирми чрез продажба и
сервиз на нафтови, газови, комбини-
рани и специални горелки до 32 000

kW, както и снабдяване с резервни
части. Продуктите на Weishaupt са
познати в страната отдавна, тъй
като все още получаваме запитва-
ния за резервни части за горелки, ра-

ботещи безупречно над 35 г.

Как успявате да постигнете баланс

между изискванията за висока енер-

гийна ефективност и ниски емисии

на азотни оксиди (NOx)?

Постоянното покачване на цени-
те на горивата и все по-строгите
емисионни норми определят тенден-
цията към все по-качествени и енер-

гийно ефективни продукти, каквито
са нашите горелки. Още през 2005
г. бе представена първата дигитал-
на горелка Weishaupt, като от око-
ло 5 години не предлагаме механич-

ни модели, а само дигитални. Сред
най-важните им предимства е енер-
гийната ефективност, дължаща се
на изключителната прецизност на
горивния процес. При дигиталните

горелки има възможност за използ-

Следваме тенденцията към
все по-качествени и енергийно
ефективни продукти

инж. Георги Колев,
управител търговско представителство

на Max Weishaupt за България,
пред сп. Енерджи ревю

Следваме тенденцията към
все по-качествени и енергийно
ефективни продукти

ване на вграден инвертор за елек-
тродвигателя на вентилатора, ко-

ето спестява на годишна база над
50% от енергопотреблението. Дру-
га важна опция е използването на
кислородна сонда за димните газо-
ве, което спестява около 2% от раз-

ходите за гориво на годишна база.
По отношение на NOx, предлагаме

различни серии в зависимост от
изискванията за емисии в съответ-
ната държава. Сериите за по-ниски

NOx-емисии са LN, multiflam® 3LN, 4LN
и PLN (NOx до 30 mg/kWh). За нас не
е проблем да предлагаме комбинация
от енергийно ефективни и нискоеми-

сионни горелки. Освен финансови
средства, една по-ефективна горел-
ка спестява и огромни количества
CO2-емисии.

Системите за управление също

допринасят за подобряване на ефек-

тивността. Какви са най-новите

Ви разработки в областта?

Всички описани процеси при диги-

талните горелки имат нужда от
прецизно управление. При горелките
Weishaupt видовете управление са
основно четири: W-FM 50, W-FM 54,
W-FM 100 и W-FM 200. Разликата е,

че с W-FM 50 и W-FM 54 може да се
управляват горелка и честотно ре-
гулиране, докато W-FM 200 позволя-
ва допълнително управление на че-
стотно регулиране, кислородна сон-

да и до 6 сервомотора, което обус-
лавя приложението му при горелки-
те от серията 4LN и при специал-
ните изпълнения като например го-
релка на три горива или симултан-

но горене. Актуална разработка е
новият висок клас управление W-FM
1000, което се използва при редица
специализирани горивни процеси.
Разполагаме и с отдел, който се

занимава само с контролни шкафо-

ве по задание на клиента, които
намират приложение при котли и
специални приложения.

Какви са другите водещи техноло-

гични и пазарни тенденции в сек-

тора?

Последна технологична тенденция
за горелките Weishaupt е спомената-

та серия нискоемисионни горелки
4LN с рециркулация на димните га-
зове и серията PLN с предварител-
но смесване на газ и въздух. Разра-
ботката и серийното производство

и на двете серии бе продиктувано от
налагането на високи изисквания за
NOx-емисиите в Китай през 2017 г.
Нормите тук са все още далеч по-
високи, но със сигурност вървим в

тази посока заедно с ЕС.
Интересна тенденция в България

е доставката на горелки за работа
на биогаз. Вече можем да се похва-
лим с много безупречно работещи

горелки на два газа (биогаз/природен
газ или биогаз/LPG). Тези горелки се
използват предимно в изградените
в няколко мандри биогаз инсталации,
където работят на парни и водогрей-

ни котли за производствени нужди.
За една от тези мандри доставихме
и горелка, работеща на три вида
гориво (биогаз, природен газ и на-
фта). Двугазовите горелки намират

приложение и в пречиствателните
станции.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 5/2018 7



8 брой 5/2018  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Сибел е дистрибутор на някои от

водещите производители на тер-

моустойчиви продукти за електро-

мотори. Как оценявате българския

пазар на тези решения?

Българските производители на

електромотори доставят продукти-

те си главно на водещите европей-

ски пазари и са длъжни да се съобра-

зяват с най-актуалните технически

изисквания в световен мащаб.

Все по-широкото използване на

инверторни управления, изискванията

за компактност и ниско тегло, енер-

госпестяващите стандарти и теж-

ките режими на работа поставят

високи изисквания към термоустой-

чивостта на електродвигателите.

За повишаване на термичния клас

на двигателите и предпазването им

от прегряване се прилагат редица

комплексни мерки, свързани най-вече

с употребата на висококачествени

и иновативни материали.

Кои са според Вас решенията за

справяне с тези проблеми?

На първо място това са матери-

алите, съставляващи електроизола-

ционната система на двигателя: за

моторите НН – емайлиран проводник,

канална изолация, лакове и смоли за

импрегнация, а за моторите ВН –

слюдени ленти, смоли и композитни

материали. Доскоро качествените

двигатели бяха с топлинен клас F

(155°C). Вече се налага като стан-

дарт клас Н (180°C) и тенденцията

е към клас 200°C. Ние доставяме

електроизолационни материали на

водещия световен производител

VON ROLL – Швейцария, в чиито ла-

боратории се разработват непрес-

танно иновативни продукти за спра-

вяне с новите предизвикателства.

Независимо от високия температу-

рен клас, двигателят трябва да е за-

Предоставяме решения
за предизвикателствата
при електродвигателите

Иво Русев, управител на Сибел,
пред сп. Енерджи ревю

Предоставяме решения
за предизвикателствата
при електродвигателите

щитен от прегряване. За целта се

ползват температурни сензори и

защити, като при тях основната

проблематика е свързана със скоро-

стта им на реагиране. Нашите парт-

ньори от Thermik – Германия повиша-

ват чувствителността на биметал-

ните термозащити, като вграждат

в техния корпус и термистор. Това

увеличава многократно бързодей-

ствието на термозащитата.

При инверторните управления

оборотите на двигателите могат

да намалеят под критичния праг за

ефективност на стандартна венти-

лация. В такива случаи се прилага

принудителна вентилация, независе-

ща от оборотите на двигателя. Тя

обикновено се монтира в специален

вентилаторен кожух. Такива венти-

латорни кожуси предлага фирма

Italgard – Италия, която има филиал

в България, в района на Сливен. При

монофазните електромотори все

повече се ползват електронни реле-

та за изключване на пусковия конден-

затор след стартирането. Те позво-

ляват много по-кратки цикли на пус-

кане и спиране на двигателя в срав-

нение с механичните и електромеха-

ничните изключватели.

Какви са продуктовите новости в

каталога Ви? Разкажете повече за

тях.

Сибел разширява продуктовата си

гама, като запазва фокуса върху

качествените материали за елект-

ропромишлеността. Новости сред

предлаганите продукти са семерин-

гите на швейцарската фирма Dichta,

електронните релета-изключватели

на Xenon – Италия и други продукти

от водещи европейски производите-

ли като феродо за спирачки, безолов-

ни припои и машини за почистване на

емайлирани проводници.

За поредна година Сибел участва

на Международен технически пана-

ир Пловдив. Върху кои продукти ще

акцентирате в тазгодишното из-

дание на изложението и какви са

очакванията Ви за форума?

Освен най-новите изолационни

материали на VON ROLL и Weidmann,

представяме нови термоустойчиви

кабели на Huber+Suhner – Швейцария.

Huber+Suhner предлага дори кабели с

водно охлаждане за свръхбързо за-

реждане на електромобили. Ще ак-

центираме на най-новото поколение

лакове и смоли за импрегнация на

VON ROLL, отговарящи на най-стро-

гите нормативи за безопасност и

екологосъобразност.

Като дългогодишни участници в

есенния Пловдивски панаир се надя-

ваме той да възстанови позициите

си като витрина на българския тех-

нически бизнес и да привлече повече

чуждестранни изложители. В Бълга-

рия няма друго подобно събитие с

такава история, традиции и мате-

риална база. Състоянието на Плов-

дивския панаир зависи до голяма

степен и от държавната политика

и отношението на българския бизнес

към него. Ако въпросът е има ли

нужда България от голям техничес-

ки панаир, моят отговор е "Да".
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     лектродвигателите са изложе-

ни на много видове смущения и нато-

варвания. Част от смущенията се

дължат на наложени външни условия

като прекомерно високо или ниско

напрежение, висока или ниска често-

та, хармоници, небалансирано напре-

жение на системата и прекъсвания на

захранването, например автоматич-

ното рестартиране, което се случ-

ва в захранващата мрежа. Други

възможни причини за външни смуще-

ния са замърсяване в двигателя, не-

изправности в охлаждащата систе-

ма и лагерите или повишаване на

околната температура и влажност.

Фактори на натоварване, дължащи се

на необичайната експлоатация на

самия двигател, са честите последо-

вателни стартирания, прекъсване и

претоварване, включително механи-

Технологии
за защита на
електродвигатели

чен стрес. Гореспоменатите нато-

варвания и смущения увреждат меха-

нично изолацията на намотките на

двигателя и чрез увеличаване на

степента на термичното стареене

може евентуално да предизвикат

дефектирането й.

