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накратко
Вайд-Бул организира демонстрационна обиколка с камиона Moku на
Вайд-Бул проведе демонстрационна обиколка с инфомобила Moku
Weidmueller

на
Weidmueller между 18 и 22 май т. г. Мобилният изложбен център посети
специализирани фирми, представяйки различни технологични решения за
промишлеността от Weidmueller. Камионът бе окомплектован с последните новости, както и пълна гама продукти, предлагани от немския производител с над 150-годишна история: клеми и аксесоари за тях, съединители за печатни платки, кутии и силови куплунги, промишлени електронни изделия, ръчни професионални инструменти, системи за маркиране,
промишлен Ethernet - активни и пасивни компоненти, интерфейси към промишлени модули.

Total и СУ сключиха споразумение за сътрудничество
Тотал E&П България Б.В. и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ сключиха 3-годишно споразумение за сътрудничество. Споразумението бе подписано в централата на френската енергийна компания у нас
от ректора на СУ проф. Иван Илчев и Кзавие Фожрас, управител на Тотал
E&П България Б.В. Договорът предвижда разработване и предоставяне на
възможности за обучение на български студенти и специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди, както и популяризиране
сред българските студенти и специалисти на нови технологии, стандарти
и добри практики на морската нефтена индустрия, а също и предоставяне
на възможности за практика.
Договорът е продължение на сътрудничеството на най-старото висше
училище в България с компанията OMV, която заедно с Total и Repsol извършва проучвания за добив на нефт и газ от акваторията на Черно море.
Кзавие Фожрас заяви, че за Total и неговите партньори в блок 1-21 това
е начин да покажат ангажираност и активно участие в обучението на
български специалисти и за подпомагане на българските учени и преподаватели. Той изрази надежда, че за студентите това е възможност да се
свържат с водещи международни компании и преподаватели. Наскоро Тотал E&П България Б.В. направи дарение в размер на 220 000 лв. за компютри
и микроскопи за нуждите на Геолого-географския факултет.

Проведе се международна конференция „Инвестиране в енергията“
На 20 и 21 май т. г. в Хага, Холандия се състоя международна конференция на тема „Инвестиране в енергията“. Събитието се проведе под председателството на министъра на икономическите отношения на Холандия
Хенк Камп. От българска страна участва министърът на енергетиката
Теменужка Петкова. В рамките на конференцията представители на над
90 страни от целия свят подписаха новата „Международна енергийна харта“, изразяваща политическо намерение за укрепване на регионалното и
глобалното енергийно сътрудничество. Документът предвижда приемане
на общи политики на страните за разрешаване на актуалните проблеми
в сектора. Сред останалите акценти на програмата бяха дебати, посветени на глобалните предизвикателства за задоволяване на енергийните
потребности по устойчив начин.

България и Катар със съвместни енергийни проекти
Одобрен бе проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на България и Министерството на енергетиката и индустрията на Катар за сътрудничество в областта на енергетиката. Съгласно проекта двете страни ще изпълняват съвместни дейности
в областта на преноса на втечнен природен газ и ще поощряват участието на компании от България и Катар в реализирането на енергийни проекти. Проектът предвижда и създаване на смесена българо-катарска работна група, която да координира сътрудничеството между двете държави в областта на енергетиката.
„Подписването на меморандума е част от водената от българското
правителство последователна политика на задълбочаване на двустранно
сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността на доставки
със страните производителки и износителки на енергийни ресурси“, информират от МС на Република България.
4
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БЯД подписа декларацията „Ядрената енергетика за климата“
Представители на Българското ядрено дружество (БЯД) и още 38 световни ядрени организации подписаха колективната декларация "Nuclear for
Climate", която демонстрира ангажимента им към борбата срещу измененията на климата. Документът беше подписан по време на Международния
конгрес за напредъка на ядрените централи (International Congress on Advances
on nuclear Power Plants), който се проведе в Ница, Франция, на 4 май т.г.
С подписването му дружествата заявиха, че „ядрената енергетика е ключов елемент в борбата с климатичните изменения“.
Приетата декларация е част от световната инициатива „Nuclear for
Climate“, която стартира през 2014 г. с цел да се подобри осведомеността
на световните лидери за възможностите за борба с климатичните промени в областта на ядрената енергетика.

В МГУ бе открита лаборатория по газови технологии
В началото на м. май в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“
бе открита лаборатория за обучение по газови технологии. Според представители на учебното заведение, тя разполага с най-съвременното оборудване в страната. На събитието присъстваха професор Пожидаева, зам.
ректор по учебната дейност, доц. Павел Павлов, зам.-ректор по научно
изследователската дейност, проф. Анастасов, зам.-ректор по развитието
на академичния състав, проф. Николов, ръководител катедра СДТНГ, както
и представители на бизнеса.
Лабораторията е оборудвана със система за смарт отчитане на потреблението на газ в стопанския и битов сектор. „Умните“ устройства
са новост не само за България, но и за газоразпределителните компании
в ЕС. Чрез тях дистанционно може да се отчита дебитът на газа, да се
въвеждат различни параметри и спира и пуска газовият поток, уточняват
от МГУ.

Billa стартира проект за оползотворяване на биоразградими отпадъци
Billa България обяви началото на сътрудничеството си със столичното
предприятие за третиране на отпадъци. Няколко пъти седмично биоразградимите отпадъци от всички магазини на търговската верига в София ще
се транспортират до инсталацията „Хан Богров“, където ще се преработват в биогаз и компост. Според компанията така тя ще оползотворява
ефективно около 30% от общото количество биоразградими отпадъци от
своите магазини в столицата. „Супермаркетите заемат ключова позиция
в системата за дистрибуция на стоки, работейки пряко както с доставчици, така и с потребители. Ето защо ние се фокусираме върху реализирането на партньорства и устойчиви решения, които да ни позволят да
използваме 100% от генерираните от нашата дейност биоразградими
отпадъци, така че да оставим възможно най-малък отпечатък върху околната среда“, коментира Бойко Сачански, управител на Billa България.

Парламентът прие новия Закон за енергийната ефективност
Народното събрание прие на второ четене всички текстове от новия
Закон за енергийната ефективност. Законът е разработен във връзка с
транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Приемането му има за цел да допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин
страната се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. Новият закон въвежда изискване към предприятията, които не са малки или средни, да се подлагат
периодично на енергийни обследвания поне веднъж в рамките на четири
години. Дава се възможност да се отчитат мерки, изпълнени след 31 декември 2008 г., които продължават да действат до 31 декември 2020 г., мерки
за повишаване на енергийната ефективност при преобразуването, преноса
и/или разпределението на енергия и спестени количества енергия, постигнати в предходните 4 или следващите 3 години. Според записаното в
текстовете определение „енергийна ефективност“ е съотношението между
изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното
количество енергия. „Общо потребление на енергия“ е общото количество
енергия, купено от крайния клиент за период една година.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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интервю

Полските фирми в България
са силно заинтересовани
от перспективите за нови
енергийни проекти
Марчин Миколайчик, съветник,
ръководител на отдела за промоция на
търговията и инвестициите при посолството на
Република Полша в София, пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Миколайчик, представете накратко дейността на отдела за промоция на търговията и
инвестициите към посолството на
Република Полша в София пред читателите на сп. Енерджи ревю.
Чрез какви инициативи подпомагате бизнес отношенията между
България и Полша?

Нашата мисия е да насърчаваме
развитието на търговското и инвестиционно сътрудничество между
България и Полша. С тази цел ние
търсим потенциални партньори за
полски и български фирми и подпомагаме установяването на контакти
между тях. Организираме също редица мероприятия, насърчаващи
българо-полското бизнес сътрудничество, включително конференции,
семинари, щандове на панаири,
matchmaking срещи и др.
През първата половина на тази
година имахме доста натоварен
график с прояви и събития. С голям
успех завърши икономическа бизнес
мисия на полски фирми, участвахме
в четири изложения, организирахме
два семинара с презентации на полски фирми. Доволни сме, че тези
прояви създадоха нови бизнес контакти и договори.
Фирми от кои сфери на дейност
приоритетно проявяват интерес
към българския пазар? Какъв е процентът на енергийните компании
сред тях? Какво провокира техния
интерес към България?

Палитрата от сфери на дейност
на полски фирми, които са заинтересовани от България, е наистина
голяма. Енергийните компании може
6

би не съставляват изключително
голяма група като брой, но са от
важно значение предвид големината
на реализираните проекти.
В процеса на интензивна реализация на инвестиции в Полша полските компании натрупаха ценен опит
и в последните години изключително активно навлизат на чуждестранни пазари. България е атрактивна,
както всеки пазар. Интересни за
полските фирми са както нуждите
на конвенционалната енергетика,
така и перспективите за нови енергийни проекти.
Какви предпоставки за съвместен
бизнес дава българският енергиен
сектор и какви фирми търсят
партньорства у нас?

Полша и България имат многогодишни връзки и сътрудничество в
сферата на енергетиката. Полските фирми имат какво да предложат
в сферата на модернизацията на
конвенционалната енергетика. Сред
тях има и такива, които предлагат
решения в сферата на възобновяемите енергийни източници или енергийната ефективност. Голяма част от
тези компании са заинтересовани и
от реализация на проекти, свързани
с производство на енергия от отпадъци.
Бихте ли дали примери за успешни
партньорства и реализирани проекти между полски и български компании?

Полско-българското сътрудничество в сферата на енергетиката
започва още по време на социализма. Полша имаше свое участие на-

пример в изграждането на електроцентралите в Бобов Дол и Димитровград. Полски специалисти работиха при строежа на електроцентралата в Козлодуй. Днес полските
фирми доставят турбини, генератори и други съоръжения, свързани с
модернизация на електроцентрали в
страната. Всяка година от Полша се
доставят и кабели за този сектор.
В каква посока виждате бъдещи
успешни реализации между двете
страни?

Мисля, че полски и български фирми биха могли съвместно да реализират успешно нови енергийни проекти, например такива, свързани с
газовата енергийна сигурност на
България или със споменатата вече
енергия от отпадъци. Едновременно
с това имам желание да привлека
вниманието на българските специалисти към възможностите на полските производители в отрасли,
произвеждащи оборудване за енергетиката. Полша е голям производител
например на котли, изгарящи биомаса. Офертата на производителите
от Полша включва повече от 800
вида оборудване за изгаряне на биомаса с мощност от няколко киловата до няколко мегавата. Считам, че
тази сфера е изключително интересна за българския пазар.
брой 3/2015
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Конкуренцията на
свободния пазар повишава
ефективността на
производителите
Мартин Георгиев, председател на УС в
Асоциацията на търговците на електроенергия
в България, пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Георгиев, какви са
основните приоритети в дейността на Асоциацията в момента?

Асоциацията на търговците на
електроенергия в България (АТЕБ) е
сдружение с нестопанска цел, обединяващо водещите търговци на електроенергия в страната. Основната
цел и мисия на АТЕБ е да промотира
и подпомага развитието на конку-
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рентния пазар на електроенергия в
България, да създаде и утвърди модерни икономически отношения в
електроенергийния отрасъл, както и
да усъвършенства принципите и
механизмите на действащата в
страната нормативна уредба, регулираща отношенията в електроенергийния отрасъл.
Стратегията и приоритетите на
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интервю
АТЕБ се определят от горепосочените цели, основните от които са
запазване на процеса на устойчиво
развитие на пазара на електроенергия в България; усъвършенстване на
регулаторната рамка и повишаване
на прогнозируемостта й; подобряване на прозрачността на пазара и
доверието в него; повишаване на
информираността на клиентите от
възможностите, които пазарът
предлага. Усилията на АТЕБ са фокусирани и върху подобряването на
работата на балансиращия пазар,
успешно стартиране на българската електроенергийна борса и пълноценното интегриране на България в
регионалния електроенергиен пазар.
Какъв е механизмът за покупка и
продажба на електрическа енергия
у нас?

Сделките на свободния пазар се
извършват между производители,
търговци и потребители на електрическа енергия. Производителите произвеждат и продават енергията на
едро. Търговците, в ролята си на
много важно свързващо звено между
търсенето и предлагането, създават
портфолио от доставчици, от които
купуват и клиенти, на които продават. Търговците закупуват електроенергията си както от производители и търговци от България, така и
внасят от други страни. Продажбите, от своя страна, се извършват към
потребители и други търговци в
страната, както и за износ. Управлението на търговско портфолио е
сложен и отговорен процес, който
има за основна цел да оптимизира
финансово енергийните потоци и чрез
добро управление на риска да гарантира в същото време сигурността
и надеждността на доставките. За
пример, портфолиото на един активен търговец се състои от няколкостотин клиента с различен обем и
характеристики на потреблението и
няколко десетки договора за покупка
на електрическа енергия.
Тъй като електроенергията е
стока, която не може да се складира, е необходимо в реално време да
се поддържа баланс между производството и потреблението в енергийната система. Поради тази причина доставките на електроенергия се
регистрират за всеки 24 часа на
почасова база. За постигане на баланс в системата потребителите
8

трябва да изготвят почасови прогнози за консумацията си, максимално близки до очакваното им потребление, а производителите да произведат тези количества. Когато се
появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия, чрез който се уреждат
небалансите – разликите между
предварително заявените и реално
потребените/произведени количества. Балансиращият пазар има
функция да стимулира максимално
точни прогнози. Поради тази причина цените на балансиращата енергия се определят така, че ефективно представляват неустойка за неспазването на прогнозите и водят
до допълнителни разходи при доставката.
С цел намаляване на небалансите,
търговците създават и координират т. нар. балансиращи групи, в
които се обединяват потребители.
По този начин се създават условия
недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници да се балансират в рамките на
групата, което води до намаляване
на общия небаланс.
Честа практика на пазара е потребителите да не бъдат изложени
пред рисковете на балансиращия
пазар, тъй като търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията
на своите клиенти, като поемат
финансовия риск за реализираните
небаланси. При такъв вид взаимоотношения потребителят заплаща
консумираната от него електроенергия по еднокомпонентна цена, а
всички други разходи, свързани с
управление на търговското портфолио и компенсиране на небаланси, са
за сметка на търговеца.
Какви са предимствата за потребителите и какви възможности им
предоставя свободния пазар?

Основна характеристика на свободния пазар е наличието на конкуренция между пазарните участници, каквато липсва на регулирания пазар.
Това води до повишаване на ефективността на производителите и
търговците на електроенергия и
намаляване на техните разходи, и
съответно до намаляване на продаж-

ните цени. Важно е да се отбележи,
че предвид процесите на интегриране на България в регионалния пазар на
електрическа енергия, производителите в страната се конкурират не
само помежду си, но и с вносителите, а на пазарите в някои от съседните страни, като Румъния и Унгария,
се наблюдават ниски цени. На основата на това съревнование пазарните сили по естествен начин отсяват
ефективните и конкурентоспособни
продавачи. В регулирания пазар на
основа на административно определени квоти се формира микс от енергия, която включва и скъпи източници, затова средно претеглената цена
е по-висока, отколкото на свободния.
Така че основната възможност
пред потребителите на свободния
пазар е да купуват електроенергия
на по-ниска цена. Нашите анализи
показват, че при актуалните цени на
регулирания и свободния пазар, потребителите имат възможност за
постигане на намаление на разходите за електроенергия до 20-30% при
покупка от търговец.
Друга основна разлика е фундаментално различното ниво на отношения между доставчика и клиента на
свободния пазар. На регулирания пазар имаме взаимоотношения между
монополист и потребител, при които няма възможност за договаряне,
докато на свободния пазар доставчикът и клиентът са равнопоставени търговски партньори, които имат
свободата да договарят условията
на договорите за доставка – цена,
срок на плащане, предоставяне на
допълнителни услуги и т. н.
Колко фирми притежават лиценз за
търговия с електрическа енергия и
колко от тях са активни към момента?

Лицензираните търговци на електрическа енергия в България надхвърлят 120. В този брой се включват както български юридически
лица, така и дружества, регистрирани в друга страна членка на ЕС, което е разрешено съгласно действащата европейска и национална нормативна уредба. Сред лицензираните компании се наблюдава различна
активност - около 20-25 от компаниите са много активни на пазара,
други 20-30 имат сравнително ниска активност, а останалите не извършват дейност.
брой 3/2015
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Какви проблеми стоят пред свободния електроенергиен пазар в страната и какви са възможностите за
тяхното разрешаване?

