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Над 600 студенти се кандидатираха за тазгодишния стаж в EVN България
EVN България организира за 10-а поредна година стажантска програма

„Младежи с бъдеще“. Тя се провежда през юли, август и септември и е

насочена към амбициозни студенти от технически и икономически специ-

алности на български и чуждестранни университети, които търсят възмож-

ност да развият своя потенциал в реална бизнес среда.

„За тазгодишното издание на програмата се кандидатираха над 600

млади специалисти, от които бяха избрани 40 стажанти. Общо 25 от тях

ще специализират в централните отдели на дружествата от групата на

ЕVN България, а 15 ще проведат стажа си в клиентските центрове на

дружеството на територията на Югоизточна България. Стажантите

ще имат възможност да работят по реални и значими проекти, подкре-

пяни от опитни и квалифицирани специалисти. Стажът на всеки един от

тях ще се проведе под личното ръководство и съвети на ментори -

експерти от съответната професионална сфера“, допълниха от друже-

ството.

Инициативата на ЕVN България „Младежи с бъдеще“ стартира през

2006 г. За периода 2006 – 2014 г. в нея са участвали над 290 студенти, а

общият брой на кандидатите е над 2900.

Проведе се традиционният енергиен форум на НТСЕ
От 24 до 26 юни т. г. в международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри“,

курорт „Св. Св. Константин и Елена“, Варна по традиция се проведе

ежегодният енергиен форум, организиран от Научно-техническия съюз на

енергетиците (НТСЕ). Във форума взеха участие учени, енергийни екс-

перти, представители на индустриални предприятия, фирми и организа-

ции в бранша, както и на водещи световни компании в областта от

Европа и света.

Сред основните тематични области на събитието бяха стратегичес-

ките и структурни проблеми на енергетиката, прогнозиране и оценка на

риска, приватизация и либерализация в енергийния сектор, ново строител-

ство и модернизация на централи, газоснабдяване, електроенергийни мре-

жи и системи и др. По време на форума акцент бе поставен и върху редица

теми, касаещи устойчивото развитие в сектора, като проблеми по опаз-

ването на околната среда, ефективно използване на енергията, възобно-

вяеми енергийни източници, водородна енергетика и др.

По повод международната година на светлината и светлинните техно-

логии бяха отделени и две специални секции „Светлина и светлинни тех-

нологии“ и „Енергийно и светлотехническо образование“, информираха

организаторите.

ТЕЦ Марица изток 2 поднови сертификацията си на система за
управление на
качеството

Успешно приключи одитът на системата за управление на качеството

в ТЕЦ Марица изток 2 от сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд България,

съобщиха от централата. „В резултат на това бе подновена сертифи-

кацията ни за период от три години – до 2018 г. с област на приложение

„Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на

студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на

честотата и регулиране на напрежението“. С приключване на пресерти-

фикационния одит ТЕЦ Марица изток 2 навлиза в четвърти цикъл на

сертификация, която започна през септември 2006 г. Одитът за подно-

вяване премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи

без констатирани несъответствия“, допълниха от дружеството.

„На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Мар-

гарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкна постиженията и високи-

те резултати на функциониращата система за управление на качество-

то, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията

и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в

търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструмен-

ти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара,

клиентите и другите заинтересовани страни“, допълниха от ТЕЦ-а.
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Представиха разработен модел за търговия с бели сертификати
Модел за прилагане на търговия с бели сертификати в България бе

представен по време на заключителната конференция на АУЕР за предста-

вяне на резултатите от изпълнение на проект „Повишаване на институ-

ционалния капацитет на агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел

предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийна-

та ефективност“.

Моделът е разработен от консорциума Трактебел България Инженеринг

и представя търговията с бели сертификати като ефективен инструмент

за постигане на енергийни спестявания и либерализиране на енергийния

пазар. Консорциумът взе активно участие в поредицата от семинари в

страната, организирани от АУЕР за популяризиране на финансовия меха-

низъм.

„Предложеният механизъм стъпва на изградени държавни структури и

пазари, за минимални разходи по реализацията, представя възможност за

използване на съществуващи платформи за търговия и е разработен след

проведени консултации с представители на БСК, БФБ, Централен Депози-

тар и с активното участие на експерти от АУЕР“, поясняват от Тракте-

бел България Инженеринг.

Представеният от консорциума модел за търговия е разработен на

базата на резултатите от реализиран проект, включващ подробен анализ

на нормативната и институционална рамка в страната. В проекта са

съпоставени европейският и международен опит в търговията с бели

сертификати.

ЧЕЗ стартира реконструкция на електропроводи в района на столицата
ЧЕЗ започна реконструкция на 24 електропровода в района на столица-

та с цел подобряване на качеството на електрозахранването и намаляване

на непланираните прекъсвания, съобщиха от дружеството. Ремонти са

предвидени в 15 общини - Панчарево, Младост, Студентска, Изгрев, Сре-

дец, Искър, Сердика, Оборище, Надежда, Кремиковци, Слатина, Подуяне,

Нови Искър, Люлин и Връбница. Успоредно с тях компанията ще извърши

профилактика на всички трафопостове, които се захранват от електроп-

роводите, както и просеки на сервитутните зони. Ще бъдат подменени

1560 изолатора, 5340 кг проводници и 72 стълба.

„Компанията ще вложи 50 хил. лв. в започналия ремонт на електропро-

вод, който захранва селата Желява, Елешница, Потоп и Чурек. Изгражда се

и ново кабелно трасе на стойност 61 хил. лв., което ще свързва Горни и

Долни Лозен и ще подобри електрозахранването и на двете населени ме-

ста. С цел подобряване надеждността на доставките на електроенергия

ЧЕЗ изгражда и нова въздушна мрежа ниско напрежение в с. Мировяне. Вече

са поставени 76 стълба и работата продължава. В обекта са вложени 100

хил. лв. Компанията планира да изгради и нов трафопост в селото с про-

гнозна стойност 90 хил. лв. В началото на юни ЧЕЗ започна реконструк-

цията и на двата електропровода, които захранват Горубляне, Панчарево,

Бистрица, Железница и Плана“, допълниха от дружеството.
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От 3 до 5 юни т. г. във в. к. „Ри-
виера“ се проведе ежегодната меж-

дународна конференция „Българската

атомна енергетика - национална,
регионална и световна енергийна

сигурност“, организирана от Българ-
ски атомен форум. Събитието е под

патронажа на Агенцията за ядрено

регулиране, Българската академия на
науките и Форатом - Асоциация на

европейската ядрена индустрия.
По традиция конференцията започ-

на с поздравителни адреси, последва-

ни от доклади за опита от строител-
ството на АЕЦ на световни компа-

нии. Обект на обсъждане бяха и пра-
вилата за информиране на ЕК за го-

леми инвестиционни проекти с пред-

ставители на Европейската комисия
и Форатом.

„Водещ приоритет за нас в сфе-
рата на ядрената енергетика е

продължаване живота на 5-и и 6-и

блок на АЕЦ „Козлодуй“ при пълно
спазване на най-високите стандар-

бизнес

БУЛАТОМ проведе
международна конференция

ти за безопасност на Европейския
съюз“, заяви заместник-министърът

на енергетиката Николай Николов.

По неговите думи вече са предприе-
ти необходимите мерки с цел недо-

пускане на забавяне на модернизаци-
ята на двата блока. Изследванията

показват, че техническото състоя-

ние на компонентите на 5-и и 6-и
блок съответстват на европейски-

те изисквания за надеждност и бе-
зопасност. „Очакванията са с мини-

мум 30 години напред да бъде удъл-

жен ресурсът“, каза Николай Нико-
лов. Той направи уточнение, че този

срок е разрешен от конструктора,
а според българското законодател-

ство такова ще бъде издадено за 10

години, след което ще се кандидат-
ства отново. Дейностите по удъл-

жаване срока на експлоатация на
двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ са

разделени на два основни етапа. По

думите на енергийния заместник-
министър над 50% от дейностите по

модернизацията на 5-и блок са из-
пълнени. „Уверени сме, че модерниза-

цията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Коз-

лодуй“ ще приключи в срок“, каза още
той.

Вторият ден от конференцията
предложи на участниците лекции,

посветени на перспективите в раз-

витието, експлоатацията и под-
дръжката на ядрени съоръжения, как-

то и на технологии и практики при
тяхното извеждане от експлоата-

ция, преработка и съхранение на РАО

и ОЯГ.

БУЛАТОМ проведе
международна конференция

На 3 юли т. г. в спешен порядък

правителството предприе мерки за

стабилизиране на енергийната сис-

тема, съобщиха от Министерски

съвет. Целта е да се редуцира те-

кущият дефицит в Националната

електрическа компания (НЕК) и да се

създадат условия за либерализация

на българския електроенергиен па-

зар. Предвижда се с промяна в Зако-

на за енергията от възобновяеми

източници общественият доставчик

да изкупува по преференциални цени

само количествата електрическа

енергия, които осигуряват приход на

ВЕИ производителите. По този на-

чин няма да се допусне завишаване

на нормата на възвръщаемост в

сравнение със заложената при опре-

деляне на преференциалните цени.

Положителният ефект за обществе-

ния доставчик от тази мярка по

предварителни данни ще е около 50

млн. лв. Измененията предвиждат и

Създава се фонд "Сигурност на
електроенергийната система"
Създава се фонд "Сигурност на
електроенергийната система"

количествата енергия, надхвърлящи

определения от Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР) праг,

да не се изкупуват по преференци-

ални цени, а по цена за излишък на

балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИ ще

позволи на КЕВР да измени цените

за изкупуване на ел. енергия от възоб-

новяеми източници на база резулта-

тите от извършените от Агенция-

та за държавна финансова инспекция

проверки. Инспекциите следва да

установят дали инвестициите,

свързани с изграждането на енергий-

ния обект и формиращи преференци-

алните цени, не надвишават дей-

ствителните разходи.

Създава се фонд "Сигурност на

електроенергийната система", кой-

то да компенсира недостига на сред-

ства за покриване на разходите на

НЕК. Вноски във фонда ще правят

всички производители на електри-

ческа енергия – те ще възлизат на

5% от месечните им приходи от

продадена ел. енергия. Освен това в

него ще постъпват и приходите от

продажбата на въглеродни емисии,

както и събраните суми от такса

"задължение към обществото". Но-

восъздаденият фонд ще се управля-

ва от 7 члена, включително и пред-

ставители на енергийните произво-

дители. Очаква се събраните прихо-

ди във фонда да са над 200 млн. лв.

на годишна база.
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Професор Брезин, през този

месец приключва изпълнението

на ръководения от Вас проект

BG051PO001-3.3.06-0056

"Подкрепа за развитието на

младите хора в Лесотехнически

университет", финансиран от

ОП "Развитие на човешките

ресурси (2007 - 2013)",

съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския

съюз и Министерството на

образованието и науката. Каква

е значимостта на проекта за

Лесотехнически университет?

През последните години Лесотехни-

ческият университет натрупа опит в из-

пълнението на проекти, финансирани от

оперативните програми на ЕС. Проек-

тът "Подкрепа за развитието на млади-

те хора в Лесотехнически университет"

е с продължителност две години

(22.07.13г. - 22.07.2015г.) и е с общ бю-

джет 634 412,33 лева, което е значител-

на сума, насочена към подпомагане на

научните изследвания на докторанти,

постдокторанти, млади учени и специа-

лизанти от ЛТУ.

Проектът решава идентифицираните

нужди и проблеми на младите хора в ЛТУ,

като: недостатъчни средства за науч-

ната дейност на докторантите, осигу-

ряване на достъп до водещи научни цен-

трове, международни списания и научни

форуми; информационно подпомагане;

съвременно оборудване и повишаване на

квалификацията.

Целта на проекта е развитието на

научния потенциал на младите хора, чрез

засилване на техния интерес към реали-

зация в сферата на науката и образова-

нието и повишаване качеството на на-

учните разработки. Тя отразява полити-

ката на ЛТУ за осигуряване на оптимал-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ" В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ни условия за реализация на младите хо-

ра в научните изследвания, с оглед ус-

тойчивото развитие на университета

и приобщаването му в Европейското на-

учно пространство.

Какви са основните дейности на

проекта, реализирани до

момента?

Всички планирани дейности и заложе-

ни индикатори са изпълнени. Докторан-

тите са подпомогнати чрез предоставя-

не на допълнителни стипендии и оказва-

не на методична помощ от техните на-

учни ръководители. На постдокторанти-

те, младите учени и специализантите от

ЛТУ е оказвана методична помощ при под-

готовката на научни публикации и про-

веждането на научни експерименти. Пре-

доставена е възможност за повишаване

на квалификацията им чрез участие в лят-

на езикова школа и специализирани обу-

чения по компютърни умения, статисти-

ческа и геопространствена обработка на

данни от научните разработки и опазва-

не на околната среда.

От особено значение за младите хо-

ра е осигурената възможност за изява

и работа в международна среда. На то-

зи етап са реализирани участия в пове-

че от 20 броя научни форума в България

и в чужбина, както и 10 специализации

във водещи научни центрове.

Създаденият Информационен център

за научно подпомагане на младите хора

поддържа научно-информационен портал.

В центъра се представя актуална инфор-

мация за предстоящи научни форуми, от-

ворени конкурси, дейности и инициати-

ви на Европейски институции. Проектът

предоставя достъп до електронните ба-

зи данни на Шпрингер.

Закупените оборудване, материали и

консумативи допринесоха за създаване-

то на по-комфортна и удобна среда за

работа в учебно-лабораторната база на

университета.

Как оценявате ефектa върху

целевите групи?

С реализацията на проекта е повише-

на мотивацията на 47 докторанта и е

развит научният потенциал на 6 броя

млади учени, 8 броя постдокторанти и

23 броя специализанти.

Проектът значително повиши инте-

реса на младите хора към научните из-

следвания в областта на горското сто-

панство, горската промишленост, еко-

логията и опазването на околната сре-

да, ландшафтната архитектура, сто-

панското управление, ветеринарната

медицина и земеделието.

Младите хора натрупаха опит в научни

изяви в международна среда, а създадени-

те контакти са предпоставка за бъдещо-

то им научно развитие. Те получиха възмож-

ност да публикуват висококачествени на-

учни публикации в реферирани списания, да

участват в обучителни курсове и да спе-

циализират във водещи научни центрове.