Целта на защитата на двигателя

е да ограничи ефектите от смущени-

ята и натоварванията до безопасно

ниво, например чрез ограничаване на

свръхнапреженията или чрез предот-

вратяване на твърде честите опити

за стартиране. Ако обаче възникне

неизправност в двигателя, целта на

защитата е да го изключи своевремен-

но от захранващата мрежа.

Мониторинг честотата
на стартиране

За да не се съкрати очакваната

продължителност на живота на дви-

гателя, трябва да има адекватен

интервал от време между последо-

вателните стартирания. Ето защо

не трябва да се превишава опреде-

лената честота на стартиранията,

т. е. броят стартове за час, специ-

фицирани за даден електродвигател.

Важна особеност по време на

последователните стартирания е,

че температурата на ротора се

покачва и пада много бързо, докато

температурата на статора се про-

меня много по-бавно. При номинално

натоварване температурата на

ротора е много по-ниска от тази на

статора.

Ако след стартиране двигателят

работи известно време, преди да

спре, роторът има достатъчно вре-

ме, за да се охлади. Тогава, дали може

да се извърши рестарт или не, зави-

си изцяло от температурата на

статора, която може да бъде огра-

ничаващ фактор. От друга страна,

Технологии
за защита на
електродвигатели

Е
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ако първоначалният старт е напра-

вен от „студено“ състояние и не е бил

успешен поради някаква причина, то

тогава възможността за рестарт

зависи изцяло от температурата на

ротора, което в случая я прави огра-

ничаващ фактор. Ако първоначално-

то стартиране е било направено от

„топло“ състояние, тогава ограни-

чаващият фактор отново е темпе-

ратурата на статора.

Мониторингът на последовател-

ните стартирания може да се из-

върши чрез използване на проста

функция за броене: за определен пе-

риод от време се разрешава опреде-

лено количество стартови секунди.

Недостатъкът на този метод е, че

той не разграничава неуспешните

стартирания от нормалните. По-

добър и по-точен метод за защита

на електродвигателите от твърде

чести стартирания е използването

на термичен модел с определяне на

лимити за позволените стартови

температури. Ако установената

температура на ротора или стато-

ра превишава лимита, то повторни-

ят старт бива забранен.

Защита от
претоварване

Незначителните претоварвания

не водят до незабавно възникване на

неизправност в електродвигатели-

те, но в крайна сметка скъсяват

жизнения им цикъл. От друга стра-

на, постоянното претоварване може

да е знак за някакво смущение в про-

цеса, в който се използва електро-

задвижването. Поради тази причина

е препоръчителна двустепенната

защита от претоварване. Сигнали-

зиращата степен реагира, когато

предписаната граница на натовар-

ване на мотора е превишена. Тази

функция може да бъде осъществена

чрез задаване на предварително

определено ниво на температурата

в термичния модел. Алармата за

предупреждение дава на оператора

известно време, за да потърси ве-

роятния източник на претоварване

и да се опита да го отстрани. Ако

претоварването стане по-високо,

например 10-15%, стартира етапът

на спиране, при който захранването

на двигателя се изключва своевре-

менно, освен ако преди това не е бил

елиминиран източникът на прето-

варване. Според термичния модел

спиране се извършва, когато очаква-

ното топлинно ниво надвишава 100%.

Комплексната защита от прето-

варване всъщност изисква използва-

нето на двоен времеконстантен

модел за ротора и статора, като по

този начин се гарантира пълно изпол-

зване на наличния капацитет на дви-

гателя. Адекватна защита обаче

може да се осъществи и при използ-

ване на модел с една времева кон-

станта, който да е настроен така,

че да позволява нормално използване

на електромоторното задвижване

при подходяща допустима граница.

Температурата на околната сре-

да оказва голямо влияние върху то-

вароспособността на двигателя. За

да се използва това напълно, схема-

та за защита трябва да бъде снаб-

дена със сензор за измерване на

температурата на околната среда,

данните от който след това да се

приложат за компенсиране на тер-

мичния модел. Друг вариант е тем-

пературата на околната среда да

се вземе под внимание при настрой-

ката на стартовия ток на защита-

та.

Защита от блокиране на
двигателя

Ако допустимото време за блоки-

ране на двигателя е по-дълго от нор-

малното време за стартиране и ако

работната характеристика за тер-

мично претоварване може да бъде

настроена на по-ниска стойност от

характеристиката време/ток, дефи-

нираща блокиране и термично пре-

товарване, то тогава няма да има

нужда от специална защита от бло-

киране. Въпреки това, в случай на

блокиране оперативното време за

реакция на защитата срещу топлин-

ното претоварване може да стане

значително по-дълго, подлагайки дви-

гателя на ненужно висок топлинен и

механичен стрес. Това зависи от до-

пустимата граница между издръжли-

востта на блокиране и характерис-

тиката на настройката за предпаз-

ване от претоварване. Поради това

се препоръчва специална защита, ко-

ято изключва захранването възмож-

но най-бързо в случай на блокиране.

Един от начините за прилагане на

защитата е принципът I2t, при кой-

то настройката се базира на тока

и времето за стартиране на двига-

теля. Позволеното от функцията

време за стартиране се определя от

измерения ток, така че зададената

стойност на Is
2ts да остане посто-

янна. Предимството на този принцип

е, че при него се отчита удължено-

то стартово време, дължащо се на

ниско напрежение.

В допълнение, чрез задаване на

етап със свръхток, чиито стартови

настройки се контролират от инфор-

мацията за това дали машината

стартира или вече работи, може да

бъде реализирана защита от блоки-

ране по време на експлоатация. При

стартиране стойността на работ-

ния ток е зададена като по-голяма от

тази на стартовия ток, докато при
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работа тя автоматично намалява

наполовина. Следователно, в случай

на блокиране по време на експлоата-

ция, прекъсването на захранването на

двигателя се задейства след кратко

закъснение. За защита от продължи-

телни стартове на двигатели с вре-

мена, по-големи от безопасните

стойности по отношение на блокира-

нето, трябва да се предостави сиг-

нал от външен тахометър. Подаване-

то на този сигнал е индикатор, че

пускът е успешен и няма да последва

изключване.

Защита от прегряване
Температурата на мотора може

да се повиши над допустимите но-

минални стойности за статора и ро-

тора, дори когато двигателят всъщ-

ност не е претоварен. Възможни

причини за това са замърсявания в

двигателя, повреди в охладителната

система или хармонични токове.

Особено при честотни регулатори

прегряване може да се получи, ако

моторът се захранва с номинален

ток постоянно, а работи на ниски

обороти поради увеличените загуби

и нарушеното охлаждане. Следова-

телно, функция за защита, която

измерва само тока, може да не ре-

гистрира тези условия. Топлинната

защита може да бъде пълна чрез

директно измерване на температу-

рата със сензори и функция за пре-

гряване, работеща на база зададено

ниво.

Повишената температура е инди-

кация за това, че има риск лагерува-

нето да дефектира. Плъзгащите ла-

гери, които обикновено се използват

при по-големи машини, могат да бъдат

оборудвани със сензори за измерване

на температура и срещу прегряване

на лагерите може да се използва фун-

кция, аналогична на тази за защита от

прегряване на статора.

В допълнение, защитата от пре-

гряване може да се подобри чрез

функция, следяща температурата на

охлаждащата течност, която може

да превиши допустимата си стой-

ност например поради покачване на

температурата на околния въздух

или охлаждащата вода, или поради

неизправност в топлообменника. За

да се внедри адекватна защита,

температурните сензори трябва да

се поставят на подходящо място за

измерване на температурата на

охлаждащата течност.

Защита от дисбаланс
Дисбалансът в захранващото

напрежение обикновено се дължи на

прекъсната фаза някъде по мрежата.

Това може да е в резултат от едно-

фазен отказ на предпазител или

несъответствие на полюс на

прекъсвач или шалтер. Освен това

неравномерното натоварване на

фазите води до различаващи се па-

дове на напрежението, в резултат

на което може да се получи лек дис-

баланс в захранващото напрежение.

Несиметричните отклонения са при-

чина за краткосрочни състояния на

дисбаланс.

Небалансираните фазови токове

са източник на ток с обратна пос-

ледователност в двигателя, генери-

райки магнитен енергиен поток с

посока, противоположна на посока-

та на въртене на вала на двигате-

ля. Честотата на този компонент

е 2-s, където s е честотната разли-
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ка, и предизвиква токове с тази

честота в ротора. Това води до лек

отрицателен въртящ момент и най-

вече до увеличаване на загубите от

вихрови токове. Поради високата

честота на индуцираните токове в

ротора скин-ефектът предизвиква

увеличаване на съпротивлението на

ротора в сравнение със съответно-

то постояннотоково съпротивление.

По този начин една единица ток с

обратна последователност води до

по-голям ефект на нагряване от една

единица ток с права последовател-

ност. Разпределението на тока меж-

ду фазите зависи от причината и

характера на дисбаланса и от пара-

метрите на двигателя.

Необходима е отделна защита

против дисбаланс, за да се предпази

двигателят, работещ с небаланси-

рано захранващо напрежение, освен

ако топлинният ефект на тока с

обратна последователност е отче-

тен в достатъчна степен от тер-

мичния модел, използван за защита

от претоварване. Освен това дис-

балансът причинява и механични

проблеми като вибрации. Поради

това винаги трябва да се открива

поне силният дисбаланс и да се вне-

дри специална защита, основана

например на величината на тока с

обратна последователност. Трябва

да се предпочита инверсната време-

ва характеристика и времето на

работа трябва да бъде избрано така,

че да се осигури нормалната експло-

атация на двигателя, особено при

стартирането му, когато на прак-

тика може да се измери ток с обрат-

на последователност.