В настоящия си модел на работа
пазарът е постигнал сравнително
стабилно състояние с устойчиво
развитие. Основните притеснения са
свързани със стабилността и прогнозируемостта на регулаторната рамка. Например от представители на
отговорни институции в публичното
пространство се споменават планове за промени в пазарния модел, но
тези идеи се подготвят без необходимата прозрачност и не се обсъждат със заинтересованите страни.
Една такава обсъждана промяна е
свързана с бъдещата електроенергийна борса в страната и по-конкретно моделът, при който ще функционира. Съгласно изказвания на представители на институции се обсъжда модел на задължителна борса,
през която трябва да се търгува
всичката електроенергия в България.
АТЕБ подкрепяме създаването на
електроенергийна борса, но свободна и незадължителна. Такъв е мо-
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делът, който се прилага в останалите европейски страни. Там борсата
съществува като компонент на пазара, където се участва по желание
и е допълнение към търговията с
двустранни договори и пряко договаряне между продавачите и купувачите. Задължителна продажба през
борса ограничава свободната търговия, конкуренцията и възможността
за избор на търговски партньор.
Друг важен проблем е наличието
на допълнителни цени (такси), които
се начисляват върху изнасяната електроенергия. Към настоящия момент
се заплащат цени за пренос и достъп
в размер на близо 8 лв./МВтЧ, като
България е единствената страна в
ЕС, която прилага такса върху електроенергията за износ в противоречие с Директивите на ЕС за създаване на вътрешен енергиен пазар.
Въпреки това наскоро от представители на Министерството на Енергетиката бяха обявени планове за начисляване върху износа допълнително и на т.нар. цена "задължение към
обществото", която понастоящем е
близо 18 лв/МВтч. Начисляване на
нови добавки върху електроенергия-

та, предназначена за износ, ще направят българската електроенергия неконкурентна на регионалния енергиен пазар. България отново ще се
превърне в транзитна страна, както
през 2012-2013 и приходите от произведената българска енергия за износ ще бъдат "изнесени" при централи в Сърбия, Румъния и Унгария".
Българската електроенергийна
система има свръхкапацитети от
инсталирани електропроизводствени мощности, съответно излишък от
енергия, която да изнася. Исторически, приходите от износ на електроенергия са помагали сериозно на сектора и са били важна опора за финансовата му стабилност. При настоящите цени на съседните пазари, износът може да генерира около 1 млрд.
лв. годишни приходи за енергетиката
ни, основно с използване на местни
енергийни ресурси – т. е. всички тези
приходи остават в страната – основно в държавните електроцентрали и
в Електроенергиен системен оператор. Прилагането на такса поставя
под сериозен риск приходите от износ и съответно финансовата стабилност в сектора.
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Белите сертификати
са широкоспектърен
инструмент за насърчаване
на енергийната ефективност
Красимир Найденов,
директор на Главна дирекция
"Координация и управление на
енергийната ефективност и
възобновяеми източници на
енергия“, Агенция за устойчиво
енергийно развитие,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Найденов, какво представляват белите сертификати за енергийни спестявания?
Белите сертификати са ценни книжа, които удостоверяват постигнати енергийни спестявания. Издават
се от независим орган. Могат да бъдат регистрирани
и търгувани. Принадлежат първоначално на лицето,
което е изпълнило съответните мерки за енергийни
спестявания.
Финансовият механизъм, наречен „Търгуеми бели сертификати“ (ТБС), е признат на световно ниво като един
от най-ефективните пазарни механизми за насърчаване
на енергийната ефективност. Разработването на подходящ за нашите условия механизъм е сърцевината на
проекта „Повишаване на институционалния капацитет
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с
цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в
областта на енергийната ефективност“. Този проект се
изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие
и от националния бюджет на Република България. Планирано е проектът да приключи до края на месец юни.
Какъв е механизмът на търговия с бели сертификати и към кого е насочен този финансов инструмент?
В съответствие с европейското законодателство
енергийната услуга, която до сега означаваше достав-
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ка на енергия, трябва да бъде придружена с технология
за ефективното й използване. Освен да продават енергия, търговците на енергия трябва да изпълняват и мерки
за нейното спестяване при крайните клиенти. Това е
формулирано в директива 2012/27/ЕС и в ЗЕЕ. В периода
2014-2020 всяка страна членка на ЕС трябва да постигне енергийни спестявания в размер не по-малко от 1,5%
от годишните продажби на енергия. В ЗЕЕ е предвидено
това задължение да бъде изпълнявано от едрите търговци. Описани са и начините на изпълнение и доказване.
Въвеждане на механизма ТБС ще улесни държавата и
търговците с енергия в изпълнението на определени цели
за енергийни спестявания. Той ще създаде предпоставки общото спестяване на енергия да се постига с
възможно най-малко разходи за обществото. Изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания
ще бъде доказвано чрез придобитите от съответните
задължени лица бели сертификати.
Три са основните групи, които ще могат пряко да
участват в търговията с бели сертификати: търговците с енергия, които са задължени с изпълнението на
индивидуални цели за енергийни спестявания; фирмите,
които изпълняват енергийни услуги; собственици на
обекти, в които се изпълняват енергийни услуги.
брой 3/2015
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Ще могат ли отделните домакинства да се възползват от тази търговия?
Първото ограничение за това участие произтича от
размера на един бял сертификат, който в проекта е
фиксиран на 1 тне (тон нефтен еквивалент) първична
енергия или 0,5 тне в крайна енергия. Това енергийно
спестяване може да бъде постигнато при саниране на
едно жилище с РЗП 100 кв. м, което потребява за отопление около 1,5 тне годишно и при което след санирането енергийното потребление е намалено с 30%.
Второто ограничение за прилагане на механизма при
еднофамилните жилища произтича от относително високите разходи за енергийно сертифициране, с които
трябва да се оценят и докажат постигнатите спестявания. Следователно едно домакинство може да се
сдобие с един бял сертификат, но не може да извлече
значима полза от търговията с него. Механизмът ТБС
е насочен по-скоро към големите потребители на енергия, включително към жилищните асоциации.
Как ще бъдат доказвани енергийните спестявания? Ще се издават ли бели сертификати за реализирани и доказани в минали периоди спестявания?
Енергийните спестявания ще бъдат доказвани от
фирмите за обследване за енергийна ефективност, които съществуват у нас от 2005 г. Те се регистрират
в АУЕР в два специализирани регистъра, съответно за
сгради и промишлени системи. Въз основа на резултатите от проведените одити АУЕР ще издава бели сертификати, чийто брой ще съответства на реализираните спестявания.
Европейското и националното законодателство допуска осчетоводяване на енергийни спестявания от т.
нар. „стари“ мерки. Изискването е тези мерки да са
действащи към момента на определяне на енергийните
спестявания от тях. Например, ако една мярка е изпълнена преди две години и ще произвежда енергийни спестявания през следващите осем години, за енергийните спестявания през целия срок на действие на мярката (10
г.) могат да бъдат издадени съответният брой бели сертификати, които могат да бъдат търгувани до 5 г. след
датата на издаването им.
По какво се различават белите сертификати от
останалите финансови механизми в областта на
енергийните спестявания? В кои други страни от
ЕС и по света функционира такъв механизъм и
какви са отчетените досега резултати?
Финансовият механизъм ТБС е саморегулиращ се.
Може да съществува без финансова помощ от държавата. Използва финансови и организационни ресурси,
притежавани от различни субекти, опериращи на енергийния пазар. В момента около 17 страни членки на ЕС
имат въведен или възнамеряват да въведат подобен финансов механизъм. В проекта са анализирани действащи механизми в Италия, Франция, Великобритания,
Дания, Белгия, САЩ, Австралия. В оценките, които са
направени от ЕК през 2013 г. за напредъка по енергийЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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на ефективност, се констатира, че въвеждането на
схемите за задължения за енергийна ефективност,
включително на схемите за бели сертификати, са
довели до по-големи спестявания от очакваните при
по-ниски разходи от предвидените.
Какви са икономическите и екологичните аспекти
на очакваните ползи за бизнеса и индустрията от
въвеждането на механизма?
Трудно да бъдат описани всички положителни въздействия на въвеждането на предложения финансов механизъм, тъй като той е много силен инструмент за повишаване на енергийната ефективност на цялата икономика и следователно въздействието му ще бъде широкоспектърно. Сред по-специфичните от тях са: подготовка на търговците с енергия за новата им роля на
енергийния пазар; запазване на пазарните позиции на
търговците с енергия и подобряване на възможностите да запазят клиентите си; намаляване на цените на
мерките за енергийни спестявания вследствие на разширяване на конкуренцията на пазара на енергийни услуги, предизвикано от навлизането на търговците с
енергия в него; превръщане на енергийната ефективност от фактор за повишаване на конкурентоспособността в значим социален фактор.
Всички инвестиции в проекти или отделни мерки за
енергийни спестявания трябва да бъдат икономически
ефективни и да се изплащат чрез цената на спестената енергия без да се разчита на допълнителни приходи
от продажба на бели сертификати.
За какви мерки за повишаване на енергийната ефективност в индустрията могат да бъдат издавани бели сертификати? Какво по-конкретно трябва да знаят предприятията във връзка с тази
възможност?
Всички мерки за енергийно спестяване в индустрията са допустими за издаване на бели сертификати. Найсъщественото ограничение се състои в това, че енергийното спестяване трябва да бъде в обект на крайния
потребител на енергия, който закупува енергия за собствени нужди. Това изискване изключва енергийния сектор, включително процесите на производство и пренос
на енергия. Най-ефективните мерки за енергийни спестявания се предписват в докладите от енергийните
обследвания.
В съответствие с нашето законодателство енергийните обследвания на предприятия с годишно потребление над 3000 MWh са задължителни. Преобладаващата част от тези предприятия имат повече от
едно обследване и в изготвените от одиторите доклади има информация за икономически ефективните
мерки за енергийни спестявания, които следва да
бъдат изпълнени. След изпълнението на тези мерки
се провежда нов одит. От него собствениците на
предприятия получават оценка на ефекта от изпълнените мерки и могат да се снабдят с необходимите
документи за издаване на бели сертификати, с които
могат да търгуват.
11
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Стандарт
за доброволни
въглеродни кредити
С

тандартът за доброволни
въглеродни кредити (Voluntary Carbon
Standard, сега Verified Carbon Standard
- VCS) се използва като базово ръководство при търговията с въглеродни кредити с цел осъществяване на
процеса въглероден офсет (carbon
offset). Въглеродният офсет е един
от начините за намаляване на въглеродния отпечатък на индустриите
и бизнеса, при който се постига
компенсиране на въздействието
върху околната среда чрез осъществяване на алтернативни проекти,
в които се използват възобновяеми
енергийни източници, залесяване и
др. Базиран на Механизма за чисто
развитие от Протокола от Киото,
VCS стандартът задава критерии за
валидиране, измерване и мониторинг
на параметрите на проекти за въглероден офсет. Той е доброволен, защото спазването му не е задължително за организациите, но може да
им донесе множество ползи в екологичен и икономически план. Стандартът е публикуван за първи път за
обществено обсъждане през 2006 г.

Принципи и обхват на
стандарта
Съвременните технологии за прецизно измерване на количеството
парникови газове, изпускани в атмосферата, дават възможност да се
поощряват широка гама от дейности, които могат да намалят глобалните вредни емисии. Ако едно промишлено предприятие внедри устойчива програма или технология за
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намаляване на въглеродните емисии
или интегрира проект за възобновяема енергия в производството си, то
може да печели въглеродни кредити.
След като такъв проект е иницииран, собствениците на предприятието получават по един въглероден
кредит (Verified Carbon Unit - VCU) за
всеки тон CO2 еквивалент парникови газове (ПГ), който са спестили.
Кредитите могат да бъдат търгувани на отворен пазар, а приходите
от продажбата им осигуряват финансиране за множество екологични
иновации.
Съгласно стандарта за доброволни въглеродни кредити, такива се
издават за намаляване на емисии от
следните 6 вида парникови газове
(обхванати от Протокола от Киото): въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), хидрофлуоровъглероди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6).

Търговия с въглеродни
кредити
Купуването на въглеродни кредити позволява на екологично отговорните компании сами да определят
момента, времетраенето и размера
на инвестициите в проекти за намаляване на въглеродния отпечатък. В
много случаи компаниите купуват
кредити, за да допълнят собствените си усилия за намаляване на вредните емисии, например чрез подобряване на ефективността на съоръженията. През последните години тази
гъвкавост на доброволната търговия с въглеродни кредити насочва все

повече средства към екологично
чистите и иновативни бизнеси и
технологии. Така мащабните световни производства, почти изцяло
зависими от фосилни горива, малко
по малко се адаптират към нисковъглеродната икономика на бъдещето.

Същност на стандарта
VCS
Стандартът за доброволни въглеродни кредити на практика е програма за намаляване на емисиите на
парникови газове, която се самоопределя като „цялостна система за
гарантиране на качеството, използвана за отчитане и управление на
намаленията на емисиите на парникови газове и въглеродните кредити“. Програмата касае проекти за
въглероден офсет в областта на
доброволната търговия с въглеродни кредити и е създадена от асоциацията Verified Carbon Standard
Association (VCSA).
За да приложи изискванията по
програмата, стандартът за доброволна търговия с квоти за въглеродни емисии използва като мерна единица въглеродния кредит, който
отговаря на един тон спестен въглероден диоксид при изпълнението на
даден екологичен проект. Всички
въглеродни кредити, произведени по
стандарта, трябва да представляват парникови емисии, които са:
реално измерени след изпускането
им, измерими в количествено отношение спрямо базова линия, резултат
от изключително инициирани за целта проекти. Стандартът изисква
емисиите да се намаляват в дългос-
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рочен план, да са независимо верифицирани, консервативно оценени и
описани прозрачно.

База за разработване на
стандарта VCS
Стандартът за доброволни въглеродни кредити задава глобална рамка за проекти и програми за намаляване или премахване на емисии на
парникови газове. Той използва за
база изискванията заложени в стандарта „Парникови газове“ ISO 14064
(част 2:2006 и част 3:2006) и стандарта ISO 14065:2007, който определя изискванията към органи за валидация и верификация на парникови
газове, приложими при акредитацията или други форми на признаване.
Стандартът за доброволни кредити задава конкретни изисквания за
разработване на проекти, програми
и методологии за намаляване и премахване на емисиите на парникови
газове (GHG), както и принципите за
валидиране, мониторинг и верифициране на GHG проекти и програми.

GHG програми
GHG програмите са механизми,
които нови или съществуващи проекти използват, за да докажат чрез
получаване на съответния сертификат, че активно намаляват или премахват емисии на парникови газове.
По света се прилагат различни такива програми, но най-широко използвана е Програмата за доброволни
въглеродни кредити съгласно VCS
стандарта. Тя е основополагащ механизъм в рамките на съвременния
въглероден пазар и е базирана на
четири основни принципа за гарантиране на качеството. Това са:
прилагане на най-добрите глобални
практики; използване на методологии, които гарантират стабилно и
прецизно отчитане на емисиите в
специфични проектни сценарии; независимо одитиране на всички проекти и прозрачна система за регистриране на кредитите, която гарантира, че всеки кредит е уникален и
напълно проследим.

Ефект от прилагането
на стандарта
Стандартът за доброволни въглеродни кредити е най-масово прилаЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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ганата програма за намаляване и
премахване на емисии на парникови
газове. По данни на VCS (нестопанският консорциум, разработил програмата) и на Международния институт за околна среда и развитие IIED
към 2014 г. са регистрирани общо
1146 проекта, които са премахнали
общо над 140 милиона еквивалент
тона въглеродни емисии от атмосферата, за които са били издадени
съответно повече от 140 милиона
въглеродни кредита. Проектите,
които се регистрират, са най-разнообразни по мащаб и ефекти и обхващат целия спектър на икономиката и индустрията. VCS класифицира тези проекти в категории,
известни в бранша като секторни
сегменти. Тези сегменти варират
от енергийна ефективност в транспорта до управление на отпадъците.
Въз основа на стандарта за доброволни въглеродни кредити бързо
възниква и се развива мащабен пазар на проекти за намаляване и премахване на емисии на парникови газове и всички свързани с тях елементи – кредити, технологии, оборудване и др.

Верификация и
регистриране на
въглеродни кредити
За сертифицирането на организации, проекти и програми по стандарта за доброволни въглеродни кредити се грижат над 40 независими
верифициращи органа, ситуирани на
5 континента. Те са акредитирани
от асоциацията Verified Carbon
Standard Association и се занимават

с инспекция на проектната документация и с проверка дали декларираните намаления на емисии са реални.
Регистърът на въглеродни кредити, който е част от програмата,
съхранява информация за всички издадени въглеродни кредити и проекти имат уникален сериен номер и
могат да бъдат проследявани в реално време в онлайн база данни. В
записите фигурират локацията, сектора и типа на проекта, както и
изчисленото годишно количество
въглеродни кредити.