Всичко това допринесе за качествен

скок в повишаването на тяхната квалифи-

кация и равнището на научните им разра-

ботки, с което е постигната основната

цел на проекта за развитие на научния по-

тенциал на Лесотехнически университет.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ" В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

платена публикация
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На 11 юни т. г. в София Хотел

Балкан се състоя конференцията

„Индустрия, Енергетика и Околна

среда 2015“, съобщиха организато-

рите от Индустриален клъстер

Средногорие Мед. Събитието се

проведе под патронажа на Мини-

стерството на енергетиката. Ге-

нерални партньори на форума бяха

ЧЕЗ Трейд България и Сименс Бълга-

рия, а партньор - Елаците-Мед.

„Участниците в конференцията

дискутираха актуалните теми, ка-

саещи индустриалното развитие на

страната, промените в енергийния

сектор и тенденциите в опазване-

то на околната среда и устойчиво-

то развитие. Първият панел с мо-

дератор Георги Николов, генерален

секретар на Аурубис България, се

концентрира върху политиките и

стратегиите, прилагани в индуст-

рията, енергетиката и околната

среда, и представи гледните точ-

ки на Иван Иванов, председател на

Трета годишна конференция
"Индустрия, Енергетика и Околна среда"

КЕВР, Георги Гегов, изпълнителен

директор и член на УС на Булгар-

трансгаз, Владимир Дичев, предсе-

дател на Съвета на директорите и

изпълнителен директор на ЧЕЗ

Трейд България, Васил Георгиев,

експерт в отдел „Инвестиции и

бизнес развитие“ на Национална

компания индустриални зони и др.“,

споделиха от ИК Средногорие.

През втората част от форума

вниманието бе насочено към предиз-

викателствата и перспективите в

индустриалния и енергийния сектор.

Заключителният панел на форума с

модератор Десислава Чалъмова от

Индустриален клъстер Средного-

рие, бе ориентиран към добрите

корпоративни практики. Тя бяха раз-

гледани от Светлозар Караджов,

технически директор на Амилум

България, Екатерина Шилегарска,

началник „Околна среда“ в Златна

Панега Цимент, Иван Иванов, пред-

седател на Българска асоциация по

водите, и Кристиян Владимиров,

технически директор във фирма

Строителна механизация.

„Третата годишна конференция

„Индустрия, Енергетика и Околна

среда“ позволи обсъждането на ак-

туалните промени и решения за енер-

гийния сектор, представи тенденци-

ите на развитие при опазването на

околната среда и осигуряването на

устойчивост и илюстрира различни

успешни практики за постигане на

икономическо развитие и индустри-

ален напредък“, допълниха организа-

торите.

Трета годишна конференция
"Индустрия, Енергетика и Околна среда"

В края на месец юни т. г. Hitachi и

ABB подписаха официален договор за

създаване на съвместно предприя-

тие за изграждане на постоянното-

кови мрежи високо напрежение

(HVDC) в Япония. Очаква се новото

дружество да бъде основано през

август след одобрение от регула-

торните органи. Hitachi ще притежа-

ва 51% от него, а ABB - 49%.

Съвместното предприятие ще

бъде със седалище в Токио. ABB ще

предостави най-новото оборудване

в областта на HVDC, а Hitachi ще

бъде главен изпълнител, като поеме

цялата отговорност за системите

за постоянен ток – от проектира-

нето до доставката на оборудване-

то и изграждането, а също и за сер-

виза по време на експлоатация. „Цел-

та е да се разширят възможности-

те на съществуващите електропре-

носни мрежи в Япония, като се обе-

динят опитът на Hitachi в управле-

Hitachi и ABB създават съвместна
компания за HVDC мрежи

нието на проекти и поддържането

на високи стандарти за качество с

водещите технологии на ABB в об-

ластта на HVDC, както и възможно-

стите за изграждане на комплексни

решения за автоматизация.

Под въздействието на фактори

като все по-широкото използване на

съоръжения за добиване на енергия

от възобновяеми източници и пред-

стоящите реформи в електроенер-

гийната система, HVDC намират все

по-голямо приложение в Япония –

например за свързването към мрежа-

та на ветрогенераторни паркове,

разположени в морето, а също и за

междурегионални връзки, когато

съответните мрежи са с различни

характеристики“, заявиха от АВВ.

В рамките на сътрудничеството

между Hitachi и ABB ще се използва

преди всичко новата технология за

HVDC с преобразуватели на напре-

жение (Voltage-Source Converter

HVDC), която вече е широко разпро-

странена по света. „Така ще се

избегнат трудностите при работа-

та с по-старата технология за HVDC

с преобразуватели с линейна комута-

ция (Line-Commuted Converter HVDC),

която преобладава в Япония днес. Но-

вата технология дава възможност и

за контролиране на реактивната

мощност или за стартиране на про-

менливотоковата система при от-

паднало захранване в мрежата“,

допълниха от компанията.

Hitachi и ABB създават съвместна
компания за HVDC мрежи
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На 27 юни т. г. в АЕЦ „Козлодуй“ се

проведе Ден на отворените врати,

съобщиха от атомната централа.

Събитието бе посетено от 542 гос-

ти от градовете Пловдив, Бургас,

Габрово, София, Плевен, Симитли,

Казанлък, Благоевград, Берковица,

Етрополе, Петрич, Ямбол, Сливен,

Враца, Лом, Ботевград и още много

селища на страната. Гости на

българската централа бяха и гражда-

ни на Румъния, Швейцария и Италия.

„Водени от експерти от АЕЦ, по-

сетителите от всички възрасти раз-

гледаха машинните и командните зали

на най-големите генериращи мощно-

сти в България – хилядамегаватовите

5-и и 6-и енергоблок. Те получиха не-

посредствени впечатления и задълбо-

чена информация за това как работи

българската атомна централа.

Богатата програма, подготвена

за деня, удовлетвори очакванията и

на най-любознателните. Свидетел-

ство за това бе и непрекъснатият

поток от желаещи да наблюдават

как в мобилната лаборатория за

радиоекологичен мониторинг, разпо-

ложена пред Информационния цен-

тър, се измерват в реално време

гама фонът и други параметри на

околната среда. Десетки деца и

възрастни се насладиха на уникално-

то преживяване да се издигнат на

повече от 50 м с една от най-висо-

ките стълби на противопожарен

автомобил в страната. В програма-

та бяха включени и демонстрации на

огнеборци по бързо гасене на огън с

най-модерна техника.

Всички посетители отнесоха със

себе си разнообразни информацион-

ни материали на АЕЦ „Козлодуй“,

както и много спомени от всичко,

видяно през деня“, заявиха от цент-

ралата.

АЕЦ „Козлодуй“ организира първо-

то групово посещение на граждани

за запознаване с работата на атом-

ната централа на 9 октомври 1994

г. Оттогава до днес, само в рамки-

те на инициативата Ден на отво-

рени врати, лични впечатления от

високотехнологичните съоръжения и

тяхната безопасна експлоатация са

получили близо 14 хиляди души.

Ден на отворените врати в
АЕЦ "Козлодуй"
Ден на отворените врати в
АЕЦ "Козлодуй"
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На 16 юни т. г. Научно-техничес-

кият съюз по минно дело, геология и

металургия (НТС по МДГМ) официал-

но отбеляза 50 години от своето

учредяване. Тържественото събра-

ние на организацията бе уважено от

президента на Република България

Росен Плевнелиев, Жечо Станков,

зам.-министър на енергетиката и

Бойко Малинов, зам.-министър на

околната среда и водите.

В приветствието си към участ-

ниците в събранието проф. д-р Цоло

Вутов, председател на НТС по МДГМ

подчерта активната дейност на

научно-техническия съюз през годи-

ните, авторитета и признанието на

съюза сред научно-техническата

общност в страната и в чужбина.

Съюзът е член на 17 международни

организации и академии с предмет на

дейност в минно-металургичните

отрасли, геологията и опазването на

околната среда, в това число и Све-

товния минен конгрес.

"На събранието бяха връчени мно-

гобройни индивидуални награди и

плакети за принос и заслуги към ра-

ботата на Съюза, както и звания-

та "Почетен член на НТС по МДГМ",

"Заслужил миньор на НТС по МДГМ",

"Заслужил геолог на НТС по МДГМ"

и "Заслужил металург на НТС по

МДГМ".

Проф. д-р Цоло Вутов получи на-

градата "Почетен благодетел" на

Федерацията на научно-технически-

те съюзи в България, както и звани-

ето "Заслужил миньор на НТС по

МДГМ". Инж. Добри Цветков, изпълни-

телен директор на Елаците-Мед,

получи златен медал "Добри Желяз-

ков - Фабрикаджията" и званието

"Заслужил миньор на НТС по МДГМ",

а инж. Костадин Найденов, директор

на Рудничен комплекс "Елаците" -

званието "Заслужил миньор на НТС

по МДГМ".

Със златен плакет за "За заслуги

към НТС по МДГМ" бяха удостоени

дружествата от група Геотехмин -

Геотехмин, Геопроект, Геострой,

Геотрейдинг и Елаците-Мед", допъл-

ниха от съюза.

Научно-техническият съюз по
минно дело, геология и металургия
отбеляза 50-годишнина

Научно-техническият съюз по
минно дело, геология и металургия
отбеляза 50-годишнина

На 1 юли т. г. дружеството за

добив и обогатяване на медни и зла-

тосъдържащи руди Елаците-Мед

даде официален старт на стажант-

ската си програма. Тя е насочена към

студенти, успешно завършили III курс

по специалността и дипломанти,

желаещи да приложат на практика

познанията и професионалната си

подготовка, придобити по време на

образованието. Инициативата се

провежда за пета поредна година,

като в тазгодишната програма за

юли, август и септември участие ще

вземат 32-ма студенти от Минно-

геоложки университет, Химико-тех-

нологичен и металургичен универси-

тет, Технически университет - Со-

фия, Университет по архитектура,

строителство и геодезия гр. София,

Висше транспортно училище "Тодор

Каблешков" гр. София, УНСС, Софий-

Елаците-Мед стартира петата
си стажантска програма
Елаците-Мед стартира петата
си стажантска програма

ски университет, Икономически уни-

верситет гр. Варна, както и един

студент, обучаващ се в Политехни-

чески университет в гр. Милано,

Италия.

Стажът се провежда в Обогати-

телен комплекс, с. Мирково и в Ру-

додобивен комплекс, гр. Етрополе на

Елаците-Мед. Одобрените кандида-

ти ще се обучават в специалности-

те: Геология, Геология и геоинформа-

тика, Маркшайдерство и геодезия,

Обогатяване и рециклиране на суро-

вини, Индустриални технологии,

Инженерна екология и опазване на

околната среда, Хидротехническо

строителство, Индустриален ме-

ниджмънт, Икономика на транспор-

та, Автоматика, информационна и

управляваща техника и др.

Направленията и отделите, в

които са разпределени стажантите,

са: цех "Мелнично-флотационен", цех

"Ремонтно-механичен", цех "Водно и

хвостово стопанство", отдел "Гео-

ложки", отдел "Маркшайдерски", от-

дел "Геотехнически", отдел "Марке-

тинг и търговия", "Химическа лабо-

ратория", "Изследователска лабора-

тория", отдел "Капитално строител-

ство", отдел "Информационни систе-

ми в минната промишленост", отдел

"Човешки ресурси".
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Актемиум БЕА Балкан достави, монтира и пусна в ек-

сплоатация електротехническо оборудване за нов мно-

гокофов роторен багер К400.1 на чешката фирма НОЕН

в Мини Марица - Изток. Във връзка с проекта в Рудник

Трояново Север от 27 до 29 май тази година специалис-

ти на Актемиум БЕА Балкан ЕООД и Мини Марица Изток

ЕАД посетиха най-големия завод на ABB в Бърно, Чехия

за производство на системи за електроразпределение.

Българските енергетици успешно завършиха тридневно

обучение за инсталиране, монтаж и поддръжка на ком-

плексни разпределителни уредби до 12 kV от типа ZS8.4

с вакуумни прекъсвачи тип VD4, които ще бъдат доста-

вени и монтирани с пълна гаранция от Актемиум БЕА Бал-

кан ЕООД. Преминалите курса на обучение специалисти

получиха сертификати за работа с тези съоръжения, ко-

ито ще бъдат експлоатирани за първи път в България на

територията на миннодобивното дружество.

Актемиум БЕА Балкан ЕООД е дъщерно дружество на

германската Actemium BEA GmbH, част е от междуна-

родния концерн VINCI. На базата на ориентирани към бъ-

дещето технологии компанията предлага инженерни ус-

луги в сферата на електротехниката, автоматизация-

та, техниката за измерване, управление и регулиране

на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и

пристaнища. Високите изисквания към качеството, фун-

кционалността, ефективността и производителност-

та са съществена част от обширното портфолио на

фирмата. Във всяка една от сферите на инженерните

услуги се предлагат индивидуално съобразени решения

за всеки отделен проект заедно с надежден и обхватен

сервиз, гарантиращ на клиентите сигурност и пълна

удовлетвореност.

Актемиум БЕА Балкан инсталира
КРУ за тежко минно оборудване
в Мини Марица - Изток

Актемиум БЕА Балкан инсталира
КРУ за тежко минно оборудване
в Мини Марица - Изток
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Мини Марица-изток ЕАД е най-голямото въгледо-

бивно предприятие на територията на страната, ко-

ето експлоатира "Източномаришкото лигнитно на-

ходище" и е с важно значение за националния енерги-

ен баланс. С оглед на дейността си, компанията раз-

полага с тежко минно оборудване (ТМО), което включ-

ва роторни и верижни багери, насипообразуватели (аб-

зетцери), гумено-лентови транспортьори (ГЛТ) и зад-

вижващи и обръщателни станции за тях. Поради из-

ключително тежките условия в откритите рудници,

които компанията експлоатира, качеството и надеж-

дността на техниката е от изключителна важност.

Затова и компанията се стреми към поетапна  реха-

билитация на действащото оборудване.

Проектът за рехабилитация на машините на рудник

Трояново-3 започва от багер-претоварач BRs 1400, за-

купен от Германия. "От там нататък бяха рехабили-

тирани повечето багери. На  багерите Rs 1200, рабо-

тещи в добивите на трите рудника е извършена пълна

модернизация на електрическата и механичната част.