Колебания в
захранващото
напрежение и честотата

В повечето случаи двигателите

могат да бъдат оприличени с незави-

сими от напрежението товари с

постоянно съотношение V/Hz – пони-

жаването на захранващото напреже-

ние ще бъде последвано от повиша-

ване на фазовия ток. Докато съот-

ношението V/Hz е почти на постоян-

но ниво, вариациите в напрежението

и честотата не причиняват никаква

специфична вреда на двигателя. В

такъв случай състоянието на ниско

напрежение предизвиква увеличение

на фазовия ток и може да се получи

претоварване на двигателя, което

след това се засича от защитата от

топлинно претоварване. Увеличава-

нето на съотношението V/Hz пови-

шава индукцията, което води до ня-

каква степен на насищане в нормал-

но индуктивните компоненти на мо-

тора. Това поражда разсейване на

индукцията и възбудителни токове,

протичащи извън обичайно индуктив-

ните части, които поради това се

загряват значително от генерирани-

те вихрови токове.

Обикновено се осигурява и защи-

та срещу продължителни състояния

на под- и пренапрежение. Тази защи-

та действа в случай на свръхволтаж

от порядъка на 10-20%. Защитата

при ниско напрежение е настроена

да изключва захранването при пълна

загуба на напрежение, така че при

възстановяване на напрежението се

предотвратява едновременното

рестартиране на всички двигатели.

Защита от повторно
активиране при
дефазиране

Необичайно висок стартов ток

може да се генерира в двигател, ако

се подаде напрежение малко след

прекъсване на захранването. Получе-

ният ток може да бъде по-голям от

нормалния стартов ток, което пре-

дизвиква прекомерно топлинно и ме-

ханично натоварване, свързани с

риск от директно повреждане на дви-

гателя.

След прекъсване на захранването,

напрежението и честотата, изме-

рени на клемите на мотора, започ-

ват да намаляват. Това води до

фазово изместване, разлика в напре-

жението и честотата между източ-

ника на захранване и клемите на

двигателя. Степента на понижение

на тези параметри се определя от

вида на двигателя и характеристи-

ките на задвижването.

Дали повторното затваряне на

един източник, т. е. затварянето на

прекъсвача на източника, може да

бъде осъществено или не, зависи от

това какви са величините на разли-

ките на обсъдените по-горе показа-

тели по време на прекъсването,

както и от неговата продължител-

ност.



16 брой 5/2018  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

След пет години усилена разработка Ритал представи за първи

път своята нова платформа VX25 - първата система стоящи шкафо-

ве, която е напълно ориентирана към изискванията за увеличаване на

производителността в производството на контролни и комутацион-

ни апарати и оптимизиране на веригата на стойността съгласно

стандартите на Industry 4.0.

С мотото "System perfection" VX25 предлага отлично качество, оп-

ростеност, безопасност при монтаж и спестяване на време. Новата

платформа запазва всички важни и утвърдени продуктови характе-

ристики на съществуващата шкаф система TS8, като допълнително

ги разширява с множество нови функции и ползи за клиентите. VX25

съответства на начина, по който системният интегратор мисли и

работи - както по функции, така и по процеси. Повече от 25 регис-

трирани патента в процеса на проектиране доказват високото ниво

на тази иновация.

Ядрото на иновациите е
новоразработената носеща рамка

Рамковата конструкция на VX25 е с уникална патентована гео-

метрична форма, следва един и същи модел с 25-милиметрово отсто-

яние между отворите във вертикално и хоризонтално направление.

Монтажът е удобен и става посредством обикновено завинтване. Бла-

годарение на тази абсолютна симетрия, монтажът е достъпен на

практика от всички страни - шините могат да бъдат монтирани на

една и съща височина едновременно и на външното, и на вътрешното

монтажно ниво. Използват се също и за да подсилят покрива и стра-

VX25 - Как може най-доброто
да се направи още по-добро?

ничните панели. Вградената скоба и заварената към рамката основа

осигуряват лесен и безопасен монтаж на цокъла, а практичната сис-

тема от аксесоари позволява шкафа гъвкаво да бъде разделен на две

половини с опция и за допълнително задно монтажно ниво на шините.

Необходими са до 40% по-малко аксесоари за монтаж!

Врати и стени
До 50% по-малко време за монтаж.Само един човек може лесно да

монтира вратите, страниците и задния панел. Премахването на не-

обходимостта от машинна обработка при монтиране на 180° панти

спестява до 30 минути. Държачите на панелите се монтират чрез

клип механизъм. Потенциалният сблъсък между оборудване и двукри-

ли врати е предотвратен благодарение на гъвката смяна на посока-

та на отваряне на двукрилите врати. Плоският дизайн на уплътне-

нието на централния заключващ насрещник предотвратява уврежда-

ния, напр. на въртящата се рамка. Външният заключващ механизъм

на двукрилата врата гарантира комфорт и сигурност.

Цокъл и под - Директен монтаж
Посредством вградената усилена гайка с резба M12 по ъглите на

шкафа или към подсилената рамка за подови плочи. Налице са авто-

матично изравняване на електрическия потенциал чрез завинтване

на подовите плочи и опростено аранжиране на кабелите благодаре-

ние на обширното пространство в основата на рамката. Лесното на-

пасване на подовите плочи става благодарение на отпечатаните върху

тях размери. Двойно огънатия режещ край на подовите плочи осигу-

рява по-висока степен на стабилност и предотвратява повреда на

кабелите

Свързването е максимално опростено
Инженерингът е по-лесен благодарение на максимума от три раз-

лични свързващи комплекта за всички приложения. Свързването може

да стане към всяка от четирите страни на шкафа в зависимост от

изискванията и разполагаемото пространство. Свързващите комплекти

могат да бъдат завинтени в посоката на свързване за още по-лесно

и точно позициониране. Свързване към шкаф-системата TS 8, когато

се налага разширение, е абсолютно безпроблемно. Уплътнението може

лесно да се монтира и отстранява

Монтажната плоча
Монтажната плоча може да се монтира в оптимално положение

в шкафа благодарение на възможното регулиране в дълбочина със стъп-

ка 25 мм, както и предварително и прецизно да се фиксира и закрепва

от един човек с помощта на клип механизъм и без никакви инструмен-

ти. Прецизното позициониране на компонентите без мерене е въз-

можно благодарение на напечатаната върху монтажната плоча ска-

ла. Още повече пространство - монтажната плоча може да бъде мон-

тирана 20 мм по-дълбоко в шкафа с помощта на допълнителен аксе-

соар. Интегрирането в работния поток става с QR код, а шините,

по които се плъзга плочата след нейния монтаж, може да се изпол-

зват като монтажни повърхности, разположени по широчината или

дълбочината на шкафа.

Ритал ЕООД

Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, "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

VX25 - Как може най-доброто
да се направи още по-добро?

За повече информация и демонстрации:
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газ, нефт, въглища

       исторически план нефтена-

та и газова индустрия винаги е зат-

руднявала доставчиците на оборуд-

ване и производствения персонал с

характерните за сектора тежки ра-

ботни условия. За вентилите това

се интерпретира като нарастваща

необходимост от все по-висока

якост, по-голяма издръжливост и по-

добри експлоатационни характери-

стики.

Търсенето на нефт и газ се уве-

личава изключително много от инду-

стриалната революция насам, което

налага изисквания за по-дълбоки на-

ходища, по-дълги тръбопроводни

линии и по-ниски производствени

разходи. Всички тези фактори карат

добивните компании и рафинериите

да са много внимателни при избора

си на оборудване. С напредъка на

производството, транспорта и

технологиите на преработка изиск-

ванията за експлоатационните ха-

рактеристики на оборудването ста-

ват все по-строги с цел да се отго-

вори на нуждата от повишаване на

работната ефективност. Днес очак-

ванията към параметрите на обо-

рудването са по-големи от всякога,

тъй като диапазонът, в който се

изменят условията на експлоатация,

се е разширил, а към списъка с изис-

квания са добавени и защитата на

персонала и околната среда.

Условията, в които се използват

вентилите в нефтената и газовата

индустрия, са уникални и екстремни.

От изключително високи темпера-

тури (над 816°C) и високи налягания

(повече от 1723 bar) до криогенни

температури (-162°C за втечнен

природен газ) и много ниски наляга-

ния, вентилите трябва да бъдат

Вентили за нефт
и газ

проектирани и изработени така, че

да осигуряват високо ниво на надеж-

дност. В допълнение към широкия

диапазон от условия, отдалечените

местоположения на вентилите също

поставят някои уникални предизви-

кателства. Примери за това са вен-

тили на над 3000 m под морската

повърхност и тръбопроводни венти-

ли, изложени на екстремните тем-

ператури в пустинята. Вентилите

в тези сурови среди могат да оста-

нат отворени или затворени за

продължителни периоди от време,

като от тях се очаква да функцио-

нират надеждно дори след като не

са били задействани с години.