Възможности за
българската индустрия
По данни на ИАОС сектор „Енергия“ у нас е източник на 77,3% от
агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация
– 2012 г. Сектор „Индустриални процеси“ емитира 6,4% от националните емисии на ПГ.
Емисии на ПГ в сектор „Отпадъци“ се получават в резултат от
процесите на събиране, съхранение
и третиране на твърди отпадъци от
бита и обществения сектор и след
третиране на отпадъчни води от
домакинствата и промишлеността.
С въвеждането на технологии и
реализирането на проекти и програми за намаляване или премахване на
емисии на парникови газове, тези
сектори имат най-голям потенциал за
придобиване на въглеродни кредити
и използване на средствата от продажбата им за инвестиции в зелени
технологии и в подобряване на ефективността на съоръженията.
13
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Либра Енерджи осигурява достъп до
световните пазари на въглеродни емисии
Идеята на пазарните механизми за
търговия с емисии е да се създадат стимули за бизнеса да инвестира в зелени
технологии и ограничи емитирането на
парникови газове в атмосферата, като
се определи цена на 1 тон CO2 (или еквивалент). Съществуват два различни
типа пазарни механизми за търговия с
емисии. При така наречените "cap and
trade" схеми се определя годишен лимит
на изхвърлените в атмосферата парникови газове и участниците са законово
задължени да отчитат емисиите си всяка година. На тези пазари се търгуват
въглеродни квоти, които представляват разрешителни за емитиране на 1
тон CO2 (или еквивалент). Такъв пазар
е Европейската схема за търговия с
емисии (EU ETS), която обхваща над 12
000 енергоинтензивни предприятия и няколко хиляди авиокомпании.
На другия тип пазари се търгува
със сертифицирани намаления на въглеродните емисии в следствие на имплементиране на зелени технологии
или производство на енергия от ВЕИ.
Тези пазари работят на доброволен
принцип и потребителите на такъв
тип квоти са компании или физически лица, които искат да неутрализират въглеродния отпечатък вследствие на дейността си, като купуват
квоти за спестени въглеродни емисии
от други работещи проекти по света. Генералната идея е, че атмосферата е обща за цялата планета и независимо в коя точка на света се правят спестявания на CO2 емисии, те
подпомагат глобалните усилия за ограничаване на човешкия принос към
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климатичните промени вследствие
на парниковия ефект, който тези газове предизвикват.
Съществуват различни организирани пазари на въглеродни емисии, които
предоставят необходимата инфраструктура за това. Например Европейската схема за търговия с емисии, която
е водещата световна "cap and trade" схема за търговия с емисии, е организирана по начин, по който функционират пазарите на финансови инструменти. Има
единен общностен регистър, в който на
аналитично ниво се отчитат движенията по сметките с въглеродни квоти.
Самите квоти се търгуват борсово и
извън борсово, като има ясно определена пазарна цена (в момента около 7,50
евро/тон CO2 ЕUA). За щастие все повече държави организират национални
схеми за търговия с емисии по подобие
на европейската. От 2013 година такава схема работи и в Калифорния, като все повече държави се присъединяват. Например Китай, Австралия, Южна Корея, Казахстан и други имат вече
работещи схеми, макар някои от тях да
са все още в пилотна фаза.
При доброволните пазари на емисии
също има изградена подходяща инфраструктура за търговия и отчитане на
сертифицираните намаления. За разлика от националните схеми, този тип пазари са глобални. За съжаление на този
етап те не са толкова ефективни, тъй
като купувачите на този тип квоти са
все още недостатъчно активни. Тази
слаба активност доведе до сериозен
спад в цената на квотите в последните години до няколко десетки цента за

тон спестен CO2, което от своя страна не стимулира бизнеса да сертифицира тези намаления и да ги предлага на
свободния пазар.
Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните "cap and trade"
схеми, или такива, които имат добре развита политика за корпоративна социална отговорност или зелени инициативи.
Те купуват сертифицирани намаления от
доброволните пазари, като обикновено
имат предпочитания към вида проект, от
който купуват, географското му положение или социалното влияние, което оказва. Повечето водещи световни технологични компании (Google, HP) са редовен
участник на тези пазари. Честа практика е също и организирани масови събития, като състезанията от Формула 1
или Световното първенство по футбол,
да изчисляват въглеродния отпечатък,
който дадено събитие има и съответно
да го неутрализират, като купуват CO2
спестения от доброволните въглеродни
пазари.
Хубавото е, че няма ограничения за
участие на въглеродните пазари и всяка компания или дори физическо лице може да участва активно на пазарите за
CO2 емисии.
Либра Енерджи осигурява достъп на
всички заинтересовани до световните
пазари на въглеродни емисии. Работим
с клиенти, които искат да сертифицират и продадат емисиите си, такива, които искат да намалят въглеродния си отпечатък, но имаме също и клиенти, които желаят да печелят от ценовите движения и инвестират на тези пазари.
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Соларити представя:
UPS системи от
Delta electronics
Горди сме да представим на българския пазар една марка, добре позната в чужбина и изцяло нова за
страната ни.
От началото на 2015 г. Соларити е официален търговски и сервизен център на Delta electronics за продуктовата линия Delta Power Solutions. UPS системите на Delta electronics са новост за българските потребители, които вече познават марката с продуктовите линии в областта на соларните инвертори за
фотоволтаични централи, честотни регулатори, инвертори, контролери, системи за автоматизация в
индустрията и др.
Delta е тайванска корпорация с над 40-годишна история, наложила репутацията си на производител на качествена електроника. В това число влизат и UPS системите - изключително надеждни и с много високо качество на изработка.
Във фабриките на Delta се произвежда и немалка част
от UPS системите за други конкурентни марки, които
също присъстват у нас. UPS Delta покриват нуждите
на клиенти, за които е важно да се гарантира 100% непрекъсваемост, като производителите са се съсредоточили изцяло в технологията on-line UPS.
Най-малките модели са с мощност 1 kVA и са идеални за малки офиси, касови терминали в търговски обекти, кафенета, заведения, бензиностанции и други. Те
са част от серията Amplon, която включва монофазни решения до 10 kVA. Към всички устройства, като
част от пакета, се предлага безплатно и софтуера,
който служи за мониторинг и управление.
Следващият клас е Delta Modulon - предлага трифазни модулни UPS-и с мощност над 20 kVA. Високоефективните UPS устройства в семейството Modulon
включват: серия DPH (25 kW ~ 200 kW), която е с пълна
номинална мощност (kVA = kW) и осигурява максимална надеждност и серията NH Plus (20 kVA ~ 120 kVA),
която се предлага на ниска цена и с минимални експлоатационни разходи. И двете серии, NH Plus и DPH, са с
двоен вход и функция - hot swap. Модулните UPS устройства бързо заместват стандартните UPS устройства,
като икономически най-целесъобразни и енергийно ефективни източници за захранване на пазара днес.
Семейството Ultron е серия от онлайн UPS устройства, също с висока ефективност. Подразделенията на
Ultron включват: серията DPS, обхващаща мощности от
60/80/120/160/200/300/400 kVA, като системата позвоЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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лява включване в паралел, при което изходящата мощност може да достигне до 4 MVA; серията EH за мощности от 10/15/20 kVA с трифазен вход на захранването и монофазен изход към консуматорите; HPH серията с мощности от 20/30/40 kVA и NT серията, която
разполага с гъвкава настройка за оптимална производителност в широк спектър от 20-500 kVA.
UPS сериите на Delta са изключително подходящи за
дейта центрове, тъй като се съчетават и допълват от
другите IT решения на производителя, изцяло специализирани за нуждите на центровете за данни. Подходящи
са също за телеком приложения, банковия сектор, транспорта и медицинските приложения. Не на последно място, успешно задоволяват нуждите на индустрията - във
всеки производствен процес, за който е важно да се
подсигури работата на машините - изцяло или за времето, необходимо до стартирането на генератор.

Общовалидно, не само за този сектор, е изискването
за добра цена. Клиентите знаят реалната стойност на
това, което купуват и са особено чувствителни към продукти, в чиито цени основен дял е марката и популярното име. Политиката на Delta не е такава.
Това спомага на доста клиенти да се решат да закупят и внедрят UPS, който иначе, въпреки нуждите
им, не са могли да си позволят, заради високите пазарни цени. В тази връзка сме особено щастливи, че помагаме на бизнеса. Наш основен принцип в работата
е моделът "печеля-печелиш".

Соларити БГ
ул. Арчарица 5, Пловдив, ПК 4006
Тел: (+359) 32 511 564, Моб: (+359) 878 160 708
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Решения за резервно
захранване
за индустриални
системи
Сп. Енерджи ревю представя някои от най-актуалните и интересни решения за резервно захранване за индустриални системи, които понастоящем се предлагат на българския пазар. В материала може да прочетете коментари на фирми специалисти в бранша, подредени в азбучен ред, които
разказват за предлаганите от тях продукти и технологии.

UPS системите PowerValue 31/11
T и Cyberex PowerBuilt от ABB
осигуряват надеждна защита на
критичните товари
ABB предлага широка гама от UPS системи и технологии за кондициониране на напрежението за всякакви
приложения – компютърни зали, големи центрове за данни
и индустриални съоръжения с различни захранващи напрежения. Сред най-новите предложения в гамата са
сериите PowerValue 31/11 T и Cyberex PowerBuilt.
PowerValue 31/11 T е от т. нар. online непрекъсваеми
токозахранвания с двойно преобразуване и гарантира до
20 kVA надеждна мощност за критични еднофазни приложения. Онлайн топологията за двойно преобразуване
гарантира доставката на мощност към товара дори при
наличието на сериозни смущения в захранването.
Новите модели UPS-и PowerValue 31/11 T от ABB
включват всички необходими функции за осигуряване на
надеждно захранване, ниски експлоатационни разходи,
дълъг жизнен цикъл на системата за съхранение на
енергия, лесна поддръжка и висока гъвкавост за ползвателя.
Те са достъпни във версии с вертикален корпус и са
базирани на независима от преобразуването, напрежението и честотата VFI технология, която ги защитава
от сривове в основното захранване. Серията обхваща
модели от 10 до 20 kVA, като до 4 UPS модула могат да
бъдат конфигурирани паралелно, за да се повиши мощностният капацитет и да се осигури по-голям енергиен
резерв.
Устройствата могат да бъдат доставени с еднофазни или трифазни входове за оптимална гъвкавост в
16

полеви условия. PowerValue 31/11 T UPS може да има един
или два входа, позволявайки на потребителя да управлява два независими един от друг енергоизточника. Интегрираният ръчен байпасен прекъсвач улеснява поддръжката и намалява нуждата от външни разпределителни уредби. UPS устройството може да работи и като
честотен преобразувател (50 Hz от/до 60 Hz). Това
компактно решение осигурява допълнителни възможности за автономно захранване посредством вградени
батерии или допълнителни външни батерийни шкафове.
С вградените батерии UPS-ът може да осигури резервно захранване от 5 до 16 минути. В допълнение,
PowerValue 31/11 T е лесен за инсталация и заема малко
пространство, като генерира стабилно променливотоково напрежение с прецизно регулиране на изходното
напрежение. Моделите от серията заместват досегашната PowerValue UPS серия от 7,5 до 20 kVA.
Cyberex PowerBuilt е „online“ непрекъсваема токозахранваща система с двойно преобразуване за индустриални приложения, проектирана да отговори на нарастващите потребности от непрекъснато захранване
в нефтохимията, преработката на газ и петролни продукти, енергетиката, както и на все по-строгите регулаторни изисквания към безопасността в индустриалните съоръжения. Системите PowerBuilt Series UPS
са в съответствие със стандартите UL 1778 и IEC
62040-3 и позволяват скалиране спрямо променящите
се изисквания към електроапаратурата в съвременните индустрии.
В серията е интегрирано новоразработено фирмено
решение за логически контрол, което допълнително
гарантира непрекъсваемата работа на устройствата.
Те разполагат с интуитивен цветен сензорен екран и
лесен за използване интерфейс, както и с опции за свързаност съгласно най-новите комуникационни стандарти
брой 3/2015
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в
областта.
Прекъсвачите за
статичен трансфер на моделите
от
серията
Cyberex PowerBuilt
са с патентован
дизайн, който спомага за увеличен
енергиен резерв и
надеждност. Те
осигуряват защита на критичните
товари при сривове и прекъсвания
на захранването.
Моделите от
серията разполагат и с PLL контролна система от фазово затворени вериги, която
отново е патентована технология на ABB и позволява
бързи и прецизни измервания на входно/изходна форма на
вълната с по-кратки времена на реакция. Системата осигурява надеждна защита на критичните товари при аварии в захранването.

Георги Попов, инженер продажби на приложения,
АББ България

Непрекъснато разширяваме
портфолиото си и повишаваме
качеството на услугите
Валбис Трейд предлага комплексни решения за резервни захранвания, в които качеството и надеждността
на системите са от първостепенно значение. Имаме над
12 години опит в областта на индустрията, като доставяме, инсталираме и поддържаме едни от най-големите системи за резервно захранване в България.
За постигане на най-добри резултати предлагаме
продукти на лидерите в производството на акумулаторни батерии за UPS системи и DC захранвания, качествен
контрол при доставка, инсталация и ефективно техни-
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ческо обслужване. Имаме задълбочени познания, дълъг
практически опит, висококвалифициран персонал и специализирана техника, с което гарантираме надеждността на системите. Предлагаме технически консултации от предпроектно проектиране до окончателното
изпълнение.
Нашите инженери посещават редовно квалификационни курсове и обучения при партньорите ни и притежават сертификати, удостоверяващи това. Те разполагат и с всички необходими диагностични инструменти и софтуерни продукти за поддръжка и тест на резервни захранвания. Фирмата предлага сервиз с гарантирано време за реакция до обект, заедно с доставка
на оригинални резервни части. Нашата цел е да изградим доверие при обслужването на клиентите и да им
предоставим гаранционен и извънгаранционен сервиз,
осигуряващ висока сигурност при критични приложения.
Валбис Трейд доставя и поддържа продукти на досегашните свои дългогодишни партньори като EnerSys,
Panasonic, CSB, MHB, EVE, Lexel, Saft, Axima и др. Отчитайки нарастващите изисквания и потребности на
нашите партньори и клиенти, ние се стремим непрекъснато да разширяваме портфолиото от продукти и да
повишаваме качеството на предлаганите услуги. От
началото на 2015 г. подписахме нов дистрибуторски
договор с Panasonic Industrial за доставка на индустриална серия батерии Panasonic. Собственик е Matsushita
Electric Industrial Co., основана през 1918 г. в Осака, Япония. Марката предлага гарантирано японско качество с
традиции в производството на батерии, над 70 години
опит в AGM технологията и работа с най-висока проба
чисто олово. Matsushita е производител на най-висок клас
качествени батерии с висок капацитет и дълъг живот
(6-15 години), който упражнява изключително строг
контрол на материалите, производствения процес и
изходящия продукт. Батериите имат много ниска дисперсия на параметри (изключително важно условие при
свързване в серия на блок батерии) и отлична устойчивост на дълбок разряд (възстановяват се напълно дори
при 100% разряд след 2-3 цикъла, което ги прави уникални). Всяка батерия е индивидуално тествана (3 до 7
цикъла) и напълно заредена до 100%. Освен това има
много нисък саморазряд (ниска консумация на енергия в
режим на подзаряд), висока надеждност и безопасност
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висока степен на надеждност и максимално добро обслужване на конкурентни цени. Активно инвестираме в
обучения, специализирана техника и системи за мониторинг и контрол на качеството.

