
www.energy-review.bg

БРОЙ 6, НОЕМВРИ 2015 ЦЕНА 6.00 ЛВ.

®

ISSN: 1314-0671

МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
ПРИ СИСТЕМИ
ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

ПРЕДИМСТВА НА
ХИБРИДНИТЕ
ФОТОВОЛТАИЧНО-
ДИЗЕЛОВИ СИСТЕМИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ
СИСТЕМИ
ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

ПОЛИТИКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ
НА ЯДРЕНАТА
БЕЗОПАСНОСТ

ОТДАЛЕЧЕН
МОНИТОРИНГ
НА ГАЗОПРОВОДИ

МЕХАНИЧНО-
БИОЛОГИЧНО
ТРЕТИРАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
RDF ГОРИВО

http://www.energy-review.bg/
http://www.intercomplex.bg/
http://www.delta-electronics.bg/
http://www.avtomatizacia.eu/






2 брой 6/2015  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева
% (02) 818 3858

 0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова
% (02) 818 3818    dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев
% (02) 818 3808   lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838    факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg    www.tllmedia.bg

главен редактор

Дарена Мартинова
% (02) 818 3828   0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори
editors@tllmedia.bg

Петя Накова
 0889919256

Пепа Петрунова
 0878 361 379

Елеонора Еленкова
% (02) 818 3822

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова
Камелия Кирилова

% (02) 818 3830

маркетинг
и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg

% (02)8183812    0889717562

Емилия Христова
% (02)8183848    0887662547

рекламeн отдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

Анна Маджурова

reklama@tllmedia.bg

% (02) 818 3810  0888 414 831

% (02) 818 3820  0888 956 150

% (02) 818 3811  0887 306 841

% (02) 818 3815  0889 919 253

% (02) 818 3813  0888 395 928

% (02) 818 3821  0882 931 216

% (02) 818 3802  0889 256 232

% (02) 818 3817  0882 927 916

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.
Всички права запазени. Никаква част от текстовете и
илюстрациите в това списание не може да бъде препе-
чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-
меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-
те права на графичното оформление и статиите при-
надлежат на Издателя. Авторските права на използва-
ния илюстративен материал принадлежат на Издателя
или на съответните му собственици. Издателят не
носи отговорност за съдържанието на публикуваните
реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-
ни статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg
®

ноември 2015

4 Накратко

8 В ход е информационна кампания за

либерализацията на енергийния пазар

8 Булгартрансгаз стартира проект за

модернизация на газовото хранилище в

Чирен

9 AБEA представи победителите в

българската ВЕИ Шампионска лига 2015

10 Мини Марица-изток изпълнява проект

за повишаване на енергийната

ефективност

10 Предстои изграждане на ВЕИ система

в многопрофилната болница в Кнежа

12 Софтуер за оптимизиране на енергийното

потребление

16 Мерки за енергоспестяване при системи

за сгъстен въздух

20 Предимства на хибридните

фотоволтаично-дизелови системи

24 Предварително изолирани тръбни

системи за топлоснабдяване

28 Политики за подобряване на ядрената

безопасност

31 Отдалечен мониторинг

на газопроводи

34 Механично-биологично третиране на

отпадъци за производство на

RDF гориво

38 Ford проучва възможностите за горива

от алтернативни източници

39 Tesla представи батерии за съхранение

на енергия от възобновяеми източници

39 Шведска компания представи нова

система за слънчева енергия

http://www.energy-review.bg/
mailto:tanya@tllmedia.bg
mailto:dora@tllmedia.bg
mailto:lubo@tllmedia.bg
mailto:office@tllmedia.bg
http://www.tllmedia.bg/
mailto:d.martinova@tllmedia.bg
mailto:editors@tllmedia.bg
mailto:prepress@tllmedia.bg
mailto:abonament@tllmedia.bg
mailto:m.russeva@tllmedia.bg
mailto:reklama@tllmedia.bg
http://www.energy-review.bg/


ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2015 3



4 брой 6/2015  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Рефран ЕООД изгради хоризонтален стенд за тестване на строителни
продукти в изпитва-
телния център
на ГДПБЗН – МВР

На 12 септември т. г. се състоя официалното откриване на хоризонта-

лен стенд за изпитване на строителни продукти, изграден от фирма Рефран

ЕООД. „Топлинният агрегат представлява камерна пещ с инсталирана

мощност от 2,8 MW. В неговото изграждане са вложени разнообразни

висококачествени огнеупорни и топлоизолационни материали и изделия,

произведени на база собствени технологии, защитени от Рефран ЕООД с

търговски марки в Патентното ведомство на Република България. Стендът

е снабден със специализиран софтуер за управление на топлинния процес

по предварително зададени параметри на температурната крива и наля-

гането в пещта“, разказаха от фирмата.

Пускането на съоръжението в експлоатация e продължение на дейнос-

тта на Рефран ЕООД по изграждане на изпитвателни съоръжения след

изработения от нея отново по европейска програма Стенд за верификация

на моделни изследвания на топлинни процеси в ХТМУ в София.

70% от изложбените площи на Intersolar Europe 2016 вече са резервирани
Остават повече от 6 месеца до началото на водещото изложение за

соларната индустрия Intersolar Europe на 22 юни 2016 г. в Мюнхен, но около

70% от изложбеното пространство вече е резервирано.

Това означава, че близо 46 000 кв. м в Messe Muenchen са резервирани.

Според организаторите от Solar Promotion това се дължи изявената меж-

дународна насоченост на събитието и постоянния акцент върху актуални

теми. Един от основните акценти на Intersolar Europe 2016 ще е „интели-

гентна енергия“, за която ще бъде обособена отделна зала.

Големи изложбени площи вече са резервирани от водещи производители

на соларни модули и клетки като Hanwha Q CELLS, JA Solar, Jink Solar,

SolarWorld и Wuxi Suntech Power, производителите на инвертори като ABB,

Fronius, Huwaei, Robert Bosch и SMA, BayWa r.e. и др.

ЧЕЗ с нов регионален мениджър за България
Карел Крал е новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България от 1

октомври т. г. , съобщиха от компанията. Той наследява на поста Петър

Докладал, който пък поема длъжността регионален мениджър на ЧЕЗ в

Турция. Крал има над 20-годишен опит в сферата на финансовите консул-

тации, телекомуникациите, информационните технологии и енергетиката.

Работил е в редица международни компании в Румъния, Чехия, Словакия,

Унгария и Албания. От 2009 г. той е част от ръководния екип на ЧЕЗ Груп,

а от януари 2013 г. е главен финансов директор на ЧЕЗ Груп в Румъния.

„Тази година ЧЕЗ отбеляза 10 години работа в България. За това време

компанията се утвърди като един от най-големите инвеститори в българ-

ската енергетика. Компанията е внесла над 2,5 млрд. лева в икономиката

на страната. От тях над 1,7 млрд. лева са постъпили в бюджета под

формата на данъци, преки инвестиции и дивиденти, а  862 млн. лева са

инвестирани в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на

обслужването и в производство“, отбелязват от ЧЕЗ.
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Енергийната среща Югоизточна Европа 2015 ще разгледа бъдещето на
сектора в региона На 9 и 10 декември т. г. в Букурещ, Румъния, ще се проведе форумът

Енергийна среща – Югоизточна Европа 2015. Събитието ще събере водещи

мениджъри от главните енергийни компании, които ще обсъдят възможно-

стите и предизвикателствата пред енергетиката в региона. Участие във

форума ще вземат редица фирми разработчици на енергийна инфраструкту-

ра, търговци, пазарни анализатори, доставчици на решения за енергийна

търговия и управление на риска, консултанти. Сред потвърдилите участие

говорители на форума са Мартин Змелик, главен изпълнителен директор на

ЧЕЗ Румъния, Даниела Лулаче, главен изпълнителен директор на Nuclearelectrica,

Роман Маткивски, директор енергия и инфраструктура на Black Sea Trade

and Development Bank, и др. Основни теми на събитието ще са: Енергийната

визия на Румъния за периода до 2020 и до 2030; Планиране на бъдещия енер-

гиен „ландшафт„ в Югоизточна Европа; Развитие на електропреносната

мрежа в Югоизточна Европа; Националните енергийни индустрии; Бъдещето

на мини ВЕЦ и ВЕЦ в Югоизточна Европа; Увеличаващата се важност на

системите за съхранение в енергийната система и др.

ВЕИ лаборатория бе открита в Русенския университет
Лаборатория по възобновяеми енергийни източници бе открита в Русен-

ския университет „Ангел Кънчев“. Дарението е от фирма Теси и ще бъде

използвано основно от магистрите по електроника от специалност „Елек-

троника от възобновяеми енергийни източници“, уточняват от универси-

тета. Оборудването на новата лаборатория включва инсталация за топла

вода, която използва слънчева енергия, плосък слънчев колектор, разрез на

бойлер и дигитални мултимери.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев под-

черта, че за десетгодишното сътрудничество между висшето училище и

фирма Теси има постигнати немалко успехи – студенти от университета

работят в компанията, представители на фирмата помагат с методичес-

ки указания в обучението.
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Булгартрансгаз завърши модернизацията на компресорна станция
„Ихтиман“ Булгартрансгаз въведе в експлоатация модернизираната компресорна

станция „Ихтиман“. На официалната церемония по откриването на обекта

присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на енер-

гетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на компанията

Георги Гегов.

Стойността на проекта, изпълнен от Главболгарстрой, е 17,7 млн. евро.

Реконструкцията на КС „Ихтиман“, включва разширение на наличната

площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотур-

бинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и амери-

канската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нис-

коемисионни газотурбокомпресорни агрегати. Станцията в Ихтиман е част

от трасето на преминаващия през България газопровод за Гърция и Маке-

дония. В момента се изпълнява модернизация на четири от шестте ком-

пресорни станции по мрежата за транзитен пренос на природен газ през

територията на страната ни за Турция, Гърция и Македония. Общата

стойност на проекта за реконструкция на компресорните станции „Ихти-

ман“, „Странджа“, „Петрич“ и „Лозенец“ е близо 104 млн. евро. Предвижда

модернизацията да завърши до края на 2016 г.

Завърши плановият ремонт на шести блок на АЕЦ Козлодуй
Плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

приключи на 27 октомври т. г., съобщиха от дружеството. Блокът е пус-

нат след извършена проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядре-

но регулиране.

През плановия престой са изпълнени необходимите ремонтни и надзорни

дейности, профилактика на оборудването и системите на блока и са об-

хванати над 7000 единици от конструкции и технологични системи. Гори-

вото на реактора е презаредено за следващата горивна кампания. В рам-

ките на ремонта са извършени редица важни модернизации с цел удължа-

ване на експлоатационния срок и повишаване на топлинната мощност на

реакторната инсталация до 104%. Инсталиран е нов статор на турбоге-

нератора на шести блок с брутно тегло 370 тона, което го прави най-

тежкото единично оборудване в атомната централа. Другият 1000-мега-

ватов блок на АЕЦ „Козлодуй“ – пети, работи с пълно натоварване на

мощността.

АУЕР представи на семинар политиките по енергийна ефективност у нас
На 29 септември т. г. се състоя национален семинар на тема „Тенден-

ции и политики по енергийна ефективност в България“, организиран от

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Форумът се проведе в

рамките на изпълнявания от агенцията проект „Мониторинг на изпълнени-

ето на европейските и националните цели за енергийни спестявания

ODYSSEE-MURE 2012“ по линия на програма „Интелигентна енергия за

Европа“. По проекта АУЕР си партнира с още 32 институции от 28-те

страни членки на Европейския съюз. В семинара взеха участие представи-

тели на министерства, държавни институции, ангажирани в областта на

енергийната ефективност и устойчивото развитие, търговци с енергия,

енергийни асоциации, финансиращи институции, неправителствени орга-

низации и др. По време на събитието бяха обсъдени темите: Енергийната

ефективност – фактор за устойчиво енергийно развитие; Сравнение на

индикаторите за енергийна ефективност в България и Европейския съюз;

Изпълнение на политики и мерки по енергийна ефективност - Национален

план за действие и Национална цел за енергийни спестявания.