Всеки сегмент от нефтената и

газовата индустрия предлага отдел-

ни примери за екстремни условия за

вентилите. В горната част на вери-

гата вентилите регулират дебита

на суровия петрол и природния газ от

инжекционни системи под високо

налягане до дроселни клапи и венти-

ли, предотвратяващи неконтролира-

ното изпускане на нефт и газ от

кладенците. Вентилните системи

трябва да издържат през всичките

години, в които кладенецът се екс-

плоатира, като този период зависи

от различни фактори, например ико-

номиката и появата на нови техни-

ки за добив. Новооткритите източ-

ници на нефт и газ от битуминозни

пясъци и шистови формации допъл-

нително усложняват спецификации-

те на вентилите.

Средният сегмент на производ-

ствената верига, включващ съхра-

нението и транспорта на нефт и

газ на големи разстояния, също по-

ставя уникален набор от изисквания.

Дългите тръбопроводи налагат ин-

сталирането на компресори по

продължението им с цел поддържа-

не на движението на продукта, а

вентилите трябва да осигурят за-

щита за оборудването и минимал-

но възпрепятстване на потока. За

превръщането на природния газ в

течност за транспортирането му

от изолирани находища до потреби-

телите са необходими екстремно

ниски температури. Това налага из-

ползваните в криогенни условия вен-

В

Вентили за нефт
и газ
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тили да бъдат изработени от под-

ходящи за тези температури мате-

риали и със специални конструкци-

онни особености. Решенията за то-

варене/разтоварване на терминали

и резервоари за съхранение на нефт

и газ предлагат допълнителни

възможности за доставчиците на

вентили.

Третият индустриален сегмент е

свързан с предизвикателството да

се намерят подходящи решения за

процесите на рафиниране на суровия

петрол, както и за разпределението

на рафинирания продукт и природния

газ. Този сектор включва промишле-

ни, търговски и разпределителни

дружества, които осигуряват на

клиентите си горива за отопление

и транспорт. В допълнение, този

сегмент предоставя суровини за

редица нефтохимически отрасли, в

които продуктите се използват за

производство на пластмаса, торо-

ве, лекарства и др. Изискванията към

вентилите в този пазар включват

конструкции, предназначени за висо-

ки налягания, с метални легла и из-

работени от материали, способни да

издържат на работните температу-

ри в съвременните рафинерии.

Вентили и оборудване
Както стана ясно, всеки един от

тези сегменти се характеризира с

уникални и разнообразни работни

среди, създаващи екстремни условия

за вентилите и другите компонен-

ти за регулиране на дебита. Поради

това видът на вентилите и мате-

риалите, от които са изработени,

варират в широки граници за всеки

един от сегментите. Много малко са

доставчиците на вентили, които

могат да предоставят пълна гама

решения, затова повечето от тях се

специализират в един или два сегмен-

та.

Причината за това е комплексно-

стта на изискванията. Например в

първия сегмент дейностите по оф-

шорно проучване и експлоатация

създават екстремни условия, като

ситуацията се усложнява допълни-

телно с непрестанното търсене на

все по-дълбоководни находища на

нефт и газ. В тези приложения яко-

стта и експлоатационните характе-

ристики на вентилите са от критич-

но значение заради щетите, които

може да нанесе един теч върху мо-

рето и чувствителните му екосис-

теми. Стандартни варианти за този

сегмент са шибърите от метални

сплави и в някои случаи сферичните

вентили. Те се използват поради ред

причини, сред които устойчивост на

корозия и повреди в резултат на

постоянната експозиция на морска

вода. Освен това тези вентили пред-

лагат висока чувствителност на

големи дълбочини и са се доказали

като подходящи за тази работна

среда.

В средния сегмент, включващ

транспортирането на нефт и газ,

важна роля играят изолиращите

вентили за тръбопроводи. В индус-

трията има два основни вида

тръбопроводи – за нефт и за приро-

ден газ, като всяка от тези групи

има подразделения, предназначени за

специфични приложения. Например

нефтопроводите събират суровия

петрол от производствената пло-

щадка и го транспортират до рафи-

нериите. След рафиниране продукти-

те се разпределят по друга нефтоп-

роводна мрежа. Природният газ, от

друга страна, обикновено се транс-

портира директно от източника до

крайния потребител, освен когато е

необходимо пречистването и втеч-

няването му за икономичен транс-

порт до отдалечени пазари.

И тук най-разпространените ре-

шения са шибърите и сферичните

вентили, изпълнени от специално

избрани за съответното приложе-

ние материали. Например ключов

компонент за компресорните стан-

ции, с чиято помощ продуктът се

придвижва на големи разстояния, са

възвратните вентили с нисък пад на

налягането и възможност за бърза

реакция при изменения в дебита.

Основни фактори при избора на

вентили за тръбопроводи са раз-

мерът на тръбите, преминаващият

през тях флуид и работната среда.

Спирателните вентили трябва да

са с пълно пропускане, не само за да

се минимизира загубата на наляга-

не, но и за да се осигури възможност

за преминаване на устройствата за

почистване и инспекция на тръби-

те. Независимо от вида на венти-

ла обаче надеждността е от кри-
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газ, нефт, въглища

тично значение. Въпреки че тези вентили могат да се

задвижват рядко, те могат да са необходими за от-

клоняване на потока, спиране или изолация и затова

надеждността е жизненоважна. Например при спуква-

не на тръбопровод изолиращите вентили ще изиграят

важна роля за свеждане до минимум на щетите за окол-

ната среда като спрат потока.

В долната част на производствената верига съще-

ствуват множество среди с тежки условия, които изис-

кват различни конструкционни решения. Рафиниране-

то, и в частност процесът на забавено коксуване, по-

ставя сериозни предизвикателства за оперативната

цялост на вентилите. Забавеното коксуване е топлинно

интензивен процес, при който тежките фракции нефт

претърпяват термичен крекинг за получаване на газь-

ол и нефтен кокс. По време на процеса вентилите са

подложени на температури над 483°C. В допълнение,

при този процес вентилите се завъртат на всеки 12

до 16 часа. Неизправност в само един от вентилите

може да доведе до спиране на дейността на цялата

рафинерия, което е свързано с огромни загуби на при-

ходи. Високотемпературните приложения като забаве-

ното коксуване се характеризират със значителни

топлинни натоварвания върху всички компоненти на

вентилите. Освен екстремните температури, проблем

са и фините коксови частици, които са силно абразив-

ни и могат да повредят повърхностите на диска и лег-

лото на вентила, както и уплътненията. За да се из-

бегне това, използваните в това приложение вентили

се отличават с редица особености – оребрявания за

разсейване на топлината, конструкционни материали,

предназначени да издържат на високи температури и

системи за дистанционно управление.

Специфични за индустрията вентили
В рафинериите вентили се използват при атмосфер-

на дестилация, вакуум дестилация, хидротретиране,

каталитичен реформинг, алкилиране, хидрокрекинг, за-

бавено коксуване, възстановяване на сяра, висбрекинг,

газификация и др. Подходящите за тези приложения

вентили се различават в значителна степен, но най-общо

включват вентили с многократно завъртане, вентили

за HF алкилиране, вентили със завъртане на четвърт

оборот, и такива за предотвратяване обръщането на

посоката на потока (възвратни).

Вентилите с многократно завъртане обикновено се

предлагат в изпълнение от материали, позволяващи

работа с различни флуиди. Конструкцията им осигурява

минимална турбулентност, ограничава разяждането от

абразивните флуиди и свежда до минимум пада на наля-

гането. В допълнение, тези вентили могат да бъдат

оборудвани с уплътнителни пръстени, които да елими-

нират потенциалния риск от течове. При по-абразивни

и високотемпературни приложения се използват специ-

ално разработени материали.

Вентилите за HF алкилиране се предлагат в няколко

конструкционни варианта, например шибъри, сачмени или

спирателни вентили и др. Те обикновено предлагат

предимства като възможност за регистриране на те-

чове, ниско корозиращи материали и уплътнителни си-

стеми, които редуцират риска от изпускане на емисии.

Вентилите със завъртане на четвърт оборот се

отличават с най-голямо разнообразие. Четвърт оборот-

ните вентили с метално легло са известни с възможно-

стта си за работа в процеси на рафиниране в гореща

и замърсена среда, включително при забавено коксува-

не, етиленов крекинг, производство на асфалт и др. Друг

вид четвърт оборотни вентили осигуряват защита от

разяждане на конструкционния материал и от образу-

ването на твърди отлагания върху повърхността на

уплътненията и в кухините.
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Некст Левел Инженеринг е инженерин-

гова фирма в електроенергийния бранш. Ос-

новната дейност на фирмата включва дос-

тавка, монтаж, поддръжка на дизел гене-

ратори, UPS системи, прецизна климати-

зация и куулинг системи, както и цялостен

дизайн и изграждане на дейта центрове.

Некст Левел Инженеринг предлага комплек-

сни услуги и решения - от идеен проект,

проектиране на технически проект, кон-

султация за избор на оборудване в аспект

на максимална рационалност и надежд-

ност, въвеждане в експлоатация и пуск. Га-

ранционен и извънгаранционен сервиз и про-

филактика съобразно производствените

технически изисквания.

Акумулаторни батерии
Некст Левел Инженеринг е официален

представител за България на цялостната

гама акумулаторни батерии на FIAMM.

Предлагаме пълна гама от различни аку-

мулаторни батерии: Valve-regulated lead-

acid battery (AGM/GEL/Pure lead), които са

приложими в различни сектори и системи:

телекомуникации, UPS системи, възобно-

вяеми източници (вятърни и фотоволта-

ични централи), производство.

Батериите, които предлагаме, се от-

личават с дълъг проектен и експлоатаци-

онен живот и дизайн, които са в съответ-

ствие с EUROBAT стандартите.