Тодор Тодоров, управител на Валбис Трейд

Различните индустриални
приложения изискват
специфични UPS системи
дори в края на живота си, не отделя вредни газове при
нормални условия на експлоатация, негорим материал на
контейнера (UL-94 / V0). Стремежът на Panasonic е да
осигури екологично производство и да се грижи за здравето на работниците и служителите.
По отношение на изискванията на инвеститорите при
доставката на подобен тип оборудване в последните
години се забелязва тенденция, при която цената не е
определяща. При системите за резервно захранване на
критични приложения компромис с качеството води до
риск от фатални последствия и загуба на средства.
Основните изисквания на инвеститорите при избор на
батерии за индустриалните системи е да се намери един
разумен микс от качество, цена и обслужване. Валбис
Трейд се стреми да предложи комплексни решения с
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В качеството си на изключителен представител на
френския производител SOCOMEC за територията на
България фирма DTS – „Цифрови Преносни Системи“
повече от 15 години предлага на своите клиенти UPS
системи и услуги за осигуряване на резервно електрозахранване с високо качество и надеждност. Нашите
клиенти и партньори могат да разчитат на атрактивни търговски условия, коректност и професионализъм,
гарантирани и от внедрената още през 2004 г. международна система за качество по ISO9001-2000, а понастоящем ISO9001-2008. Предлаганите от нас UPS
устройства напълно отговарят на критериите за високо качество, иновативност и висока ефективност, за
което свидетелства удостояването на SOCOMEC с
приза „Компания на годината 2014“ от световния лидер
в областта на глобалните пазарни проучвания и анализи Frost & Sullivan – Ню Йорк. Тази най-престижна награ-
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да Socomec получава за реализираната амбициозна
стратегия за развитие и растеж, както и за отличните си постижения в областта на иновативните UPS
технологии, максимално адаптирани към изискванията
на клиентите. Компанията получава подобно отличие от
престижния маркетингов анализатор F&S не за първи
път. През 2003 г. тя бе удостоена с наградата на F&S
за "Удовлетвореност на клиентите", през 2006 г. с тази
за "Продуктови иновации", през 2009 г. с приза за "Продуктова стратегия", а през 2013 г. бе отличена в европейската класация на Frost & Sullivan за "Продуктова
диференциация" на база високите й резултати в четири
различни и допълващи се продуктови направления: критично електрозахранване, контрол и безопасност на
електрообзавеждането, решения за енергийна ефективност, соларна енергия. Тук бих желал да отбележа, че на
база реализираните от DTS през 2008 г. UPS устройства
на територията на България Socomec постигна лидерска позиция в този пазарен сегмент за всички обхвати
на UPS мощности над 10 kVA според независимото
маркетингово проучване на IDC.
Kато предпочитани модели за индустриални приложения на SOCOMEC се наложиха UPS-ите от фамилиите
MASTERYS IP+ 10-80 kVA, DELPHYS MP 80 – 200 kVA и
DELPHYS MX 250-900 kVA. Специално създадени да захранват и защитават типични промишлени съоръжения,
като например двигатели, честотни инвертори, лампи,
нелинейни товари, заваръчни съоръжения, захранващи
блокове на металообработващи, дървообработващи,
вътрешнотранспортни, подемни, медицински и други
производствени съоръжения, тези модели са в състояние да се интегрират перфектно и в най-взискателните и капризни за експлоатация промишлени среди. Те
представляват компактно решение с вграден трансформатор и са поместени в здрав корпус, имащ стоманена
рамка с дебелина 2 mm, който позволява здраво антисеизмично закрепване директно към пода. В стандартно
изпълнение имат изискваното за индустриални приложения ниво на защита IP31, но опционално и по заявка на
клиента могат да бъдат изпълнени с ниво на защита
IP52. Имат двойна защита от пренапрежение и свръхнатоварване, широк толеранс на входното напрежение,
възможност за работа до 6 устройства в паралел върху
общ товар, както и голямо разнообразие в комуникационните си възможности под различни протоколи и операционни системи.
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В отговор на въпроса какви са основните изисквания
на инвеститорите при доставката на подобен тип
оборудване бих казал, че, за съжаление, в повечето от
случаите те не са наясно със специфичните различия
между UPS системите за стандартни приложения по
отношение на тези с индустриални приложения, което
води до неправилен подбор на моделите и невъзможност
за обезпечаване на критичност в приложенията. В това
отношение DTS, в качеството си на дългогодишен и
доказано висококвалифициран експерт в областта на
системите за автономно електрозахранване и с ежегодно обучавани в заводите на SOCOMEC специалисти,
има голям брой изпълнени проекти в знакови индустриални сектори. Такива са например Софийското метро,
Нефтохим Бургас и Неохим – Стара Загора, новите
терминали на летищата в Бургас и Варна, индустриалните зони в Перник и Радомир, фармацевтичните предприятия Актавис и Софарма, дървопреработвателните
предприятия Кроношпан и Свилоцел, циментови заводи
в Девня и Златна панега, предприятията от хранително-вкусовата промишленост Кенар и Маджаров, Булдекор в мебелната индустрия и т. н.

Иван Попов,
управител на DTS - „Цифрови Преносни Системи“

Предлагаме широка гама
решения за аварийно и
постоянно захранване с отлично
съотношение между цена и
качество
Елтрак България доставя на българския пазар генератори за аварийно и постоянно захранване от 10
до 5200 kW, UPS системи без батерии от 100-2000 kW,
разпределителни табла, хибридни системи за автономно захранване от 5 kW до 5 MW, АВР табла от 63
А до 4000 А.
Актуалните продукти при генераторите CAT от 101250 kVA с двигатели С серия, които се характеризират с по-ниски нива на шума, по-ниски емисии на вредните газове в атмосферата и по-висока степен за поемане на товара при отпадане на основното захранване. Тези продукти се предлагат с 2 години стандартна
гаранция и 2 години удължена гаранция без допълнително заплащане. Т. е. клиентът получава стандартния
пакет с 4-годишна гаранция, което дава спокойствие за
инвестицията му.
Тази година беше промотиран и новият вграден електронен панел EMCP4.4, който дава уникална функционалност и възможност за синхронизация за работа в паралел на до 8 агрегата едновременно. Това е не само
функционално, но и ценово по-ефективно от използваните досега синхронизационни разпределителни табла
решение.
Системата CAT Dual-fuel, позволяваща конвертира-
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нето на дизелови генератори за работа на двойно гориво (природен газ/дизел), е приложима при по-големите
мощности в диапазона 1250-2500 kVA. С увеличаването
на цените на горивата ефективността на тази система нараства, тъй като тя може да намали разходите за
гориво до 75%.
Имайки предвид интереса към възобновяемите енергоизточници, от началото на тази година Caterpillar
инвестира в производството на ултратънки соларни
панели с ефективност до 21% и в производството на
батерии за съхранение на енергията по технологията
Zinc Air Energy, като по този начин може да осигури
напълно автономна соларна електроцентрала от 5 kW
до 5 MW. Фокусът при тези технологии е да заместят
електромрежата и да намалят разхода за гориво от
конвенционални източници на електроенергия. Инвеститорите са различни и, естествено, имат различни изисквания, но общите принципи са валидни за всички. Търсят
се: оптимално оразмерени системи за поемане на товара при отпадане на основното електрозахранване; максимален обем оборудване и услуги от един доставчик,
което спестява бюрократични процедури и в крайна
сметка – обем на инвестицията. Сред изискванията са
и: подбор на система с възможно най-ниски допълнителни разходи за инсталация на оборудването, т.е. добро
съотношение мощност и физически обем на оборудването; гаранция с възможно най-широко покритие; цена
за експлоатационната поддръжка; добро съотношение
цена/качество на оборудването.
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В този смисъл сред силните страни на Елтрак България са: добрият ни алгоритъм за оразмеряване на генераторните системи; възможността за закупуване на
цялостно оборудване от един доставчик (двигател,
алтернатор, контролен панел, метална рама, обезшумяване, АВР табла, синхронизационни табла); компактните решения с оглед съотношение мощност/габаритни
размери. Фирмата ни предлага най-дългата стандартна гаранция на подобен тип оборудване в бранша – 4
години, удължени интервали за подмяна на масло и филтри, както и изключително конкурентно съотношение
цена/качество.

Тодор Спасов, мениджър индустриална техника,
Елтрак България
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Клиентите изискват
надеждност и безотказност на
резервното захранване
Стратекс ООД е инженерингова фирма, специализирана в предлагането и реализирането на решения за
резервни и автономни електрически захранвания, използвани в широк спектър от приложения. 17-годишният ни
професионален опит и дългосрочните ни партньорски
отношения с водещи световни производители ни дават
солидна основа за реализирането на комплексни решения, включващи UPS системи, индустриални и специални акумулаторни батерии, токоизправители, зарядни
устройства, инвертори, дизелови генератори, соларни
фотоволтаични системи и други.
Индустриалните системи за резервно захранване са
базирани на AC или DC UPS от индустриален тип за
осигуряване на непрекъсваемост на критични процеси.
Ключови компоненти на индустриалната UPS система
са AC/DC токоизправител и зарядно устройство за
батерията, DC/DC конвертори, DC/AC инвертор и акумулаторна батерия (оловно-киселинна, никел-кадмиева
и др.). Като резервен източник на захранване се използва дизел-генератор с ATS/LTS за автономна работа.
Наш основен партньор в областта на индустриалните UPS системи е Emerson Network Power и неговите
подразделения АC Power (UPS Liebert и Chloride) и Industrial
Power (Emerson Industrial). Стратекс предлага и сервизи-

ра пълната гама UPS системи на Emerson Network Power
с търговски марки Liebert и Chloride. Серията UPS Chloride
80-NET и индустриалната фамилия CP (Apodys) са добре
познати и утвърдени продукти за индустрията и се
отличават с най-висока надеждност, дълъг живот, отлични функционални характеристики, изключително висока
ефективност и ниски експлоатационни разходи (TCO).
Най-критичната и отговорна част от всяко непрекъсваемо резервно захранване, без която и най-надеждната електроника не е в състояние да изпълни основните
си функции, е акумулаторната батерия. Стратекс е
основен дистрибутор и сервизен център за България на
Yuasa Battery (Europe) - производител №1 в Европа на
индустриални оловно-киселинни необслужваеми батерии
(VRLA). Предлагаме пълната гама VRLA акумулатори Yuasa,
като най-подходящото решение за критични индустриални приложения е серията Endurance, включваща 2 V - 6
V блокове с 12+ години (EN) и 15 години (ENL) експлоатационен живот съгласно EUROBAT. Други индустриални
продукти от нашето портфолио със специфични предимства за различни приложения са UPS и индустриални
системи на Lever Power Solutions (Италия), Tripp Lite (САЩ),
дизелови генератори Pramac с двигатели Deutz, Volvo,
Perkins и др. Основните изисквания на инвеститорите при
реализирането на индустриални проекти за резервно захранване са надеждност и безотказност на оборудването (висок MTBF фактор, паралелни Redundant системи),
както и професионално и компетентно сервизно обслужване. За бързото възвръщане на инвестициитe от голямо значение са високата енергийна ефективност на оборудването, дългият експлоатационен живот на батериите, ниските разходи за експлоатация и поддръжка.
За разлика от стандартните UPS системи с общо
предназначение, при изграждането на индустриални
решения цикълът на реализация е значително по-дълъг
и сложен и включва предварителна оценка на товарите
и обкръжението, изготвяне на индивидуален проект
съвместно с производителя на оборудването, с отчитане на специфичните изисквания на приложението,
фабрични тестове и изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на оборудването, пуск в експлоатация, проби, сервизна поддръжка и техническо обслужване за гарантиране на безотказна работа през
целия експлоатационен живот.

Михаил Янков, управител на фирма Стратекс ООД
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Енергийна
ефективност
на ОВК системи
Пазарът на съвременни решения за отопление, вентилация и климатизация за бита и индустрията динамично се изменя с постоянното нарастване на изискванията за енергийна ефективност.
В настоящия брой на сп. Енерджи ревю си поставихме за цел да ви запознаем със спецификите и
предимствата на най-новите технологии в областта. За целта поканихме водещи производители
и доставчици на ОВК оборудване на българския пазар да представят актуалните си решения за
енергийна ефективност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Коментарите им следват в азбучен ред.

Помпите Grundfos Magna3 и UPS2
от Адара Инженеринг са
високоефективни решения за
отопление и охлаждане
Висока производителност, съчетана с по-ниска консумация на енергия и минимизирани разходи – това са
част от отличителните характеристики на серията
циркулационни помпи Magna3 на производителя Grundfos.
Magna3 обхваща пълна гама интелигентни, високоефективни циркулационни помпи за отопление, охлаждане,
геотермални термопомпени системи и битова гореща
вода, които напълно покриват влезлите в сила от началото на 2015 г. изисквания за енергийна ефективност
на Европейската директива за екодизайн на енергоем-
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ки продукти – EuP.
Magna3 се отличават с индекс за енергийна ефективност EEI = 0,17 и би могло да се постигне намаляване на
консумацията на енергия с до 75% в сравнение с една
стандартна циркулационна помпа. Сред основните предимства на серията е функцията Autoadapt, която контролира автоматично настройките според системните изисквания и нужди, чрез създаване на оптималната
крива с пропорционално налягане. Резултатът е комфорт
и ниска консумация на енергия. В допълнение, новата
функция Flowlimit и режимът за управление Flowadapt позволяват помпата непрекъснато да следи дебита, за да
не бъде надвишена максималната му стойност. Така се
премахва необходимостта от използването на балансвентил при помпата и се подобрява общата енергийна
ефективност на системата.
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Magna3 предоставя и допълнителни режими за интелигентен контрол, оптимизирана комуникация със системи за управление на сгради и вграден топломер. Чрез
вградения топломер се следят системите за разпределение на топлинна енергия и потреблението, с което се
избягват високи сметки за изразходвана енергия, следствие от системни дисбаланси. Уредът е с точност от
+/-1% до + / -10%, в зависимост от работната точка.
Серията Magna3 се отличава с лесна инсталация, безшумна работа, дълъг живот, ниски експлоатационни
разходи.
Друга компактна, високоефективна циркулационна
помпа, отговаряща на EUP 2015 директивата за енергийна ефективност, е Grundfos UPS2. UPS2 е подходяща
за подово отопление, радиаторно отопление, еднотръбни и двутръбни отоплителни системи. С най-ново поколение технология на двигателя и индекс на енергийна
ефективност EEI ≤ 0,23, циркулационната помпа UPS2
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е проектирана да отговаря на директивата за енергийна ефективност EuP 2015.
Сред приложенията на тези помпи са системи с постоянни или променливи дебити, където е желателно да
се оптимизират настройките на работната точка на
помпата, системи с променлива температура на потока в тръбите и др. UPS2 позволява постоянно регулиране на производителността на помпата съгласно действителните потребности на системата. Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация). UPS2 дава възможност да се избира между 4
m, 5 m или 6 m напор, като разполага с директен достъп
до винта за деблокиране. Максималната консумирана
енергия е 7 .. 48 W, а индексът на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23. Сред предимствата на тези помпи са:
ниска консумация на енергия, сравнена с традиционните циркулаторни помпи; минимален шум от вентили и
др.

инж. Милен Петков, мениджър продажби,
Адара Инженеринг, регионален офис Варна

Регулиращият вентил Energy
Valve гарантира висока
енергийна ефективност на
охлаждащи и отоплителни
системи
Понижаването на температурната разлика между
подаващия и връщащ флуид, т.е. „∆T пад“, е широко
наблюдавано явление в системите за охлаждане и отопление. Това е проблем, защото води до нужда от пови-
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шаване на водния дебит и увеличаване на топлинната
или охлаждаща мощност, дори когато максималният
капацитет на източника не е достигнат. Увеличението на консумацията от циркулационната помпа, както
и намалената ефективност на източниците, работещи
на частично натоварване, водят до намалена ефективност на цялата система.
Някои от причините за ниско ∆T могат да бъдат,
например, преоразмерени регулиращи вентили, които
започват да работят в две положения – отворено/затворено и преминават в колебателен режим, което води
до неоптимално използване на дебита. Друга причина
може да бъде липсата на хидравличен баланс на системата и др.
Залагайки на сферичния профилиран регулиращ вентил,
като енергийно ефективен по принцип, Belimo работи в
направление усъвършенстването на системите, изградени на тази база. Преди няколко години Belimo показа
регулиращия вентил на бъдещето, създавайки първообраза му чрез продукта Energy Valve. Продуктът съчетава двупътен регулиращ вентил, дебитомер, температурни сензори, изпълнителен механизъм с вградена логика,
като по този начин изпълнява 5 функции: измерване,
регулиране, отсичаща функция, хидравлично балансиране и енергиен мониторинг.
Този иновативен регулиращ вентил е независим от
вариациите на напора в разпределителната мрежа, тъй
като дебитът се управлява чрез измерването му директно, а не чрез положението на регулиращия орган.
За тази цел във вентила има вградена измервателна
част с датчик, измерващ действителния дебит. Сигналът се подава на изчислителната част, която го
сравнява със заданието и управлява положението на
регулиращия орган от една страна, а от друга страна
се изчислява моментната енергийна консумация, като
за целта се измерва температурата на подаващата
и температурата на връщащата магистрала. Данните за енергийната мощност, както и други оперативни данни, се съхраняват в памет и могат да се извикват в продължение на 13 месеца от събитието. Чрез
управление на ∆T се избягва ненужното претоварване
на топлообменника, като се излиза от зоната на пресищането му и се намалява дебита през него. Това от
своя страна води до търсеното енергоспестяване –
помпата се разтоварва, намаляват се местните и
линейни загуби по тръбопроводите и, при условие, че
това може да се отработи в икономия на захранваща
енергия, се намалява общата енергийна консумация.
Всичко това се извършва автоматично като се линеаризира регулирането на топлинния поток в топлообменника.
У нас в абонатните станции регулирането не е основен критерий за намаляване температурата на връща-
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щата магистрала. Получават се много големи загуби
поради високата температура на връщащата вода.
Трябва да се предприемат редица мерки като регулиране на магистралите, топлоизолация и използване на
регулираща техника във вътрешните мрежи и абонатните станции.
Участието на Belimo Energy Valve е оправдано не само
в хоризонтални системи на топлоснабдяване, но и във
вертикални (тип Тихелман), където допълнителни спестявания се получават чрез използването им като щрангрегулиращи вентили. Това би довело до значителни икономии и топлинна ефективност при съществуващите и
така широко разпространени в нашата страна топлоснабдителни системи.