Освен пълните рехабилитации,бяха извършени и час-

тични рехабилитации по ел.част с подмяна на систе-

мите за управление. По този начин бяха модернизира-

ни багери Rs 1301 и ЕRs 710. В трите рудника работят

още три багера тип ЕRs 710, като към момента тече

процедура за тяхната рехабилитацията. Модернизаци-

ята на багерите е необходима, за да поддържаме 24-

часовия режим на работа на рудниците и да осигуря-

ваме ритмично подаване на въглища към консумато-

ри", разказва Иван Иванов, ръководител отдел Елект-

рооборудване в Мини Марица-изток.

Инж. Иванов споделя, че като технологично реше-

ние за рехабилитацията са избрани таблата на Rittal.

"Благодарение на тях се постига максимална опти-

мизация на работата, по-малки престои, по-добро зах-

ранване на консуматорите с въглища, по-малко проб-

леми за персонала. Стана ясно, че са подходящи за ек-

сплоатация в тази  агресивна среда. На тази база взех-

ме решение да изберем именно тях", допълва той. От

Мини Марица-изток правят предварителни проби с ре-

шения от различни фирми. "Изпробвахме и табла от

български производители, както и от други междуна-

родни компании. Оказа се, че има проблеми с целост-

та на повърхностния слой, корозиране и че голяма част

от тях са неустойчиви на условията, в които се ра-

боти при нас", пояснява инж. Иванов.

В експлоатация на багера-претоварач BRs 1400

са общо 12 броя стоящи табла на Rittal. Шинната

система в таблата също е произведена от фирма-

та. "Монтираните в оборудване на Мини Марица-

изток системи от Rittal включват: клемни кутии, ос-

новни табла за монтаж на стена серия АЕ, ел. таб-

ла за монтаж на стена (общо три вида, като ос-

новната серия е АЕ), както и свободно стоящи шка-

фове за сглобяване в редици TS 8 със съответната

шинна система RiLine60. За постигане на оптимал-

Табла на Rittal 13 години
работят при агресивни
условия в рудник Трояново-3
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ни работни условия на апаратурата шкафовете са

климатизирани. Високата степен на защита и вгра-

дения разделителен панел в TS редицата осигуря-

ват оптимално охлаждане с минимален разход, ана-

логичен на този при шкафовете SE 8 тип - моно-

блок", информират от фирма Ритал.

Продуктите на фирмата се оказват единствено-

то подходящо решение за агресивните условия в руд-

ника. В допълнение към агресивната среда от нали-

чието на сяра във въглищата, са високите темпера-

тури през лятото, ниските през зимата и голямата

запрашеност през цялото време.

"Фирмите, които по-късно извършваха рехабилита-

ция на другите багери, установиха, че таблата на Rittal

отговарят на изискванията на средата и също зало-

жиха на такива", разказва Иван Иванов. По думите му,

за 13-годишната си експлоатация на открито в руд-

ник Трояново -3, таблата не са дали нито един дефект.

По изискване на Мини Марица-изток фирмите, ко-

ито извършват модернизация на оборудването, имат

ангажимент две години след това да осигуряват и га-

ранционна поддръжка. От първите модернизации на

оборудването в трите рудника насам са монтирани

много индустриални табла и системи на Rittal. "След

като се запознаят с условията и с работещите тук

решения, фирмите сами избират продукти на Rittal за

да гарантират безпроблемна експлоатация", обясня-

ва ръководителят на отдел Електрооборудване в дру-

жеството.

През последните години фирма Ритал провежда ма-

щабна разяснителна кампания, посветена на прило-

жения на продукти на Rittal в мините в България. Де-

монстрационният камион на немската компания три

пъти е посещавал рудниците на Мини Марица-изток.

От фирмата уточняват, че влагат сериозни усилия в

тази информационна инициатива, за да запознаят и

други предприятия и специалисти в бранша със спе-

цификите на продуктовата гама на Rittal.

"Особено характерно за марката Rittal е оптимал-

ното съотношение цена-качество на решенията и из-

ключително доброто им представяне във времето, ко-

ето прави инвестицията в тях високо ефективна в

дългосрочен план", категорични са от фирма Ритал и

допълват, че дружеството е знаково предприятие в

бранша и сериозна референция за качеството на внед-

рените решения.

От Мини Марица-Изток определят Rittal като от-

личен партньор, с който се радват на дългогодиш-

но безпроблемно сътрудничество. "Имаме текущ до-

говор, в който са заложени продукти на Rittal, свър-

зан с преустройството на участък добив в рудник

Трояново 1, осигуряващ основното подаване на въг-

лища за ТЕЦ "Марица-Изток-2" ЕАД. Така със собс-

твени сили и компетенция и с оказана голяма тех-

ническа помощ от Rittal, правим рехабилитация на

съоръженията. Голямо удобство за нас е, че фирма-

та има големи складови наличности в София и дос-

тавките се осъществят в много кратък срок", ин-

формира инж. Иван Иванов.

"Условията на експлоатация в съчетание с време-

то безмилостно отсяват решенията, които са под-

ходящи за нас и затова в последните години Мини Ма-

рица-изток ЕАД залагат на качеството за да нама-

лят инвестиционните и експлоатационните си раз-

ходи", заявява в заключение той.
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Софийска вода реализира проект

„Улавяне на метан и комбинирано

производство на енергия в пречи-

ствателната станция за отпадъч-

ни води Кубратово“. Проектът е

изпълнен на площадката на софийс-

ката пречиствателна станция за

отпадъчни води в близост до с. Куб-

ратово, Столична община. Целта на

проекта е въвеждане на система за

анаеробно третиране на утайките

с улавяне и изгаряне на биогаза в ко-

генерационна инсталация за произ-

водство на топло- и електроенергия.

„Проектът е първоначално разра-

ботен и регистриран като проект за

съвместно изпълнение (СИ) с подкре-

пата на Европейската банка за

възстановяване и развитие (ЕБВР) и

е стартиран на 1 януари 2007 г. Той

е регистриран в UNFCCC (Рамкова

конвенция за климатични промени

към ООН) по линия на Процедура 1“,

поясниха от Софийска вода.

Компоненти на
системата

За постигане на целите по проек-

та, както и за спазване на европей-

ските директиви за отпадъчни води

и третиране на утайките от от-

падъчни води, в рамките на проекта

са изпълнени:

Първични утаители

Обновените анаеробни стабили-

затори се захранват със смесени

утайки от първичните утаители и

вторичната утайка (излишна актив-

на утайка) от съоръжението за био-

логично пречистване, като след

това се транспортират за изгнива-

не.

Стабилизатори за анаеробно

третиране на утайките

Инсталацията за анаеробно тре-

тиране на утайките се използва за

тяхната стабилизация. С този про-

цес органичната част от утайките

се намалява, което има отражение

и върху намаление на сухото веще-

ство в общата утайка. Този процес

има положително влияние върху ораз-

меряването на процесите за трети-

ране на утайките след стабилизато-

рите, а също и за обезводняване на

утайките и премахване на миризми-

те. След приключване на процеса на

разграждане на утайките, те се

обезводняват и се използват като

почвен обогатител.

Помпена станция за сурови

утайки

Като част от проекта пет нови

помпи за сурови утайки са монтирани

в съществуващата помпена станция.

Циркулационна система за утай-

ки

За подгряване на суровите утай-

ки и поддържане на температурата

на процеса при мезофилни условия (35

Софийска вода изпълнява проект
за намаляване на въглеродните
емисии в ПСОВ Кубратово

Софийска вода изпълнява проект
за намаляване на въглеродните
емисии в ПСОВ Кубратово
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– 37 °C) е инсталирана нова систе-

ма за комбинирана циркулация на

утайки и отопление в сутерена на

новата обслужваща сграда. Инста-

лирани са и 6 центробежни помпи за

сух монтаж, като четири помпи са

в експлоатация и две са в режим на

готовност.

Топлообменник

Анаеробният процес се извършва

при мезофилни условия, което озна-

чава в температурен диапазон от

около 35 – 37 °С. Свежата входяща

сурова утайка следва да се нагрее до

необходимите температурни усло-

вия. В допълнение, загубата на топ-

лина на анаеробния стабилизатор

следва да бъде компенсирана. За

тази цел е инсталиран топлообмен-

ник за метана от анаеробните ста-

билизатори.

„Метанът, добиван в анаеробни-

те стабилизатори, се улавя в газхол-

дер, служещ като буферен обем, и

след това се подава към когенера-

ционна инсталация, която, от своя

страна, намалява закупената елек-

троенергия от мрежата, както и из-

ползваното дизелово гориво за ото-

пление. При излишък електроенерги-

ята се подава към преносната мре-

жа“, поясняват от Софийска вода.

Реализация на проекта
В рамките на проекта е изграде-

на нова система за анаеробна ста-

билизация, която се състои от чети-

ри стабилизатора, всеки с обем от

7000 m3. Монтирана е и факелна си-

стема за изгаряне на метан, състо-

яща се от 2 х DN150 факела.

„Системата е доставена и изгра-

дена от Passavant Energy and

Environment, като отговаря на най-

високите стандарти на безопас-

ност за съоръжения за улавяне на

биогаз. Важно е да се отбележи, че

в рамките на проекта изпълнители-

те запазват съществуващите

съоръжения (стабилизатори, газхол-

дер) и успяват да ги оборудват със

съвременни технологии, за да се

минимизират разходите за изпълне-

ние. Особеност на системата е

внедряването на газово разбърква-

не на утайките в стабилизатора,

което намалява рисковете от меха-

нични проблеми със съоръжения в

газовата среда“, допълват от дру-

жеството.

Като част от проекта са изгра-

дени и три нови когенерационни

модула GE JMS 320 GS-B.LC, всеки с

1063 kW електрическа мощност и

1088 kW топлинна мощност, за про-

изводство на електрическа и топ-

линна енергия при изгарянето на

биогаз. Когенерационните модули са

произведени от General Electric

Jenbacher и се характеризират с

почти изравнени стойности за про-

изводство на топлинна и електри-

ческа енергия.

От 1 януари 2007 г. анаеробните

стабилизатори, които са изградени

по проекта, са в редовна експлоата-

ция. За първия период на Протокола

от Киото (01.01.2008 – 31.12.2012 г.)

проектът е преминал четири вери-

фикации и са издадени единици реду-

цирани емисии (ЕРЕ), равняващи се

на общо 403 796 тона CO2 еквива-

лент.

Екологични и
икономически ползи

„Срокът на Протокола от Киото

изтече на 31 декември 2012 г. и из-

мененията на Протокола от Среща-

та на страните в Доха все още не

са влезли в сила. Поради тази причи-

на дружеството взе решение да

регистрира проекта за улавянето и

оползотворяването на метан в Пре-

чиствателна станция Кубратово по

доброволния механизъм Златен

Стандарт (ЗС), което дава възмож-

ност за приходи от продажба на

намаленията на емисии парникови

газове“, заявиха от Софийска вода.

Механизмът Златен Стандарт е

разработен през 2003 г. от няколко

неправителствени организации, меж-

ду които Световния фонд за дивата

природа (WWF), SouthSouthNorth, Helio

International и др., в рамките на доб-

роволния пазар на въглеродни емисии.

Основните цели на ЗС са насърчава-

не на устойчивото развитие на об-

ществото с акцент върху въпросите

на климата и енергетиката.

„Очакваното намаление на емиси-

ите парникови газове от проекта

след регистрацията му по Златен

Стандарт е в размер на 56 747 т CO2

годишно. В бъдеще проектът ще

може да претендира за доброволни

въглеродни кредити (верифицирани

емисионни редукции - ВЕР) и да ги

търгува на доброволния пазар“, ко-

ментират от дружеството.

Значение на проекта за
цялостната дейност на
ПСОВ Кубратово и на
Софийска вода

„Групата Веолия, част от която

е и Софийска вода, оперира в 67

страни по света и има 161-годишен

опит. Нашето мото е „Възстановя-

ваме световните ресурси“. В този

смисъл, проектът отразява отноше-

нието ни към климатичните проме-

ни и ни дава възможност да работим

за намаляване на парниковите газо-

ве в изпълнение на целите, залегна-

ли в Протокола от Киото.

Механизмът Златен Стандарт е

от съществено значение за друже-

ството поради факта, че спестява-

нията от разходи за отопление и

електрическа енергия не е възмож-

но да компенсират размера на инве-

стицията и текущите разходи за

експлоатация и поддръжка. След

регистрация на проекта по Златен

Стандарт потенциалните приходи

от продажба на въглеродни емисии

биха могли да подпомогнат друже-

ството за поддръжка и надгражда-

не на системите за улавяне и опол-

зотворяване на метан от отпадъч-

ните води“, заявиха в заключение от

Софийска вода.

http://gs-b.lc/
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Реактивната мощност служи за образуване на елек-

тромагнитни полета в електрическите машини. Пре-

носът й по електрическата мрежа е свързан с редица

негативни последици като например повишени загуби по

електропреносните съоръжения. Реактивната мощност

е причина за непълно използване на синхронните гене-

ратори, тъй като ги натоварва допълнително. Тя е

желана само в близост до консуматора. Циркулацията

й по елементите от електроенергийната система пре-

дизвиква загуби на активна мощност. Огромното коли-

чество индуктивни товари в мрежата сумарно имат

огромна реактивна мощност, която циркулира между

генераторите и консуматорите, без да върши никаква

полезна работа. Компенсирането на реактивните то-

вари има пряко отношение към качеството на електри-

ческата енергия и повишаването на ефективността на

електроснабдителната система. Това налага да се

вземат технически и организационни мерки.

Прието е консумацията на реактивна енергия да се

изразява с cos ϕ.  Една от мерките е санкция от разпре-

делителните дружества, когато cos ϕ на консуматора

е под 0,9. Друга мярка е монтирането на компенсатор

на реактивна енергия. Всички консуматори са длъжни да

имат индуктивен характер. Отдаването на реактивна

енергия от консуматорите също се санкционира.

Задължително условие за нормалната работа на елек-

трооборудването в предприятията е създаването в тях

на магнитно поле. Трансформатори, асинхронни двига-

тели, индукционни пещи и други устройства, които

могат да бъдат наречени "индуктивен товар",  са основ-

ните консуматори на реактивна енергия и влошават cos

ϕ. Много рядко се използват устройства, които може

да се считат за капацитивен товар. Колкото е по-мал-

ко активното натоварване на консуматора, толкова е

по-малка стойността на cos ϕ.