Ние подсигуряваме за Вас пълна гама от

устройства последна технология с мощ-

ност от 350 VA до 3000 kVA.

UPS системи
 Некст Левел Инженеринг е официален

представител за България на цялостна-

та гама UPS системи на световния ли-

дер VERTIV (Liebert).

Различните типове системи се под-

бират според всеки конкретен случай в

зависимост от специфичните нужди,

като гарантират защита от всички про-

блеми в електрозахранването, например:

• Прекъсване на електрозахранването;

• Пад или пик в електропреносната

мрежа;

• Колебания в честотата;

• Наличие на хармоници или шум;

• По-високо или по-ниско от номинално-

то напрежение;

• Преходни процеси.

Дизел генератори
Некст Левел Инженеринг е официален

представител за България на световни

производители, като GRUPEL - Португа-

лия, както и водещите производители на

дизел генератори в Турция.

Ние предлагаме широка гама дизел ге-

нератори с мощности от 4 kVA до 3000

kVA, оборудвани с двигатели на световно

известни марки като John Deere, Perkins,

Mitsubushi, IVECO, Volvo, Yanmar, Doosan,

MTU, и високоефективни алтернатори.

Дизел генераторите, които предлага-

ме, се отличават с:

• Изключително ниски нива на шум в съ-

ответствие с последните Европейски

директиви;

• Ниска консумация на дизел;

• Непрекъсната автономна работа чрез

вграден горивен резервоар;

• Високи нива на сигурност;

• Ниски експлоатационни разходи.

Прецизна климатизация
Некст Левел Инженеринг е официален

представител за България, на цялостната

гама устройства за прецизна климатиза-

ция и чилърни системи на световния лидер-

VERTIV (Liebert).

Предлагаме решения за прецизна клима-

тизация, за да поддържате жизненоважни-

те процеси във вашата компания без пре-

късване и с висока сигурност. Една от ос-

новните марки, с които работим в област-

та на прецизната климатизация, е

Vertiv(Liebert). Чилърите с марка VERTIV

(Liebert) допълнително увеличават ефек-

тивността си чрез вградения компресорен

блок, независимо от промяната на въшна-

та температура. Основните предимства

на чилърите с тази марка са:

• Енерго-ефективност, постигната чрез

oптимизирана free-cooling система, из-

градена от интегрирани free-cooling бо-

бини/намотки и хидравлични вериги;

• Винтови компресори. Всеки Free-cooling

чилър е оборудван с два полухерметич-

ни винтови компресора, специално про-

ектирани и оптимизирани за водно-ох-

лаждащи чилъри;

• Намалени нива на шум;

• Електроннo регулируем клапан;

• По-висока надеждност поради двоен

електронен панел за управление.

Разполагаме с висококвалифицирани

специалисти, чрез които осигуряваме бърза

доставка, инсталация и пускане в експло-

атация.

Изключително надежден гаранционен и

извънгаранционен сервиз, с изключително

кратки срокове за реакция и отсраняване

на проблеми.

Малка част от успешно завършените от

нас проекти:

• ТЕЛЕПОИНТ Дейта център - доставка

и монтаж на 2 Дизел генератора по 830

кVА, работещи в паралел;

• Цялостно изграждане дейта център,

Арексим гр. Смолян;

• Министерство на вътрешните работи

- доставка монтаж и сервиз на 50 Ди-

зел генератора и 40 бр. UPS-системи.

• Обединена Българаска Банка - достав-

ка, монтаж и сервиз на UPS-системи.

• Както и много други компании, повярваха

в нашия професионализъм и коректност.

НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

www.nlengineering.bg

e-mail: officе@nlengineering.bg

tel: +359 89 8 323 297; +359 89 7 992 010.
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  оривните инсталации, работе-

щи на различни горива (включител-

но отпадъци), се използват за гене-

риране или пренос на топлинна енер-

гия към даден процес. Те могат да

бъдат класифицирани като: котли за

получаване на пара или гореща вода;

нагреватели, например за подгрява-

не на суров петрол в дестилационни

инсталации, при крекинг или рефор-

минг с пара; пещи или системи, в

които материалите се нагряват до

високи температури с цел протича-

не на химическа трансформация,

например пещи в циментови заводи.

При всички изброени приложения

енергията може да бъде управлява-

на чрез контрол на процесните по-

казатели и параметрите на горив-

ната инсталация.

Подобряването на енергийната

ефективност на горивните инста-

лации влияе върху емисиите на въгле-

роден диоксид, когато са предприе-

ти мерки за редуциране на консума-

цията на гориво. В този случай еми-

сиите намаляват пропорционално на

въглеродното съдържание на спес-

теното гориво. Нуждата от подо-

брение на ефективността може да

е свързана и с необходимост от

увеличаване на отделената от го-

ривния процес енергия при запазва-

не на консумацията на гориво. При

този случай редуцирането на емиси-

ите е на производствено ниво, но

като абсолютна стойност не се

наблюдава понижение.

Енергийни загуби
Получената от горивните инста-

лации топлинна енергия се пренася

към работната среда, като при това

се различават няколко вида загуби.

Сред тях са загубите от димните

газове, които зависят от темпера-

турата на отпадъчния газов поток,

въздушното смесване, съставът на

горивото и степента на замърсе-

ност на котела. Друг вид енергийни

загуби са тези в резултат на неиз-

горяло гориво, чиято химична енер-

гия не е претърпяла конверсия.

Непълното изгаряне води и до отде-

ляне на въглероден оксид и въглево-

дороди в димните газове.

Наблюдават се и загуби от про-

веждане и излъчване, като при паро-

генераторите те се определят пре-

димно от качеството на изолация-

та на инсталацията и паропроводи-

те. Значими са загубите и от неиз-

горял материал в остатъците, вклю-

чително такива, свързани с неизго-

рял въглерод в шлака, дънна и летя-

ща пепел.

В допълнение към топлинните

загуби трябва да се отчете и необ-

ходимата енергия за захранването

на спомагателни съоръжения (обо-

рудване за транспорт на гориво,

смилане на въглища, помпи и венти-

латори, системи за отстраняване на

пепелта, почистване на нагряващи-

те повърхности и др.).

По-ниски температури
на димните газове

Един от вариантите за намалява-

не на топлинните загуби в процеса

на горене включва понижаване на

температурата на отделяните дим-

ни газове. Това може да се постигне

по няколко начина например оразме-

ряване за максимална производител-

ност, увеличаване на топлопреноса

чрез повишаване на скоростта на

пренос на енергия или оптимизира-

не на топлопреносните повърхности.

Други алтернативи за осигуряване

на по-ниски температури на димни-

те газове са възстановяването на

отпадната топлина посредством

икономайзери или инсталирането на

въздушен или воден нагревател за

предварително подгряване на гори-

вото. Почистването на топлопре-

носните повърхности от натрупала

се пепел и въглеродни частици също

може да допринесе за подобряване на

енергийната ефективност на инста-

лацията. Тази процедура обикновено

се извършва при спиране на съоръже-

нието за инспекция и поддръжка, но

съществуват и методи за онлайн

почистване (например за нагревате-

Енергийна
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горивни
инсталации
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лите в рафинерии).

В допълнение е важно получаващо-

то се количество топлинна енергия

да не е по-голямо от необходимото.

Това може да бъде контролирано чрез

понижаване на топлинната мощност

на горелката или намаляване на де-

бита на гориво например чрез инста-

лиране на дюзи за течно гориво с по-

малка мощност или редуциране на

налягането на подаваното в инста-

лацията газообразно гориво.

Намаляването на температурата

на димните газове обаче може да е

в противоречие с някои изисквания

за качеството на въздуха. Подгрява-

нето на горивния въздух води до по-

висока температура на пламъка,

вследствие на което се увеличава

образуването на азотни оксиди (NOx)

и съответно рискът от превишава-

не на емисионните норми. Ретро-

фитът на съществуващи горивни

инсталации със система за подгря-

ване на въздуха може да не е оправ-

дано заради необходимото допълни-

телно пространство, инсталиране-

то на допълнителни вентилатори и

на решение за отстраняване на NOx.

Трябва да се отбележи, че процесът

за отстраняване на азотни оксиди

чрез инжектиране на амоняк или

карбамид е свързан с потенциално

изтичане на амоняк в димните газо-

ве, което може да бъде контролира-

но само посредством скъп сензор за

амоняк и цикъл за управление.

Колкото по-ниска е температура-

та на димните газове, толкова по-

добра е енергийната ефективност.

При падането на температурата

под точката на втечняване на вода-

та и сярната киселина (обикновено

между 110 и 170°C) металните

повърхности могат да бъдат увре-

дени. Този проблем може да се избег-

не чрез използването на корозионно

устойчиви материали в горивните

инсталации, но все пак може да е

необходимо събиране и третиране на

киселинния кондензат.

Обсъдените възможности, с из-

ключение на периодичното почи-

стване, изискват допълнителни ин-

вестиции и са най-подходящи за при-

ложение в етапите на проектиране

и конструиране на инсталацията.

Някои приложения могат да бъдат

ограничени от разликата между

входната температура и темпера-

турата на димните газове, която е

резултат от компромисно решение

между възстановяването на енергия

и разходите за оборудването.