инж. Гергана Ангелова и инж. Георги Рампов,
управители на Белимо България
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Слънчевите колектори Sunsystem
са сред най-ефективните отоплителни технологии на пазара
Гамата на Венто-К обхваща богат асортимент от
решения за отопление. Едни от най-ефективните сред тях
са слънчевите колектори. Te са идеално допълнение към
всяка отоплителна система. На българския пазар предлагаме такива системи от доказани производители в
областта като Sunsystem, Hewalex – Полша и Viessmann.
Вакуумно-тръбните колектори Sunsystem са изработени от висококачествени некорозиращи материали и
се отличават с естетичен дизайн, висока ефективност
и дълъг експлоатационен срок. Вакуумните тръби са тествани за устойчивост на градушка съгласно DIN EN
12975-2 и за термичен шок. CPC рефлекторът е с висока отразителна способност и прецизна геометрия, която насочва дори попадащата под неблагоприятен ъгъл
слънчева светлина директно към абсорбера.
Слънчевите колектори Sunsystem Select са със селективно покритие Eta Plus, което ги прави високоефективни през всички сезони. Достъпни са в две ориентации:
вертикални и хоризонтални, и три типоразмера: 1.66 m2,
2.12 m2 и 2.7 m2. Те се предлагат с две възможности за
свързване: щуцер на 1/2" и извод ∅22 за компресионен
монтаж. Колекторите са снабдени с изолация от каменна

вата, която редуцира топлинните загуби до минимум
дори при ниски температури. Ефективността на абсорбиране на тези решения достига до 95%. Конструкцията на тръбната арфа на слънчевите колектори подсигурява ниско хидравлично съпротивление, съответно
нисък разход на енергия.
Акцент в портфолиото ни високоефективни решения
за отопление са и панелните колектори HEWALEX KS.
Те са оборудвани с алуминиево-меден абсорбер и са
покрити с високоселективен слой EtaPlus от немската
фирма Blue Tec. Плоските соларни колектори от серия
KS са проектирани за подгряване на битова гореща вода,
вода за басейни и за захранване на системи за централно отопление.
Корпусът е изработен от единично парче алуминий с
цел редуциране броя на заварките и е защитен с патентовано структурирано стъкло с висок коефициент на
проводимост на слънчеви лъчи 91.6%. Колекторите се
подлагат на стриктни тестове за качество и енергийна ефективност съгласно изискванията на сертификата Solar Keymark (011-7S1693 F).
Сред новостите в каталога ни решения за отопление са високоефективните слънчеви колектори на
Viessmann, които могат да осигурят покриване на годишните нужди за загряване на вода и отопление с до
35%. Всички решения на Viessmann са проектирани за
работа със соларна система, независимо дали отоплителната инсталация е с котел на нафта или газ, котел
на твърдо гориво или термопомпа. На пазара предлагаме моделите плоски колектори Vitosol 100-F и Vitosol 200F, вакуумно-тръбните колектори на принципа Heatpipe
Vitosol 200-T SP2A, Vitosol 200-T SPE и Vitosol 300-T, както и соларни управления Vitosolic.
Високоефективните плоски колектори Vitosol 200-F са
с абсорбираща повърхност от 2,32 м2 и позволяват оптимално напасване към съответното потребление.
Високоефективната топлоизолация редуцира значително
топлинните загуби, особено през преходните сезони и
зимните месеци. Соларната инсталация с Vitosol 200-F
може почти изцяло да поеме подгряването на топла вода
за битови нужди и да подпомага отоплението.

Стоян Стоянов,
ръководител отдел „Технически“, Венто-К

Залагаме максимално на
възобновяеми енергийни
източници и енергоспестяващи
технологии
Политиката на нашата фирма е максимално използване на възобновяемите енергийни източници, съобра-

26

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

зени като възможности и специфика за всеки отделен
обект и 100% използване на всички нови енергоспестяващи технологии. Възможните комбинации между тези
два подхода са неограничени, както са неограничени и
природните източници на енергия, подлежаща на регенерация.
Най-новата идея, която е в процес на разработка от
нашия проектантски колектив, е охладителна система, която използва относително постоянната ниска
температура (12-14 °С) на подпочвената вода като охладител 1-ва степен. Системата доохлажда междин-
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ния енергоносител като използва слънчевата енергия
в система, принципно работеща като абсорбционен водоохлаждащ агрегат. Идеята се състои в това, че при
слаба слънчева радиация охладителният товар намалява пропорционално на необходимото студопроизводство и съответно доохлаждане не е необходимо. На
практика консуматорите на електрическа енергия в
тази система са двигателите на циркулационните
помпи, където успешно прилагаме инверторни технологии и снижаваме до минимум енергийните разходи за
охлаждане.
Най-актуалните енергийноефективни технологии в
ОВК системите са рекуперационните системи, пряко
заложени в енергоносителите, двустепенните термодинамични рекуперационни системи, които на практика дават възможност за обработка на големи количества пресен въздух чрез системи за директно изпарение. Сред новостите са и инверторните технологии
за двигатели на помпи и вентилатори, които свеждат
консумацията на електроенергия до минимум, както и
проточните модули за производство на битова гореща вода (БГВ), при които не е необходимо предварително
загряване на голям обем вода и по този начин се елиминират голяма част от топлозагубите в системите
за БГВ.

Данаил Шулев, КИС Клима
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Предлагаме комплексни решения
за повишаване на енергийната
ефективност на ОВК системите
Cool Consult е основана през 2006 г. от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит.
Нашият екип предлага пълна гама от услуги в областта
на климатизацията, отоплението и вентилацията, от
проектиране, реинженеринг на проекта (при необходимост), реализиране на проекта. Друг аспект в нашата
дейност е енергийната ефективност и свързаните с нея
услуги – проектиране, консултиране и въвеждане на
енергоспестяващи мерки в сградите и инсталациите.
През 2012 г. фирмата получи лиценз за енергиен баланс
и дизайн на пасивни къщи от Passive House Institute –
Germany.
Възможностите за повишаването на енергийната
ефективност на системите за отопление, вентилация,
климатизация и производство на топла вода за битови
нужди са много разнообразни. В общия случай мерките,
който предлагаме и прилагаме, са комплексни. Можем да
направим условно разделение на системи за отопление
и климатизация, системи за обработка на пресен въздух
и системи за топла вода за битови нужди.
Системите за отопление са с най-голям дял в общия
енергиен баланс. Сред вариантите, който ние предлагаме за високо ефективно отопление и охлаждане, са
инверторните климатици. Те се характеризират с висока степен на енергийна ефективност. Осигуряват
отлично пречистване на въздуха, ниско ниво на шум и се
явяват перфектното решение за всеки дом и малък офис.
VRF (VRV) означава система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент. Това е начин
за климатизация на сгради, който позволява висока ефективност. Посредством едно или няколко външни тела
може да се отоплява и охлажда цяла сграда. Системата
е подходяща за климатизация на офиси, хотели, административни сгради, къщи, супермаркети и др. Системите са двутръбни и тритръбни с възстановяване на топлинната енергия. Тритръбните системи подобряват
значително енергийната ефективност и правят системата идеално решение за изискванията на съвременните офис сгради, където някои помещения се нуждаят от
охлаждане дори и през зимата.
Термопомпените системи имат много голям мощностен обхват на действие и могат да отопляват (охлаждат), различни по предназначение и размер сгради, както много големи промишлени обекти, така и офисни
сгради и малки еднофамилни къщи. Термопомпените
системи са във варианти вода-въздух, вода-вода, земявода.
Напоследък широко приложение намират и хибридните системи в различни варианти – термопомпа с елек28

трическа енергия, термопомпа с газ, термопомпена
система с водни и фреонови крайни терминални устройства. Не трябва да изпускаме и високотемпературните термопомпени агрегати, които дават възможност
за подмяна на генератора на топлина при запазване на
вътрешната радиаторна инсталация.
Коментирайки мерките за повишаване на енергийна
ефективност, не може да не споменем и системите за
топла вода за битови нужди. На този етап сме се фокусирали върху два основни подхода – получаване на топла
вода от соларни системи и от термопомпени инсталации. Изборът на вариант е строго индивидуален и зависи от нужното количество топла вода, характеристиките на сградата и потенциала на наличните енергоносители.
Не на последно място, ключов елемент от системите за повишаване на енергийната ефективност на системите за отопление, вентилация и климатизация са
системите за автоматизирано управление и мониторинг. Параметрите, определящи качеството на вътрешния въздух, са: температура, относителна влажност,
температура на оросяване, качество на въздуха в помещенията – чрез концентрацията на CO2.
При консултирането на нашите клиенти, започваме
разговора с възможностите за пасивни мерки като
засенчване, осигуряване на естествена светлина, преглед на потенциала на разполагаемите възобновяеми
ресурси, възможности за намаляване на топлинните загуби и топлинни печалби и децентрализиране на системите.
В работата си използваме съвременни изчислителни
методи за симулация и моделиране на поведението на
флуидите в работните среди. Винаги търсим новите
възможности в технологиите и прилагаме иновативен
подход.

инж. Маргарита Янева,
управител на Кул Консулт

Индустриалните климатизиращи
системи Blue e+ от ново
поколение на Rittal гарантират
оптимална ефективност
Сред иновациите в областта на ОВК решенията в
портфолиото на Rittal е серията високоефективни охладители за стенен монтаж Blue e+. Те гарантират
до 75% по-добра ефективност благодарение на интегрираните компоненти за контрол на скоростта и
технологията с вградена термотръба Heat pipe. Моделите от серията се отличават с отлична гъвкавост
и разнообразни приложения, като са подходящи за вне-
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дряване в индустриални обекти по целия свят с различни номинални напрежения на мрежата.
Сред предимствата на новата серия нa Rittal от ново
поколение е подобреният експлоатационен живот на
компонентите и на охладителния модул благодарение на
специално разработена технология за щадящо компонентите охлаждане. Климатиците разполагат с три контролни режима, сензорен дисплей и интелигентни интерфейсни решения, които позволяват лесно и удобно
управление.
Серията Blue e+ е последното достижение на компанията в областта на енергийно ефективните решения за охлаждане. Дизайнът им е базиран на иновативна хибридна технология, която гарантира непостигани досега икономии на енергия. Системите работят в
активен охладителен цикъл. Интегрираните регулатори на скоростта осигуряват контролирано охлаждане
спрямо моментните потребности. Вградената термотръба позволява пасивно охлаждане като разсейва (извежда) топлината от тялото на климатика, когато
околната температура в помещението падне под зададената чрез контролния панел стойност.
Моделите от серията Blue e+ разполагат с енергиен
етикет съгласно най-новите изисквания за етикетиране на уреди, свързани с енергопотреблението. В него фигурират стойностите на коефициента за обща енергийна ефективност и на коефициента за сезонна енергийна ефективност на климатика.
Иновативният дизайн на охладителите осигурява
постоянна температура в корпуса, която може да бъде
настройвана от потребителя в зависимост от зададения контролен режим. Това позволява висока надеждност
на уреда през целия жизнен цикъл.

30

Едно от най-значимите предимства на високоефективната серия климатици на Rittal е опростеното и
гъвкаво управление. Благодарение на NFC интерфейс
охладителите могат да бъдат контролирани отдалечено с помощта на мобилно приложение за смартфон или таблет. Интерфейсните възможности на моделите включват и USB порт, посредством който
може да бъде извършван бърз анализ на устройството със специализирания фирмен софтуер за диагностика RiDiag. Възможен е и отдалечен мониторинг
чрез Ethernet. Серията Blue e+ се отличава с подобрена параметризация, усъвършенствани възможности за достъп до данни за работата на системата
и опция за извеждане на многоезични съобщения на
интелигентния дисплей.
Охладителите позволяват изключително лесна и
бърза инсталация, като универсалният корпус на уреда е подходящ както за стенен вътрешен, така и за
частично-външен или външен монтаж. Климатиците не
изискват почти никаква поддръжка, а подмяната на
филтъра става бързо и без да са необходими инструменти.

Ритал

Новата серия климатични
камери с двойна рекуперация от
Тангра осигурява гарантирано
енергоспестяване
Стремежът да бъдем сред иноваторите в бранша и
да предоставим на нашите партньори все по-качествени
и високоефективни решения е водещ за нас. Това доведе до разработването и внедряването на нова серия
климатични камери с двойна рекуперация, при които
въздухът се обработва първо в пластинчат или ротационен топлообменник, а след това се допълнително чрез
термопомпен модул. Това е серията климатични камери
– AHU DEX S/M ( plug & play solution).
Цените на първичните енергоизточниците продължават да се повишават. Инвестициите в енергийна ефективност в последните години бяха насочени основно в
изолиране на сгради и подобряване на дограми, за да се
намалят загубите към околната среда и така превърнахме сградите в „термоси“. Без пресен/свеж въздух животът в тези „термоси“ е немислим.
Търсейки по-висока ефективност, а същевременно и
доставяйки охладен през лятото или затоплен през
зимата пресен въздух, ние създадохме новата серия
климатични камери с термопомпен модул TANGRA AHU
– DEX S/M. Този тип климатични камери с двойна рекуперация предлагат решение с вграден пластинчат ре-
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куператор или ротационно-регенеративен топлообменник, последван от термопомпен модул, който позволява
охлаждане или отопление.
Цялата гама от решения, които предлагаме, са готови за вграждане и не се изискват допълнително подвързване към източник за отопление или охлаждане на
пресния въздух. Всичко е включено в климатичната камера, фабрично изпитано и надеждно. За нашите партньори остава само да транспортират, инсталират и
въведат в експлоатация системата.
Традиционно, инсталирането на вентилационни и
климатични системи включва климатична камера за
доставяне на пресен и изхвърляне на замърсения въздух,
инсталиране и подвързване на климатичен агрегат (например чилър или термопомпа), който да се грижи за
охлаждането на пресния въздух, както и котел, който
да осигури затоплянето на пресния въздух. Всичко това
включва множество работни часове, на проектант,
който да проектира инсталациите, на инсталатор, който да закара, монтира и подвърже тръбно и електрически всичките тези системи. Накрая, но не и по значение, пускането в експлоатация на три различни продукта отнема още време на хората, ангажирани с автоматиката.
Климатичните камери с термопомпен модул TANGRA
AHU DEX M/S се доставят на модули за по-лесно транс-
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портиране и монтаж на обекта. След монтаж TANGRA
AHU DEX M се подвързва електрически и е готова за
експлоатация. При TANGRA AHU DEX S се подвързва и
тръбна връзка с външното тяло, след което отново се
пристъпва към пуск и настройка за експлоатация. Допълнителни връзки, нито електрически, нито тръбни, не
са необходими. Системата е заводски тествана и единственото необходимо условие е тя да се пусне в експлоатация от оторизиран инсталатор. Това спестява
време, усилия и най-вече финанси.
Предимствата на по-ниската консумация на енергия
от двустепенната рекуперативна климатична камера
водят до незабавни спестявания в годишните разходи и
намаляване влиянието върху околната среда.