ODYSSEE-MURE се реализира със съдействието на изследователската

и консултантска фирма Enerdata, института Fraunhofer, ISIS и ECN, а ко-

ординатор е френската агенция за управление на енергията и околната

среда ADEME. Ключови цели на инициативата са да се сравни напредъкът

в областта на енергийната ефективност в държавите от ЕС по сектори

на крайното енергийно потребление, да се оцени ефектът от прилагането

на различни политики и мерки по енергийна ефективност и да се проследи

изпълнението на националните цели по енергийна ефективност.
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  рез втората половина на месец

ноември т. г. стартира информаци-

онна кампания за либерализацията на

електроенергийния пазар у нас. В

рамките на инициативата съвмес-

тни екипи от представители на

ведомството, Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР),

Българския енергиен холдинг (БЕХ),

Българската независима енергийна

борса, Електроенергийния системен

оператор (ЕСО) и електроразпреде-

лителните дружества провеждат

поредица от срещи в областните

центрове в страната, за да разяс-

нят на потребителите предимства-

та на свободния пазар, етапите,

през които ще премине процесът, и

процедурата за смяна на доставчик.

Организациите се обединяват око-

ло тезата, че правилата за смяна на

В ход е информационна
кампания за либерализацията
на енергийния пазар

доставчик, особено за битовите

потребители, трябва да бъдат мак-

симално облекчени, а по-малкото ог-

раничения към участниците на паза-

ра ще стимулират конкуренцията.

Либерализираният пазар на елек-

троенергия у нас трябва да старти-

ра от 1 януари 2016 г. За битовите

потребители се очаква да влезе в

сила тримесечен преходен период.

„Целта на кампанията е в макси-

мална степен да информираме по-

требителите за процеса по преми-

наване към пълна либерализация на

електроенергийния пазар“, каза ми-

нистър Теменужка Петкова по вре-

ме на среща в Министерството на

енергетиката между организациите,

инициатори на информационната

кампания. Според нея освобождава-

нето на пазара трябва да се случи

постепенно, каквато е и препоръка-

та на Световната банка. Междуна-

родната финансова институция

предстои да препоръча най-подходя-

щия за страната ни модел на либе-

рализация.

„Българската независима енергий-

на борса – дружеството, лицензира-

но за борсов оператор – е готова за

старт на свободния пазар“, заяви

изпълнителният директор на Българ-

ската независима енергийна борса

Константин Константинов по вре-

ме на срещата. Той допълни, че пред-

стои единствено актуализация на

някои вътрешни документи, след

като КЕВР утвърди правилата за

търговия. В рамките на събитието

председателят на КЕВР Иван Иванов

посочи, че именно правилата за

търговия са най-важният ангажи-

мент, свързан със старта на либе-

рализирания пазар.

В ход е информационна
кампания за либерализацията
на енергийния пазар
П

  улгартрансгаз стартира новия

експлоатационен сондаж Е-72, с кой-

то постави началото на процеса по

модернизация на подземното газово

хранилище в Чирен. На официалната

церемония по откриването на проек-

та на 20 октомври т. г. присъства-

ха министърът на енергетиката

Теменужка Петкова и изпълнителни-

ят директор на дружеството Геор-

ги Гегов.

Проектът предвижда два нови

сондажа, с които да се увеличат

възможностите за дневен добив и

нагнетяване на природен газ. Очаква

се първото сондиране да приключи в

края на януари 2016 г., след което

апаратурата ще бъде преместена на

следващия сондаж Е-73. В края на 2016

г. двата нови сондажа ще бъдат вклю-

Булгартрансгаз стартира
проект за модернизация на
газовото хранилище в Чирен

чени в редовна експлоатация.

„Днес даваме начало на модерни-

зацията на един от стратегически-

те обекти за енергийната сигур-

ност на страната. Благодарение на

проектите, по които Булгартранс-

газ работи, България скоро ще раз-

полага с модерно хранилище, което

да отговаря на най-високите стан-

дарти“, сподели министър Петкова

по време на церемонията. По думи-

те й добре развитото и модерно

хранилище Чирен е още една отлич-

на предпоставка в България да се

реализира концепцията за газоразп-

ределителен център.

Модернизацията на инфраструк-

турата ще позволи да бъде увеличен

дневният добив на природен газ от

съоръжението от 4,2 млн. куб. м до

над 5 млн. куб. м. Стойността на

проектирането и експлоатацията на

сондаж Е-72 е 10,4 млн. лв., като

проектът се финансира изцяло със

средства на Булгартрансгаз. След

реализиране на цялостното разши-

рение на подземното газово храни-

лище се предвижда и увеличаване на

количествата съхранен газ и на днев-

ните количества на добив и нагне-

тяване до максимум 1000 млн. куб. м

и съответно 10 млн. куб. м/ден.

В момента газопреносният опера-

тор работи по два проекта – едини-

ят за модернизация, а другият за

разширяване на подземното газово

хранилище в Чирен. От дружество-

то определиха новия експлоатацио-

нен сондаж като доказателство, че

са в ход всички усилия за модерниза-

ция на националната газопреносна

мрежа.

Булгартрансгаз стартира
проект за модернизация на
газовото хранилище в Чирен
Б
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бизнес

  а 29 септември т. г. в конгрес-

ния център на Международен пана-

ир Пловдив Асоциацията на българ-

ските енергийни агенции (AБEA)

представи и награди победителите

в българското издание на междуна-

родния конкурс ВЕИ Шампионска лига

за 2015 г. На церемонията със спе-

циално изработени медали бяха от-

личени фирми и организации, реали-

зирали иновативни инсталации за

производство на енергия чрез опол-

зотворяване на биомаса и слънчева

енергия.

Състезанието протече в две ка-

тегории – лига „Биомаса“ и лига

„Слънчева енергия“.

Златният медал и
купата в лига „Биомаса“

бяха присъдени на Столичното

предприятие за третиране на от-

падъци за биогазова инсталация за

компостиране на биоразградими

отпадъци. Съоръжението оползот-

ворява хранителни и кухненски от-

падъци от магазинната мрежа и

домакинствата. То е част от ком-

постиращата инсталация за зелени

и биоразградими отпадъци на пло-

щадка Хан Богров край София, изгра-

дена по проект „Интегрирана систе-

ма от съоръжения за третиране на

биологични отпадъци“ на Столична

община. Изпълнител на обекта е

обединение Егерсман & Ко, което

включва Егерсман анлагебау - Герма-

ния и българските фирми Диана ко-

мерс-1 и АТ инженеринг 2000. „Про-

ектът е реализиран със средства от

оперативна програма „Околна сре-

да“, пари от бюджета и дофинанси-

ране от Столична община, включи-

телно заем от Европейската инве-

стиционна банка на обща стойност

46 млн. лв.“, поясняват от АБЕА.

Сребърен в медал лига „Биомаса“

получи фирма Елит 95 за изградена-

та край село Поповица, област Плов-

див, биогаз инсталация с мощност

AБEA представи
победителите в българската
ВЕИ Шампионска лига 2015

1,5 MW. Когенерационната инстала-

ция на стойност около 10 млн. лева

е с капацитет да оползотворява 110

хил. тона отпадъци годишно, вклю-

чително 250 т животинска тор от

кравеферма с 5000 крави, 30 т рас-

тителни отпадъци и отпадъчен си-

лаж и 10 т суроватка от близката

мандра дневно.

Фирма Алексия 2002 взе бронзови-

ят медал в категорията за реализи-

ран проект по оползотворяване на

растителни и животински отпадъ-

ци за комбинирано производство на

електрическа и топлинна енергия в

с. Добри дол, община Лом.

„Когенерационната
биогаз инсталация
с номинална мощност 1,5 MW изгра-

дена в сътрудничество с италианс-

ката фирма Aucen. Съоръжението

оползотворява над 76 хил. тона от-

падъци от модерна собствена кра-

веферма с 3200 говеда – средно 210

т/дневно, около 20т/дневно расти-

телна маса - царевични и слънчогле-

дови стъбла, отпадъчен силаж от

силажните ями и остатъчни храни-

телни продукти от кравите, както

и 40 т/дневно суроватка от мандра

Пършевица“, информират от АБЕА.

Общата стойност на инвестицията

е 15 млн. лева.

В лига „Слънчева енергия“ със

златен медал и купа за принос в

популяризиране и иновации на инста-

лации на слънчева енергия бяха награ-

дени седем детски градини в Плов-

див. Това са ЦГД „Слънце“, ЦДГ „Ро-

сица“, ЦДГ „Приказен свят“, ЦГД

„Кремена“, ЦГД „Незабравка“, ЦГД

„Вяра“ и ДЯ „100 Усмивки“. Детски-

те заведения са отличени за слънче-

во-термални инсталации за битова

гореща вода и система за монито-

ринг на произведената възобновяе-

ма топлинна енергия в реално време,

свързана в градска платформа за

интелигентен енергиен ме-

ниджмънт.

Системата за

мониторинг в реално
време на произведената
възобновяема топлинна
енергия
е изградена през 2014 г. към съще-

ствуващите инсталации с финанси-

ране на проект iURBAN на Седма

Рамкова Програма на ЕК. Система-

та е част уеб-базирана платформа

за управление на енергията в дома и

града, която включва 18 жилищни

сгради, 2 офис сгради, пилотно учи-

лище и седемте детски градини.

„От въвеждането на системата

за мониторинг до момента, детски-

те градини са произвели общо 33

мегаватчаса топлинна енергия от

слънчевите инсталации и са спести-

ли 12,6 т СО2, или по 13 кг спестени

емисии СО2 на дете. През 2015 г. 31%

от топлата вода е произведена от

слънцето, което представлява 10%

от общото потребление на енергия“,

разказват от Асоциацията на

българските енергийни агенции.

Шампион сред детските градини

и в категорията „Слънчева енергия“

е ЦДГ „Слънце“, която от ноември

миналата година досега е произве-

ла 10,4 мегаватчаса (една трета от

общото производство на детските

градини) и е спестила 3 тона парни-

кови емисии, т.е. по 20 кг спестени

въглеродни емисии на дете.

AБEA представи
победителите в българската
ВЕИ Шампионска лига 2015

Източник: ЦДГ Кремена - Пловдив

Н
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проекти, реализации

   ай-голямото дружество за от-

крит въгледобив в страната Мини

Марица-изток подписа два догово-

ра за изпълнение на мерки за пови-

шаване на енергийната ефектив-

ност. Проектът „Компенсиране на

реактивната енергия и рехабилита-

ция на промишленото осветление на

минното оборудване в Мини Мари-

ца-изток“ е финансиран от Между-

народен фонд за подпомагане на

извеждането от експлоатация на

АЕЦ Козлодуй. Дейностите по про-

екта възлизат на обща стойност

3,3 млн. лева, от които предприяти-

ето ще получи безвъзмездно 70%.

Реализацията е разделена на два

лота, а срокът за изпълнението им

е една година и три месеца. Първи-

ят етап включва проектиране, дос-

тавка и монтаж на съоръжения и

оборудване за компенсиране на реак-

тивната мощност на тежкото про-

мишлено минно оборудване на Мини

Мини Марица-изток изпълнява проект за
повишаване на енергийната ефективност

Марица-изток, а вторият – рехаби-

литация (проектиране, доставка и

монтаж) на промишленото осветле-

ние в предприятието чрез подмяна

с LED осветители.

„Изпълнението на проекта е от

особено важно значение, тъй като

след въвеждане на новата цена на

електроенергията разходите ни за

консумирана енергия се увеличиха с

близо 1 млн. лв. на месец. Опазване

на околната среда и повишаване на

безопасността на работните мес-

та са другите важни показатели,

които мултиплицират ефективнос-

тта на проекта“, коментират от

въгледобивното дружество.