Естествени способи за намаляване на
реактивната мощност

Намаляване на реактивната мощност може да бъде

постигнато чрез: правилен избор на електрическото

оборудване при проектиране; подреждане на технологич-

ния процес с оглед уплътняване на товаровия график;

използване на синхронни двигатели; замяна на малко на-

товарени асинхронни двигатели с по-маломощни с цел те

да се натоварят близо до 100%; понижаване на напреже-

Компенсиране на
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нието в допустимите граници; ограничаване на празния

ход на машините - при празен ход асинхронните двигате-

ли имат cos ϕ 0,15-0,30; качествен ремонт на асинхрон-

ните двигатели (да не се увеличава въздушната межди-

на); намаляване на консумираната реактивна мощност на

трансформаторите; ограничаване на времето на празен

ход на електрическите машини (тогава cos ϕ е 0,15-0,30);

правилен подбор на трансформаторите и постоянно на-

товарване не по-малко от 80% от мощността им.

Прилагането на описаните мерки в повечето случаи

не може да доведе до пълно решаване на въпроса с кон-

сумираната реактивна енергия. Те обаче могат да на-

малят необходимата мощност на компенсиращите

съоръжения и следователно да намалят и експлоатаци-

онните разходи. Почти всички консуматори в промиш-

лените предприятия консумират значителна индуктив-

на мощност. Консумация на индуктивна мощност на

някои консуматори: асинхронни двигатели 60-65%, транс-

форматори 15-20%, електропроводи и реактори 5-10%,

светлоизточници 5-10%, електрически пещи 8%.

Съществуват много и различни варианти за разпола-

гане на компенсиращите устройства и батерии в елек-

троснабдителната система на потребителя.

Видове компенсации
Статичната компенсация се използва при електрод-

вигатели без регулиране на оборотите, като токът на

кондензатора се избира да е около 80% от тока на

намагнитването му. Най-простото решение е кориги-

ращият кондензатор и електродвигателят да се задей-

стват с един изключвател, но това крие опасност от

възникване на резонансни явления при отваряне на из-

ключвателя, тъй като на реално съществуващия треп-

тящ кръг се подава напрежение от въртящия се по

инерция двигател. Това се избягва чрез втори изключ-

вател за кондензатора. В редица приложения се изпол-

зва индивидуално компенсиране с автоматични регула-

тори на фактора на мощността. Използването на ста-

тични компенсатори на реактивна мощност (СКРМ) е

актуална задача в съвременната енергетика. СКРМ

нямат въртящи части и дават възможност за плавно

регулиране на реактивната мощност. Те имат повише-

на статична и динамична устойчивост, голяма пропус-

кателна способност, минимални комутационни напреже-

ния или бързо променящи се реактивни товари. Особено

Компенсиране на
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ценни са, когато в мрежата присъстват много хармо-

ници, пренапрежения от различен характер, резки коле-

бания на напрежението. Основните им елементи са

кондензатори и реактори (индуктивности) поради това,

че те лесно натрупват и отдават реактивна енергия.

Приложението на СКРМ е особено ефективно, когато е

необходимо: голямо бързодействие на изменение на

реактивната мощност, плавно регулиране на реактив-

ната мощност. СКРМ са два основни вида: с последова-

телно свързване на кондензатора и реактора и втори-

ят вид - с паралелно свързване на кондензатора и реак-

тора. Естествено, по-лесно е да се регулира величина-

та на индуктивността (реактора). Това става с под-

магнитване на реактора, най-добре с тиристори. Регу-

лирането е много бързо и плавно. Установеният режим

настъпва след 1,5-2 периода на мрежовото напрежение.

Преходен режим има само при първоначално включване

на кондензаторната батерия. След това регулирането

и превключването става без колебателен процес. Тири-

сторите се включват и изключват в най-благоприятния

момент на тока и напрежението.

Активната корекция осигурява много по-добро потис-

кане на хармониците, а стойността на cos ϕ може да

надхвърли 0,98. Тя дава възможност за работа в широк

обхват на мрежовото напрежение, но е възможно да се

вгражда само в нови апаратури. Към недостатъците се

отнасят по-сложната и скъпа схема, по-голямата от-

деляна топлина и намаляването на надеждността на

захранването. В зависимост от схемната реализация

съществуват два основни типа – пасивна корекция

(Passive PFC) и активна корекция (Active PFC).

Динамичната компенсация се осъществява със син-

хронни двигатели, синхронизирани асинхронни двигате-

ли, компенсиращи преобразуватели, синхронни компен-

сатори, асинхронни компенсатори и др. Въртящите

компенсатори най-често са синхронни двигатели на

празен ход. Използват се при големи мощности от по-

рядъка на 10 и повече MVAr. Изработват се специално

за компенсиране на реактивна енергия и имат големи

възможности за генериране или консумиране на реактив-

на енергия. Нямат изходен вал за свързване към машина.

Видове компенсации според разположе-
ние на компенсиращите устройства

Единична компенсация се предпочита там, където

трябва да се компенсират мощности повече от KVAr и

мощността е постоянна продължително време. В стъпал-

ните, статични регулатори се използват фиксирани

кондензаторни батерии, постоянно включени в опреде-

лени точки, разположени близо до големите консуматори

на реактивна енергия (индивидуално компенсиране).

Групова компенсация се прилага, когато има близко

разположени и едновременно включващи се индуктивни

товари, свързани към едно разпределително устройство

и се компенсират с една кондензаторна батерия. Ако

компенсиращите батерии са разположени в главната

подстанция, пак се говори за групово компенсиране.

Централизирана компенсация се използва в предприя-

тия с изменяща се потребност от реактивна мощност.

Компенсатор с постоянно включени кондензатори е не-

приемлив поради факта, че може да възникне недокомпен-

сиране или прекомпенсиране. В този случай компенса-

торът трябва да е изпълнен с контролер и специална

комутационна и защитна апаратура. При отклонение на

стойността на cos ϕ от предварителното задание кон-

тролерът включва и изключва степени от кондензатор-

ната батерия. Съотношението на отделните групи кон-

дензатори може да е 1:1:1; 1:2:3; 1:2:4:8. Преимущество-

то на централната компенсация е в това, че включена-

та кондензаторна мощност съответства на употребя-

ваната в конкретен момент от времето реактивна

мощност без прекомпенсиране или недокомпенсиране.

Съвременен вариант през последното десетилетие

е смесеното компенсиране. Компенсират се дори мало-

мощни консуматори от порядъка на няколко десетки

вата. Централното компенсиране в този случай е об-

лекчено. Тези устройства следят непрекъснато консу-

мираната активна и реактивна мощност (Real Power,

True Power), определят в реално време текущия фактор

на мощността, а оттам и необходимата компенсира-

ща мощност. На базата на текущите показатели те

регулират реакторите, като кондензаторите батерии

остават с постоянна стойност продължително време.

Компенсатори на реактивна мощност
(power factor correction - PFC)

Компенсирането може да става по cos ϕ (Displacement

Factor) и по реактивна мощност Q (reactive power). Не
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по-малък е и проблемът със загубите поради несинусо-

идалната форма на тока на консуматорите, която на-

лага в изискванията за качество на доставяната елек-

троенергия към стойността на напрежението и често-

тата да се прибавя и изискване „максимална близост на

формата му до синусоидата“ (Distortion factor). Начини-

те за компенсиране са няколко в зависимост от мощно-

стта за компенсиране, използваните апарати и др.

Компенсатори с активната корекция се реализират,

като се видоизменени класическата схема на повиша-

ващ преобразувател на променливо в постоянно напре-

жение (Boost Converter). След това се преобразува в

променливо със стабилни параметри. Това осигурява

синусоидална форма на консумирания ток, съвпадаща с

тази на мрежовото напрежение. Повишаването на на-

прежението означава постоянно изходно напрежение

UPFC (Unified Power Flow Controller е бързо действащ

компенсатор на реактивната мощност). По-голямото

напрежение от амплитудата на мрежовото напрежение

прави възможно автоматичната стабилизация на напре-

жението, а тази корекция позволява работа в спомена-

тите широки граници на мрежовото напрежение, стой-

ностите на Uo са около 385-400 V. Реално, получавани-

те стойности на kD - коефициент на изкривяване на

формата (Distortion factor) - надхвърлят 0,9 и в някои слу-

чаи достигат до 0,999.

Контролерът прави анализ на хармониците на тока

и напрежението до 19-ия хармоник. Максималната стой-

ност се съхранява в паметта, изчисляват се сумарни-

те коефициенти на хармоничните изкривявания на тока

и напрежението. Ако изкривяването е по-голямо от

предварително зададеното за тока, се изключват всич-

ки степени на кондензаторната батерия от контроле-

ра и се включва сигнализацията.

Кондензаторите в блок кондензаторна батерия са

един от най-важните и основни елементи на СКРМ. Ако

паралелно на индуктивния товар се включи кондензатор,

фазата на тока във веригата на източника ще се пре-

мести в противоположна страна, създаден от индуктив-

ния товар, компенсирайки ъгъла ϕ.  При определено съот-

ношение на реактивните елементи може да се получи

отсъствие на дефазиране, следователно и отсъствие

на реактивни токове във веригата на източника на

захранване.

Международният стандарт IEC831-1 и 2 изисква конден-

заторите да издържат продължително претоварване по

ток - до 30% (Imax=1,3 Iн). Факторите, които могат да

доведат до протичане на по-голям от номиналния ток, са:

n наличие на хармоници (на напрежението);

n повишаване на мрежовото напрежение;

n чести пускания;

n пропадания на мрежовото напрежение (по-скоро от

следващото му възстановяване);

n вибриране на контактите на контактори;

n резонанс.

Използването на качествен контролер с добър софту-

ер, който изпълнява и защитни функции, съществено би

могло да удължи живота на кондензаторите. Контро-

лерът ефективно ги защитава от повишаване и пропа-

дане на мрежовото напрежение, чести пускания и дори

защитава от резонанс. Ако параметрите на мрежата

са по-лоши от предварително зададените, се изключва

кондензаторната батерия от контролера и се включва

сигнализацията.

Температурата на кондензаторите е важен параметър

в устройствата за компенсиране на cos ϕ. Колкото по-

висока е температурата на кондензатора, толкова по-

кратък е експлоатационният му живот. Според допусти-

мото температурно натоварване кондензаторните ба-

терии се разделят на четири класа. Ако хармониците са

над определена стойност, скоро кондензаторите ще из-

черпят температурните възможности. По-високата

околна температура във вътрешността на шкафа води

до повишаване на температурата във вътрешността на

кондензатора. Вече много често се налага използване на

филтри за предпазване на кондензаторите от хармонич-

ното замърсяване на мрежата. Хармониците увеличават

налягането в кондензатора, нагряват го и така влияят

пагубно върху експлоатационния му живот. При включва-

не на кондензаторите пусковият им ток е 8-10 пъти по-

голям от работния (понякога се очаква 100 пъти по-го-

лям). Възникват пренапрежения до 2,5 Uном. При много

големи пренапрежения отделените при изпарението на

диелектрика газове могат да създадат доста голямо

вътрешно налягане, вследствие на което кондензаторът

да експлодира. На съвременните кондензатори се монти-

рат специални клапани за свръхналягане. Не е изгодно да

се закупуват кондензатори с по-голямо номинално напре-
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жение, тъй като ако се закупи батерия с мощност 10 kVAr

за напрежение 690 V, а се експлоатира на 400 V, то ней-

ната мощност ще е едва 3,4 kVAr. Следователно, ще са

необходими три пъти повече батерии за осигуряване на

необходимата компенсираща мощност. Новите модели

кондензатори са със сегментирани електроди. Отделни-

те сегменти са свързани с мостчета, изпълняващи роля-

та на предпазители. Когато настъпи пробив на диелек-

трика, те прекъсват връзката на повредената секция с

другите и кондензаторът продължава да работи. Връзка-

та на навивките на фолиото става със специален кон-

тактен пръстен със заварка. Това увеличава надеждно-

стта на кондензатора. Възможно е кондензаторните

батерии да са за ниско напрежение. В този случай те са

по-евтини, но работят с по-големи активни загуби от

кондензаторните батерии за средно напрежение.

Продукти и услуги
за компенсиране на
реактивна мощност,
предлагани на
българския пазар

В следващите редове публикуваме информация за

най-интересните и иновативни технологии за ком-

пенсиране на реактивна мощност, предоставена от

някои от водещите производители и доставчици на

решения, които оперират на българския пазар. Комен-

тарите на фирмите са подредени по азбучен ред.

Решения за компенсиране на
реактивна мощност от Вайд-Бул

Често в енергийната система се появява излишък на

реактивна мощност. Основна причина за това са голе-

мите индуктивни товари – електродвигатели, индуктив-

ности от далекопроводи и др. Капацитивните товари

са малка част от реактивните консуматори. Ето защо

се явява необходимост от компенсирането на реактив-

ната енергия.

Основна част от процеса е следенето на параметъ-

ра cos ϕ (т. нар. фактор на мощността) – да припомним

от теория на електротехниката, че той дава стойно-

стта на фазовата разлика между векторите на тока и

напрежението: при индуктивен товар (напрежението

изпреварва тока), той е със стойности м/у 0 и 1, а при

капацитивен товар (токът изпреварва напрежението),

той също е със стойности м/у 0 и 1, но с капацитивен

характер. Целта на регулирането е поддържане стой-

ността му максимално близо до 1, с което да се гаран-

тира подаване на активна мощност, каквато е и целта

на електроснабдяването.

P = S x cos ϕ,  където Р е активната мощност (W, kW,

MW), a S – пълната мощност на системата (VA, kVA,

MVA).

Реактивната мощност Q се измерва във VAr (волт-

ампер реактивно), съответно kVAr, MVAr и т. н.

В масовия случай, цитиран по-горе, реактивната

енергия е с индуктивен характер. Ясно е, че коригиране

на стойността на фактора на мощността може да се

постигне най-лесно с прилагане на адекватна по стой-

ност капацитивна мощност. В практиката това се

реализира с инсталиране на кондензаторни батерии,

често обособени в отделни ел. табла.

Тук идват и в приложение продуктите на немската

фирма Janitza, лидер в решенията за компенсиране на

реактивната мощност (PFC – Power Factor Correction) и

системи за енергиен мониторинг и мениджмънт (EnMS;

PQMS). Фирма Janitza е иноватор с над 50 години исто-

рия в изграждането на най-ефективна енергийна мрежа

в Европа, а именно тази в Германия. Благодарение на

богатото си портфолио и тясната си специализация в

системите за енергиен мениджмънт и компенсиране на

реактивна мощност Janitza може да предложи гъвкави

системи за решаването на сложни задачи.