Иван Армянов,
управител „Търговски отдел“, Тангра – АВ
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Intersolar Europe
2015
И

зложението Intersolar Europe
се провежда всяка година на територията на Мюнхенския панаир. Това
е водещият изложбен форум за соларната индустрия и свързаните с нея
браншове. През 2014 г. в събитието
взеха участие общо 1082 компании
и 42 380 посетители от цял свят.
Изложението поставя фокус върху
фотоволтаиката, PV технологиите
за производство на електричество,
системите за съхранение на енергия,
отоплението с възобновяеми източници и др. От основаването си до
днес Intersolar Europe се е превърнал
в най-важната индустриална платформа за производители, доставчици на продукти, системи и услуги,
дистрибутори и подизпълнители в
соларния сектор.
Паралелната конференция Intersolar Europe Conference всяка година
дава възможност за широка дискусия
върху водещите теми от изложението. В рамките на миналогодишното издание в нея се включиха над
1000 участници и повече от 200
лектори, които обсъдиха най-актуалните въпроси в индустрията и
акцентираха върху някои от водещите технологии и разработки на па-
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зара, както и върху съвременното
развитие на законодателната рамка в областта.
През настоящата година, за втори път паралелно с Intersolar Europe,
се провежда международният изложбен форум за батерии, системи за
съхранение на енергия и иновации ees
Europe. Той обхваща всички технологии и решения в областта на системите за съхранение на енергия.
По време на Intersolar Europe и ees
Europe организаторите от Messe
Muenchen връчват наградите Intersolar Award и ЕЕS Award. Intersolar Award
отличава разработки в областта на
фотоволтаичните технологии и соларните проекти, а ЕЕS Award - в
областта на технологиите за съхранение на електроенергия. Официалната церемония по награждаването на
най-иновативните технологии в соларната индустрия е на 10 юни. Тази
година наградата Intersolar Award се
присъжда за осми път.
Сред проектите на финалистите
за Intersolar Award в категорията за
фотоволтаика са: инвертор с ефективност 98,3%, технология за намаляване на загубите на електроенергия в модулите, 8 kW 3-фазен стринг
инвертор с компоненти от силициев карбид и др.

Мултимегаватови PV
централи
Интересът на бизнеса и индустрията към фотоволтаичните мегацентрали постоянно нараства и
това определя централното им място в тематиката на изложението.
Все по-масова тенденция е конструирането на големи фотоволтаични
централи с дву- и трицифрена стойност на мощността в мегавати
както на нови, така и на развити
соларни пазари. Сред многото примери за подобни проекти са 550мегаватовата централа Topaz Solar
в САЩ, която е сред най-големите
PV централи в света; стартиралият в края на миналата година проект за инсталация с мощност 300
MW край Бордо, Франция; проектът
TuNu за 2 GW фотоволтаична централа в Тунис, която ще бъде свързана с европейската електрическа
мрежа и много други.

Хибридни системи за
производство на енергия
Броят на използваните по света
хибридни системи постоянно нараства. В сегмента се налагат различни новаторски технологии, като комбинирани PV/вятърни системи, както и PV/ВЕЦ централи, които значи-
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ларни контейнери с фотоволтаични
модули и системи за съхранение на
енергия с цел намаляване на използването на изкопаеми горива.

Иновативни off-grid
технологии

телно намаляват експлоатационните разходи и влиянието върху околната среда. Основната концепция е
базирана на използването на обща
инфраструктура за 2 или повече
възобновяеми източника на енергия.
Традиционните дизелови генератори, които масово се използват по
света, сега все по-често се предлагат на пазара, допълнени с фотоволтаични панели. Постепенно се разширяват не само техните функции,
но и приложните им области. Хибридните фотоволтаично-дизелови системи вече са в състояние да осигуряват разходно ефективни алтернативи дори за домакинствата и
търговските обекти. В най-отчетлива степен те носят икономически и екологични ползи за големите
индустриални потребители, ситуирани в отдалечени райони.
В зоните без достъп до електроснабдителна мрежа този тип решения
постепенно заместват технологиите за производство на енергия от
изкопаеми горива. Въпреки падащите
цени на петрола глобалното търсене на фотоволтаични мощности нараства. Основната причина, която
отчитат експертите в бранша, е
фактът, че PV модулите сега са със
75% по-евтини от наличните на пазара продукти преди шест години.
Актуален доклад на Международната агенция за възобновяема енергия
IREA сочи, че в много региони по света PV електричеството може да
бъде произвеждано на същата цена
като енергията от фосилни горива.
Хибридните PV/дизелови системи
имат потенциала напълно да изместят дизеловите генератори, особено в отдалечените райони. В Боливия
в момента се строи най-голямата в
света PV/дизелова хибридна електроцентрала с литиево-йонна система
за съхранение на енергията. Немската армия пък е избрала мобилни со34

Изложителите на Intersolar Europe
2015 представят решения в целия
спектър на off-grid технологиите – от
битови соларни системи, през хибридни инсталации, до системи за управление и съхранение на енергията за
локални мрежи. Изложението поставя специален фокус върху разрастващия се пазар на off-grid и хибридни
системи, като им осигурява самостоятелно поле за изява на територията на изложбения комплекс.
В рамките на Intersolar, на специално инициирания BSW Off-Grid Power
Forum на 11 и 12 юни, представят и
новата Off-Grid платформа, организирана от немската асоциация на соларната индустрия BSW-Solar, алианса за електрификация на селските
райони ARE и Intersolar Europe. Част
от съпътстващата програма на
форума е конференция на института
за технологичен трансфер OTTI, озаглавена „Малки PV приложения за електрификация на селски райони и
търговски обекти“. Тя се провежда
в международния конгресен център в
Мюнхен на 9 и 10 юни и предоставя
платформа за дискусия на пазарите,
приложенията и производителите в
сегмента off-grid фотоволтаични
системи. Събитието акцентира
върху възможностите за електрификация на селските райони, осигурявани от битовите фотоволтаични системи, както и за доставка на електроенергия до публични институции,
индустриални предприятия и инфраструктурни обекти в отдалечени от
електропреносната мрежа региони.
Заедно с най-иновативните концепции за PV продукти, като соларни
лампи и зарядни за мобилни устройства, форумът представя и финансовите и политически аспекти на offgrid фотоволтаичните системи на
различните пазари.

Автономни
фотоволтаични системи
Възможностите за използване на
локални фотоволтаични инсталации
като основен енергиен източник
стават все по-популярни сред соб-

ствениците на жилища и крайните
потребители. В рамките на Intersolar
Europe и ees Europe изложителите
представят много нови продукти и
технологии в тази област.
Преференциалните цени за
слънчева енергия постоянно намаляват. С течение на времето инсталирането на фотоволтаични системи става едно от най-изгодните
решения за локално потребление.
Драстичният спад в цените на фотоволтаичните модули също значително допринася за превръщането на
автономните системи в привлекателен избор за частните консуматори и компаниите.
Монтажът на фотоволтаични
модули на покрива обаче е едва
първата стъпка към постигането на
независимо енергоснабдяване. Пълният потенциал на една такава система може да бъде оползотворен посредством добавянето на допълнителни решения за интелигентно
производство на енергия. Всеки проект за автономна локална инсталация би трябвало да обхваща всички
необходими компоненти на системата. Това включва и подходящи решения за съхранение на енергия, които
да снабдяват обекта с електричество и при отсъствие на слънцегреене, например през нощта или при
облачно време. Такива системи позволяват на собствениците да постигнат пълна независимост от
електроснабдителната мрежа.
Термопомпите, които типично
използват геотермална енергия или
топлина от околната среда за отопление и производство на битова
гореща вода за жилищните обекти,
също могат да бъдат комбинирани
с фотоволтаични панели. Част от
енергията, необходима за задвижване на термопомпения агрегат, може
да бъде доставяна от PV системата, която в същото време би могла
да бъде използвана за зареждане на
електромобил, например.
Съвременните достижения в контролните инженерни решения дават
на потребителите възможност за
управление на различни енергийни
източници и консуматори, като в
допълнение им позволяват да базират
на тази възможност цялостни концепции за интелигентни домове. Ако
произвежданата от инсталацията
енергия не се изразходва напълно от
брой 3/2015
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локалните консуматори или се генерират големи излишъци, електричеството може да бъде продавано директно на крайни потребители или
към разпределителните дружества.

Системи за съхранение
на енергия
Техническите достижения в областта и нарастващото търсене на
слънчева енергия са двигател за
бурното развитие на пазара на системи за съхранение на енергия, което води до спад в цените на тези
решения. Според актуално проучване на немската асоциация на соларната индустрия BSW-Solar и
Intersolar/ees Europe, технологиите за
съхранение на енергия са значително по-евтини днес отколкото през
2013 и първата половина на 2014 г.
Цената на оловно-киселинните батерии е спаднала с 26,7%, а на литиевите – с 21,9%. Така системите за
съхранение постепенно се превръщат в масова технология, която
може да се окаже и ключът към едно
от най-големите предизвикателства в съвременната енергетика –
максимално оползотворяване на
възобновяемата енергия.
Батериите увеличават количеството локално потребявана енергия и намаляват натоварването на
комуналната електроенергийна мрежа. По данни от проучването над 15
хиляди германски домакинства вече
използват такива системи или се
възползват от предимствата им.
Технологията за съхранение позволява на домакинствата да покриват
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значителен дял от енергийните си
нужди посредством собствени фотоволтаични инсталации, дори през
нощта, което им осигурява независимост от нарастващите цени на
електричеството.

Интелигентно
управление на енергията
На пазара са достъпни все повече интелигентни решения в подкрепа на постоянно нарастващия дял на
соларната енергия в енергийния
микс. Гамата обхваща продукти и
системи както за потребителите,
така и за електроснабдителната
инфраструктура. Системи за енергиен мениджмънт все по-масово се
използват и в домакинствата, за да
управляват търсенето и консумацията, да реализират максимални икономии и да поддържат разходите за
електричество ниски.
Компаниите във фотоволтаичната индустрия, производителите на
домакински електроуреди и енергийните доставчици разработват интелигентни мрежови решения, които да улеснят и оптимизират локалното производство на енергия. Производителите на инвертори и компаниите в областта на сградните
услуги предлагат все по-усъвършенствани цялостни системи за енергиен мениджмънт, комбиниращи фотоволтаични модули, системи за
съхранение на енергия и термопомпи, които увеличават локално потребената енергия, повишават ефективността и намаляват разходите.

Големите PV инсталации с висока
мощност вече типично включват
системи за контрол и мониторинг. В
допълнение към гарантирането на
регулирано, стабилно и устойчиво
електроснабдяване (без нежелани
прекъсвания на подаването към мрежите СН и ВН), тези решения улесняват интеграцията на системни компоненти (инвертори, батерии и др.)
и улесняват взаимодействието помежду им. Софтуерните платформи
за мониторинг са базирани до голяма
степен на интерфейсните технологии при SCADA системите, които са
се утвърдили като успешни решения
за процесен контрол в енергетиката.

Инвестициите в PV
централи
Новите модели за финансиране и
бизнес са един от акцентите на
съпътстващата конференция (Intersolar Europe Conference), която се
провежда от 9 до 10 юни. В рамките
на конференцията експерти обсъждат различни теми, свързани със
сектора, като например как местните доставчици на електроенергия
могат да работят с разработчиците на проекти и финансови институции, за да реализират фотоволтаични проекти. Конференцията представя и подробен поглед върху отделните пазари, с акцент върху новите
регулаторни рамки в европейските
държави, както и възможностите,
които се откриват с увеличаване на
консумацията на електроенергия в
азиатските страни.
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Предлагаме широка гама от
хибридни соларни решения за
дома, бизнеса и
предприятията
инж. Марин Маринов,
управител на Апекс Солар,
пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Маринов, бихте ли представили себе
си и фирмата, която представлявате?
Управител съм на Апекс Солар – инженерингова компания, приемник на наложилата се от 1993 г. в областта на
проектирането, изграждането и поддръжката на слънчеви
отоплителни и фотоволтаични (PV) системи фирма Апекс
ММ. Интересът ми към технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия датира от 1988 г. Това бе
годината, в която започнах да разработвам първата си
дипломна работа по специалността „Микроелектроника
и технологии в микроелектронното производство“ във
ВМЕИ (сега ТУ), гр. София. Дипломната ми разработка бе
фокусирана именно върху фотоволтаична клетка на базата на силициева подложка. След дипломирането си
основах фирма Апекс и реализирах първия си проект. Той
се състоеше в система за топла вода със слънчев колектор и помпа, захранвана от фотоволтаичен модул.
На пазара сте вече повече от две десетилетия.
Върху какви системи и приложения фокусирате
дейността си днес?
От основаването си до 2006 г. фирмата ни се занимаваше предимно със слънчеви системи за отопление.
По разбираеми причини фотоволтаичните ни проекти
бяха свързани само с автономни захранвания на отдалечени от мрежата обекти. След въвеждане на преференциалните тарифи през 2007 г. фокусът на дейността
ни естествено се концентрира върху мрежовите фотоволтаични централи.
Кои са акцентите в портфолиото решения, които
предлагате? Какви са предимствата и приложните им области?
Въвеждането на ограничения за фотоволтаичните
централи преди две години, съчетано с растящите цени
на електроенергията, накара все повече потребители
да търсят решения за спестяване от сметките си за
ток. Апекс Солар веднага реагира с перфектни решения,
които позволяват на собствениците на домове, малък
бизнес и предприятия да извличат максимума от фотоволтаичните си системи. Днес фирма Апекс Солар предлага широка гама от хибридни соларни решения за соб36

ствена консумация – от малки системи за резервно
захранване с оловно-киселинни акумулатори до най-съвременните решения с литиево-йонни батерии.
На какви съвременни технологии се базират инженерните решения, които фирма Апекс Солар
изпълнява?
В основата на инженерните ни решения е новаторският APEX SOLAR инвертор с вградени зарядни устройства. Той представлява интелигентна интегрирана система, която управлява ефективно генерираната от
слънцето енергия и съхранява излишната в акумулатори
за по-късна употреба. Инверторите APEX SOLAR са подходящи както за собствена консумация на инсталации,
свързани в мрежата, така и за захранване на неелектрифицирани обекти. Интересното в дизайна му е, че има
вградени два контролера. Единият е за зареждане на
акумулаторните батерии от мрежата или генератор, а
вторият – за зареждане от фотоволтаични панели.
В каква посока планирате бъдещото си развитие
на българския пазар?
В момента се намираме в напреднал етап на договаряне с един от водещите разработчици и производители в сектора на електромобилната индустрия, Tesla
Motors. На този етап ще спомена, че става дума за
новите им разработки в областта на системите за
съхранение на енергия. Считаме, че развитието в тази
област, заедно с интелигентните електропреносни
мрежи, е бъдещето на слънчевата енергетика.
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Производство на
енергия
от хранителни
отпадъци
С

ъгласно Директива 2008/98/EО "биоотпадъци" са
биоразградимите отпадъци от парковете и градините,
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,
ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. В
тази категория не попадат отпадъците от горското и
селското стопанство, естествени торове, утайки от
отпадъчни води и други. Биоотпадъците се подразделят
на зелени и хранителни отпадъци.
Хранителните отпадъци представляват сериозен дял
от обема на твърдите битови отпадъци, изхвърляни традиционно на сметищата. Те са до голяма степен все още
неизползван ресурс със сериозен потенциал за производство на енергия. С развитието на съвременните технологии за оползотворяване на растителни и животински остатъци от домакинствата и индустрията хранителните отпадъци биха могли да се превърнат в един
от основните източници на топлина, гориво и електричество за много предприятия и региони и в един от
основните ресурси на кръговата икономика в съвременните общества и производства. Ето защо се търсят
все по-ефективни, устойчиви и екологосъобразни методи за обработването и оползотворяването им.

количества отпадъчни води от производствените и
преработващи процеси, съдържащи органична материя.
В ХВП не само производството на отпадъци е неизбежно, но и количеството и видът им са постоянни при
запазването на дадено константно качество на крайния продукт.
Същевременно осигуряването на устойчив и (повъзможност) възобновяем енергиен източник става

"Waste-to-energy" концепции
Отпадъците от хранително-вкусовата индустрия се
състоят главно от органични остатъци от преработката на сурови растителни и животински продукти, а
видът, количеството и качеството им зависят пряко
от изходните суровини и крайните продукти, както и
от производствените методи. Обикновено се изхвърлят
големи количества обелки от плодове и зеленчуци, мазнини (растителни или животински), сухо вещество от
преработката на плодове при производството на сокове, нектари и др., отпадъци от кланици, както и големи
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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критично за съвременните енергийно интензивни процесни индустрии,
включително хранително-вкусовата
промишленост. Ето защо все почесто се разработват и внедряват
т. н. „waste-to-energy“ концепции (за
превръщане на отпадъците в енергия), които да донесат ползи за
предприятията в икономически, социален и екологичен аспект. Управлението на отпадъците се превръща в съществен елемент на
енергийния мениджмънт в ХВП, която е силно зависима от използването на енергия за термична преработка, машинна обработка,
транспортиране, охлаждане и
съхранение на продуктите.