За изпълнител на мерките по ком-

пенсиране на реактивната мощност

на тежкото минно оборудване пред-

приятието е избрало Siemens Бълга-

рия. „Компенсирането на реактивна-

та мощност ще обхване 148 задвиж-

ващи станции, 10 роторни багера, 10

насипообразувателя, 8 претоварача

и 4 верижни многокофови багера от

типа Rs 710“, поясняват от Мини

Марица-изток.

Рехабилитацията на промишлено-

то осветление чрез подмяна с LED

ще бъде реализирана от Етралукс,

Испания. „Подмяната на промишлени-

те осветители с обща инсталира-

на мощност 1200 kW с енергоефек-

тивни LED осветители ще обхване

156 задвижващи станции, 27 ротор-

ни багера, 12 насипообразувателя, 9

претоварача и 6 верижни многокофо-

ви багера от типа Rs 710“, допълват

от минното дружество.

Мини Марица-изток изпълнява проект за
повишаване на енергийната ефективност

Н

   а 19 октомври т. г. в Кнежа се

проведе началната пресконференция

на проект „Здравето на природата е

здраве за хората – изграждане и ин-

сталиране на възобновяеми енергий-

ни източници в „Многопрофилна бол-

ница за активно лечение – Кнежа“.

Основна цел на предстоящата

реализация е подмяна на съществу-

ващата и изграждане на високоефек-

тивна отоплителна, вентилационна

и соларна система в сградата на

болничното заведение, използваща

конвенционални горива и възобновя-

еми източници.

Проектът се финансира по Гран-

това схема BG04-02-03 „Мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност и използване на възобновя-

ема енергия в общински и държавни

сгради и локални отоплителни сис-

теми“. Схемата се реализира по

линия на Програма BG04 „Енергийна

Предстои изграждане на ВЕИ система
в многопрофилната болница в Кнежа

ефективност и възобновяема енер-

гия“, чийто програмен оператор е

Министерство на енергетиката.

В пресконференцията за предста-

вяне на инициативата взеха участие

членове на екипа за управление на

проекта. Те запознаха гостите на

събитието с основна информация за

програмата и с графика за изпълне-

ние на дейностите по изпълнението.

Бенефициент по проекта с продължи-

телност 12 месеца е община Кнежа.

Партньор е норвежката компания

Enоk – senteret AS, която предлага

консултантски услуги и управление на

проекти в сферата на енергийната

ефективност и енергийния ме-

ниджмънт.

От община Кнежа очакват с реа-

лизацията на мащабния ВЕИ проект

да се постигнат значителни иконо-

мии на енергия и разходи в дългосро-

чен план и да се намалят емисиите

на парникови газове и замърсители

на въздуха от болничното заведение.

Сред прогнозните резултати от

изпълнението на дейностите в рам-

ките на модернизацията са намале-

ни емисии на въглероден диоксид CO2

и увеличено производство на енер-

гия от възобновяеми източници. Про-

ектът цели и постигането на по-

здравословна среда в МБАЛ – Кнежа,

популяризиране на възобновяемата

енергия, засилено взаимодействие

със страните донори, както и подо-

брено качество на медицинските

грижи в община Кнежа.

Предстои изграждане на ВЕИ система
в многопрофилната болница в Кнежа
Н
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Софтуер за
оптимизиране на
енергийното
потребление

електроенергетика

    офтуерът за оптимизиране на
енергийното потребление (EMS) об-
хваща различни софтуерни приложе-
ния, които позволяват проследяване-
то на сметките за електричество,

измерване в реално време, изгражда-
не на системи за управление на ОВК
и осветление, прогнозиране на енер-
гийното потребление на сгради, от-
читане на въглеродни емисии, управ-

ление на IT оборудване, контрол на
потреблението и провеждане на енер-
гийни одити. EMS решенията осигу-
ряват инструменти за намаляване на

разходите за енергия, като събират
данни за потреблението и ги изпол-
зват за три основни цели: отчита-
не, наблюдение и ангажиране.

Събиране на данни
Софтуерът за оптимизиране на

енергийното потребление събира
исторически данни и данни в реално

време на интервали, които варират
от тримесечни отчети на сметки до
интелигентни ежеминутни измерва-
ния. Събира се информация от сис-
темите за сградна автоматизация,

електрическите уреди, сензорите на
електрическите вериги или от дру-
ги източници. Миналите сметки
могат да се използват за съпостав-
ка между потреблението на енергия

преди и след употребата на EMS.
Електроенергията и природният

газ са най-често измерваните кому-
нални услуги, но системите могат да

наблюдават и измерват потреблени-
ето и на други енергийни източници
(пара, нефт и др.), водното потреб-
ление, дори и енергията, генерирана
на местно ниво. Възобновяемите

енергийни източници значително
допринасят за все по-масовото при-

лагане на EMS софтуера.

Отчитане
Софтуерните инструменти за

отчитане са насочени към собстве-
ници и мениджъри на сгради и съоръ-
жения, които желаят да автомати-

зират одитите на енергия и вредни
емисии. Данните за разходите и
потреблението от няколко сгради
могат да бъдат обобщени и сравне-
ни в софтуера, което спестява вре-

ме в сравнение с механичното отчи-
тане. EMS решенията предлагат по-
подробна информация от тази, коя-
то сметките за електричество

могат да предоставят. Тази инфор-
мация може да се използва, за да се
инициират мерки за енергийни спе-
стявания и да се балансират иконо-
миите на енергия за сметка на ка-

питаловите разходи, свързани с
енергопотреблението.

Софтуер за
оптимизиране на
енергийното
потребление
С
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Проверяването на сметките
може да се използва и за сравнение
на измереното и таксуваното по-
требление. Чрез отчитане на парни-

ковите газове могат да се изчисля-
ват преки и непреки емисии на пар-
никови газове, а тази информация
може да се използва за вътрешни
отчети или за въглеродни отчети на

предприятия.

Наблюдение
Инструментите за наблюдение

проследяват и визуализират данни за

потреблението исторически или в
реално време. В EMS системите
често са включени и различни инст-
рументи за сравнителен анализ -
отчитане на енергийното потреб-

ление на квадратен метър, нормали-
зиране на атмосферните влияния или
средства за модерен анализ за опре-
деляне на аномалии в консумацията
чрез алгоритми за енергийно моде-

лиране. Чрез прилагането на EMS
софтуер могат да се откриват и
координират възможности за урав-
новесяване на пиковото потребле-
ние, подмяна на неизправна техника,

модернизация на неефективно обо-
рудване и отстраняване на ненужни
натоварвания.

EMS системите могат и да изве-
стяват чрез текстови съобщения

или електронна поща кога консума-
цията надхвърля предварително за-
дадените въз основа на потребление
или цена прагове. За тези прагове
могат да бъдат определени абсо-

лютни равнища или да се използва
енергиен модел, който да определя
кога консумацията е необичайно
висока или ниска. Напоследък смарт-
фоните и таблетите са предпочита-

ните платформи за управление на
EMS системи.

Ангажиране
Ангажирането се изразява в авто-

матизиран или неавтоматизиран
отговор на събрани и анализирани
данни за потреблението на електро-
енергия. Системите за енергиен
мениджмънт могат да отговарят на

енергийните колебания също толко-
ва лесно, колкото отоплителните
системи отговарят на температур-
ните колебания. Скоковете в по-
треблението логично предизвикват

ръчно или автоматизирано изключ-
ване на дадени процеси или уреди.

Друга цел на ангажирането е да
оптимизира всекидневните навици
на обитателите или ползвателите

с цел повишаване на енергийната
ефективност на сградата или съоръ-
жението. Предоставянето на инфор-

мация за потреблението в реално
време позволява на потребителите
да проследят непосредствения
ефект от действията им. Специали-

стите изчисляват, че чрез такива
мерки потреблението на една сгра-
да или съоръжение може да се нама-
ли с до 7%.

Управление на
енергийното
потребление в
индустрията

Разходите за електроенергия,

енергийната ефективност и еколо-
гичните последствия са водещ при-
оритет за предприятията, особено
за големи промишлени потребители.
Софтуерните платформи за управ-

ление на енергията предлагат инст-
рументи, с чиято помощ те могат
да намалят разходите за енергия, да
подобрят своята енергийна ефек-
тивност и да контролират своя

въглероден отпечатък.
Софтуерът за управление на енер-

гията обикновено се основава на
данни в реално време от системите
за наблюдение на процеси, системи-

те за автоматизация, системите за
планиране на производството, съче-
тани с информация, предоставяна от
доставчиците на енергия. Платфор-
мата включва инструменти за пла-

ниране и задаване на графици, кои-
то спомагат за оптимизиране на
потреблението и доставките на
енергия; инструменти за управление
на енергийния баланс и инструмен-

ти за отчет. Софтуерът за управ-
ление на енергията в предприятия
обикновено е мащабируем от прило-
жение за отчитане на един енерги-
ен обект до голямо предприятие с

широка система от съоръжения,
обслужваща стотици потребители.

Софтуер за енергиен
мениджмънт в
предприятията

Софтуерът за енергиен ме-
ниджмънт в предприятия (Energy
facility management software - EFMS)
представлява платформа за монито-

ринг и управление на енергийното
потребление в сгради и съоръжения
на индустриални и търговски компа-
нии. Този тип системи изпълняват
комбинирано функциите на софтуер

за енергиен мениджмънт (EMS), со-
фтуер за компютърно-асистирано
управление на предприятия (Computer
Aided Facility Management - CAFM) и
софтуер за отчитане на енергийно-

то потребление (Energy Accounting
Software – EAS). Комплексните плат-
форми, разработени специално за

оптимизиране на енергийната кон-
сумация в предприятия, позволяват
събиране, обработка и архивиране на
данни за потреблението на отдел-

ните консуматори в предприятието,
прилагане на мерки за идентифици-
ране на потенциала за енергоспес-
тяване и разработване на програми
за повишаване на енергийната ефек-

тивност.

Методология
За да изпълнява основните си

функции, EFMS софтуерът интегри-

ра няколко информационни слоя в
обща среда за обработка на данни.
Той борави с информация за прякото
потребление на отделните енергий-
ни консуматори, получавана от съот-

ветните измервателни средства
(електромери, разходомери за газ и
т. н.) и обработвана традиционно
чрез EMS софтуер. Комплексната
платформа работи и със системна

информация за поведението и по-
треблението на сградните инстала-
ции като ОВК и осветление, която
обикновено се използва от системи-
те за сградна автоматизация.

Софтуерът за енергиен ме-
ниджмънт в предприятия позволява
въвеждане и на технически данни за
материалните активи и персонала,
включително площ на сградите и

съоръженията, брой етажи и поме-
щения, капацитет на сградните ОВК
системи, движение и брой на персо-
нала и др. Този тип данни типично
се обработва от CAFM платформи-

те за интелигентно управление на
предприятия.

Други обеми данни, с които спе-
циализираният комбиниран софтуер
борави, са: информация за микрокли-

мата и условията на околната сре-
да от инсталирани във и извън сгра-
дата сензори, заетост на отделни-
те помещения и подобекти, сметки-
те за електричество за предходни

периоди и др.

Компоненти на EFMS
платформите

Софтуерните решения за енерги-

ен мениджмънт в предприятия се
състоят от няколко основни модула
или инструмента. Сред тях са: мо-
дул за визуализация на данни и инфор-
мация в текстов, числен, графичен

или табличен вид; модул оповестява-
не, задаване на таймери и аларми,
изпращане на кратки съобщения при
необичайни или планирани събития до
желаното потребителско устрой-

ство (персонален компютър с уеб-
базирана версия на EFMS клиента,
таблет или смартфон с мобилно
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приложение и др.), както и модул за
диагностика и откриване на грешки
в системата или повреди в оборуд-
ването и инсталациите, необичай-

ни спадове или скокове в енергийно-
то потребление и др.