Продуктово портфолио на Janitza включва електричес-

ки кондензатори, кондензаторни батерии, системи за

автоматична компенсация на реактивната мощност със

и без реактори, устройства за динамичен контрол за

компенсиране на реактивната мощност, устройства за

контролиране и мониторинг на реактивната енергия и

много други принадлежности и резервни части.

Janitza предлага автоматични системи за компенса-

ция на реактивна мощност (PFC) без реактори за мон-

таж на стена или стоящи. Те са предвидени за експло-

атация при общо хармонично изкривяване  THD-U < 3%.

Изработени са с оптималнa термичнa конструкция, ниска

загуба на мощност (0,2W/kVAr) и кондензатори с дълъг

живот на работа, които се „самолекуват“. Изделията

за стенен монтаж са с мощност до 120 kVAr, а модул-

ните системи тип табло - до 500 kVAr.

Системите с активни реактори (APFC) се използват

при общо хармонично изкривяване THD-U > 3%. Те могат

да бъдат от 15 kVAr до 600 kVAr, съответно на 7% (че-

стота 189 Hz) и 14% (честота 134 Hz).

Освен стандартните системи за компенсация на

реактивната мощност, Janitza предлага динамични си-

стеми за приложения при бързи и високи промени в на-
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товарването. В такива случаи конвенционалните PFC

системи не са достатъчно бързи, за да следват проме-

ните на натоварването, което означава, че тези сис-

теми са ощетени в една или друга степен. Ако контак-

тори или кондензаторни контактори все още се изпол-

зват в такива приложения, то контакторите ще са

износят твърде бързо и това може да доведе до риско-

ве за безопасността на цялата система. Динамичните

системи на Janitza избягват този проблем с помощта

на полупроводници. Те свързват плавно кондензатори-

те с мрежата, т. е. без мрежови смущения и без стрес

за различни компоненти като кондензатори, предпази-

тели или контактори. По този начин се избягват отри-

цателните ефекти върху качеството на електрическа-

та енергия, които обикновено се появяват при големи

пускови токове. Предимствата при използването на ди-

намични PFC системи са: по-добро качество на енерги-

ята, т. е. избягват се големите пускови токове; увели-

чена продължителност на живота на системата; изклю-

чително бързо регулиране фактора на мощността и сле-

дователно - последващо намаляване на реактивните

енергийни разходи; стабилизация на напрежението; по-

добрено усвояване на разпределението на енергията чрез

премахване на пиковите мощности и др.

Интелигентните устройства на Janitza – Prophi® и

Prophi®7, са специално създадени за мониторинг и кон-

трол на реактивната мощност. Те имат задачата да

анализират реактивната енергия в мрежата и автома-

тично да включват или изключват кондензаторните ба-

терии за постигането на желания cos ϕ. Освен това те

следят ред стойности като температура, брой на кон-

дензаторните, превключващи цикъла, пренапрежение и

мониторинг на мощността на реактивната компенса-

ция, хармоници и др. Също така те имат свойствата

да следят и намаляват превключващите цикли, както и

да оптимизират сервизния живот на едно- и трифазни-

те системи. Prophi®7 разполага с 15 свободно програми-

руеми релейни изхода или 12 транзисторни и 12 релейни

изхода за нуждите на хибридна PFC система.

Продуктите на Janitza  представляват върховият клас

в измервателната апаратура за енергиен мениджмънт

и компенсация на реактивна мощност, като при това

ценовите условия са съобразени с нашия пазар.

Маринела Павлевска, Вайд-Бул

Корекцията на фактора на
мощност е ключова за
енергийната ефективност

Една от основните мерки за подобряване на енергий-

ната ефективност е корекцията на фактора на мощ-

ност, при което кондензаторните батерии играят клю-

чова роля. Фирма Circutor има повече от 20-годишен опит

в компенсацията на реактивна енергия. Последната раз-

работка на компанията са така наречените високоус-

тойчиви (heavy duty) батерии, които издържат посто-

янно претоварване 1,8 пъти над номиналния ток и 2,5
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пъти кратковре-

менно. Те из-

държат пиков ток

до 400 пъти номи-

налния и имат вре-

ме на живот до 150

000 часа, като про-

изводителят га-

рантира безотказ-

на работа до 4 го-

дини.

Circutor предла-

га и капацитивни

батерии за средно

напрежение, регу-

латори на факто-

ра на мощността,

както и напълно

комплектовани

ККУ за ниско и

средно напреже-

ние. За инстала-

ции с динамично

променящ се фак-

тор на мощност-

та се предлагат

ККУ и компоненти за компенсация на реактивна мощност

на базата на полупроводникови комутатори. Освен кон-

венционални системи, Circutor предлага и системи за при-

ложение в инсталации, замърсени с хармоници - ККУ с

индуктивни резонансни филтри и активни филтри за

хармоници.

Последната разработка на фирмата са т. нар. ККУ с

хибридна комутация OPTIM HYB. Системата се базира

на комбинация от превключване на монофазни и трифазни

кондензаторни батерии от специализиран контролер. По

този начин реактивната енергия се компенсира много

по-ефективно и по-прецизно, особено в небалансирани

системи.

Друг важен елемент в ККУ са контакторите. Пред-

лаганите специализирани контактори от General Electric

осигуряват сигурна комутация на отделните групи кон-

дензаторни батерии в най-тежки експлоатационни ус-

ловия. Предлагаме и защита на отделните линии чрез

разединители със стопяеми предпазители на фирма Jean

Mueller.

Владимир Лазаров,

управител на фирма ВиВ Изоматик

Филтърът на активна мощност
APF2000 на Delta осигурява по-
ефективно производство

Съвременните средства за автоматизация ни пред-

лагат по-удобен начин на живот и спестяват разходи

от повишената ефективност на производството, но

това също може да доведе до значителни проблеми с

изкривяване на мощност, загуба на енергия, увеличава-

не на разходите поради влошаване на cos ϕ и много други

проблеми с качеството на захранването.

Качеството на енергията има голямо влияние върху

енергийната ефективност. Чистата и ефективна енер-

гийна система обикновено генерира синусоидална фор-

ма на сигнала, но електрическите съоръжения, използ-

вани в индустрията с днешните средства на промиш-

лена автоматизация, генерират несинусоидални токо-

ве, които са склонни да причиняват проблеми с качество-

то на енергия. Напрежение или ток, реактивна енергия

и небалансирани товари са често срещани проблеми,

които понижават надеждността и енергийната ефек-

тивност, а също и увеличават разходите за експлоата-

ция. Ето защо някои от основните притеснения в про-

мишлеността са свързани с това как да се подобри

качеството на електроенергията и как да се управля-

ват електрическите мрежи.
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Филтърът на активна мощност APF2000 от Delta е

ключът към чиста мрежа за по-ефективно производство.

APF2000 има 32-битов цифров микропроцесор, който

следи за всички нередности в мрежата, за да компенси-

ра незабавно различни видове хармоници и крайното

подобряване на качеството на захранването. Перфект-

ният контрол на хармонично изкривяване намалява загу-

бата на електрическа и топлинна енергия.

APF2000 може да следи натоварване по ток и филтъ-

рни хармоници в реално време с помощта на токов

трансформатор и да инжектира точно обратното по

фаза на мрежата от компоненти, които трябва да се

филтрират. Той може да даде изпреварващ и/или изос-

таващ реактивен ток в реално време, за да се подобри

факторът на мощността и да се компенсира реактив-

ната мощност.

Филтърът за активна мощност е с компактен дизайн,

което дава възможност на потребителите ефективно

да управляват пространството в него. Разполага с ярък

TFT дисплей за подобрена визуализация и показване на

повече параметри, с 65 536 цвята за по-реалистични

изображения. Крайната мисия на APF2000 Delta е да

осигури по-добро качество на енергия, по-ниски загуби

и снижени разходи за поддръжка.

Руслан Волковицкий,

управител на фирма Мехатроникс

Продукти за компенсиране на
реактивна енергия от Райкос Тех

Вече повече от 7 години Райкос Тех представя и

популяризира на българския пазар продуктите на ита-

лианската компания Ortea SpA - водещ европейски про-

изводител на индустриални стабилизатори на напреже-

ние с мощност до 6 MVA, магнитни компоненти и спе-

циализирано електрооборудване за енергетиката и

телекомуникациите.

След завършилото през м. ноември 2014 г. разшире-

ние на монтажната си площ компанията стартира

производството на нов тип автоматични интегрирани

системи за компенсиране на реактивна мощност. Уре-

дите представляват компактни комплексни устройства

за регулиране на реактивната мощност, породена от

индуктивния характер на много промишлени консумато-

ри. Компенсаторите могат също така да коригират

силно несинусоидалните токове на тези товари. Уреди-

те от серията коригират фактора на мощността в две

посоки – чрез намаляване на дефазирането между ток и

напрежение и редуциране на хармоничните съставки на

тока.

В зависимост от големината на хармоничните изкри-

вявания в мрежата новият тип системи за компенсира-

не на реактивна енергия са разпределени в три серии –
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PFC103, PFC503 и PHF203. Уредите от серията PFC10

са подходящо решение за индустриални предприятия или

мощности, където изкривяванията от токови хармони-

ци имат стойности по-ниски или равни на 12%. За из-

кривявания над 12% и до 27% са подходящи уредите от

серията PFC503, а за стойности над 27% уредите от

серията PHF203, които са с допълнително монтирани

дефазиращи дросели.

Технически характеристики: мощности от 100 до 1000

kVAr; корпус от пасивирана стомана, боядисан с цвят

RAL 7035; трансформатор за галванично разделяне на

силовата от оперативната част (110V); високомощно-

стен прекъсвач с блокировка на вратата; контактори

с гасящи резистори за ограничаване на пусковия ток на

кондензаторите; N07V-K самогасящ кабел според CEI 20/

22/II стандарти. Също така уредите се отличават с

микропроцесорен блок за измерване и корекция на фак-

тора на мощността; мрежов анализатор MCP4; трифаз-

ни метализирани полипропиленови кондензатори с 415

V АС (525 V АС) номинално напрежение и възможност за

самовъзстановяване след пробив в изолацията; трифа-

зен филтриращ дросел с честота 180 Hz и коефициент

на реактиране 7,7% (за серията PHF203).

В заключение бихме искали да кажем, че използване-

то на правилно избрана и оразмерена система за ком-

пенсиране на реактивна енергия повишава ефективно-

стта на електромрежата, редуцира разходите за елек-

троенергия и поддръжка на инфраструктурата. Паралел-

но с това елиминирането на ефектите от хармонични

изкривявания намалява натоварването на електропре-

носната мрежа и удължава експлоатационния срок на про-

изводственото оборудване.

Пламен Костов, управител на Райкос Тех

Изграждаме съвременни
уредби за
автоматично компенсиране
на НН и СН

Фирма СЕМО от дълги години е специализирана в

компенсирането на реактивна енергия и има богат опит

в различните начини на компенсация. Фирмата е вно-

сител на кондензаторни батерии CHINT и контролери

(cos ϕ регулатори) за регулиране на реактивна енер-

гия на фирма SATEC. С тяхна помощ и опит изгражда-

ме съвременни и надеждни уредби за автоматично ком-

пенсиране на ниско и средно напрежение, съобразени с

нуждите на клиентите и техническата ситуация.

Предлагаме както изцяло нови, така и рехабилитация

на стари компенсиращи уредби и решения, съобразени

с бюджета на клиента.

Сред техническите характеристики на предлагания

от нас автоматичен регулатор на cos ϕ са управление

на до 8 кондензаторни банки; ръчен, автоматично само-

настройващ се и автоматично оптимизиращ се режим

на работа; пълно четириквадрантно мерене; две работни

точки на фактора на мощността за работа през деня

и през нощта, избираеми чрез входа на състоянието;

обхват на фактора на мощността от 0,5 (индуктивен)

до -0,5 (капацитивен); действителен и отместен фак-

тор на мощността.

Регулаторите разполагат и с разширена защита на

кондензаторните банки чрез програмируеми алармени

работни точки (без напрежение, пренапрежение и ус-

ловия на висши хармоници); 16 програмируеми настройки

за алармени и управляващи функции и възможности за

комуникация по RS-485, Modbus RTU протокол.

Вилизар Васев,

фирма СЕМО
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Предлагаме иновативни
продукти за компенсиране на
реактивна енергия

Фирма СТИМАР предлага няколко иновативни продук-

та за компенсация на реактивна съставяща на тока.

Сред тях са електронните превключватели за динамич-

на компенсация на реактивната енергия и активните

филтри за хармоници серия PQSine на водещия немски

производител EPCOS.

Динамична компенсация на
реактивната (индуктивна) енергия

Употребата на нови технологии в модерната индус-

трия изисква по-бързи и по-динамични кондензаторни

уредби, които да могат да проследяват по-бързите

процеси и да позволяват компенсация на реактивна

енергия в реално време. Решението тук е т. нар. „дина-

мична компенсация“. Динамичната компенсация на ре-

активна мощност използва електронни превключвате-

ли (тиристорни модули) вместо стандартните капаци-

тивни контактори. Това позволява, от една страна,

неограничен брой превключващи операции, от друга

осигурява изключително бързо време за реакция при

промяна на товара. Високите преходни токове са един

от основните проблеми при превключване на конденза-

торите посредством конвенционалните капацитивни

контактори. Това се елиминира при употребата на

тиристорни ключове, с което значително се удължава

експлоатационният живот на кондензаторните бате-

рии. Тиристорните ключове се произвеждат за напре-

жения от 230 до 690 V и за мощности от 10 до 200 kVAr.

Активни филтри за хармоници серия
PQSine на EPCOS

Активните филтри за хармоници на EPCOS помагат

за премахването на хармоничното замърсяване от елек-

трическата мрежа, намаляват проблемите с качество-

то на мощността и за по-ефективно и надеждно изпол-

зване на ел. енергия. Замърсяването с хармоници е на-

растващ проблем с повишаване на употребата на сило-

ва електроника и нелинейни товари (като честотни пре-

образуватели, UPS, компютри, сървъри и т. н.).

Наличието на хармоници увеличава RMS тока в зах-

ранващите мрежи. Циркулацията на хармоничните то-

кове през импеданса на системата създава хармоници

по напрежение, които произвеждат изкривявания на

напрежението и по този начин се влошава качеството

на захранващото напрежение. Това води до по-високи

разходи за ел. енергия, продукционни/технологични пре-

стои, прегрявания и повреда на оборудването.