38

Ползи от производство
на енергия от
хранителни отпадъци
Превръщането на хранителните
отпадъци, изхвърляни на сметищата, в енергия би могло значително
да намали вредните емисии на метан, отделяни в атмосферата. Сред
негативите и рисковете за населението, свързани с хранителните
отпадъци, са опасностите от разпространение на зарази, вредители,
неприятната миризма и др. Извозването и депонирането на биологични отпадъци обикновено представлява значителен разход за предприятията и води до допълнителни
разходи за обществата, като не

носи никакви ползи в замяна. Чрез
превръщането на биоотпадъците в
енергия, например чрез анаеробно
разлагане, се получават два използваеми продукта. Единият е газ,
който може да се използва на място за покриване на част от енергийните потребности на обекта или
предприятието или подаван към
електропреносната мрежа, а другият – твърдо вещество (биотор).
Торта може да бъде продавана на
фермерите и агропроизводителите
или използвана в собствен затворен
производствен цикъл.
С нарастването на цените на
енергията в глобален мащаб първоначалната инвестиция в закупуването на съоръжения за производство
на енергия от хранителни отпадъци
става все по-пренебрежима на фона
на ползите за притежателите в
дългосрочен план и възможностите
за бърза възвръщаемост на вложенията благодарение на прилагането
на високоефективни методи. Ето
защо във все повече преработвателни предприятия от ХВП, както и в
градски пречиствателни станции за
отпадъчни води, се внедряват инсталации за производство на енергия от хранителните отпадъци и
утайките, съдържащи органична
материя. Така се покриват голяма
част от собствените енергийни
нужди, намалява се въглеродният
отпечатък и се намаляват общите
производствени или оперативни
разходи.
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Енергийни характеристики на
хранителните отпадъци
Хранителните отпадъци представляват около една
пета от общото количество изхвърляни на сметищата
твърди отпадъци. Десетки милиони тонове биоразградими отпадъци се депонират всяка година, като от тях
се оползотворяват по-малко от 3% (според глобално
изследване на щатската агенция EBMUD), главно чрез
компостиране.
Сред стимулите за превръщане на хранителните
отпадъци в енергия са заложените в много национални
законодателства цели за оползотворяване на този ресурс. Хранителните отпадъци се отделят в програмите по сепариране и рециклиране на смесени твърди
битови отпадъци и изискват допълнителни процеси и
съоръжения за оползотворяване. Сред предимствата им
е фактът, че са лесно разградими и се отличават с повисока степен на разлагане (86-90%) от останалите
биоразградими отпадъци (например отпадъците от
горското и селското стопанство).
Една от основните причини за прилагане на методи
за оползотворяване на хранителните отпадъци (включително от ХВП) е производството на електричество
и топлина за технологични нужди като краен продукт.
В допълнение, оползотворяването на хранителни отпадъци включва възможности за производство на енергия от
възобновяем източник с висок енергиен потенциал.
Според проучването на EBMUD този потенциал е три
пъти по-голям в сравнение с други биоотпадъци по показател количество произведен метан (основен компонент на биогаза). От тон хранителни отпадъци могат
да бъдат произведени над 370 куб. м газ, докато от други
твърди биоразградими отпадъци (например някои растителни отпадъци от селското стопанство) се произвеждат около 120 куб. м газ на тон, а от животинска
тор – едва 25 м3 от тон.

Предизвикателства и алтернативи
Оползотворяването на обемите хранителни отпадъци и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост
(ХВП) e предизвикателство поради недостатъчната им
биологична стабилност, потенциално патогенна природа, потенциал за бързо автоокисление и високо ниво на
ензимна активност. Допълнителни особености са хетерогенният им състав, високо влагосъдържание и сравнително ниска енергийна стойност (в сравнение с изкопаемите горива например). Това до голяма степен възпрепятства проектирането и реализацията на масови
мащабни индустриални процеси и съоръжения за производство на енергия от хранителни отпадъци. Налице са
обаче широка гама от методи и технологии за превръщането им в енергия, които позволяват избор на най-подходящото решение спрямо конкретното приложение и
наличния ресурс и извличането на най-голяма полза за
съответния обект, предприятие или индустрия. Сред тях
са биологични и биохимични методи (аеробно, анаеробно разлагане или ферментация), термични и термохимични процеси (изгаряне, пиролиза, газификация, хидротермално окисление и др.).
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Методи за производство
на енергия от
хранителни отпадъци
Сред най-разпространените методи е директното изгаряне или
инсинерация на отпадъците без
предварителна обработка. Методът
е подходящ за хетерогенни маси
хранителни отпадъци и чрез него се
произвежда енергия за готвене,
отопление или технологични нужди
(например за загряването на парни
генератори). Тази технология може
да бъде използвана както в малък
мащаб за домакински и търговски
цели, така и в големи промишлени
съоръжения. Вариант на директното
изгаряне е пиролизата, при която
процесът протича в отсъствието
на кислород.
Чрез термохимично преобразуване на хранителни отпадъци типично се произвеждат рафинирани горива, които могат да бъдат използвани за разнородни цели. Приложим за
хранителни отпадъци, но технически по-подходящ за чиста биомаса
(например дървесни отпадъци) процес е газификацията, която представлява частично изгаряне на отпадъците за производството на
синтетичен газ с по-ниска отоплителна стойност от тази на природния газ.
Традиционно чрез ферментация на
въглехидратите в плодове и озахарени зърнени храни се получава етанол; чрез естерификация се преработват растително олио, животински мазнини (мас, лой и др.) и други
масла от растителен и животински произход за получаване на биодизел.
Сред все по-разпространените
40

методи за производство на енергия
от биоразградими отпадъци е анаеробното разлагане в биореактори.

широко използваните синтетични
торове, деривати на изкопни горива.

Анаеробно разлагане на
хранителни отпадъци

Особености на
технологията

Анаеробното разлагане (ферментация) представлява процес, при
който под въздействието на специфични микроорганизми (бактерии)
органичната материя се разгражда
в анаеробни условия (отсъствие на
кислород). Това е естествен процес,
който се среща на много места в
природата – на дъното на водни
басейни, в организма на преживните
животни, в почвите и др. Освен за
превръщане на хранителни отпадъци в енергия в контролирана среда,
методът е подходящ и за преработка на други органични отпадъци,
животинска тор, шламове/утайки от
ПСОВ, растителни остатъци и др.
Процесът протича в четири фази:
хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза.
Двата основни вторични продукта на анаеробното разлагане са газ
и твърдо вещество – биогаз и биотор. Газът е естественият страничен продукт от микробния метаболизъм, а торта е изходен продукт
от биореакторите за преработка
на биоразградими отпадъци. Биогазът се състои от метан (60-80%)
и въглероден диоксид, които се разделят в инсталацията. Други отпадъчни (неизползваеми) продукти
от процеса на практика няма. Биогазът може да бъде директно изгарян за готвене или отопление, както и използван (след пречистване
от въглеродния диоксид) като заместител на природния газ за производство на електричество за различни технологични нужди, за зареждане на превозни средства с газови двигатели, в когенерационни
инсталации за комбинирано производство на топлина и електричество или подаван към газоснабдителна мрежа.
Всички хранителни вещества,
които се съдържат в изходната суровина, остават в торта. При процеса на преработка тези вещества
се минерализират и привеждат в
удобна форма, за да бъдат използвани като естествен заместител на

За да бъде произвеждана енергия
от хранителни отпадъци чрез анаеробно разлагане, са необходими основно анаеробен реактор и изходна
суровина. В зависимост от конфигурацията на инсталацията и етапите й, разбира се, може да е необходим външен енергиен източник за
спомагателни дейности като
транспортиране, смесване и изпомпване на суровината, но използването за тези цели количество енергия е пренебрежимо на фона на произведеното. Процесът е подходящ
не само за растителни остатъци,
но и за месо, мазнини, кости и други кланични отпадъци. Костите
изпълняват ролята на pH буфер в
инсталацията и осигуряват съдържание на калций в произведената
тор.
Поради силно хетерогенния характер на хранителните отпадъци количеството биогаз, който може да
бъде произведен от изходната суровина, зависи от състава и влагосъдържанието й. Типично от отпадъци с по-ниско съдържание на влага
може да бъде произведен повече
биогаз. Същото важи и за отпадъци,
съдържащи повече мазнини и протеини отколкото целулоза и въглехидрати.
Хранителните отпадъци, в зависимост от източника си, могат да
постъпят за преработка в различен
вид – смесени хранителни отпадъци
без други отпадъчни материали; хранителни отпадъци с опаковки, пластмасови чинийки, чаши или прибори;
смесени отпадъци от домакинства,
заведения или предприятия с много
малко хранителни остатъци по тях
и др. Последният вид не е приемлив
за производство на енергия чрез анаеробно разлагане. Колкото по-малък
е размерът на частиците органична
материя в биореактора, толкова полесно се осъществява процесът. Ето
защо обикновено суровината се подлага на предварително механично
третиране (сортиране, сепариране,
раздробяване и др.).
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Радиоекологичен
мониторинг в АЕЦ
"Козлодуй"
С

ъстоянието на околната среда на АЕЦ „Козлодуй“ е обект на подробни и систематични изследвания
още от пуска на първи блок през
1974 г. Основната цел на радиоекологичния мониторинг е да даде обективна и детайлна оценка на радиационния статус в 100-километровата зона, в т. ч. локализиране на евентуално въздействие от експлоатацията на атомната централа върху
обектите на околната среда и населението в района.
Ведомственият радиоекологичен
мониторинг в българския участък на
100-километровата зона на АЕЦ се
изпълнява от отдел „Радиоекологичен мониторинг“ към управление
„Безопасност“, съгласно одобрени
от компетентните органи в страната дългосрочни програми за мониторинг, съответстващи на международните препоръки в областта,
включително на чл. 35 от договора
ЕВРАТОМ.
Изпълнението на програмите за
мониторинг е обект на държавен
надзор от страна на Агенцията за
ядрено регулиране. Паралелен независим радиоекологичен мониторинг
на околната среда се извършва от
Изпълнителната агенция по околна
среда към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и от
Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРР З)
към Министерството на здравеопазването (МЗ).
За постигането на тази цел се
използват редица принципи на консервативния мониторинг: пробовзе-
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мане в най-неблагоприятни местоположения, използване на реперни локации (където се очаква минимално
влияние от централата), изследване на характерни за региона храни и
фуражни култури, измерване с високочувствителна и ултранискофонова апаратура, осигуряваща изключително ниски (фонови) граници на
детектиране, и т. н.

Структура, обхват и
обем на контрола
За локализиране и оценка на евентуалното въздействие на АЕЦ „Козлодуй“ върху околната среда около
централата са обособени две зони
на контрол с различни радиуси: Зона
за превантивни защитни мерки –
ЗПЗМ (с условен радиус 2 км), и Наблюдавана зона – НЗ (с условен радиус 30 км). За сравнение на резултатите се извършват пробовземане и измервания в реперни постове
до 100 км около АЕЦ, където не се
очаква влияние от експлоатацията
на централата.
В Наблюдаваната зона са установени общо 36 контролни поста за
сухоземната екосистема и 7 поста
за водната екосистема, в които се
осъществяват пробовземане за лабораторен анализ и измервания на
активността на техногенни радионуклиди в пробите. Анализират се
проби от въздух, почва, растителност, води, дънни утайки и др., като
се измерва и радиационният гамафон с преносими дозиметрични прибори и термолуминесцентни дозиметри. Извън посочените пунктове
се анализират проби от питейна
вода, мляко, риба, селскостопански

зърнено-житни и фуражни култури
от района.
Обект на радиоекологичен мониторинг е и територията на самата
промишлена площадка (с контролирани параметри: радиационeн гамафон, подземни води, въздух, атмосферни отложения, растителност и
почва), както и радиоактивните
емисии от централата в атмосферата и в река Дунав. Ежегодно се
изследват над 2000 проби от околната среда и промишлената площадка, като броят на проведените анализи надхвърля 5000.
Радиоекологичният мониторинг
включва:
Систематичен лабораторен радиационен контрол на основните
компоненти на околната среда - за
целта се използват стандартизирани и утвърдени в практиката радиоаналитични измервателни методи,
като гама-спектрометрия, течносцинтилационна спектрометрия
(тритий, въглерод-14, радиостронций и др.), алфа-спектрометрия на актинидните елементи (плутоний,
америций, уран и др.), нискофонова радиометрия на обща алфа- и обща
бета-активност. За редица радиоактивни изотопи директното им измерване не е възможно, поради което се провежда предварителното им
радиохимично изолиране, което обикновено е комбинация от утаителни,
екстракционни и/или хроматографски процедури.
Голяма част от използваните
радиохимични процедури (за определяне на радиостронций, радио-цезий,
уран, въглерод-14 и др.) са разработени в лабораториите на отдела и
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се характеризират с много ниска
себестойност, съчетана с висока
ефективност по отношение на степените на очистване.
Пресмятане на допълнителното
дозово натоварване за населението в 30-километровата зона в резултат от експлоатацията на АЕЦ
„Козлодуй“ - използват се моделноматематически методи на оценка,
базирани на приетата от Европейската комисия методология CREAM
и адаптирани към конкретните географски, метеорологични и хидроложки характеристики на района. В
моделите се използват входни данни на реалните изхвърляния в околната среда, метеорологични, демографски и статистически данни за потребление на въздух, вода и основни
хранителни продукти с местен произход. Резултатите се верифицират
ежегодно с данни на НЦРР З и се
докладват в ЕВРАТОМ.
Непрекъснат автоматизиран
контрол на гама-фона в населени
места от Наблюдаваната зона на
АЕЦ „Козлодуй“ - от 2009 г. е изградена автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) на населени места от
30-километровата Наблюдавана зона
на централата. АИСРМ има за цел да
осигури ефективен радиоекологичен
мониторинг на населените места и
прилежащите площи при нормална
експлоатация и радиационни аварии
в съответствие с изискванията на
нормативната база. Системата
включва общо 13 броя локални измервателни станции в населените места от 30-километровата зона на
АЕЦ – Козлодуй, Хърлец, Гложене,
Бутан, Мизия, Оряхово, Селановци,
Търнава, Хайредин, Михайлово,
Вълчедръм, Златия и Станево, както и реперна станция в Лом. В тези
градове и села на публично място са
инсталирани локални информационни табла за уведомяване на обществеността чрез визуализация на
радиационния гама-фон.
Данните се предават в реално
време до централния сървър за управление на системата в АЕЦ, където
се обработват и архивират. Директен on-line достъп до тази информация има и Изпълнителната агенция
по околна среда към МОСВ. Там данните се визуализират паралелно с
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тези от националната система,
която е интегрирана с Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP).
Мобилна лаборатория за аварийни ситуации - във връзка с отговорностите по Аварийния план на АЕЦ
„Козлодуй“ отдел „РМ“ разполага с
високопроходима мобилна лаборатория, оборудвана със специализирана
апаратура за експресни радиационни измервания, предназначена да
обезпечава полевите измервания на
радиационната обстановка при евентуални аварийни ситуации. Апаратурата на мобилната лаборатория
включва анализатор, гама-спектрометричен тракт със сцинтилационен детектор LaBr3, детектори за
измерване на мощност на дозата (на
място и в движение), преносими програмируеми пробовземни устройства за аерозоли, за йод-131 и за
дъждовна вода.
Системите са с компютърно управление и резултатите се предават автоматично по безжична
връзка и се докладват по радиоканал
в Центъра за управление на авариите на атомната централа.
Радиационен контрол на промишлената площадка - изпълнява се
с цел предотвратяване на разпространението на радиоактивни вещества и замърсявания на и извън промишлената площадка чрез щателен
радиационен контрол на всички
транспортни средства и товари, напускащи територията на АЕЦ, както и при транспортиране на радиоактивни отпадъци, ядрено гориво, радиоактивни вещества и др. Извършва се мониторинг и контрол за
ненадвишаване на определените
граници на мощността на дозата в
помещения извън контролираната
зона, включително оборудването и
работните места в тях, както и на
територията на цялата промишлена площадка и на външни стени на
сгради. Изследва се повърхностното
замърсяване в определени точки на
контрол. Изготвят се гама-картограми за изследваните обекти.