Част от софтуерната архитек-
тура обикновено е инструмент за
генериране на работни графици на

оборудването, сградните системи и
персонала, чрез които да се оптими-
зира енергийното потребление.
EFMS платформите разполагат и с
модул за генериране на персонализи-

рани доклади и справки за консума-
цията на електроенергия по различ-
ни критерии за търсене и извежда-
нето им в желания формат. Важна
част от структурата на софтуера

е и модулът за синхронизиране на
източниците на данни и информаци-
онните слоеве, който обединява
данните от отделните входящи
потоци в обща среда за анализ и

обработка.

Функции и процеси
Функциите и процесите, изпълня-

вани от софтуера за енергиен ме-

ниджмънт в предприятия, могат да
бъдат подразделени в няколко кате-
гории. Първата група са т. нар. вхо-

дящи процеси или първичното въвеж-
дане на данни в различните модули
(работни графици, сметки за елек-
троенергия, параметри на оборудва-

нето, технически данни за активи-
те, информация за персонала, номи-
нални мощности и специфични раз-
ходи на енергийните консуматори и
др.), които впоследствие служат за

база, както и синхронизирането им
чрез привеждане в обща среда за
обработка. Следващата категория
процеси са свързани с детекция и
диагностика на грешки, повреди и

необичайни явления, които могат да
са свързани с автоматично подава-
не на съответните предварително
зададени от оператор команди към
авариралото оборудване или инста-

лация.
Сред функциите на EFMS плат-

формите е и управлението на работ-
ните процеси и работата на енер-
гийните консуматори в рамките на

денонощието чрез таймери, аларми
и известия, както и автоматично-
то включване и изключване на раз-
лични системи при нужда или кога-
то не се използват (например освет-

лението в незаети помещения, през
деня и др.). Последната група функ-
ции на софтуерните решения за

енергиен мениджмънт са свързани с
осигуряването на обратна връзка
към потребителя чрез визуализация,
изготвяне на справки и доклади и др.

Приложения
Софтуерът за енергиен ме-

ниджмънт е особено ефективно
средство за оптимизиране на по-

треблението на електрическа енер-
гия в енергоемките и енергозависи-
мите индустриални предприятия и
съоръжения, големи търговски и пуб-
лични обекти като офисни сгради,

фирмени седалища, молове, хотели и
транспортни центрове и др. В та-
кива обекти типично има множество
енергийни консуматори, сложни и
натоварени работни графици и ре-

дица условия за високи енергийни
загуби поради неефективно използ-
ване на енергийните ресурси.

Посредством комплексните си
възможности за организация, коор-

диниране, мониторинг и управление
на процесите софтуерът за енерги-
ен мениджмънт позволява инициира-
не и реализиране на оперативни,
тактически и стратегически мероп-

риятия за повишаване на енергийна-
та ефективност и намаляване на
разходите.
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  азходите, свързани с консумация

на електроенергия, обикновено

съставляват до 75% от общите раз-

ходи в рамките на жизнения цикъл на

една система за сгъстен въздух. Само

за година тези разходи могат да

надвишат цената за закупуване на

самото компресорно оборудване.

Проучванията сочат, че в индустри-

алните предприятия, в които се из-

ползва сгъстен въздух като техноло-

гичен носител на енергия, близо 30%

от генерирания ресурс се губи в си-

стемата. Ето защо при промишлени-

те компресорни системи е от изклю-

чителна важност да се прилагат ефи-

касни мерки за повишаване на енер-

гийната ефективност, които да ог-

раничат загубите на енергия.

Типична структура на
системите за сгъстен
въздух

Една базова промишлена система

за сгъстен въздух се състои от три

основни компонента: агрегат за про-

изводство на сгъстен въздух – комп-

ресор (един или повече); разпредели-

телна система и оборудване за ути-

лизиране на продукта. Компресорна-

та машина обикновено е с електри-

ческо задвижване. Тя всмуква атмос-

ферен въздух през въздушен филтър

и го компресира, като намалява обе-

ма му значително - например до една

Мерки за
енергоспестяване
при системи за
сгъстен въздух

десета от първоначалния обем. Ти-

пичните индустриални системи ком-

пресират около 7 обема атмосферен

въздух до 1 обем под високо налягане.

Компресираният въздух е с повишена

температура и съдържа концентри-

рана влага от естествената влаж-

ност в атмосферата. По-нататъш-

ната му обработка продължава в

охладителна система и изсушител,

където съдържимата влага се извли-

ча. Така обработеният и компресиран

въздух се подава към разпределител-

ната система на индустриалното

съоръжение или към резервоар за

сгъстен въздух.

Въздухът обикновено се кондици-

онира посредством филтри, които са

монтирани на входните и изходните

точки на системата. Изходните

зони на разпределителните систе-

ми за сгъстен въздух типично включ-

ват спирателен кран, филтър, регу-

латор на налягането и омаслител.

Системата може да подава сгъстен

въздух само към едно или към множе-

ство съоръжения в индустриалното

предприятие. На теория, колкото по-

сложна по структура е една такава

система, толкова повече условия за

загуби на енергия са налице. Типич-

ни причини за такива загуби са

въздушни течове (протечки), спад в

налягането, свръхналягане, употре-

ба на сгъстен въздух за неподходя-

щи приложения, както и влошен кон-

трол и управление на системата.

Сгъстеният въздух като
източник на енергия

Сгъстеният въздух се използва

масово като средство за акумулира-

не на енергия в индустрията за ре-

дица цели като задвижване на маши-

ни и оборудване или осъществяване

на различни технологични процеси.

На практика обаче той се оказва

скъп ресурс. За да бъде оценен най-

точно потенциалът за енергоспес-

тяване в една компресорна система,

е необходимо да се изчисли реална-

та цена за производство на едини-

ца обем сгъстен въздух, включител-

но изразходваната за целта елект-

рическа енергия.

В допълнение е важно да се отче-

те, че системното налягане влияе

върху обема консумиран на изхода на

системата компресиран въздух.

Широко срещан случай в индустрия-

та е системата да работи с много

по-високо от необходимото за нор-

мална работа на задвижваното обо-

рудване налягане. Така се създава

изкуствено по-високо потребление

на генерирания ресурс, което води до

излишни загуби на енергия и по-висо-

ки сметки за електричество.

Ефективно управление
на системите за
сгъстен въздух

Възможностите на една компре-

сорна система да превърне редуци-

раното налягане и ограниченото

Мерки за
енергоспестяване
при системи за
сгъстен въздух

Р
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изкуствено потребление на сгъстен

въздух в реални икономии на енергия

и по-ниски разходи за електричество

са пряко свързани с ефективното й

управление. В техническата практи-

ка системите за сгъстен въздух с

интегрирани решения за контрол на

процеса са се доказали като много

по-ефективни от базовите конфигу-

рации, при които регулирането и

управлението се извършват ръчно.

В съвременните решения автомати-

зирани регулатори се грижат за

подаването на точното количество

сгъстен въздух, необходимо за рабо-

тата на даден агрегат или машина.

Така на практика се ограничава

свръхпроизводството и свързаните

с него допълнителни разходи за елек-

трическа енергия.

Основна роля в повишаването на

енергийната ефективност на комп-

ресорните системи имат самите

компресори и техните компоненти.

Енергийноефективни
компресори

На пазара се предлага широка гама

от индустриални компресори за раз-

лични приложения с мощности в ди-

апазона от няколко киловата до 40-

50 000 kW. В зависимост от типо-

размера и приложението варират

дебитът, максималното работно

налягане и ефективността при

пълно, частично и нулево натоварва-

не на различните модели. Според

конструкцията и принципа на дей-

ствие можем да класифицираме

въздушните компресори като винто-

ви, бутални, центробежни, обемни,

турбокомпресори и др.

Сред най-ефективните достъпни

на пазара технически решения са

винтовите компресори с променлив

дебит, при които оборотите на

въртене на двигателя се променят

в зависимост от моментите по-

требности на сгъстен въздух на

изхода на системата, като наляга-

нето остава константно, а специ-

фичният разход на електроенергия е

възможно най-нисък. Посредством

ефективен контрол на дебита могат

да се реализират значителни иконо-

мии на енергия до 40-50%.

Все по-разпространен подход към

повишаване на енергийната ефек-

тивност на индустриалните систе-

ми за сгъстен въздух е интегрира-

нето на микропроцесорно управление

в компресора, което гарантира по-

стоянно налягане в системата и

ангажиране само на необходимия

компресорен капацитет съобразно

моментното натоварване. PLC-бази-

раните контролери за компресорни

инсталации прецизно адаптират

обема на генерираното към необхо-

димото количество сгъстен въздух,

като избягват свръхпроизводство-

то или свръхналягането.

Свръхналягане в
системата

Прекалено високото налягане в

системите за сгъстен въздух е сред

най-честите причини за загуби на

енергия и по-високи експлоатацион-

ни разходи. При такива системи

единствен регулатор типично се

оказва спирателният кран или дюза

на изхода на системата. Оборудва-

нето, в което се използва генери-

раният сгъстен въздух, често има

пневматични и други специфични

компоненти с определени стойнос-

ти на оптимално и максимално ра-

ботно налягане и дебит на сгъсте-

ния въздух. Както прекалено високи-

те, така и прекалено ниските наля-

гане и дебит биха могли да доведат

до неизправна работа и понижена

ефективност на машините, които

използват сгъстения въздух. В допъ-

лнение, свръхналягането в система-

та типично спомага за по-бързото

износване на компонентите и цяло-

стно увеличава разходите за прите-

жание и експлоатация. Липсата на

регулатори на налягане в компресор-

ните системи често води до изпол-

зването им в условия на повишено

налягане. В такива приложения мо-

гат да се приложат редица мерки

за енергоспестяване, сред които ин-

сталирането на измервателни уре-

ди, контролни вентили, електронни

контролери, автоматика и др.

Спадове в налягането
При закупуване на компресорно

оборудване е препоръчително да се

избере такова със защита от резки

спадове в налягането. Важно е фил-

трите и изсушителите в инстала-

цията да бъдат оразмерени правил-

но, за да се избегнат такива ефек-

ти. Допустимият спад в налягането

в компресорната инсталация, вклю-

чително всички компоненти и разпре-

делителната система, е около 1 bar.

Спадането на налягането в сис-

темите за сгъстен въздух обикнове-

но се дължи на ограничаване на де-

бита и общото триене в тръбната

разпределителна система и компо-

нентите. При по-голям диаметър на

тръбите в разпределителната сис-

тема скоростта на преминаване на

сгъстения въздух е по-ниска и съот-

ветно триенето е по-ниско. Пре-

поръчително е тази скорост да е до

6 m/s в главния отсек на разпреде-

лителната система, за да се избег-

нат прекомерно триене и спадове в

налягането. Изчислено е, че всеки бар

нежелан спад на налягането увели-

чава производствените разходи с

около 7%. Повишаването на наляга-

нето на входа на системата, което

да компенсира недобре оразмерена-

та система, също значително уве-

личава разходите за производство на

обем сгъстен въздух.

Експертите съветват тръбопро-

водите в компресорните системи да

се проектират с плавни извивки и

завои и да се използват компоненти

и арматура с ниско съпротивление

като колянови фитинги, сферични

кранове вместо шибъри, филтри с

подходящ размер и др.

Оползотворяване на
отпадна топлина

Отпадната топлина, генерирана

от въздушните компресорни инста-

лации в индустриалните предприя-

тия, може да бъде ефективно ути-

лизирана за площно отопление или

загряване на вода за технологични

цели. Така за кратки периоди се

реализират значителни икономии на

енергия и разходи. Рекуперацията на

топлина е особено ефективна при

маслените винтови компресори.

Топлината, извлечена от систе-

мата за сгъстен въздух на етапа

охлаждане, може да загрее вода до

температура от 55 до 70 °C. Затоп-

леният технологичен въздух при ох-

лаждането на компресирания може

да бъде подаван и към система за

площно отопление, като през зима-

та част от циркулираната топлина

е добре да се връща обратно в ком-
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пресорното помещение, за да се поддържа там темпе-

ратура не по-ниска от 15 °C. Така няма да се намали

ефективността на технологичния процес по производ-

ство на сгъстен въздух.