Активните филтри за хармоници на EPCOS, Германия

от серията PQSine са базирани на актуалното състо-

яние на технологиите в силовата електроника. Те се

монтират паралелно на замърсените товари. Активни-

ят филтър анализира линейния ток и свързаните хармо-

ници и генерира компенсационен ток, което неутрали-

зира хармоничните токове и създава почти синусоидал-

но форма на вълната.

В допълнение към премахването на хармониците, ак-

тивните филтри PQSine също така активно балансират

товарите в трите фази, извършват динамична компен-

сация на реактивна енергия и дори компенсация на пре-

ходни процеси. Тези функции избягват линеен резонанс и

гарантират висока производителност и надеждност.

Активните филтри се произвеждат за: хармонични

токове от 60-600 А, основават се на модулен принцип;

захранващи напрежения 180-529 V, а по заявка до 690 V;

компенсират до 50-и хармоник.

Атанас Симеонов, управител на фирма Стимар
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В продължение на темата от бр. 3/2015 на сп. Енер-

джи ревю, в която ви представихме някои от най-ак-

туалните и интересни решения на българския пазар

за резервно захранване на индустриални системи, в

настоящия материал може да се запознаете и с тех-

ническите характеристики на най-новата UPS тех-

нология на Schneider Electric.

Galaxy VM е най-актуалното
решение за непрекъсваемо
токозахранване от Schneider
Electric

Schneider Electric лансира на пазара най-новата си UPS

технология – Galaxy VM. Това е трифазна система за

непрекъсваемо токозахранване, базирана на последни-

те достижения на компанията в областта на енергий-

ната ефективност, която позволява пълна интеграция

с фирмените платформи за управление на енергията.

Galaxy VM е ключов компонент от цялостното ни реше-

ние за енергиен мениджмънт на дейта центрове и ин-

дустриални приложения.

Системата е плод на 45-годишния ни опит в област-

та на проектирането на надеждни решения за захран-

ване и защита на електрически системи и включва най-

доброто от традиционните продукти на Schneider

Electric в комбинация с възможностите, осигурени от най-

иновативните технологии за енергийна ефективност.

Мениджърите на индустриални съоръжения и IT сис-

теми могат да разчитат на Galaxy VM за резервно

захранване на съществуващото оборудване, като същев-

ременно намаляват експлоатационните си разходи и

подобряват стабилността на бизнеса си.

UPS системата Galaxy VM включва иновативна то-

пология на електрическата схема, която е в процес на

патентоване. Тя подобрява надеждността на решени-

ето, като намалява натоварването на активните ком-

поненти. В допълнение, Galaxy VM увеличава икономии-

те на енергия чрез интелигентния режим ECOnversion,

който е с 99% ефективност. Той включва корекция на

входните хармоници, като същевременно комбинира

предимствата на двойното онлайн преобразуване с по-

добрени екологични характеристики и способства за

оптимална ефективност без опасност за критичните

товари в различни съоръжения, например дейта цент-

рове. Операторите на центрове за данни и на критични

индустриални съоръжения са принудени постоянно да

търсят оптимален баланс между нуждата от висока

енергийна ефективност и максималната достъпност,

Решения за резервно
захранване за индустриални
системи – част 2

и непрекъсваема работа на оборудването. Ето защо

Galaxy VM е изключително подходящо решение за таки-

ва приложения.

UPS системата осигурява гъвкава и надеждна тех-

нология за съхранение на енергия, базирана на сменяеми

батерийни модули и вентилатори, които могат да бъдат

подменяни лесно и бързо, без нужда от продължителни

прекъсвания на работата на системата за поддръжка

и обслужване. Galaxy VM е проектирана за интеграция

в съществуващи електрически системи и физически

архитектури, както и в платформи за мониторинг. Тя е

съвместима с фирмения софтуер StruxureWare за управ-

ление на инфраструктури в центрове за данни (Data

center infrastructure management, DCIM), платформи за

сграден мениджмънт (BMS) и системи, базирани на

Modbus протокол.

Сред предимствата на Galaxy VM са компактните й

размери, които улесняват инсталацията и пестят цен-

но място в центрове за данни и сървърни помещения.

Корпусът й разполага с вграден напълно изолиран I/O

модул с горен и долен вход за кабел, колелца за по-лесно

придвижване, както и елементи за стенен монтаж, които

са подходящи дори за сеизмични зони. Системата се кон-

фигурира бързо и лесно посредством инструмента ISX

Designer от Schneider Electric.

Петър Николов,

вицепрезидент ИТ на Schneider Electric за България

Решения за резервно
захранване за индустриални
системи – част 2
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    а управление на газовите по-

тоци в газоразпределитени мрежи

(ГРМ) се използва затваряща (спира-

телна), регулираща и осигурителна

(предпазно-отсекателна) тръбопро-

водна арматура (кранове, вентили,

обратни клапани). В газовата про-

мишленост се използват вентили,

шибърни, конусни и сферични крано-

ве. За измерване на преминалото

количество газ служат т. нар. раз-

ходомери. Мястото на монтиране и

броят им се определят в проекта. Те

трябва да осигуряват възможност за

изключване на участъци от ГРМ и на

отделни или група потребители при

възникване на аварийни ситуации или

при извършване на ремонтни работи.

Тръбопроводната арматура се изчис-

лява по условно налягане в зависи-

мост от работното налягане и тем-

пературата. Техническите изисква-

ния, спецификацията и методите за

изпитване на стоманените и плас-

тмасови кранове са зададени в след-

ните стандарти: API Standard 6D, ISO

3822-1984, ISO 5208:1982, ISO

8233:1988, ISO 8242:1989, ISO

8659:1989, БДС 1621-73, БДС 1622-73,

БДС 10994-73, БДС 1628-73.

Измервателни уреди
Точното измерване на количе-

ството газ, преминал през дадено

напречно сечение на газопровода за

определено време, е от изключител-

на важност за газовата индустрия.

Изборът на метода на измерване

трябва да се направи само след вни-

мателен анализ на редица фактори.

Сред тях са: необходима точност;

очаквана продължителност на жи-

вот на измервателното устрой-

ство; диапазон на измерване, тем-

пература; експлоатационни изисква-

ния; наличност на захранваща енер-

гия, ако е необходима. Важно е да се

вземат предвид и: видът (агрегат-

ното състояние) на преминаващата

субстанция (газ или течност); първо-

началните разходи; наличието на

резервни части; възприемането от

потребителите на газ, както и

възможностите за предпазване от

кражба и вандализъм.

При т. нар. обемен метод се оп-

ределя еквивалентният обем на газ

в измерителен съд при базово наля-

гане и температура. Методът, ос-

нован на принципа на изместване

(бутало), е усъвършенстван обемен

начин за измерване чрез устройства

с една или няколко подвижни камери

или диафрагми, които последовател-

но се напълват и изпразват, когато

през тях преминава газ.

По-долу ще разгледаме някои от

най-често използваните в промишле-

ността разходомери.

Ротационни разходомери
Методът, основан на принципа на

изместване, се използва също при

Оборудване за
промишлени
газови инсталации

Оборудване за
промишлени
газови инсталации

З
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ротационните разходомери, които

са конструирани на съвсем различен

механичен принцип. Той включва два

еднакви по размери метални рото-

ра (импелера), които се въртят тан-

генциално един спрямо друг върху от-

делни оси. Газът, преминаващ през

ротационния разходомер, завърта

роторите, които затварят фиксиран

обем газ с корпуса. Обемът на пре-

миналия през разходомера газ се

измерва чрез индикатор, поставен на

оста на ротора.

Турбинни разходомери
Турбинният разходомер използва

енергията на газовия поток за зад-

вижване на турбинен ротор. Обемът

на преминалия през турбината газ се

регистрира от броячен механизъм.

Обикновено кривата на точността

се снема за всеки турбинен разходо-

мер. Същите подлежат на периодич-

на проверка и калибриране. Почти

винаги е необходимо да се монтират

филтри с оглед осигуряване на

продължителна безаварийна работа

и повишена точност. Газовият по-

ток върти турбинното колело със

скорост, пропорционална на обема на

преминаващия газ. Турбинното коле-

ло е монтирано на ос със сачмени

лагери, като оборотите му се нама-

ляват чрез многостепенен предава-

телен механизъм и се подават на 8-

цифров брояч. Стандартно разходо-

мерите имат два нискочестотни

датчика и един магнитно включващ

се рид контакт РСМ за мониторинг.

При монтаж пред разходомера се

предвиждат филтър за газ и прав

участък =2dN. При монтаж след ре-

гулатор на налягане: прав участък

=10dN=10DN. За по-къси разстояния

се монтира успокоител на потока.

Разходомери с променлив
пад на налягането (дифе-
ренциални разходомери)

Методите, основани на измерва-

не на диференциалната разлика в

наляганията, определят разхода на

газ въз основа на добре известни

физични принципи. Диференциалното

налягане се създава от дроселно

устройство, монтирано на тръбата.

То може да бъде също разликата

между кинетичното (скоростно) и

статичното налягане, както при

тръбата на Пито.

Съществува директна връзка

между количеството на газа и загу-

бите на налягане от дроселното

устройство. Вследствие на създаде-

ното местно съпротивление се

създава разлика в наляганията пре-

ди и след дроселното устройство,

която се регистрира непрекъснато.

Регулатори
Регулаторът на налягане и отсе-

кателят действат чрез импулсна

система от тръбопроводи, съедине-

ни с газопровода на изхода, а ПК

контролира зададеното налягане на

газа.

Понижаването на налягането

може да бъде едностепенно или дву-

степенно (с две регулиращи линии),

както и с единични, сдвоени или

строени (паралелно разположени три

регулиращи) линии. Двустепенното

понижаване на налягането се изпол-

зва от съображения за безопасност

и намаляване на нивото на шум. При

последователно свързване на два

регулатора в процеса на експлоата-

ция понякога възниква въпросът за

пулсациите на изходното налягане.

В тези случаи между двата регула-

тора трябва да се поставя допълни-

телно демпфериращо устройство,

което да „изглади“ работата меж-

ду регулаторите първа и втора

степен. В резултат на това се оси-

гурява поддържането на постоянно

стабилно изходно налягане.

За оразмеряване и избор на регу-

латор на налягане, както и за опре-

деляне на параметрите му на на-

стройка, е необходимо да се напра-

вят хидравлични пресмятания на га-

зопровода до и след газорегулатор-

ния пункт (ГРП). Изходни данни за

оразмеряване на газопроводите и

ГРП са началното налягане на газа и

разходът на уредите. Регулаторът

се подбира по пада на налягане на

входа и изхода.

Филтри за газ
Филтрите за газ служат за пред-

пазване от замърсяване и блокиров-

ка на газови уреди, монтирани след

тях. Имат високи пропускателна

способност и ефект на филтриране.

Почистват се лесно. Корпусите се

изработват най-често от стомана

или алуминий. Филтърният елемент

се изработва от полипропилен.

Предпазно-отсекателни
клапани

Предпазно-отсекателните вен-

тили защитават газовите инстала-

ции, особено полиетиленовите, от

опасно превишаване на налягането

и могат да бъдат присъединявани

както пред, така и след регулатора

на налягане първа степен. Възможен

е монтаж с вътрешна и външна

импулсна линия. При превишаване на

налягането над допустима стойност

се активира затварящият механизъм

и спира (отсича) протичането на газ.

Въвеждането му отново в експлоа-

тация (деблокирането) се извършва

само ръчно.

Електромагнитни
вентили

Електромагнитните вентили, са

устройства, които с помощта на

електромагнитно задвижване оси-

гуряват протичането или спиране-

Фиг. 1. Общ вид на кранове за газ.
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газ, нефт, въглища

то на флуиди през тръбопроводите.

Биват директни (седлови) и инди-

ректни (мембранни), нормално от-

ворени или нормално затворени в за-

висимост от тяхното приложение.

Електромагнитните вентили в си-

стемите за автоматично регулира-

не служат като релейни органи за

дистанционно управление и регули-

ране.

Кранове за газ
Приложение намират кранове със

сферичен и конусен затварящ еле-

мент. Служат за спиране на прито-

ка на газ при ремонтни дейности.

Поставят се на главни и пилотни

линии преди газовите уреди. Осигу-

ряват херметичност и бързодей-

ствие. Надеждната експлоатация се

обуславя от факта, че газът не об-

тича уплътняващите повърхнини. По

този начин се предотвратяват еро-

зийните процеси, характерни за

шибърите. Недостатък е неподходя-

щата им за регулиране работна ха-

рактеристика. Обикновено се произ-

веждат от месинг или пластмаса

при инсталациите от полиетилен с

висока плътност (PEHD). За крано-

ве с условен диаметър dN=50 mm се

използват резбови връзки с холендър,

а за по-големите диаметри връзки-

те са само фланцови.

Манометри за газ
Предназначени са за пряко измер-

ване на налягане на газообразни сре-

ди. Чувствителният елемент е бур-

донова тръба. Техническите мано-

метри с микропревключвател са

предназначени за включване или из-

ключване на електрически вериги при

зададени гранични стойности на

измерваното налягане чрез микро-

превключвател, като максималната

стойност на тока на включване или

изключване е до 5А.

В зависимост от изискванията,

техническите манометри с микро-

превключвател се изпълняват в два

варианта: с един микропревключва-

тел, с един нормално отворен и един

нормално затворен контакт; с два

микропревключвателя, всеки с по

един нормално отворен и един нор-

мално затворен контакт. Техничес-

ките манометри с плъзгащо се елек-

трическо съпротивление (потенци-

ометър) са предназначени за дистан-

Фиг. 2. Манометър за газ.

ционно отчитане на манометъра

чрез включване на допълнителен

електроизмервателен уред. В зави-

симост от изискванията се монти-

рат три вида потенциометри с раз-

лични електрически параметри, ко-

ето разширява многократно кръга на

тяхното приложение.

Компенсатори
За снемане на температурните

напрежения след крана по посока на

движение на газа се монтират ком-

пенсатори (Г-образни, П-образни и

линзови). При монтажа се изисква

спазване на съосността на газопро-

вода, крана и линзовия компенсатор.

Силфонните компенсатори се състо-

ят от силфон (гъвкав гофриран еле-

мент) и присъединителна арматура.