Акредитация и
осигуряване на
качеството
От 2012 г. дейностите в обхвата на радиоекологичния мониторинг

на АЕЦ „Козлодуй“, изпълнявани в
лабораториите на отдел „РМ“, са
акредитирани по БДС EN ISO/IEC
17025 от Българската служба за
акредитация (БСА рег.№ 154 ЛИ).
Включени са пробоотбор и различни
видове измервания и анализи на проби от околната среда и от площадката на АЕЦ.
Качеството на анализите и на
докладваните резултати се осигурява на всички етапи чрез изпълнение
на различни програми за контрол.
Работоспособността на измервателната апаратура се проверява с
контролни тестове, липсата на
замърсявания на използваното оборудване – с „празни“ проби, възпроизводимостта – с „дублиращи“ проби, и точността – с участия в междулабораторни сравнения. За последните 20 години отдел „РМ“ участва
в над 60 международни сравнения,
организирани от Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ),
Световната здравна организация
(WHO), Германската служба за радиационна защита (BfS), Националната физична лаборатория на Великобритания (NPL) и др.

Публикуване на
резултатите от
радиоекологичния
мониторинг
Получаваните резултати при осъществяване на радиоекологичния
мониторинг на околната среда на
АЕЦ „Козлодуй“ се публикуват и разпространяват до контролните и
надзорни органи в страната (АЯР,
МОСВ и МЗ). Резултатите от мониторинга на емисиите в околната
среда и дозовото натоварване на
населението се предоставят и на
ЕВРАТОМ в Европейската комисия,
където се публикуват в доклади с
данни за всички ядрени централи в
Европейския съюз. Информацията за
радиоекологичния статус на района
на АЕЦ „Козлодуй“ е достъпна и за
широката общественост. Ежемесечно се изготвя бюлетин с актуална информация за нивата на радиоактивност в основни екологични
компоненти, който се разпространява до общините Козлодуй, Мизия и
Оряхово. Анализираните и обобщени
резултати за всяка година се публикуват в Годишния отчет на АЕЦ.
брой 3/2015
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Периодично резултатите от мониторинга се представят на научни
конференции и се публикуват в националния и международни специализирани списания. Желаещите могат да
се запознаят с дейността на отдел
„РМ“ по време на многобройни презентации, посещения и стажове в
лабораториите, извършващи радиационния контрол на околната среда,
които се организират съвместно с
Информационния център, Учебнотренировъчния център и с други
звена на АЕЦ „Козлодуй“. Провеждат
се демонстрации с реални измервания по време на ежегодно провежданите Дни на отворените врати.

Национално и
международно
сътрудничество
За верификация на резултатите
редовно се организират междуведомствени сравнителни изследвания в
30-километровата зона съвместно с
радиоаналитичните лаборатории
към МОСВ, МЗ и др., включващи пробовземания и измервания на основни екологични обекти от сухозем-
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ната и водната екосистема. Обменя се полезен практически опит чрез
семинари и посещения, периодично се
провеждат междуведомствени съвещания с обсъждане на резултатите
от проведения мониторинг и на използваните методи за анализ.
Вече 10 години отдел „Радиоекологичен мониторинг“ е член на международната мрежа „ALMERA“, която обединява над 130 радиоаналитични лаборатории от над 80 страни от цял свят, работещи в областта на измерванията на радиоактивност в околната среда. Мрежата е под егидата на МААЕ, като
оперативният обменна информация
и координирането на дейностите се
осъществяват от лабораторния
комплекс на Агенцията в Зайберсдорф (Австрия). Членството в
ALMERA е признание за компетентността на членуващите лаборатории и е условие за развитие и обмен
на добри лабораторни практики в
международен план. Основна цел на
мрежата е координация и оперативно уведомяване в случаи на трансгранични радиационни замърсявания.

Поддържането на надежден и високоефективен радиоекологичен
мониторинг доказва безопасността
на ядрените мощности. В България
е натрупан над 40-годишен безавариен експлоатационен опит в тази
сфера при осигурени най-високи
съвременни стандарти на безопасност, опазване на околната среда, на
здравето на персонала и на населението. Резултатите за радио-екологичния статус на района на АЕЦ
„Козлодуй“, събирани и анализирани
от самото начало на работата на
централата, показват, че през този
период няма отклонение на радиационните показатели над допустимите норми. В екологичните обекти от
100-километровата зона не е регистрирана техногенна активност,
породена от експлоатацията на АЕЦ
„Козлодуй“. Тези факти утвърждават
атомната енергетика като базова
генерираща мощност, осигуряваща
сигурни доставки на екологично чиста електроенергия.
Статията е реализирана
по материали на АЕЦ „Козлодуй“
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Индустриални
термопомпи част I
Т

ермопомпите са съоръжения с
широка приложна област в индустрията. Типично те се използват за
повишаване на температурата на
топлоносители на отпадна технологична топлина (обикновено въздух,
вода или работен флуид) до точка, в
която топлината става използваема за дадена цел, например отопление, изсушаване, загряване на вода
за технологични нужди или парогенерация. Внедряването на термопомпи в производствените и процесните предприятия способства за утилизирането на отработената топлина и може значително да намали
разходите за гориво, електричество
или производство на пара.
Индустриалните термопомпи,
подобно на използваните за жилищни и търговски ОВК приложения,
също позволяват работа в режим на
отопление и охлаждане, като се нуждаят от допълнителен външен енергиен източник – топлинен или меха-
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ничен, за да повишат или понижат
температурата на даден топлоносител. В типичните им индустриални приложения термопомпите работят в режим „отопление“. Основна
задача при проектирането и оразмеряването на индустриални термопомпени системи е ползите от решението да надхвърлят разходите за
обезпечаване на работата му.
С нарастването на екологичните
изисквания към индустрията, промишлените термопомпи се превръщат във все по-важна технология за намаляване използването на
горива, редуциране на въглеродните
емисии и подобряване на ефективността на производствените и процесните предприятия.

Принцип на работа
Индустриалните термопомпи използват отпадна топлина, която в
противен случай би била изхвърлена
в околната среда. Обикновено термопомпите преобразуват работа в
енергия за отопление или охлаждане

с много по-ниски разходи от отоплителните съоръжения на гориво. Сами
по себе си те не произвеждат топлина.
Термопомпите работят на термодинамичен принцип, познат като
цикъл на Карно, който описва в идеален случай процеса на преминаване
на топлинна енергия от нагревател
към охладител. Когато работи в
режим "охлаждане", работата на
термопомпата се описва като "обратен цикъл на Карно", при който посоката на трансфер на топлинна
енергия е обратна. На този принцип
работят хладилните системи, климатиците и други охладителни
съоръжения.
На практика работата на индустриалните термопомпи може да се
обясни и с по-познатия термодинамичен цикъл на Ранкин, който обяснява превръщането на топлина в
работа, например при парните турбини. При термопомпите посоката
е обърната - най-често те използват механична работа, за да произ-
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веждат топлинна енергия, чрез която повишават температурата на желания топлоносител.

Компресорни индустриални
термопомпи
В индустрията се използват различни типове термопомпи, но всички те изпълняват три базови функции:
получаване на топлинна енергия от източника на отработена топлина; повишаване на температурата на
топлоносителя на отработената топлина; подаване на
"използваемата" топлинна енергия към технологичните
агрегати, в които ще бъде утилизирана.
Най-широко приложими са термопомпите, използващи механична енергия, познати като компресорни. При
тях потокът отпадна топлина изпарява работния флуид на термопомпата при ниска температура и налягане. Компресорът повишава налягането на работния
флуид. В последствие флуидът се кондензира при висока
температура и налягане в кондензатора, като така
осигурява "полезна" топлина от топлоносителя с повишена температура, която може да бъде отведена към
желаното технологично съоръжение. В края на работния цикъл кондензираният флуид се отвежда обратно към
изпарителя.

Потенциал за енергоспестяване
Индустриалните термопомпи се внедряват с цел
намаляване на разходите за гориво, парогенерация или
отопление. Икономическата им ефективност може да
бъде прецизно измерена, само ако се вземат предвид
цените на алтернативните енергоносители и се изчислят реализираните икономии на енергия. В общия случай
работата им осигурява висок потенциал за енергоспестяване и значително намаляване на оперативните
разходи на предприятията.
Ключов параметър, влияещ върху възможностите за
енергоспестяване при индустриалните термопомпи, е
температурната разлика, която агрегатът е в състояние да реализира. Тя се измерва чрез разликата между
температурите в изпарителя и кондензатора. При подходящи условия термопомпата може да предложи високоефективна алтернатива на конвенционални технологични процеси като парогенерация, когато температурата на загретия топлоносител е достатъчно висока,
за да може той да замести парен котел или газов отоплител, например. Висок потенциал за енергоспестяване е налице в приложения, в които разходите за експлоатация на термопомпата са много по-ниски от стойността на спестената енергия или гориво. Важно условие
за икономическата ефективност на индустриалните
термопомпени агрегати е нетните оперативни спестявания (разликата в стойността на потенциално необходимата и реално заплатената електроенергия (или
гориво) и оперативните разходи) да са достатъчни, за
да възвърнат капиталовата инвестиция в закупуването и въвеждането в експлоатация на индустриалната
термопомпа в приемлив период (например от 2 до 5
години).
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Видове индустриални термопомпи
Механичните термопомпи със затворен цикъл използват механична компресия на работния флуид за постигането на температурна разлика. Работният флуид
обикновено е конвенционален охладителен агент (фреон). Повечето широко разпространени механични задвижващи системи, като електродвигатели, парни турбини,
двигатели с вътрешно горене и газови турбини, са
подходящи за задвижване на индустриални термопомпени
агрегати.
Механичните парокомпресорни термопомпи (MVC) с
отворен цикъл използват механичен компресор за повишаване на налягането на отпадна технологична пара.
Типично използван в такива системи работен флуид е
водата. MVC помпите се считат за системи с отворен
цикъл, тъй като на практика работният флуид е технологичната пара. Задвижващата система тук отново е
от конвенционален тип.
Термокомпресорните термопомпи с отворен цикъл
използват енергията на движеща се водна пара с високо налягане за повишаване на налягането на отпадна
технологична пара посредством струен кондензатор.
Подобно на MVC термопомпите, този тип агрегати също
се класифицират като системи с отворен цикъл поради
характера на работния флуид - водна пара под налягане.
Темата продължава в следващ брой на списанието.

Статията е изготвена със съдействието на
инж. Кръстин Йорданов, Технически университет – Варна.
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Газорегулаторни
табла
Г

азорегулаторните табла (ГРТ)
се проектират и изработват в зависимост от конкретните изисквания на инвестиционния проект и техническото задание. За битовите потребители обикновено те са типови, докато за промишлените те се
изготвят в съответствие с конкретните цели.
ГРТ се окомплектоват с филтър,
регулатор на налягане, предпазни
клапани, манометри, изпускателни
клапани (ПИК), кранове и при необходимост измервателен възел. При
проектиране на по-големи ГРТ с поголяма консумация на газ е добре на
филтъра да бъде монтиран диференциален манометър, по който да се
следи падът на налягане и да се
определи степента на неговата
замърсеност. При загуби на налягане, достигащи максимално допустимите, филтърната касета се почиства или заменя с нова.
Газ с начално налягане през главен спирателен кран 1 (фиг. 1) постъпва в ГРП. След филтъра 4 газът
преминава през отсекател 6 и постъпва в регулатора 7. Регулаторът понижава налягането до необходимото и го поддържа независимо от разхода на газ. Регулаторът на налягане и отсекателя,
чрез импулсна система от тръбопроводи, съединени с газопровода на
изхода, в точката на отбора регулатора поддържа, а ПК контролира
зададеното налягане на газа.
Регулиращата линия на ГРП има
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байпасна линия. Използва се при повреда или замяна на уред от основната линия, като функцията й е да
продължи да подава непрекъснато
газ. За целта се затваря кранът 2,
а се отварят 25 и 24, единият от
които служи за дросел, а с помощта
на другия обслужващият персонал
може ръчно да регулира изходното
налягане към системата и да го
поддържа постоянно по показанията
на манометъра. Предпазно-изпускателният клапан (ПИК) 17 е предназначен за понижаване на изходното
налягане на газа след регулатора
чрез изпускане на част от него в
атмосферата. Той трябва да бъде
настроен на налягане по-малко от
максималното налягане на утечка на
отсекателя 6.
При рязко намаляване на разхода
на газ, когато се включи даден уред,
регулаторът, тъй като е инерционен, не може веднага да възстанови
зададеното налягане. В този случай
се получава рязко кратковременно
увеличаване на налягане в газопроводната система след регулатора.
Това кратковременно безаварийно
повишаване на налягането в системата се „поема“ от ПИК.
В авариен режим (например регулаторът е излязъл от строя поради
понижено входно налягане) ПИК не
може да осигури нужното понижаване на налягане към системата поради малката си пропускателна способност. Налягането след регулатора
ще продължи да се повишава и когато достигне стойност, равна на
стойността на максимална на-

стройка на отсекателя 6, той ще
отключи подаването на газ в ГРП.
Предпазно-изпускателните клапани
се монтират след измервателния
възел.
ГРП работят без постоянен обслужващ персонал. За периодичен
контрол на работата на уредите се
монтират регистриращи и показващи манометри. В ГРП на големите
промишлени обекти като правило се
монтират измервателни възли. Разходомерите могат да бъдат ротационни или стандартни диафрагми с
диафрагмени манометри и вторични
измервателни прибори. В един измервателен възел се поставят не повече от два паралелно работещи разходомера. По този начин максималната пропускателна способност на
такъв измервателен възел е 2000 m3/
h. При по-големи разходи се монтират диафрагми с регистриращи диафрагмени манометри-разходомери.
Разходомерът фиксира мигновения
разход. Обикновено диафрагмите и
регистриращите устройства се
заявяват в заводите производители
и се указват всички основни параметри на измервания газ. Диафрагмите се монтират в праволинейни
участъци.
ГРП могат да бъдат едностепенни или двустепенни (с две регулиращи линии), както и единични, сдвоени или строени (паралелно разположени три регулиращи линии). Двустепенното понижаване на налягането се използва от съображения за
безопасност и намаляване на нивото на шум. При последователно
брой 3/2015
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Фиг. 1: Принципна схема на ГРП

свързване на два регулатора в процеса на експлоатация понякога
възниква въпросът с пулсациите на
изходното налягане. В тези случаи
между двата регулатора трябва да
се поставя допълнително демпфериращо устройство, което да „изглади“ работата между регулаторите
първа и втора степен. В резултат
на това се осигурява поддържането
на постоянно стабилно изходно налягане.
Паралелни регулиращи линии се
използват, когато пропускателната
способност на регулатора не обезпечава необходимия разход на газ или
когато разхода на газ на консуматорите се изменя рязко в граници поголеми от допустимите възможни.
При паралелна работа на две и повече регулиращи линии в ГРП всяка от
тях се настройва на изходно налягане, не много по-високо от налягането на съседната линия. В този слу-
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чай линиите се включват и изключват от работа автоматично.
За оразмеряването и избор на
регулатор на налягане, отсекател и
ПИК, както и за определяне на параметрите им на настройка, е необходимо да се направят хидравлични
пресмятания на газопровода до и
след ГРП. Изходни за оразмеряване на
газопроводите и ГРП са началното
налягане на газа и разходът на уредите. За избор на регулатор е необходимо да се знаят началното и крайното налягане, както и максималният и минималният разход на газ. Регулаторът се подбира по пада на налягане на входа и изхода.
Настройката на работа на уредите в ГРП се осъществява по разчетните параметри и се уточнява в
процеса на работа на газопроводната мрежа. Режимите на настройка
могат да се коригират в зависимост
от налягането на газа през газови-

те горелки.
При преминаване на газовия поток
през регулиращите устройства на
ГРП, особено при по-големи падове на
налягане и разход на газ, може да
възникнат шум и вибрации. Тяхната
интензивност се обуславя от технологичните режими на оборудването, конструкцията на устройствата и акустичната характеристика
на ГРП.
Основни източници на шум са
клапанният механизъм на регулатора и елементите по линията, разположени след него. За понижаването
му могат да се използват няколко
способа: намаляване на шума в основния източник чрез намаляване на
честотата и зоната на пулсации;
чрез звукоизолиране на източника на
шум или чрез повишаване на акустичните характеристики на помещението, в което е разположено ГРП. Найефективно се оказва намаляването
на шума в основния източник. Това
може да се постигне чрез създаването на най-целесъобразна конструкция на регулатор, изменение на
линията за регулиране или монтирането на шумопоглъщащи устройства като разделители на газовия
поток, дроселни камери, заглушители и т. н.
За действащите ГРП се използва
т. нар. пасивна защита, която се
основава на използването на звукопоглъщащи материали и конструкции с цел звукоизолиране на найшумните възли по линията на регулиране.
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