Контрол на дебита
Повечето индустриални системи за сгъстен въздух

работят при изкуствено завишено налягане, което да

компенсира колебанията в дебита, протечките и спа-

довете в налягането, причинени често от недобре про-

ектирана или оразмерена инсталация или липса на агре-

гати за съхранение на произведения сгъстен въздух. Дори

при наличието на по-голям компресорен капацитет закъ-

сненията при стартирането на необходимите компре-

сорни машини неминуемо водят до спадане на налягане-

то, което впоследствие се компенсира с изкуствено

завишаване. Тази практика е причина за ангажирането

на до 25% повече компресорна мощност от необходима-

та, като така се генерират и значително повече раз-

ходи за енергия.

Ефективен подход за преодоляване на тези проблеми

е интегрирането на система за контрол на дебита в

инсталацията за производство на сгъстен въздух. Тя се

монтира между производствения агрегат (компресори,

охладители, изсушители и филтри) и разпределителна-

та система. След регулатора на дебита могат да бъдат

монтирани резервоари за сгъстен въздух, в които про-

дуктът да се съхранява, когато няма потребност от

него, без това да повлиява върху налягането в система-

та, което остава постоянно.

Елиминиране на въздушните течове
Въздушните течове или обемни протечки са сред най-

големите източници на загуби на енергия в системите

за сгъстен въздух. В една типична индустриална комп-

ресорна инсталация могат да възникнат загуби на до

30% от произведения сгъстен въздух вследствие на

влошена поддръжка на оборудването и арматурата на

разпределителната система. Колкото по-високо е на-

лягането в системата, толкова повече сгъстен въздух

се губи в протечки.

За да се елиминират излишните разходи, свързани с

тези загуби, е препоръчително да се провежда регуляр-

на поддръжка на инсталацията и възникналите течове

на сгъстен въздух да се отстраняват своевременно с

цел да се ограничат загубите на енергия и допълнител-

ните финансови разходи. За целта е необходимо специ-

ално оборудване за мониторинг на системата и иници-

иране на редовни проверки. В неработно време инста-

лацията е добре да бъде приведена към експлоатацион-

ни условия, за да се локализират всички точки, в които

е налице изтичане на сгъстен въздух, и да се изчислят

обемът и дебитът на загубите.

Типични елементи на системите за сгъстен въздух,

в които възникват или са причинител на протечки, са

остарелите тръби, присъединителните зони, недобре

затегнатата съединителна арматура, повредените или

амортизирани уплътнения на пневматичните компонен-

ти, вентилите и задвижките, гъвкавите маркучи и меки

връзки, в които са се появили процепи, запушените

филтри и задръстени изпускателни клапани, които по-

вишават цялостно налягането в системата и др.

Неподходящо оборудване или
приложения

Неподходящата употреба на сгъстен въздух за при-

ложения, в които тази технология се явява неефективно

решение, както и неправилно подбраният тип оборуд-

ване в компресорната система, са причина за значи-

телни загуби в индустриалните предприятия. За при-

ложения, в които са необходими по-ниски работни на-

лягания например, свръхмощните индустриални комп-

ресорни инсталации не са подходящи. В такива случаи

е добре да се оценят възможностите за обезпечаване

на приложенията посредством въздуходувки, вентила-

тори и друго оборудване с по-малка мощност и енер-

гиен разход.

Честа практика в промишлените съоръжения е ком-

пресорните системи да се използват за почистване на

прах и различни замърсители, охлаждане и други неспе-

цифични дейности, както и изпускателните дюзи да се

оставят отворени, дори когато системата не е в упот-

реба. Тези незабележими наглед загуби на сгъстен въздух

водят до сериозни разходи в дългосрочен план. Препоръ-

чително е в системите за сгъстен въздух да се интег-

рират сензори и клапанни регулатори с автоматичен

контрол, които да не допускат ненужно похабяване на

този скъп ресурс.
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       много региони по света елек-

трическите мрежи са или незадово-

лителни като състояние и ефектив-

ност, или несъществуващи. В резул-

тат на това потребителите от

промишлените сектори често под-

хождат към обезпечаване на захран-

ването на различни индустриални

съоръжения чрез дизелови генерато-

ри. Действащите такива съоръжения

в предприятията по цял свят са с

обща мощност от над 500 гигавата.

Дизеловите генератори осигуря-

ват редица предимства за индуст-

риалните потребители. Като осно-

вен техен недостатък специалисти-

те изтъкват постоянно покачваща-

та се цена на горивото за тези

системи. В същото време разходи-

те за изграждане и експлоатация на

фотоволтаични (PV) системи са

спаднали с повече от 50% в рамки-

те на последните няколко години.

Така слънчевата енергия много чес-

то е най-икономичният алтернати-

вен източник на енергия за отдале-

чените региони по света.

Стремежът към съчетаване на

ползите от дизеловите генератори

и фотоволтаичните системи и ели-

миниране на техните недостатъци

води до разработката на т. нар. хиб-

ридни фотоволтаично-дизелови сис-

теми. Благодарение на тях слънчева-

та енергия, която освен изобилна е и

безплатна, може изгодно да се изпол-

зва като енергиен източник за раз-

лични индустриални приложения.

Икономическа
ефективност на
дизеловите генератори

Ако горивото за дизеловите гене-

ратори трябва да се транспортира

до отдалечени райони, действител-

ните разходи се покачват допълни-

телно заради нуждата от съхране-

ние. Това на практика може да удвои

цената на един литър дизел в сравне-

ние с пазарната му стойност. От-

делно са налице и разходи за серти-

фикати за търговия с CO2 емисии.

Предимства на
хибридните
фотоволтаично-
дизелови системи

В

Предимства на
хибридните
фотоволтаично-
дизелови системи
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Вземайки предвид всичко това, дизе-

ловите системи лесно могат да се

окажат икономически неефективно

решение за редица приложения. Ето

защо все по-често се търсят алтер-

нативни енергийни технологии, кои-

то да отговорят на проблемите с по-

вишаващите се цени на горивата и

глобалното затопляне, като еднов-

ременно намаляват вредните въгле-

родни емисии и предлагат по-изгоден

в икономически план вариант за по-

требителите.

Преимущества на
фотоволтаичните
системи

Повече от 120 страни по целия

свят имат установени правител-

ствени политики, които подкрепят

увеличаването на дела на възобновя-

емата енергия в крайното енерго-

потребление. В слънчевите региони

фотоволтаиците вече са приети за

най-икономичния начин за производ-

ство на електроенергия. Цените на

фотоволтаичните технологии са

спаднали с повече от 50% през пос-

ледните няколко години, а по целия

свят са инсталирани PV системи с

обща мощност над 100 GW. Това

доказва, че фотоволтаиците са на-

деждна технология, от която все

повече и повече промишлени друже-

ства печелят. Това ги прави идеал-

ното от икономическа и екологична

гледна точка допълнение към дизе-

ловите системи.

Същност на хибридните
фотоволтаично-дизелови
системи

„Хибрид“ означава нещо, получено

от съчетанието на два различни

компонента, произвеждащи еднакви

или подобни резултати. Хибридните

фотоволтаично-дизелови системи

обикновено включват фотоволтаич-

ни модули, дизелови генератори и ин-

телигентно управление, което да га-

рантира, че количеството слънчева

енергия, която се подава в система-

та, отговаря точно на нужното по-

требление към момента. За разли-

ка от конвенционалните автономни

(off-grid) системи с мощност до 300

kW, при които инверторът управля-

ва системата, при хибридните сис-

теми тази функция изпълнява дизело-

вият генератор.

Най-общо, в хибридните фотовол-

таично-дизелови системи PV систе-

мата допълва работата на дизелови-

те генератори. Тя може да предоста-

ви допълнителна енергия при високо

натоварване или да облекчи дизело-

вия генератор, като сведе до мини-

мум разхода му на гориво. В зависи-

мост от конфигурацията хибридните

системи могат и да съхраняват из-

лишната енергия в батерии, което им

позволява да използват слънчевата

енергия дори през нощта.

Интелигентното
управление на
различните компоненти

на системата осигурява оптимал-

на икономия на гориво и намалява до

минимум емисиите на CO2. PV сис-

темите сами по себе си не произвеж-

дат вредни емисии, изискват мини-

мална поддръжка и имат ниски екс-

плоатационни разходи. Типично те

имат модулна конструкция, мащаби-

руеми са и могат да се адаптират

в зависимост от текущите енергий-

ни нужди. Това означава, че за раз-

лика от захранващите системи,

използващи дизелови генератори, и

въпреки по-високата им първоначал-

на цена, фотоволтаичните системи

са с бърза възвръщаемост на инве-

стицията за срок от порядъка на 4-

5 години в зависимост от големина-

та на системата и обекта, в който

е инсталирана, тъй като оператив-

ните разходи са ниски.

Предимства на
хибридните
фотоволтаично-дизелови
системи

За различни отрасли и приложения,

като минната и преработващата

промишленост, селскостопанските

предприятия, комуналните съоръже-

ния, туристическите и публичните

обекти ниските разходи за електро-

енергия, бързата оперативна готов-

ност, максималната надеждност и

достъпност са от ключово значение.

PV системите са гъвкави и при по-

голямо енергопотребление могат да

бъдат разширявани чрез допълнител-

ни фотоволтаични модули. В сравне-

ние със системите, които работят

единствено с дизелови генератори,

хибридните фотоволтаично-дизело-

ви системи предоставят множество

предимства: по-ниски разходи за го-

риво, по-малка зависимост от увели-

чения на цените на горивата или

недостиг на доставките, минимал-

ни CO2 емисии, което съдейства за

опазване на околната среда и създа-

ва възможности за допълнителни

приходи от търговия с въглеродни

кредити.

Конфигурацията на
хибридните
фотоволтаично-дизелови
системи
зависи до голяма степен от особе-

ностите на приложението, изисква-

нията на предприятието и условия-

та на обекта, в който се инстали-

рат. Вземат се предвид фактори

като слънцегреенето, климатични-

те условия, достъпът до финансира-

не и спецификите на съществуващи-

те генератори в случай на ретро-

фит.

Често прилагана конфигурация е

хибридна фотоволтаично-дизелова

система без система за съхранение

на енергията. Такива инсталации

изискват сравнително ниски капита-

лови вложения и могат да се свържат

към електрическата мрежа, което

често се прави в райони с нестабил-

ни доставки на електроенергия по

електроразпределителната мрежа.

При автономния off-grid вариант

електричеството от соларното

съоръжение се използва с приори-

тет. Тъй като слънчевата енергия

не e  постоянен източник на енергия,

а дизеловите генератори имат нуж-

да от известно време за стартира-

не, при това решение обикновено

генераторите трябва да работят

постоянно на поне минимално нато-

варване.

Хибридни системи с
решения за съхранение
на енергия

Съвременните хибридни фотовол-

таично-дизелови системи могат да

имат и допълнителен компонент –

батерия или система, в която се

съхранява генерираната енергия.

Батерията складира енергия, докато

дизеловите генератори се включат,

когато например облак блокира
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слънчевата светлина, необходима за

осигуряването на енергия от PV си-

стемата. Тук са налице разходи за

допълнителните компоненти за този

вид хибридна система, така че тази

конфигурация се свързва с по-висока

инвестиция. Предимствата от доба-

вянето на батерия към хибридната

система в повечето приложения мно-

гократно надвишават недостатъци-

те (в случая – по-високите разходи).

От една страна, системата за съхра-

нение на енергия позволява изключва-

нето на дизеловите генератори през

деня, а от друга – може значително

да разшири функционалността на ин-

сталацията, като създаде възможно-

сти за оползотворяване на генерира-

ните излишъци от възобновяема енер-

гия и за други приложения.