Подгряване на въздуха
Освен икономайзер, може да бъде

инсталиран и нагревател за въздух

(топлообменник тип въздух-въздух),

който да подгрява подавания към

горелката поток. Това означава, че

димните газове ще могат да са с

още по-ниска температура. По-висо-

ката температура на въздуха подо-

брява горенето и повишава цялост-

ната ефективност на котела. Уста-

новено е, че на всеки 20°C пониже-

ние на температурата на димните

газове ефективността нараства с

1%.

По-малко ефективен, но по-прост

начин за подгряване е инсталиране-

то на входа за въздух на горелката

на тавана на котелното помещение,

където температурата често е с 10

до 20°C по-висока в сравнение с тази

на външната среда. Друго решение
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е използването на двустенна тръба

– димните газове се изпускат през

вътрешната, а въздухът за горелка-

та преминава през външната тръба

и се загрява.

На практика инсталирането на

нагревател за въздуха може да по-

виши ефективността с 3 до 5%. Сред

ползите от прилагането на това

решение са възможността за изпол-

зване на горещия въздух за изсуша-

ване на горивото (приложимо за

въглища) и за намаляване на разме-

рите на котела. Съществуват оба-

че и няколко практически недо-

статъка, които често възпрепят-

стват инсталирането на нагрева-

тел за въздуха – необходимостта от

допълнително пространство, осигу-

ряване на по-високо налягане от

вентилатора на горелката, възмож-

ни проблеми със стабилността на

пламъка поради по-големия обем на

загретия въздух и риск от по-високи

емисии на азотни оксиди.

Инсталирането на въздушен на-

гревател е разходно ефективно за

нови котелни инсталации. Изменени-

ето на въздухоподаването често се

ограничава поради технически при-

чини или съображения за пожарна

безопасност. Монтажът на подгре-

вател за въздух в съществуваща

горивна инсталация в повечето слу-

чаи е сложен и с ограничена ефектив-

ност.

Рекуперативни и
регенеративни горелки

Тези горелки са разработени с цел

оползотворяване на отпадната топ-

лина за подгряване на горивния

въздух. Рекуператорът е топлооб-

менник, който извлича топлината на

напускащите пещта газове и я изпол-

зва за загряване на входящия възду-

шен поток. В сравнение със систе-

мите, работещи със студен въздух,

при рекуператорите може да се

очакват енергийни спестявания от

около 30%. Максималната темпера-

тура, до която могат да загреят

въздуха обаче, е между 550 и 600°C.

Рекуперативните горелки могат да

се използват за високотемператур-

ни процеси (700-1100°C).

Регенеративните горелки рабо-

тят по двойки и функционират на

принципа на краткосрочното съхра-

нение на топлина посредством кера-

мични регенератори. Те възстановя-

ват между 85 и 90% от топлината

на напускащите инсталацията дим-

ни газове. Това позволява загряване

на горивния въздух до много високи

температури от порядъка на 100-

150°C под работната температура

на пещта. Температурите на прило-

жение варират между 800 и 1500°C,

а консумацията на гориво може да

бъде редуцирана с до 60%.

Важно ограничение на модерните

рекуперативни/регенеративни го-

релки е конфликтът между техноло-

гиите за намаляване на емисиите и

фокусът върху енергийната ефек-

тивност. Образуването на NOx е

функция на температурата, концен-

трацията на кислород и времето на

престой. Поради високите темпера-

тури на предварително загретия

въздух и времето на престой конвен-

ционалните пламъци имат по-висо-

ка пикова температура, което води

до силно увеличаване на емисиите на

азотни оксиди.

Други алтернативи
Излишъкът от въздух може да бъде

сведен до минимум чрез регулиране на

дебита на въздушния поток пропор-

ционално на дебита на потока гори-

во. Това до голяма степен се пости-

га чрез автоматизираното измерва-

не на концентрацията на кислород в

димните газове. В зависимост от

това колко бързо се изменя необходи-

мостта от топлинна енергия за про-

цеса, излишъкът от въздух може да

бъде контролиран ръчно или автома-

тично. Прекалено малкото количе-

ство въздух води до гасене на пламъ-

ка и нужда от повторно стартиране

на инсталацията и възпламеняване на

недоизгорелите газове, което е

свързано с повреди на съоръжението.

Следователно, поради съображения за

безопасност винаги трябва да има из-

вестен излишък от въздух (типично

1-2% за газообразни и 10% за течни

горива).

Видът на избраното за процеса

гориво влияе силно върху количество-

то топлинна енергия за единица

използвано гориво. Затова изборът

на гориво също предоставя възмож-

ност за намаляване на излишъка от

въздух и подобряване на енергийна-

та ефективност на горивния процес.

Топлинните загуби през стените

на горивната система се определят

от диаметъра на тръбата и дебели-

ната на изолацията. Ефективна топ-

лоизолация, която да свежда загуби-

те през стените до минимум, може

да се реализира на етап пускане в

експлоатация на инсталацията. Ка-

чеството на изолиращия материал

може да се влоши с времето и да се

наложи подмяната му съгласно про-

грамата за поддръжка. Удобен вари-

ант за откриване на зоните с нека-

чествена изолация, докато горивна-

та инсталация работи, и планиране

на ремонт е използването на техни-

ки за получаване на инфрачервени

изображения.

Топлинни загуби в резултат на

излъчване могат да възникнат през

отворите на пещта за зареждане на

инсталацията. Това е валидно най-

вече за пещи, работещи при темпе-

ратура над 500°C. Тези загуби е

възможно да бъдат минимизирани

чрез подобряване на конструкцията

на горивната инсталация.
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  оботите и автоматизацията

като цяло имат редица приложения в

различни области като индустрията,

селското стопанство, отбраната и

др. Получаването на енергия от възоб-

новяеми източници също не остава

подминато от тази тенденция. Зада-

чите, които трябва да бъдат изпълне-

ни в компаниите за възобновяема

енергия, нарастват непрекъснато и

се превръщат в сложни инженерни

предизвикателства, което налага

роботизацията и автоматизацията

на процесите, за да се спести вре-

ме, да се увеличи производителност-

та и да се оптимизират експлоата-

ционните параметри.

Отрасълът на възобновяемите

енергийни източници показва не-

прекъснат напредък в използваните

методи и продукти за оползотворя-

ване на енергията от естествени

източници като слънцето, вятъра и

водата.

Слънчевата енергия се използва

все по-често за генериране на зна-

чителни количества електроенергия.

Търсенето на захранвани със слънче-

ва енергия устройства и соларни

панели е нараснало дотолкова, че

компаниите вече не могат да разчи-

тат само на човешка работна ръка

в производствените процеси.

Роботи във
фотоволтаичната
индустрия

Все по-широкото прилагане на

автоматизация и роботизация при

производството на соларни модули,

Автоматизация
на ВЕИ системи

разработването на проекти и експ-

лоатацията и поддръжката на фото-

волтаични (PV) системи спомага за

гарантирането на най-високо каче-

ство при минималните възможни

разходи. Автоматизацията в секто-

ра се изразява в използването на

различни видове машини – от малки

шестосни роботи за запечатване на

панелните ръбове до големи роботи

за инспектиране и палетизиране на

сглобените модули. Според пред-

ставители на индустрията автома-

тизацията навлиза в сектора по

различни причини. Една от тях е

фактът, че цените на роботите и

решенията за автоматизация се

понижават, гъвкавостта им се уве-

личава, а програмирането им става

по-лесно. Друга причина за наблюда-

вания ръст на автоматизацията в

соларната индустрия са намалява-

щите размери на колаборативните

роботи и възможността им да рабо-

тят в близост до и съвместно с

хората.

По-широкото приложение на авто-

матизацията в соларната индустрия

е неизбежно поради непрекъснатото

развитие на сектора. Използването

на решения за автоматизация и ро-

боти за повишаване на конкурентос-

пособността е увеличаваща се тен-

денция в областта на соларната

енергетика. С тяхна помощ произво-

дителите могат да изработват

панели по-бързо, по-евтино и с по-

високо качество, без да са необхо-

дими множество ръчни операции.

Освен на централизираната про-

изводствена площадка компаниите

в соларната индустрия могат също

така да използват транспортируе-

ми автоматизирани модулни линии за

производство близо до мястото за

инсталация. Цената за доставка на

фотоволтаични модули в по-отдале-

чени райони може да бъде значител-

на, така че намаляването на разхо-

дите за логистика повишава рента-

билността на производството.

В допълнение, редица компании

разработват и системи за инстали-

ране на соларни централи, управле-

ние на проследяващи слънцето уст-

ройства и осигуряване на почиства-

щи и други функции за поддръжка.

Почистването на панели може би е

областта, в която роботизацията

намира най-голямо приложение. Един

производител вече е инсталирал 350

от своите безводни агрегати, все-

ки от които разполага със собствен

захранващ соларен панел и батерия,

която осигурява енергия на робота

за 3 дни. Роботът се прикрепя към

горната и долната релса на редица-

та от соларни панели и се придвиж-

ва, почиствайки ежедневно панели-

те с мека микрофибърна материя и

контролирана струя въздух. Загуба-

та на мощност от наслагване на

пясък и прах в пустинните зони, за

които е предназначена тази роботи-

зирана система, може да достигне

до една трета от нормалната мощ-

ност, така че възвръщаемостта на

инвестицията може лесно да бъде

прогнозирана за период от между 18

месеца и 4 години.

Иновативни начини за използване

на роботите в полеви условия се

появяват непрекъснато. Сред нови-

те идеи е концепцията за мобилна

Автоматизация
на ВЕИ системи

Р
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станция в изграждащите се солар-

ни паркове, която може да извършва

някои инсталационни дейности, като

например да поставя панелите на

носещата конструкция.