Тези компенсатори осигуряват ком-

пенсацията на надлъжни, напречни и

ъглови премествания. Особено ефек-

тивно е прилагането им при монта-

жа на битовите газоизмервателни

табла.

Кондензатосъбиратели
При транспорт на неизсушен газ

в най-ниските точки на газоразпре-

делителната мрежа (с наклон 3 на

хиляда) се монтират кондензатосъ-

биратели. Препоръчва се монтиране-

то на кондензатосъбиратели с малък

обем и при транспортиране на изсу-

шен газ. Чрез кондензатосъбирате-

лите се отделят водата, попаднала

по време на строителство (което не

би трябвало да се допуска), както и

отделилият се кондензат.
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Индустриални
термопомпи -
част II

        продължение на темата от миналия брой на спи-

санието, в която ви представихме спецификите и пре-

димствата на индустриалните термопомпи, както и

някои от широко използваните видове, в настоящия брой

ще очертаем особеностите и устройството на абсор-

бционните индустриални термопомпи, насоки за избор

на термопомпен агрегат и различни приложения на тези

решения в индустрията.

Абсорбционните термопомпи със затворен цикъл

използват двукомпонентен работен флуид за повишаване

на точката на кипене и оползотворяване на топлина чрез

абсорбция за постигане на температурна разлика, по-

средством която се доставя „полезна“ топлина към

желаните съоръжения. Принципът на работа на тези

агрегати е същият като при парните абсорбционни

чилъри, при които работният флуид е смес от литиев

бромид и вода. Ключови предимства на абсорбционните

термопомпени системи са, че могат да реализират

много по-голяма температурна разлика в сравнение с

алтернативните решения, КПД-то им не се влошава

рязко при по-голяма разлика между началната и крайна-

та температура на топлоносителя и могат да бъдат

използвани за комбинирани отоплителни и охладителни

приложения.

Устройство на абсорбционните
индустриални термопомпи

Дизайнът на една типична абсорбционна термопомпа

включва четири основни компонента – изпарител, кон-

дензатор, генератор (десорбер) и абсорбер. В цикъла

на абсорбционните термопомпи, подобно на абсорбци-

онните чилъри, се използват хладилен агент (вода) и

абсорбент (най-често бромисто-литиев разтвор).

Първичният източник на енергия с висока температу-

ра (обикновено пара или гориво) се подава към генера-

тора, където водната пара се извлича от работния

флуид под високо налягане. Компресираният кондензат

от кондензатора се отвежда към изпарителя, в който

налягането е по-ниско и отпадната топлина се реку-

перира, за да изпари кондензата с ниско налягане. В

абсорбера концентрираният работен флуид от десор-

бера влиза в контакт с изпаренията под ниско наляга-

не от изпарителя, създавайки топлина, която се от-

вежда към желания агрегат. В края на цикъла работни-

ят флуид се връща обратно в генератора.

Алтернативни конфигурации
Подобно на абсорбционните термопомпени агрегати

работят и термокомпресорните термопомпи, при кои-

то пара под високо налягане се използва за повишаване

на температурата и налягането на топлоносител на

отпадна технологична топлина (обикновено отново

пара). При високотемпературните абсорбционни помпи

повишаването на температурата на изходния топлоно-

сител може да бъде от порядъка на до 100-150 °C, дока-

то при термокомпресорните системи то е до около 7-

10 °C.

Широко прилагана конфигурация на абсорбционна

термопомпа е агрегат със специфични работни пара-

метри, който се използва за охлаждане в „студения край“

на цикъла и същевременно произвежда гореща вода за

технологични нужди чрез загряване в противоположна-

та точка на цикъла. Възможността за едновременно

нагряване и охлаждане превръща този тип термопомпи

в по-високоефективно решение с повече икономически

ползи от конвенционалните термопомпи.

Избор на тип термопомпа
След прогнозно изчисляване на ползите от внедря-

ването на термопомпен агрегат в дадено производ-

ствено или преработвателно съоръжение се пристъпва

към избор на подходящия тип решение. Изборът на

система обикновено зависи от три фактора: вида на

топлоизточника (течност, газ, пара); вида на поглъти-

теля на топлина (течност, газ, пара); необходимата

разлика между температурите на изходния и крайния

топлоносител.

За да бъде избрано най-подходящото решение за кон-

кретното приложение, е добре да се отчетат необхо-

димите оперативни разходи, потенциалните спестява-

ния и капиталовложенията и да се изготви прогнозен

модел на съотношението цена/ефективност на отдел-

ните варианти в дългосрочен план. За типичните инду-

стриални приложения като изсушаване на материали или

В
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загряване на вода за почистване на оборудване и други

технологични нужди обикновено са подходящи повече от

един вид термопомпи. Ето защо крайният избор на си-

стема трябва да се сведе до икономическите показа-

тели.

Индустриални приложения на
термопомпените агрегати

Изсушаване. В промишлените сушилни инсталации (за

дървообработвателната, строителната, текстилната,

хранително-вкусовата индустрия, машиностроенето и

др.) се прилагат различни технологии при различни тем-

ператури на сушене. Сред най-широко използваните

типове индустриални сушилни са инсталациите, при

които се нагрява въздух посредством пара, газ или го-

реща вода, който впоследствие се насочва към камера-

та с влажния материал, където циркулира и изпарява

влагата до дадена степен. С интегрирането на термо-

помпа в инсталацията отработената топлина от влаж-

ния въздух може да бъде извлечена и рециркулирана

обратно в системата или използвана за други техноло-

гични нужди.

Измиване. Индустриалните системи за почистване

и дезинфекция на оборудване обикновено използват го-

реща вода със или без добавен почистващ препарат/

дезинфектант. Инсталациите типично са оборудвани с

вентилатор и изходен отвор за извеждане на парата от

системата. Така се поддържа ниско налягане в инста-

лацията, а парата се изхвърля в околната среда. Горе-

щият влажен въздух е носител на голямо количество

топлинна енергия, която може да бъде ефективно реку-

перирана посредством термопомпа и повторно използ-

вана за загряване на водата.

Загряване на вода с отпадна топлина
от хладилна система

В хранително-вкусовата промишленост типично се

произвеждат продукти, които е необходимо да бъдат

охладени или замразени преди транспортиране. От друга

страна в тази индустрия са нужни големи количества

гореща вода за измиване на съоръженията и за други

технологични нужди. Отпадната топлина от хладилни-

те инсталации обикновено е с температура около 25-

30 °C. С внедряването на термопомпен агрегат в про-

цесния цикъл отработената топлина от кондензатори-

те може да бъде използвана за загряване на вода до около

80 °C. Термопомпата може допълнително да повиши

налягането на охладителния агент и да бъдат постиг-

нати по-високи температури на кондензация.

Пастьоризация
При пастьоризиране (например в млекопреработката)

продуктите се загряват до над 70 °C, а впоследствие

се охлаждат. Типично се използва инсталация за

впръскване на водна пара с висока температура за

нагряване и поток студена вода за охлаждане. В много

процеси изходният продукт (с ниска температура) се

използва в технологичния цикъл за охлаждане на вече

пастьоризирания продукт. Така част от топлината се

предава на студения флуид и улеснява последващото му

загряване. Тази технология може да бъде значително

оптимизирана чрез използване на термопомпа за реку-

перация на отпадната топлина и рециклирането й в

системата.

Статията е изготвена със съдействието на

инж. Кръстин Йорданов, Технически университет-Варна

Фиг. 1. Принципна схема на абсорбционна термопомпа.
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Енергийноефективна
тръбна арматура

Уважаеми читатели, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще ви представим някои от широко изпол-

званите подходи за повишаване на енергийната ефективност на промишлена тръбна арматура. Публикува-

ме и експертен коментар по темата на Велислав Петков, мениджър „Индустриален сервиз“ във фирма СЕНИ.

    нергийната ефективност на тръбната арматура

е от критично значение за цялостната ефективност и

рентабилност на тръбни системи, мрежи и инсталации,

използвани в различни битови, търговски и промишлени

приложения като топлоснабдяване, парокондензни сто-

панства, котелни инсталации и др. Типично за предот-

вратяване на загубите на енергия в системата под фор-

мата на топлина или студ се използват подходи като

топлоизолиране на тръбите и елементите на тръбна-

та арматура, нанасяне на защитни енергоспестяващи

покрития, специален дизайн на вентилите, клапаните,

крановете и т. н., който включва прецизно вътрешно

уплътняване и др.

Изолация на тръбна арматура
Обикновено в по-новите обекти тръбите и тръбна-

та арматура се изолират добре още при монтажа, за да

се предотвратят загубите на енергия. В по-стари сгради

и помещения обаче голяма част от тръбите системи

са частично или изцяло неизолирани. Оставени оголени,

крановете, вентилите и фитингите могат да станат

причина за загубата на големи количества топлина и да

костват на собствениците много средства.

Инвестицията за поставяне на топлоизолация върху

неизолирани тръби и тръбна арматура обикновено се

възвръща за по-малко от година или дори само за някол-

ко месеца, а намаляването на енергийните загуби е

осезаемо.

Изолиране елементите на тръбни
системи с топлоносител пара или
гореща вода

Тръбните системи в абонатни станции, котелни

помещения и т. н. обикновено са само частично изоли-

рани с конвенционална топлоизолация. В общия случай

изолация е поставена само на тръбите, а арматурата

(вентили, кранове, регулатори на налягане и др.) се

оставя неизолирана.

Освен до значителни загуби на енергия, това води и

до сериозен риск за здравето и безопасността на об-

служващия персонал. Оголената тръбна арматура ти-

пично е гореща и може да причини изгаряния. В допълне-

ние, в слабо вентилираните сервизни помещения тем-

пературата се покачва значително, което води до не-

приятна и рискова работна среда.

Тръбната арматура обикновено се оставя неизолирана

по две причини: елементите са с неправилна форма, която

е по-трудно и скъпо да бъде изолирана; крановете, вен-

тилите, регулаторите и т. н. подлежат на регулярна

поддръжка, при която изолацията трябва да бъде пре-

махната, за да се осигури достъп.

Жакетни изолации за промишлена
арматура

Жакетните изолации (insulation jackets) за тръби и

промишлена тръбна арматура са предназначени за топ-

лоизолиране и подобряване на енергийната ефективност.

Те служат още за защита на системните компоненти

от ниски температури през зимата, както и за пред-

пазване на обслужващия персонал.

За разлика от конвенционалната топлоизолация (от

минерална вата, каучук и т. н.), която, веднъж премах-

ната, става неизползваема, изолационните жакети са

„подвижни“ – те разполагат със специална система за

закопчаване и могат да бъдат поставяни и премахвани

многократно при поддръжка. Изработени са от високо-

технологични и устойчиви материали и се предлагат в

широка гама от модели, форми и размери, подходящи за

различните видове тръбна арматура с неправилна фор-

ма: тръби, вентили, клапани, кранове, фланци, фитинги,

регулатори, помпи, колектори и др.

Енергоспестяващи защитни покрития
Защитните покрития за промишлена арматура из-

пълняват редица функции: защита от корозия, намаля-

ване на топлинните загуби, контрол на конденза и др.

Разходите за полагането им традиционни са по-ниски в

сравнение с твърдите изолационни материали, особено

при неравни повърхности.

Защитните покривни системи служат като бариера,

която блокира излъчването на топлина от тръбата или

арматурата, вместо да го забавя, както действат

конвенционалните топлоизолации. В зависимост от

качествата си, експлоатационните условия и типа на

системата и приложението, тези покрития могат да

осигурят от 20 до 80% по-висока енергийна ефективност.

Е
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Високотемпературните жакетни
изолации и система BELZONA
SUPERMETALGLIDE повишават
енергийната ефективност на
промишлената арматура

Фирма Сени проектира, изработва и предлага широ-

ка гама енергоспестяващи решения в областта на про-

мишлената арматура. Сред тях са високотемператур-

ни жакетни изолации собствено производство, както и

енергийноефективни защитни покрития на глобалния

производител Belzona.

Енергоспестяващите високотемпературни жакетни

изолации са подходящи за оборудване като: промишлена

арматура, помпи, топлообменници, компенсатори, тур-

бини, кондензни гърнета, бойлери, части от тръбопро-

води с неправилна форма и др. Те са най-ефективни при

оборудване, което налага регулярна поддръжка, защото

могат да се премахнат и инсталират отново лесно и

бързо. Обикновено разходите за гъвкава изолация се

възвръщат в първите 6 до 8 седмици след монтажа.

Високотемпературните жакетни изолации осигуря-

ват съхраняване на пренасяната топлинна енергия и

гарантират безопасност при работа. Жакетните топ-

лоизолации, които произвеждаме, са проектирани и из-

работени от висококачествени материали и са в съот-

ветствие с най-високите приложими стандарти за

негоримост. Те са подходящи за работа в температу-

рен диапазон от 65 °С до 1400 °C. Двустранно облечени

са със силиконизиран сив стъклен плат и са съшити с

полиамидни конци. Закрепванията и закопчаването са

изработени от високотемпературни материали. Малка-

та дебелина на изолациите позволява лесен монтаж.

За да постигнем по-висока температурна издръжли-

вост, използваме алтернативни материали: влакна от

стъклени нишки; влакна от стъклени нишки, подсилени

с нишки от неръждаема стомана; силикатен плат за

ръбовете на топлоизолациите; крепежи и закопчаване

от полиамид и неръждаема стомана. При химически

агресивни приложения използваме покрития като теф-

лон, неопрен, уретан и др.

Предимствата на нашите решения са много и включ-

ват: редуциране на разходите за енергия, улеснен достъп

за периодична поддръжка, удължен живот на оборудва-

нето. Изолирането на непредпазени тръби, клапани и

оборудване предотвратява ненужните загуби на топлина

и съкращава разходите за енергия. Разходите за покуп-

ка на високотемпературни изолационни възглавници,

изработени от нас, се изплащат за по-малко от година.

Изолационните възглавници улесняват провеждането

на периодични инспекции и поддръжка на оборудването.

Своевременното откриване и предотвратяване на повре-

ди в инсталациите, водещи до аварии, гарантира висо-

ката ефективност на производственото оборудване.

В допълнение, изолационните възглавници запазват

скъпото оборудване чрез ограничаване излагането му на

външни влияния или инцидентни повреди. Те удължават

срока за ползване на инсталацията, могат да ограни-

чат обезценяването й, както и да намалят дългосроч-

ните оперативни разходи.