Инверторни решения в
хибридните системи

Основни компоненти на хибридни-

те фотоволтаично-дизелови систе-

ми са инверторите. Те често се

проектират специално за работа в

слаби електрически вериги с чес-

тотни колебания и е важно да запа-

зят ефективността си и при агре-

сивни условия на околната среда

като топлина, влага и солен въздух.

Централизираните PV системи

имат само един стринг (група после-

дователно свързани PV модули), кой-

то се свързва към един централен

инвертор, чрез който постоянен ток

се преобразува в променлив ток. При

децентрализираните фотоволтаични

инсталации генерираната енергия се

разпределя по много стрингове и се

преобразува в променлив ток от ня-

колко еднострингови инвертори. Из-

борът между централизирана и де-

централизирана система зависи от

много фактори, сред които са разхо-

дите за монтаж на системата и ек-

сплоатационните разходи. Като цяло,

работата по поддръжката на децен-

трализирана система не е сложна,

дори и в труднодостъпните райони.

Ако се появи потребност от обслуж-

ване, местните техници могат из-

вършат необходимата поддръжка на

място. За сметка на това дистанци-

онното наблюдение на фотоволтаич-

на система със централизирана

структура е по-лесно.

Други компоненти на
хибридните инсталации

Останалите основни компоненти

на хибридната фотоволтаично-дизе-

лова система включват PV панели,

дизелови генератори, системи за

наблюдение и управление на генера-

торите, допълнителни акумулатор-

ни батерии и системи за управление

на електрическото натоварване.

В отдалечените от електричес-

ката мрежа региони за доставка на

енергия за промишлени дейности

често се избират изцяло дизелови-

те системи. В повечето случаи ди-

зеловите генератори са най-големи-

ят експлоатационен разход на сис-

темата, тъй като изискват посто-

янно подаване на гориво. В региони

с нестабилно електрозахранване

генераторите често служат за ре-

зервно захранване по време на

прекъсвания.

За повишаване на ефективност-

та на цялата система за енергоснаб-

дяване се инсталират и акумулатор-

ни батерии, които захранват с не-

обходимата енергия за осигуряване

на оптимална работа на хибридната

система през нощта или когато

слънчевата енергия през деня не е

достатъчна. В същото време инте-

лигентните системи за управление

на натоварването гарантират, че

количествата генерирана и необхо-

дима електроенергия съвпадат. Те

поддържат цялостната стабилност

на системата, като бързо реагират

на драстични покачвания на натовар-

ването и генерирането на енергия.

Приложения
Инсталацията на хибридни фото-

волтаично-дизелови системи е под-

ходящо решение за мащабни промиш-

лени обекти в отдалечените райо-

ни, където са налице следните усло-

вия: висока цена на дизела; възмож-

ности за интелигентна комуникация

между дизеловите генератори и фо-

товолтаичните системи, която

улеснява ефективната употреба на

фотоволтаичната енергия; местни-

те условия позволяват ефективната

употреба на слънчева енергия. Хиб-

ридните системи са особено изгод-

ни икономически, когато количество-

то генерирана фотоволтаична енер-

гия е над 1500 kWh/kWp.

През ноември 2012 г. е пусната в

експлоатация първата автономна

хибридна фотоволтаично-дизелова

система с мощност няколко мегава-

та в мина за хром в Табазимби, Южна

Африка. Инсталацията се състои от

4200 фотоволтаични модула и 63

инвертора и допълва генерирането на

енергия посредством дизелово гори-

во с 1,8 гигаватчаса слънчева енер-

гия на година. Чрез фотоволтаично-

то съоръжение операторът на мина-

та значително намалява CO2 емиси-

ите и разходите си за гориво.
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    редварително изолираните

тръби намират широко приложение

в индустрията за транспортиране

на високотемпературни флуиди. Ба-

зовата им конструкция включва

стоманена (или изработена от друг

материал) вътрешна тръба, изола-

ционен слой и външна обвивка. Основ-

на функция на технологията е запаз-

ване на температурата на транс-

портирания в тръбната система

флуид. Такъв тип тръби се прилагат

масово в топлоснабдяването с цел

предотвратяване загубите на топ-

линна енергия при транспорта на

топлата вода от топлоцентралата

към абонатите в мрежата. Традици-

онно за целта се използват единич-

ни тръби, но през последните годи-

ни се разработват и налагат на

пазара и двойни предварително изо-

лирани тръбни системи с две

вътрешни тръби в общ корпус.

Конвенционално
изолирани тръби в
индустрията и
централното отопление

Конвенционални тръби с отдел-

на външна изолация все още масово

се използват в индустрията и топ-

лоснабдителните мрежи в някои

райони. Конструкцията на тези си-

стеми е останала почти непроме-

нена от началото на индустриали-

зацията до днес. Тя се състои от

стандартна метална тръба,

външен изолационен слой и защит-

на или фиксираща обшивка. В мина-

лото за изолация се е използвала

предимно стъклена вата, но в наши

дни тя е заменена от минерална

вата, която осигурява намален риск

за здравето на персонала, който

извършва монтажа. Самото полага-

не се осъществява на етапи, а ефек-

тивността на изолацията зависи

от начина на полагане и изолацион-

ните свойства на материала. Тъй

като при такива системи е трудно

да се постигне абсолютна равно-

мерност в дебелината и разположе-

нието на изолацията, често се до-

пускат известни топлинни загуби в

системата. В допълнение, стъпва-

нето върху конвенционално изолира-

ните тръби по време на инсталация

оставя видими следи върху изолаци-

онния слой и обшивката и повлиява

ефективността им. При конвенци-

оналните системи често се получа-

ват микротечове от съединителни-

те зони поради недобро уплътнение,

които водят до навлизане на влага

в изолацията и образуване на коро-

зия по повърхността на вътрешна-

та тръба и около присъединителни-

те елементи. Това може да причи-

ни пробойни и нестабилност в сис-

темата, свързани с потенциални

рискове за здравето на ползватели-

те или обслужващия персонал.

Търсене на по-ефективно
техническо решение

С развитието на изолационните

технологии и производствените

техники все още има сериозен по-

тенциал за оптимизиране на ефек-

тивността на тръбите, използвани

в топлоснабдяването и индустрия-

та, по отношение на допълнително

намаляване на топлинните загуби и

още по-лесна инсталация и под-

дръжка.

В практиката се използват глав-

но две технологии – конвенционални

тръби с отделна външна изолация и

предпазна фиксираща обвивка и пред-

варително изолирани тръби, които са

готови за полагане. Основна предпо-

ставка за разработването на после-

дните е стремежът на проектанти-

те на топлоснабдителни мрежи и

индустриални тръбопроводи за

транспорт на топлоносители и висо-

котемпературни флуиди да намалят

загубите на топлинна енергия и да

подобрят здравината на използвани-

те тръби, като така удължат експ-

лоатационния им живот и намалят

разходите за ремонти и поддръжка.

Най-голямото предизвикателство

пред инженерите е разработката на

високоефективен и равномерен изо-

лационен слой с еднаква дебелина по

дължината на целия тръбопровод,

който е лесен за полагане и осигуря-

ва значителни икономии на енергия.

Не на последно място, конфигураци-

ята от тръба и изолационен слой

трябва да е с достатъчна механична

здравина и издръжливост на различ-

ни въздействия, за да не се поврежда

при инсталация и експлоатация. Така

Предварително
изолирани тръбни
системи за
топлоснабдяване
П

Предварително
изолирани тръбни
системи за
топлоснабдяване
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възниква идеята за твърд външен корпус, в който да се

вложат основната тръба и изолацията още в производ-

ствената фаза. С цел оптимална ефективност на пред-

варително изолираните тръби, те се изработват с аб-

солютно гладка повърхност и лесни за присъединяване зони

в двата края на тръбата.

Предварително изолирани тръби
В сравнение с конвенционалните системи, предвари-

телно изолираните тръби предлагат редица предимства,

сред които са значително удълженият експлоатационен

период и намалените инвестиции за ремонт и поддръжка,

улесненото полагане и много по-малките диаметри на

тръбопроводите, които изискват и по-плитки канали при

вкопаване в земята.

Концепцията за готово за полагане решение включва

подобрена здравина благодарение на трислойната кон-

струкция, чиито компоненти са свързани помежду си още

в производствената фаза, както и абсолютна равномер-

ност на изолационния слой. Специалната технология на

присъединяване позволява бърза и лесна инсталация без

предпоставки за възникване на течове в съединителни-

те зони, които са капсуловани или затворени фабрично

с плътни капачки. От външната страна на тръбите

могат да бъдат монтирани всякакви фиксиращи елемен-

ти, без това да повреди изолацията и да предизвика тер-

момостове и загуби на топлинна енергия. Всичко това

намалява разходите и времето за полагане и обслужва-

не на предварително изолираните тръби. В зависимост

от приложението външната обвивка (както и остана-

лите компоненти на този тип тръбни системи) може

да бъде изработена от различни материали, например

неръждаема стомана. Възможно е и хигиенно изпълне-

ние на предварително изолираните тръби, което ги прави

подходящи за транспортиране на високотемпературни

флуиди например в хранително-вкусовата промишленост.

Посредством специална модулна технология предва-

рително изолирани тръби могат да бъдат интегрирани

и в съществуващи конвенционални тръбни системи.

Конструкция
Предварително изолираните тръби типично включват

3 компонента. Най-вътрешният е основната, вложена

тръба, изработена от конвенционална, неръждаема сто-

мана, мед или технически полимери. Следва средният

изолационен слой, който обикновено е направен от поли-

уретанова, полиолефинова пяна или друг вид пенеста

изолация с равномерна, ситно гранулирана структура със

затворени клетки. Външният компонент представлява

защитен корпус от полиетилен, различни пластмаси или

метал. Изборът на материали за изработка на отделни-
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те компоненти зависи основно от

приложението и необходимите свой-

ства и характеристики на тръбите.

Изолацията е необходимо да се от-

личава с висока устойчивост на ди-

фузия на водни пари, да не съдържа

отровни материали и да отговаря на

съответните изисквания и стандар-

ти за строителство и противопо-

жарна защита.

На пазара са достъпни основно три

вида модификации на предварително

изолирани тръби – прави, огънати и

гъвкави. Технологиите за присъединя-

ване включват използването на пред-

варително изолирани свързващи еле-

менти, като фитинги, разклонители,

муфи, колена, капачки и др. Те се мон-

тират към тръбите чрез техника,

подобна на заваряването на обикно-

вените тръби от термосвиваема

пластмаса – чрез разтопяване на

външния слой на тръбата и на съеди-

нителния елемент.

Предимства в сравнение
с конвенционалните
тръби

Сред основните предимства на

предварително изолираните тръби

са: пълна водонепроницаемост, коро-

зионна устойчивост, висока енергий-

на ефективност, липса на нужда от

поддръжка, устойчивост на UV лъчи,

соли и химикали, подобрена повърхно-

стна здравина и др. Изолацията,

типично изработена от пенополиу-

ретан, се отличава с изключително

добри топлоизолационни свойства.

Така на практика при предварител-

но изолираните тръби загубите на

енергия под формата на топлина са

с до 40% по-малки в сравнение с кон-

венционалните тръбни системи,

използвани в индустрията и цент-

ралното отопление.

Допълнително предимство на

тези съвременни енергийно ефектив-

ни решения е възможността за екс-

плоатация както на закрито, така

и на открито. Изолационният слой и

външната обвивка заедно се харак-

теризират с висока якост и устой-

чивост на механични въздействия,

например настъпване при монтаж.

Сред основните плюсове на предва-

рително изолираните тръбни систе-

ми са лесната и бърза инсталация и

ниските оперативни разходи по вре-

ме на жизнения цикъл.