Автоматизация в
соларни инсталации

Когато се обмисля използването

на електрическа фотоволтаична

система, е важно първо да се оцени

колко енергия може да произведе

инсталацията в зависимост от ме-

стоположението, ориентацията и

ефективността й на преобразуване.

Тази оценка в крайна сметка ще

зависи от вида на технологията и

качеството на системните компо-

ненти.

За да се гарантира, че индустри-

алната енергийна система винаги

произвежда достатъчна мощност, е

необходимо денонощно следене на

експлоатационните параметри.

Това може да стане само чрез изпол-

зване на система за мониторинг на

производителността в реално вре-

ме. Технологията за индустриална

автоматизация - особено класът

системи, известни като SCADA,

осигурява идеална платформа за

контрол и мониторинг на работни-

те параметри на PV системите в

реално време.

Мониторингът и анализът на

ефективността на соларните цен-

трали днес са от изключително кри-

тично значение поради нарастващи-

те разходи за експлоатация и под-

дръжка, както и с намаляването на

производителността, дължащо се на

износване на оборудването. Това

означава, че използването на систе-

ма за мониторинг може да се окаже

ключово за гарантирането на висо-

ка производителност, малък период

на престой и откриване на неизправ-

ности в PV централите през целия

им жизнен цикъл.

От техническа гледна точка е

интересно да се разбере как се из-

вършва събирането на данни, започ-

вайки от DC нивото. Тук предназна-

чените за PV инсталации обедини-

телни (стрингови) кутии имат вгра-

дени датчици, които измерват стой-

ностите на постояннотоковото

напрежение и мощността, като дан-

ните се предават през сериен RS485

порт (могат да се използват различ-

ни методи, както и безжични) за

комуникация със SCADA чрез ModBus.

Някои RTU (отдалечени терминални

устройства) се инсталират на ме-

стоположението, свързвайки го с

множеството обединителни кутии

на вече споменатите RS485 цикли.

На ниво AC инверторите разпола-

гат с открити RS485 портове, по-

зволяващи лесно свързване. Комуни-

кационните драйвери събират дан-

ни от контролните кутии и RTU с

времеви печат за обработка, съхра-

нение, сигнализация, отчитане и

показване в реално време. Това е с

цел непрекъснато получаване на

данни за параметрите на DC и AC

ниво, статуса и диагностиката.

Възможностите на SCADA се изпол-

зват и за мониторинг на релейни

защити, електромери, метеороло-

гични станции/сензори, контролни

табла ниско и високо напрежение, DC

комутатори, трансформатори и

всички други устройства, които

могат пряко или косвено да засегнат

производителността на централа-

та.

Освен това, за да се направи PV

приложението на SCADA възможно
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най-ефективно, устойчиво и скалиру-

емо, е важно да се вземат под вни-

мание и други аспекти на тези сис-

теми. Те включват динамична конфи-

гурация, самостоятелни конфигура-

ции и конфигурации клиент-сървър,

защита на данните, анализ на мина-

ли и текущи тенденции в реално

време, както и усъвършенствано

управление на сигнализацията. Под-

държането на протоколи като IEC

61850 и DNP3 се счита за предим-

ство, ако например трябва да се

осъществи връзка с различни уст-

ройства в електрическите подстан-

ции.

Роботи в
производството на
вятърни турбини

Роботите оказват огромно влия-

ние върху основните аспекти на про-

изводството на вятърни турбини.

Времето, необходимо за боядисване,

песъкоструйна обработка и шлайфа-

не на лопатките, е драстично нама-

лено от дни на часове, което увели-

чава производителността на компа-

ниите.

Роботите могат да разпределят

равномерно боята върху цялата

повърхност на лопатката и да по-

стигнат еднаквост благодарение на

машинната прецизност. Ръчното

нанасяне на боя не може да бъде

направено с толкова голяма точ-

ност, колкото тази на роботите,

което би могло да доведе до пробле-

ми с баланса на лопатките.

Производството на ветрогенера-

торните кули би било изключително

трудно и времеемко, ако компании-

те трябва да разчитат само на

човешката работна ръка. Роботите

са изключително ефективни при за-

варяването на някои конструктивни

елементи за турбинните кули, харак-

теризиращи се с уникална геомет-

рия. Те намират приложение за за-

точване на ръбовете на зъбните

предавки, за отрязване и шлайфане

на лопатките, както и за прецизно-

то пробиване на отвори в основата

им. Роботите са необходими и за

финишната обработка на повърхно-

стта на лопатките, които се отли-

чават с големи размери и профили-

рани повърхности.

Използването на роботи и авто-

матизация в производството на

вятърни турбини е задължително за

осигуряване на постоянно ниво на

качество. Производителите на вет-

рогенератори се стремят да огра-

ничат честотата на възникване на

неизправности в системите поради

трудностите, свързани с ремонти-

рането или подмяната на части на

характерните за тези съоръжения

височини.

Мониторинг на
състоянието на
вятърните турбини

Времето на престой на вятърни-

те турбини е особено скъпо през

зимата поради две причини. Първо,

от ноември до април е периодът, през

който повечето такива инсталации

по света генерират около две тре-

ти от годишното си количество

електроенергия. Вятърните паркове

зависят от наличието на вятър,

което от своя страна се определя от

сезона. Второ, логистичните разхо-

ди за поддръжка през това време на

годината са високи, което налага

избягването на повреди в турбини-

те през този период. Мониторингът

на състоянието, в някои случаи ин-

тегриран с програмируем логически

контрол, може да спомогне за под-

държане на експлоатационната го-

товност за генериране на енергия

през този решаващ период.

Тъй като тези системи позволя-

ват идентифицирането на евенту-

ални механични повреди предвари-

телно и по време на работа, систе-

мата за мониторинг на състояние-

то (CMS) може да се използва, напри-

мер за да се избегне възникването

на неочаквана неизправност на ла-

гер върху вала на зъбната предавка.

В случая подмяната на компонен-

та изисква използването на кран,

което е свързано с големи разходи,

особено ако става въпрос за офшор-

ни инсталации. Това налага и спира-

не на неизправната турбина за око-

ло 3 до 4 дни, но при внезапна повре-

да, причинена от износване, което не

е открито навреме, то периодът на

престой на турбината може да бъде

10 пъти по-дълъг, тъй като са необ-

ходими доставка на компонентите и

организация на техническите екипи.

Внезапните повреди често са в

резултат на по-големи ветрови на-

товарвания и съответно висока

производителност. Ако възникнала-

та по този начин неизправност е на

компонент, чиито размери позволя-

ват отстраняването й само на мя-

сто, това създава допълнителни

разходи.

CMS системата предоставя на

екипа за технически оперативен

мениджмънт непрекъснат поток от

данни, основно базирани на монито-
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ринг на вибрациите. За тази цел на

критични места по задвижващата

система на вятърната турбина се

поставят вибрационни датчици.

Могат да бъдат измерени и други

значими физични променливи като

температура или консистенция на

смазочните течности.

Промените във вибрациите на

наблюдаваните компоненти осигуря-

ват възможност за откриването на

потенциални механични повреди, а

сравнението с референтните измер-

вания като тези, направени непос-

редствено след монтажа на инста-

лацията, позволява да се направят

изводи за действителното състоя-

ние на зъбните предавки, генерато-

рите, ролковите лагери, роторите

и други елементи.

Основното предимство на CMS е

постоянното автоматично наблюде-

ние и оценка на тенденциите при

сравними работни условия. Поради

това те са по-добри от измервани-

ята на вибрациите, извършвани в

специфични точки, които не са съот-

несени към определени експлоатаци-

онни условия и по този начин се ха-

рактеризират със значително по-

голяма степен на вариация, което ги

прави неподходящи за сравнение.

Друго предимство на този вид

мониторинг е, че той позволява под-

дръжка на базата на състоянието на

компонентите. Вместо частите да

се заменят след фиксирани интерва-

ли от време, определени въз основа

на емпирични стойности, те могат

да бъдат подменени само когато е

необходимо, например при регистри-

рани признаци на износване. Систе-

мата за мониторинг на състояние-

то също така подпомага оператора

на съоръжението в управлението на

интервалите между дейностите по

поддръжка и в систематичното оп-

ределяне на приоритетите. Отчи-

тайки сезонните условия, графици-

те за поддръжка, организирането на

персонала и доставките на матери-

али могат да се планират по разход-

но ефективен начин.

Основното предимство на интег-

рирано решение е обвързването на

измерените от CMS стойности с

другите работни параметри на

вятърната турбина. Това увеличава

надеждността на мониторинга на

състоянието по отношение на диаг-

ностиката. Тенденциите за възник-

ване на неизправност могат да се

сравнят с текущата оперативна

ситуация и да се интерпретират с

по-голяма точност.

Селективното управление на ин-

сталацията дори позволява да се

намалят механичните натоварвания.

По този начин регулираните работ-

ни условия могат да удължат живо-

та на частично повредените компо-

ненти до следващата планирана

дата за техническо обслужване.

Допълнителните налични данни по-

зволяват на центъра за мониторинг

да извършва по-точна диагностика.

Операторът получава не само вери-

фициран сигнал за неизправност, но

и оценка на оперативната й значи-

мост и препоръки за предприемане

на конкретни действия.