Друг енергийноефективен подход за подобряване на

характеристиките на промишлената арматура, който

предлагаме, е системата BELZONA® SUPERMETALGLIDE.

Енергийните загуби поради ефектите на повърхностно

триене и грапавостта на повърхнината, увеличени от

ерозията и корозията, могат да се намалят чрез пола-

гане на защитно покритие върху повърхността на про-

мишлената арматура. Ремонтът на износено или повре-

дено оборудване с това защитно покритие или полага-

нето му върху оригинално новопроизведено оборудване

ще има незабавно положително влияние върху произво-

дителността и експлоатационните разходи, многогоди-

шен икономически ефект от спестяване на консумира-

на електроенергия и ще осигури високоефективна защи-

та срещу ерозия и корозия.

Велислав Петков, мениджър Индустриален сервиз,

СЕНИ ЕООД, регионален офис Варна
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  върдите отпадъци са неизбежен

продукт от човешката дейност. В

тази категория попадат твърди

битови и промишлени отпадъци,

строителни отпадъци, отпадъци от

търговски обекти, сухи селскосто-

пански отпадъци, биомаса, използва-

ни гуми и каучукови изделия, органич-

ни материали със сравнително по-

висока влажност (утайки от ПСОВ,

хранителни отпадъци, растителни

отпадъци) и др.

Съвременните общества и инду-

стрии се стремят към намаляване на

количествата произведени твърди

отпадъци и все по-активно раздел-

но събиране, сепариране и рецикли-

ране. Дори след рециклиране обаче

остава значителен обем нерецикли-

руем твърд отпадък, който се нала-

га да бъде депониран. Поради недо-

стига на пространство за депони-

ране в световен мащаб и негатив-

ните ефекти върху околната среда

все повече държави разработват

програми за оползотворяване на

твърдите отпадъци, като с най-го-

лямо значение е потенциалът за

производство на електроенергия или

когенерация посредством третира-

не на отпадъците чрез различни

технологии и съоръжения.

Технологии за
производство на енергия
от твърди отпадъци

Съществуват редица методи за

производство на енергия от твърди

отпадъци, които се различават по

технология, начин на изпълнение, ка-

пацитет, ефективност, икономичес-

ка рентабилност и ефект върху окол-

ната среда. Основно можем да под-

разделим използваните методи на

термични или термохимични (сред

които директно изгаряне, високотем-

пературно изгаряне или инсинерация,

пиролиза, газификация, плазмени тех-

нологии, хидриране, комбинация от

някои от тези методи и т. н.) и био-

логични. При биологичните методи

разграничаваме два вида процеси –

протичащи с участие (аеробни) или

в отсъствие (анаеробни) на кислород,

като към аеробните причисляваме

компостирането, а към анаеробните,

известни още като биогазификация –

анаеробното разграждане, анаероб-

ната ферментация, гниенето и др.

Термичните технологии са неизмен-

но свързани с методи за контрол на

емисиите и системи за пречистване

на димните газове.

Оценка на технологиите
Основна задача на изброените по-

горе методи е третиране на твърди-

те отпадъци вместо тяхното депо-

ниране и оползотворяване дори на

нерециклируемите фракции чрез ди-

ректното им превръщане в енергия,

производството на различни видове

горива или други полезни продукти

като почвени торове и др. Основни

критерии за оценка ефективността

и пригодността на даден метод за

конкретен проект или приложение

са: увеличаване на отклоняването на

нерециклируем отпадък от смети-

щата; намаляване на вредните ефек-

ти върху околната среда, включител-

но емисиите на парникови газове,

влошаването на качеството на вод-

ните ресурси и т. н. Важни фактори

за определяне на дадена технология

като приложима са и: финансова

рентабилност, устойчивост, разход-

на и дългосрочна ефективност;

възможност за производство на зе-

лена енергия или други продукти с

пазарна приложимост; възможност

за безопасно осъществяване и др.

Инсинерация
(високотемпературно
изгаряне)

Инсинерацията е термичен про-

цес, при който горимите компонен-

ти (най-често предварително сепа-

рираната горима фракция) на даден

поток твърди отпадъци се подлагат

на термично окисление при изключи-

телно високи температури в специ-

ални съоръжения, наречени инсинера-

тори. В резултат на процеса се

отделя голямо количество топлина,

която може да бъде използвана за па-

ропроизводство с цел генериране на

електрическа енергия, за индустри-

ални процеси или за топлоснабдява-

не. В допълнение към топлинната

енергия, продуктите от инсинераци-

ята включват останала на дъното

на инсинератора пепел (дънна пепел),

летлива пепел и димни газове, кои-

то съдържат голям брой регламен-

тирани замърсители на атмосфер-

ния въздух.

Т
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По отношение на ефективност-

та на технологията, от един тон

твърди отпадъци чрез инсинерация

могат да бъдат произведени прибли-

зително между 0,4 и 0,7 MWh елек-

троенергия. Топлинната ефектив-

ност на метода е малко по-висока,

като при инсинериране на тон

твърд отпадък се произвеждат при-

близително 2 MWh пара, подходяща

за топлоснабдяване. Инсинерацията

на около 1000 тона отпадъци на ден

е достатъчна за производството на

около 650 MWh електричество на

ден (по над 27 MW на час за 24 часа)

или повече от 2000 MWh топлинна

енергия за едно денонощие.

Масово изгаряне и
изгаряне на
модифицирано гориво
(RDF)

Масово (или директно) изгаряне на

твърди отпадъци е технология, при

която в системата се изгаря по-

токът отпадъци, както е получен,

като от него са премахнати само

опасните отпадъци, металите и

обектите с размери или форма, ко-

ито не биха им позволили физически

да влязат в горивната камера на

инсинератора. Този процес типично

не изисква сортиране и е разходно

ефективен за захранване с електри-

чество на съоръжения с ниска кон-

сумация на енергия или когато основ-

ната му цел е намаляване на обема

на твърдите отпадъци.

Освен директно изгаряне, често

се прилага и третиране на твърди-

те отпадъци до получаване на раз-

лични видове газообразни, течни или

твърди горива. Твърдото гориво,

получено при механично-биологично

третиране на твърди отпадъци, се

нарича RDF (Refuse Derived Fuel) или

модифицирано гориво. За получава-

нето му от потока отпадъци се пре-

махват рециклируемите и опасните

материали, както и негоримите

фракции като метали, стъкло, камъ-

ни, бетон и др. В съоръженията за

производство на модифицирано го-

риво материалите с висока влаж-

ност и зелените отпадъци се обра-

ботват отделно. С това минимал-

но сортиране средната калорийна

стойност на модифицираното гори-

во е по-висока и количеството по-

лучена пепел при изгарянето му е по-

малко в сравнение с масовото изга-

ряне на твърди отпадъци.

Газификация
Газификацията е метод, при кой-

то органични въглеродсъдържащи

материали се дисоциират при висо-

ки температури в термичен реак-

тор под въздействието или в от-

съствието на кислород и се получа-

ва синтетичен газ (известен още

като сингаз). Синтетичният газ се

състои основно от въглероден ди-

оксид, въглероден монооксид, водо-

род, метан и водна пара. Ако в тер-

мичния реактор бъде подаден въздух

като оксидиращ агент вместо само

чист кислород, образуваният газ ще

съдържа и азотен газ.

Газификацията се използва от

десетилетия като метод за преоб-

разуване на смесени твърди отпадъ-

ци в енергия и може да бъде подраз-

делена на три категории в зависи-

мост от условията, в които проти-

ча процесът. Първият процес, изве-

стен като пиролиза, протича под

известно налягане в камерата в

отсъствието на кислород при тем-

ператури от 600 до 800 °C. При

втория тип газификация, позната

като газификация с подаване на

въздух, процесът се осъществява в

температурен диапазон между 800

и 1800 °C, а окисляващият агент е

въздух, както подсказва и самото

наименование. При плазмената га-

зификация на твърди отпадъци те

се разграждат до смес от горивни

газове и пепел под въздействието

на плазмена дъга при температури

от 2000 до 2800 °C в камерата на

установката и още по-високи локал-

ни температури в точките на кон-

такт на плазмената дъга.

Фази на газификацията
С цел намаляване на произведена-

та при газификацията пепел, както

и на съдържанието на тежки мета-

ли и опасни вещества в изходния

поток твърди отпадъци и съответ-

но – отровни компоненти в изходни-

те димни газове, в много съвремен-

ни съоръжения се използва специален

метод, който се състои от 5 фази в

определена последователност.

Допълнителни предимства от произ-

водството на енергия от твърди

отпадъци чрез газификация, изпълне-

но в тази последователност, са

повишаване на енергийната ефек-

тивност, намаляване на вредните

въздействия върху околната среда и

осигуряване безопасността на пер-

сонала. Фаза 1 на процеса включва

сортиране, сепариране на негорими-

те фракции и третиране на потока

отпадъци до получаване на модифи-

цирано RDF гориво. На втория етап

се извършва газификация на получе-

ното гориво. Следва изгаряне на

образувания при газификацията син-

тетичен газ в котли с рекуперация

на топлина за производството на

пара. Четвъртата фаза обхваща

производство на електроенергия от

парата в електрически генератор с

парни турбини. Последният етап

включва улавяне и обезвреждане на

димните газове от котлите за из-

гаряне.

Сравнение на
екологичните
показатели на
термичните методи и
депонирането

При газификацията на твърди

отпадъци с подаване на въздух се

отделят по-малко парникови газове,

измерени в CO2 еквивалент, в срав-

нение с инсинерацията или депони-

рането им в сметища. Същото важи

и за другите методи за газификация,

при които се образуват по-малки

количества серни и азотни оксиди,

замърсяващи атмосферата.

Според резултатите от проведе-

ни сравнителни анализи на различни-

те технологии за производство на

енергия от твърди отпадъци, при

инсинерация в околната среда се

емитират повече от 192 азотни

оксиди (NOx) и над 94 грама серен

диоксид (SO2) за всеки тон изгорени

отпадъци. При депониране се отде-

лят съответно 68 и 53 грама от

дадените субстанции за тон, дока-

то при газификация тези количества

са едва 31 грама азотни оксиди и 9

грама серен диоксид за един тон

третиран отпадък.

По отношение на изхвърляните в
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екология

атмосферата прахови частици, ин-

синерацията на тон отпадъци спо-

собства за изхвърлянето на 16 гра-

ма такива части, депонирането - за

5 грама на тон, а газификацията – 6

грама. Поставянето на електроста-

тичен филтър в системата за очи-

стване на димни газове от инста-

лациите за газификация и инсинера-

ция значително може да намали ко-

личеството на тези замърсители.

Третиране на твърди
отпадъци в отсъствие
на кислород

Анаеробното разграждане е био-

логичен процес, при който микроор-

ганизми разграждат биоразградим

органичен материал в бедна на кис-

лород среда. Това е естествен про-

цес, който протича в природата, но

може да бъде иницииран в контроли-

рана среда в биореактор. Анаероб-

но разграждане типично се използ-

ва за намаляване на съдържанието на

влага в органични отпадъци и за

превръщане на част от тях в био-

газ, който се състои основно от

метан и въглероден диоксид и е под-

ходящ за производство на енергия в

различни съоръжения. Богатият на

хранителни вещества сух отпадъчен

продукт от процеса може да се опол-

зотворява като обогатител за по-

чва.

Анаеробното разграждане е най-

подходящо за третиране на потоци

органични отпадъци с високо вла-

госъдържание като селскостопанс-

ка биомаса, хранителни отпадъци,

оборска тор и утайки от пречиства-

не на битови отпадъчни води в ло-

кални инсталации. Сортираните ед-

нородни отпадъци с по-малко от 15-

20% сухо вещество се считат за

„мокри“ или такива с високо влагосъ-

държание. За по-пълноценно оползот-

воряване на смесените твърди от-

падъци, съдържащи влажни органич-

ни фракции, е препоръчително да се

приложи комбинация от биологичен

и термичен метод. Добре е чрез

анаеробно разграждане да се трети-

ра сепарираната фракция с високо

влагосъдържание, а сухите отпадъ-

ци в потока с по-висока калоричност

да се подложат на термична прера-

ботка.

Аеробно разграждане и
компостиране

Аеробното разграждане включва

разлагането на органични материа-

ли под въздействието на аеробни

бактерии в присъствието на дос-

татъчно кислород, който да под-

държа биохимичната реакция. При

този екзотермичен процес се отде-

ля енергия, като е необходимо тем-

пературата да се повиши до опре-

делени стойности, за да бъдат уни-

щожени дадени патогени и да се

намали влагосъдържанието на от-

падъците. В резултат от процеса се

получава хумусоподобен материал,

наречен компост или биотор.

Компостирането в контролирана

среда представлява биологично раз-

граждане и стабилизация на органич-

ни субстрати при определени усло-

вия. Необходимо е освен достатъч-

но съдържание на влага в изходното

вещество, да се осигури достатъч-

но количество кислород, както и

адекватно съотношение между

въглерод и азот. Използваните за

целта съоръжения (реактори) се

наричат компостери.

Основни цели на компостирането

са: стабилизиране на гниещи органич-

ни отпадъци; дезинфекция или унищо-

жаване на вредните за човека пато-

гени; производство на компост за

обогатяване на почвата; намаляване

на потенциалните неприятни мириз-

ми от потоците твърди отпадъци с

органична биоразградима фракция.

Тази технология е интересна от глед-

на точка на възможностите за тре-

тиране на органични отпадъци, кои-

то предлага, а не като метод за

производство на енергия. Тя може да

се използва в комбинация с други

биологични или термични методи за

преработка на отделни фракции от

общия поток твърди отпадъци.

Комбинирани технологии
за производство на
енергия

С цел по-пълноценното оползотво-

ряване и екологосъобразно обезвреж-

дане на твърдите отпадъци често се

прилага комбинация от биотехнологич-

ни и термохимични методи. Така се

осигурява ефективно производство на

енергия и безопасно третиране на

всички фракции от общия поток сме-

сени твърди отпадъци с разнороден

състав. В зависимост от характера

и състава на потоците в дадено на-

селено място или регион се подбира

най-подходящата комбинация от ме-

тоди и технологии. Често това е

анаеробно разграждане за производ-

ство на биогаз от органичната фрак-

ция, инсинерация или газификация на го-

римите компоненти и др. Съоръжени-

ята за производство на енергия от

отпадъци в промишлен мащаб често

включват комбинация от инсинерато-

ри, биореактори, газови двигатели или

турбини, парни генератори и др.
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