Приложения в
топлоснабдителни
мрежи

Предварително изолираните

тръби са разработени специално за

приложения в топлоснабдяването,

където и се използват основно. Ха-

рактерни за топлоснабдителните

мрежи са дългите разстояния на

транспортиране на гореща вода или

пара от топлоцентралата към або-

натите. Честа практика е разпреде-

лителните тръбопроводи, транспор-

тиращи топлоносителя, да са свърза-

ни към отдалечени източници на

топлинна енергия, в които се изпол-

зват техники на високотемператур-

но изгаряне на гориво, вместо към

централна отоплителна централа.

Предварително изолираните

тръби системи са подходящи за при-

ложения, в които топлоснабдяване-

то се обезпечава от системи на

възобновяеми енергийни източници в

индустриални или селскостопански

съоръжения. Специфичната им кон-

струкция позволява транспортира-

нето на флуиди с високи работни

температури от порядъка на +95-100

°C (и повече) и високи налягания, а

експлоатационният им цикъл е от

порядъка на до 30 години.

Различните модели се предлагат

с различна дебелина и вид на изола-

цията, които позволяват намалява-

не на топлинните загуби в система-

та в различни степен. Изолационни-

ят слой в предварително изолирани-

те тръбни системи трябва да от-

говаря на изискванията на съответ-

ните стандарти, както по отноше-

ние на производствения цикъл, така

и на експлоатацията.

Други приложни области
Предварително изолираните

тръби не са нова технология. Те се

използват в индустрията от близо

три десетилетия. С всяка изминала

година решенията на пазара стават

все по-ефективни и високотехноло-

гични, базирани на най-актуалните

достижения в топлоизолационните

материали и производствените

техники. Сред приложенията на тези

решения, в допълнение към топлос-

набдяването, са химическата про-

мишленост, петрохимията, храни-

телно-вкусовата и фармацевтична-

та индустрия, производството на

алкохолни и безалкохолни напитки и

др. Освен за гореща вода или техно-

логична пара, предварително изоли-

раните тръбни системи са подходя-

щи за транспортиране и на: питей-

ни и отпадъчни води, охлаждащи

флуиди, кондензат, различни химика-

ли, масла, луга, петрол и петролни

продукти и др. Те са отлично реше-

ние и за всякакви типове ОВК и ВиК

системи, както за и соларни инста-

лации.

Технически специфики
В топлоснабдяването типично се

използват предварително изолирани

тръбни системи, фитинги и аксесо-

ари, изискванията към които са за-

дадени в стандарта EN 253. Той е

транспониран у нас като БДС EN

253:2009+A1:2013 „Тръби за градски

топлопреносни мрежи. Система от

предварително изолирани тръби за

мрежи за топла вода, вкопани ди-



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2015 27

топлоенергетика

ректно в земята. Сглобяване на

тръби от стомана, топлинна изола-

ция от полиуретан и външна обвив-

ка от полиетилен“. Допълнителни

спецификации относно този тип

решения за топлоснабдяване зада-

ват стандартите EN 448, EN 488 и

EN 489. Възможно е както директно

вкопаване на тръбите в земята,

така и полагането им на открито

върху земната повърхност. Във вто-

рия случай полиетиленовият външен

корпус обикновено е заместен от

кръгла спирално навита обшивка от

поцинкована ламарина, която да

предпази тръбата от по-агресивни-

те работни условия на открито.

Коефициентът на топлопроводи-

мост на изолационния слой от поли-

уретанова пяна или друг материал

със сходни свойства е k=0,033-0,024

W/mK. Когато външната обвивка на

тръбата е изпълнена от полиетилен,

най-често за изработката й се из-

ползва полиетилен с висока

плътност (HDPE).

Производството на предварител-

но изолирани тръбни системи и ком-

поненти за топлоснабдяване в Евро-

пейския съюз също се регулира от

стандарта EN 253. Съгласно изиск-

ванията, тръбите се произвеждат

за работа при постоянна темпера-

тура от 130 °С (266 °F) в продълже-

ние на 30 години, запазвайки топлоп-

роводимост по-малка от или равна

на л=0,033 W/mK.

Възможни са три нива на дебели-

ната на изолацията. Изолираните

тръбопроводи обикновено се сглобя-

ват от единични тръби с дължина 6

метра, 12 метра или 16 метра, кои-

то се вкопават под земята на дълбо-

чина от 0,4 до 1,0 метра. Ефектив-

ният им експлоатационен живот се

оценява на 25-30 години, след които

е необходима подмяната им.

Производствени техники
В сравнение с конвенционалните

системи, предварително изолирани-

те тръби се произвеждат, условно

казано, в обратна последовател-

ност. Производственият цикъл за-

почва с изработването на външния

защитен слой на тръбата от метал

или полиетилен. Тази техника е за-

имствана от практиките в произ-

водството на въздуховоди за венти-

лационни инсталации. След това във

вътрешността на корпуса се цент-

рира и фиксира вложената основна

транспортна тръба. Важно е изклю-

чително прецизното й центриране,

за да се осигури равномерен слой

изолация по средата, който е с ед-

наква дебелина по цялата дължина на

тръбата.

За производството на предвари-

телно изолирани тръби за топлос-

набдяване се разработват специал-

на гама пенополиуретанови изолаци-

онни материали, които при впръсква-

не под високо налягане хомогенно и

изцяло попълват вътрешното про-

странство между двете тръби. След

известно време пяната се втвърдя-

ва, свързвайки външния и вътрешния

слой на предварително изолираната

тръба.

Тази производствена техника

осигурява по-малък общ диаметър на

тръбопровода, както и по-голяма

дължина на единичната тръба, кое-

то от своя страна предполага по-

малко присъединителни зони. По-ви-

соката им здравина в сравнение с

конвенционалните тръби за топлос-

набдяване изисква и по-малък брой

поддържащи (носещи) елементи на

единица дължина.

Изисквания към
изолацията в
производството на
предварително
изолирани тръби

В производството на предвари-

телно изолирани тръбни системи

най-често се използва т. нар.

прекъснато пълнене на тръбите, при

което във всяка единична тръба се

впръсква изолационна пяна на отде-

лен етап. Необходимо е тя да е с

такива характеристики, че при раз-

дуването си да успее да запълни

изцяло междинното пространство в

тръби с дължина до 16 метра. Пяна-

та трябва да е с висока течливост,

за да е налице равномерно по

плътност разпределение на изолаци-

онния слой между концентрично раз-

положените външна и вътрешна

тръба. Сред изискванията към този

материал е и той да осигурява доб-

ра адхезия към двете повърхности,

с които влиза в контакт, за да оси-

гури пълна монолитност на предва-

рително изолираната система и да

предотврати разместването на

вътрешната вложена тръба.

Важно е полиуретановата, поли-

олефинова или друг вид изолационна

пяна да е с минимален коефициент на

топлопроводимост и висока темпе-

ратурна устойчивост, за да позво-

лява работа при експлоатационни

температури до 140 °C. Необходима

е и оптимална устойчивост на на-

тиск, за може изолацията да издържа

на всякакви механични натоварения

при транспортиране и полагане.
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      фициално одобрена от Съве-

та на Европа и от държавните гла-

ви на страните членки през октом-

ври 2014 г., новата Директива за

ядрена безопасност постепенно се

прилага в националните законода-

телства на страните членки, като

това следва да се случи в установе-

ния за целта тригодишен срок. Тя

представлява поправка на друга ди-

ректива, съставена и приета през

2009 г., преди аварията в атомната

централа във Фукушима, Япония.

Новият й текст постановява на-

бор от правила, поддържащи незави-

симостта на националните регула-

тори по ядрена безопасност. Той е

посрещнат с одобрение от Асоциа-

цията на европейската ядрена инду-

стрия Foratom като "успешен завър-

шек на 18-месечна усилена работа и

изграждане на консенсус". От

Foratom коментират, че директива-

та укрепва ролята и независимост-

та на националните регулатори в

Европа и потвърждава съгласувани-

те цели по отношение на безопасно-

стта на ядрените централи, в съот-

ветствие с препоръките на Асоци-

ацията на западноевропейските

Политики
за подобряване на
ядрената безопасност

органи за ядрено регулиране

(WENRA). Спорните предложения за

разработка на хармонизирани насо-

ки за ядрена безопасност и на един

общ процес на лицензиране в рамки-

те на Европейския съюз не бяха

отразени в окончателния текст.

Регулация
Директивата определя, че ядрени-

те регулатори в ЕС трябва да имат:

достатъчни законови правомощия;

достатъчно персонал; необходимите

експертни познания и опит; и дос-

татъчни финансови ресурси.

Освен това тяхната работа ще

бъде подпомагана от нова система,

според която ядрените регулатори

поотделно ще оценяват темата за

ядрена безопасност и след това ще

правят взаимно рецензии на докла-

дите си. Тази процедура ще бъде

организирана веднъж на шест годи-

ни под егидата на Групата на евро-

пейските регулатори по ядрена бе-

зопасност (ENSREG), на която Евро-

пейската комисия е наблюдател,

като ще се използва експертният

опит на WENRA. Резултатите от

тези рецензии ще бъдат публични,

като в тях „ще се правят конкрет-

ни препоръки и ще се предприемат

конкретни последващи мерки“, се

казва в изявление на ЕС.

Тази система надгражда програ-

мата за стрес-тестове, разработе-

на след катастрофата във Фукуши-

ма, и предвижда мерки, предприема-

ни на място в отговор на външни

заплахи.

Всеобхватната цел за ядрена

безопасност, залегнала в Директи-

вата, изисква от страните членки

на ЕС да полагат повече усилия в

тази насока, а именно да гаранти-

рат, че ядрените мощности се про-

ектират, ситуират, изграждат,

въвеждат в експлоатация, експлоа-

тират и закриват с оглед предотв-

ратяването на аварии; а в случай на

авария да се преодоляват послед-

ствията от нея и да се предотвра-

тява изпускането на радиоактивни

вещества и лъчения.

За съществуващите атомни елек-

троцентрали, според ЕС, тази цел

означава внедряване на „практичес-

ки осъществими подобрения при

разумни срокове и условия“ в името

на ядрената безопасност. Що се

отнася до новите атомни електро-

централи, това изискване подлежи

на различни интерпретации. То пред-

вижда подобрения за „значителна

О
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сигурност“ на конструкцията на

новите реактори, за които трябва

да се използват най-модерни позна-

ния и технологии.

Освен тази директива, Европей-

ският съюз има Директива за ядре-

ните отпадъци, която създава зако-

нодателна рамка за страните член-

ки, за да осъществяват постоянен

напредък към отстраняване и из-

хвърляне на радиоактивни отпадъци,

включително на използвано ядрено

гориво.

Енергийна сигурност
През март 2014 г. държавни и

правителствени ръководители на

страни от ЕС поеха ангажимент да

насочат вниманието си към енергий-

ната сигурност на своята среща

през юни същата година, а до октом-

ври - да постигнат съгласие за рам-

ката от мерки по отношение на

климатичните промени и енергийна-

та сигурност.

През май 2014 г. Европейската

комисия предложи Европейска стра-

тегия за енергийна сигурност

(European Energy Security Strategy) в

контекста на нейната зависимост

от вноса на енергийни източници.

Диверсификацията на външните

енергийни доставки, развитието и

усъвършенстването на енергийната

инфраструктура, завършването на

вътрешния енергиен пазар в Евро-

пейския съюз и пестенето на енер-

гия са сред основните моменти на

тази стратегия. Централно място

в нея заема необходимостта Евро-

пейският съюз да повиши местното

производство на енергия, да подобри

инфраструктурата за преноса й и да

намали зависимостта си от външни

доставчици. Ролята на европейска-

та ядрена индустрия е от жизнено-

важно значение за тази стратегия.