Всички налични резерви могат да

бъдат идентифицирани във връзка с

техническото оперативно управле-

ние чрез комбиниране на информаци-

ята от автоматизираната система

и настоящите условия на околната

среда като скорост на вятъра или

околна температура с оценка на

натоварването върху съответните

компоненти. Това дава възможност

на оператора да продължи да изпол-

зва потенциала на вятърната тур-

бина при гарантирана безопасност

и оптимална производителност.

Вятърните турбини са сложни

системи, които непрекъснато са

изложени на променящи се експлоа-

тационни условия. Ето защо е це-

лесъобразно CMS да се адаптира към

специфичните характеристики на

типа турбина и да се параметризи-

ра спрямо тях. Възможен е и дистан-

ционен мониторинг чрез използване-

то на съвременни комуникационни

среди, който позволява компетент-

на и бърза поддръжка при необходи-

мост. Съществуват например цен-

трове за мониторинг на състояние-

то, които са специализирани в ин-

тернет-базирано дистанционно об-

служване.

Центърът за мониторинг обеди-

нява и анализира данните, идващи от

управляваните от него централи. В

случай на повреда автоматично по-

лучените характерни стойности се

изследват по-внимателно и се срав-

няват с други характерни стойнос-

ти и тенденции, докато се създаде

съответният модел на възникване на

неизправностите. На този етап вече

е възможно на оператора на инста-

лацията да се дадат индикации за

причината за повредата, което по-

зволява селективното и ефективно

използване на допълнителни техни-

ки за изследване например видео

ендоскопска инспекция.
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   icrosoft инсталира подводен

център за данни в Северно море край

шотландския остров Оркни като

част от проучванията на компания-

та в търсенето на възможности за

по-екологосъобразна интернет

връзка. Пускането в експлоатация на

съоръжението е втората фаза на

проекта Natick, целящ изследване на

производството и използването на

устойчиви и готови за употреба

центрове за данни, които могат да

бъдат изработени с размер по

поръчка, да бъдат внедрени бързо и

да останат на морското дъно в

продължение на години, без да е не-

обходима поддръжка.

Повече от половината население

на света живее на разстояние от

около 200 km от брегова линия. Ин-

сталирането на центрове за данни

във водните тела в близост до край-

брежните градове ще осигури бързо

и безпроблемно сърфиране, видео

стрийминг и гейминг.

Целта на разполагането на цен-

търа за данни е да се понижат енер-

гийните разходи за охлаждане на

сървърите. Остров Оркни е избран

поради относително ниските тем-

ператури на морската вода и

фактът, че там се намира Европей-

ският център за морска енергия

(EMEC), където се тестват експе-

риментални турбини, работещи с

енергия от приливите и отливите,

и преобразуватели, генериращи елек-

троенергия от морските вълни. За

района са характерни приливни те-

чения със скорост до 14 km/h при

пикова интензивност и 3-метрови

вълни, които при буря могат да до-

стигнат височина над 18 m.

В допълнение, вятърните турби-

ни и слънчевите панели на сушата

генерират повече от достатъчно

електроенергия за захранване на

Microsoft тества
подводен център за
данни, захранван от ВЕИ

домакинствата на острова със 100%

възобновяема енергия. Захранващ

кабел свързва електрическата мре-

жа на остров Оркни с центъра за

данни, който при работа на пълен

капацитет се нуждае едва от

четвърт мегават мощност.

Захранването с морска възобновя-

ема енергия е още една стъпка към

реализирането на визията на

Microsoft за центрове за данни със

собствен източник на енергия, обяс-

нява Крисчън Билейди, главен ме-

ниджър на стратегията за облачна

инфраструктура и архитектура в

отдела за облак-базирани техноло-

гии на компанията.

Енергийно независимите центро-

ве за данни могат да бъдат внедре-

ни навсякъде в близост до преносна

инфраструктура и да доставят об-

лачни услуги като Azure до региони

с ненадеждна електрическа мрежа,

елиминирайки нуждата от скъпи

резервни генератори, допълва още

Билейди.

Центърът за данни по проекта

Natick е с дължина 12 m и има 12 рака

с общо 864 сървъра, както и охлаж-

даща система. Съоръжението е

асемблирано и тествано във Фран-

ция, след което е транспортирано до

Шотландия, където е прикрепено до

запълнена с баласт триъгълна осно-

ва, предназначена за монтаж на

морското дъно.

Съоръжението е изтеглено в мо-

рето частично потопено, прикрепя-

но от лебедки и кранове между пон-

тоните на индустриален подобен на

катамаран шлеп. На мястото за мон-

таж, с помощта на дистанционно

управлявано устройство, на повърхно-

стта е изтеглен захранващият кабел,

който след това е проверен и вклю-

чен към центъра за данни.

Най-сложната задача при инстала-

цията се оказва постепенното спус-

кане на центъра и кабела до морско-

то дъно на дълбочина 36 m. Всичко

научено от монтажа и експлоатаци-

ята на съоръжението през следваща-

та една година ще позволи на изсле-

дователите да сравнят очакванията

си за използването на подводни цен-

трове с реални данни.

M

Microsoft тества
подводен център за
данни, захранван от ВЕИ
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  одородът ще изиграе основна

роля като среда за съхранение в ус-

тойчивите енергийни системи. От-

читайки това, екип от учени успява

да увеличи ефективността на про-

цеса на получаване на водород чрез

разделянето на вода с помощта на

слънчева енергия до 19%. Те пости-

гат това, като комбинират тандем-

на соларна клетка с полупроводници

от елементи от III и V група на пе-

риодичната система и катализатор

от родиеви наночастици и покритие

от кристален титанов диоксид. В

разработката участват екипи от

Института по технологии в Кали-

форния (Caltech), Университета в

Кеймбридж, Техническия универси-

тет Илменау и Института Фраун-

хофер за соларни енергийни систе-

ми (ISE). Част от експериментите

се провеждат в Института по со-

ларна енергия в център Хелмхолц в

Берлин.

Ако соларната клетка се комби-

нира с катализатори и допълнител-

ни функционални слоеве до получа-

ването на „монолитен фотоелект-

род“, разделянето на водата се

улеснява в значителна степен. Фо-

токатодът е потопен във водна

среда и при попадането на слънче-

ва светлина върху него, на предна-

та му страна се отделя водород, а

на задната – кислород. В случая с

изследвания монолитен фотоелект-

род учените съчетават допълни-

телни функционални слоеве във ви-

сокоефективна тандемна клетка,

изработена от III-V полупроводници

и разработена от ISE. По този на-

чин те успяват да намалят

повърхностната отражателна спо-

собност на клетката и съответно

да избегнат значителни загуби в

Нов световен рекорд
в разделянето на вода
със соларна енергия

Нов световен рекорд
в разделянето на вода
със соларна енергия

резултат на паразитно поглъщане

на светлина и отражение.

„Именно в това се крие иноваци-

ята, защото през 2015 г. успяхме да

постигнем ефективност от 14%,

което беше рекорд за времето си.

Тук заменихме антикорозионния го-

рен слой с покритие от кристален

титанов диоксид, което не само се

характеризира с отлични антиреф-

лексни свойства, но и към което

прилепват частиците на катализа-

тора“, обяснява проф. Ханс-Йоахим

Леверенц от Caltech.

„Освен това използвахме и нов

електрохимичен процес за получава-

не на родиевите наночастици, кои-

то служат за катализиране на реак-

цията по разделяне на водата. Тези

частици са с диаметър от само 10

нанометра и затова оптически са

почти прозрачни, което ги прави

изключително подходящи за задача-

та“, допълва проф. Хари Атуотър от

Caltech.

При симулирано слънчево излъчва-

не учените постигат ефективност

от 19,3% в разреден воден разтвор

на перхлорна киселина, като в също-

то време достигат и 18,5% в елек-

тролит с неутрално pH. Тези стой-

ности доближават теоретично мак-

сималната ефективност от 23%,

която може да бъде постигната с

присъщите за тази комбинация от

слоеве електронни свойства.

„Слоят от кристален титанов

диоксид не само защитава същинс-

ката соларна клетка от корозия, но

и подобрява преноса на заряд благо-

дарение на подходящите му елект-

ронни свойства“, коментира д-р

Матиас Мей, който провежда част

от експериментите по определяне

на ефективността. Сега публикува-

ната рекордна стойност се основа-

ва на работата, която Мей започва

като докторант в Института по

соларна енергия в център Хелмхолц

и за която през 2016 г. е отличен с

награда в областта на енергийни-

те изследвания. „Успяхме да удължим

експлоатационния живот до 100

часа. Това е значителен напредък в

сравнение с предходните системи,

които корозираха след 40 часа. Не-

зависимо от това обаче имаме още

много работа“, обяснява Мей.

Това е така, защото към момен-

та това е все още фундаментално

проучване на малки и скъпи системи

в лабораторията. Но изследователи-

те са оптимисти: „Разработката ни

показва, че специално изработените

тандемни соларни клетки за дирек-

тно разделяне на вода със соларна

енергия имат потенциала за пости-

гане на ефективност над 20%. Един

от подходите за това е да се избе-

рат още по-подходящи абсорбиращи

материали за тандемната клетка.

Един от тях може да бъде дори си-

лиций“, обяснява проф. Томас Хана-

пел от ТУ Илменау.

Екипи от учени от Фраунхофер ISE

и ТУ Илменау работят по конструи-

рането на клетки, които съчетават

III-V полупроводници с по-евтиния

силиций, което значително ще нама-

ли разходите.

В
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