Европейската комисия потвърждава,

че електроенергията, произвеждана

от атомни електроцентрали, пред-

ставлява надежден източник за за-

доволяване на минималните потреб-

ности от електроенергия, и то без

вредни емисии, и играе важна роля за

енергийната сигурност, както и че

индустрията на Европейския съюз

има водеща роля в технологично от-

ношение спрямо цялата верига, в

това число спрямо обогатяването и

преработката. Европейската коми-

сия препоръча Агенцията за снабдя-

ване към Евратом да отговаря за

осигуряване на разнообразни достав-

ки на ядрено гориво, както за съще-

ствуващите атомни електроцент-

рали в ЕС, така и за тези, които

предстои да бъдат изградени.

Уранът представлява енергиен из-

точник с много по-малка зависимост

от външни доставчици, отколкото

въглищата или газът, тъй като

много бързо могат да бъдат натру-

пани значителни резерви от него.

Поради това атомната енергия бе

класифицирана като местен енерги-

ен източник.

„Стрес-тестове“ и
политика след Фукушима

Аспектите на безопасността на

атомните електроцентрали, поста-

вени на дневен ред след аварията във

Фукушима, бяха оценени в 143-те

ядрени реактора в 27-те страни

членки на Европейския съюз, както и

в някои съседни страни, които взе-

мат решение да участват. Тези из-

черпателни и прозрачни оценки на

риска и безопасността на ядрените

реактори, наричани още „стрес-

тестове“, включваха целенасочена

преоценка на коефициентите на

сигурност на всеки реактор в свет-
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лината на екстремни природни явле-

ния като земетресения и наводнения,

както и за загуба на функции за бе-

зопасност и управлението при

голяма катастрофа след настъпва-

нето на такова събитие. Стрес-

тестовете са извършени през пери-

ода от юни 2011 г. до април 2012 г.

За тяхното провеждане са мобили-

зирани значителни експертни ресур-

си в отделните страни (500 човеко-

години) под ръководството на орга-

на за ядрена безопасност във всяка

страна, и под егидата на Група на

европейските регулатори по ядрена

безопасност (ENSREG).

Асоциацията на западноевропей-

ските органи за ядрено регулиране

(WENRA) предложи тези стрес-тес-

тове в отговор на един призив на

Европейския съвет от март 2011 г.

и разработи съответните специфи-

кации. WENRA е мрежа от Главни

регулатори в страните членки на

Европейския съюз, в които има атом-

ни електроцентрали, включително

Швейцария. В нея членуват общо 17

страни. След това обхватът на

стрес-тестовете е съгласуван с

Група на европейските регулатори

по ядрена безопасност (ENSREG) -

независимо, авторитетно тяло от

експерти, създадено през 2007 г. от

Европейската комисия. В ENSREG

участват високопоставени официал-

ни представители на националните

органи по ядрена безопасност и по

безопасност на радиоактивните

отпадъци, както и на регулаторни

органи по защита от радиация, от

всички 27 страни членки на Европей-

ския съюз. В ENSREG участват също

така и представители на Европей-

ската комисия.

През юни 2011 г. правителствата

на седем страни, които не са член-

ки на Европейския съюз, дават сво-

ето съгласие за провеждането на

стрес-тестове на своите ядрени

реактори според модела на ЕС. Ар-

мения, Беларус, Хърватска, Русия,

Швейцария, Турция и Украйна подпи-

саха декларация, че ще проведат

стрес-тестове и че ще поискат

рецензии на докладите от тях от

външни експерти. Русия вече провеж-

да масови тестове.

Преоценката на коефициентите

на сигурност е базирана на съще-

ствуващи изследвания за безопас-

ност и инженерни оценки за поведе-

нието на атомната електроцентра-

ла при съчетаване на известен брой

рискови ситуации. За всяка отделна

централа се разглежда докладът за

преоценка на най-вероятното й по-

ведение за всяка една от ситуации-

те. Резултатите от преоценките се

дават за рецензия и се обменят

между регулаторите. WENRA отбе-

лязва, че предприемането на подхо-

дящи мерки си остава национална

отговорност - например допълнител-

ни технически и организационни

мерки в резултат на преоценката.

При определяне на обхвата на

оценката бяха взети предвид пробле-

мите, набелязани като най-сериозни

при събитията във Фукушима, и

възможността за съчетаване на

факторите, които ги предизвикват.

Разгледани са две такива „предиз-

викващи събития“: земетресение и

наводнение. На анализ са подложени

последствията от тях, а именно:

прекъсване на електроснабдяването

и на осветлението в електроцент-

ралата; прекъсване на постоянното

водно охлаждане на жизненоважните

системи на ядрените реактори; или

комбинация от двете. Заключенията

са приложими за извънредни ситуа-

ции от общ характер. При извънред-

ни ситуации регулаторите разглеж-

дат средствата на атомните елек-

троцентрали за управление и защи-

та от загуба на охлаждане както на

самата електроцентрала, така и на

складираното отработено гориво.

Те разглеждат и средствата за уп-

равление и защита от загуба на

цялост на херметичната защита и

от стопяване на ядрото, включител-

но последващите ефекти като на-

трупване на водород.

Операторите на атомни електро-

централи започват с документира-

не на всяка от тях. Този анализ на

„екстремни ситуации“ е в резултат

на тъй наречения от ENSREG „про-

гресивен подход“, при който „защит-

ните мерки последователно се при-

емат за компрометирани“ от пре-

дизвикващите събития, които „пред-

ставляват най-недопустимите рабо-

ти състояния“. Операторите тряб-

ва да обяснят средствата си за

поддържане на трите фундаментал-

ни функции за безопасност (контрол

на реактивността, охлаждане на

горивото и ограничаване на радио-

активността), както и функциите за

тяхната поддръжка, като се имат

предвид вероятните вреди, нанесе-

ни от предизвикващото събитие.

Тези документи следва да пред-

виждат мерки в проекта на атомна-

та електроцентрала за противодей-

ствие на тези събития и за из-

дръжливост на електроцентралата,

надвишаваща проектната. Това ка-

сае „заложените в проекта резерви,

диверсификацията, резервираност-

та, конструктивната защита и

физическото разделяне на тези сис-

теми, конструкции и компоненти,

които са от значение за безопасно-

стта, както и ефективността на

концепцията „защита в дълбочина“.

В спецификациите трябва да се

обърне внимание на екстремните

ефекти, например когато резервни-

те акумулатори се окажат изтоще-

ни и спирането на електрозахранва-

нето в атомната електроцентрала

стане неизбежно. Що се отнася до

управлението на тежки инциденти

и повреди, тези документи следва

определят времето до момента,

когато повредата на ядреното гори-

во стане неизбежна, и до минутата,

когато водата в езерата с отрабо-

тена вода започне да завира и на-

стъпи повреда на горивото. Част от

тези мерки трябва да бъдат мероп-

риятията за превенция на експлозия

на водорода и възникване на пожари.

Законодателство и
ядрена безопасност в
България

Отговорен орган за енергийния

сектор в страната е Министер-

ството на енергетиката. Двете

основни институции са Агенцията за

ядрено регулиране (АЯР), учредена на

основание на Закона за безопасно

използване на ядрената енергия от

2002 г., и АЕЦ „Козлодуй“. Агенция-

та за ядрено регулиране е отговор-

на както за регулацията на безопас-

ността на ядрените инсталации и

защитата срещу радиация, така и за

управлението на радиоактивните

отпадъци. Тя пое всички функции за

ядрено регулиране, свързани с

присъединяването към Европейския

съюз. Агенцията за ядрено регулира-

не е член на Асоциацията на запад-

ноевропейските органи за ядрено

регулиране (WENRA) от 2003 г.

Министерството на здравеопаз-

ването също има отношение по за-

щитата от радиация и определя

съответните стандарти. Мини-

стерството на околната среда и

водите извършва мониторинг на

нивата на радиация в цялата стра-

на.
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       интерес на всяка газова ком-

пания е да поддържа в добро състо-

яние своите тръбопроводи и да ги

предпазва ефективно от повреди,

причинени от външни фактори. Бла-

годарение на непрекъснатото разви-

тие в областта на дистанционните

наблюдения и изследвания, както и на

технологията за обработка на изоб-

ражения, вече е възможно да се кон-

струират системи за мониторинг на

газопроводи, използващи дистанци-

онни сензори и контекстно-ориенти-

ран софтуер за обработка на изоб-

ражения. Последните развития на

технологията на безпилотните ле-

тателни апарати показват, че те са

подходящи като платформи за подоб-

ни мисии по поръчка на клиентите.

Законодателната рамка, гаранти-

раща безопасната експлоатация и

надзор на тръбопроводите за пренос

на нефт и газ, се различава значител-

но в отделните страни. В някои слу-

чаи тези различия са доста значи-

телни. Независимо от изискванията,

налагани от властите, нефтените

и газовите компании сами предпри-

емат различни мерки, за да гаранти-

рат, че техните тръбопроводи ще

бъдат експлоатирани по безопасен,

икономически ефективен и безвреден

за околната среда начин и че ще

бъдат защитени ефективно срещу

повреди, причинени от външни фак-

тори.

Методите за мониторинг, изпол-

звани най-широко спрямо тръбопро-

водите за пренос на природен газ,

включват наземни (понякога мотори-

зирани) патрули по трасето на

тръбопровода и въздушно наблюде-

ние с помощта на малки самолети и

хеликоптери. Тези патрули предот-

вратяват събития и аварии, които

биха създали риск за тръбопроводи-

те с високо налягане, за техните

околности и за сигурността на до-

ставките. Въпреки че тези методи

гарантират висока степен на безо-

пасност при експлоатацията на

тръбопровода, разходите за тях са

много високи.

Европейската газопреносна мре-

жа се състои от газопроводи с ви-

соко налягане с обща дължина 200 000

километра. Повечето тръбопроводи

са подземни, с покритие над теме-

то на тръбата 1 м. В зависимост от

диаметъра на тръбите за тези га-

зопроводи са определени сервитут-

ни ивици с ширина от 4 до 10 метра.

Задачите, свързани с мониторинг, се

разпределят на детекция на обекти

и ситуации с цел предотвратяване

на въздействието на външни факто-

ри, наблюдение на движенията на по-

чвата и на утечките на газ.

Системата за детекция на еми-

сии от природен газ трябва да

може да открива малки утечки с

дебит от порядъка на 0,01 -10 м3/

час в началната фаза. Всички голе-

Отдалечен
мониторинг
на газопроводи

Отдалечен
мониторинг
на газопроводи

В
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ми газови емисии, предизвикани от

сериозни повреди на тръбопровода,

се откриват и докладват от други

системи.

Задачите, свързани с мониторинг,

следва да бъдат изпълнявани през

цялата година през равни интерва-

ли от време, почти винаги независи-

мо от природните условия. Въпреки

че областите, които са обект на

мониторинг, се различават значи-

телно по отношение на почвените

характеристики, растителността и

интензивността на застрояването,

много важно е бъдещите методи за

дистанционно наблюдение да могат

да се прилагат за всякакви теренни

условия.

Мониторинг на
газопроводи

За отдалечен мониторинг на га-

зопроводи в съвремието ни все по-

масово се използват оптични сен-

зори. Принципът на действие на оп-

тичните сензори е следният: чрез

система от оптични лещи се следи

количеството слънчева светлина,

отразено от земята. Нормално се

отчитат данни само за светлина-

та от определен спектър, например

червена, зелена или синя. Оптични-

те системи с висока разделителна

способност наблюдават интензи-

тета на светлината на много мал-

ки площи от земната повърхност -

от порядъка на 0,5 м до няколко

метра. На базата на този принцип

оптичните сензори имат известен

брой важни характеристики. Те

могат да работят с относително

високи пространствени раздели-

телни способности от порядъка на

0,5 м при наблюдение от космоса и

до няколко сантиметра - от лета-

телен апарат. Ограничаващи фак-

тори за пространствената разде-

лителна способност са чувствител-

ността на детекторите, размерът

на лещата или огледалото и пречуп-

ването на светлината. Оптичните

сензори могат да се използват само

при дневна светлина и силно се

влияят от облачността.

При монтираните на летателни

апарати платформи от доста вре-

ме се използват оптични цифрови

сензори с висока разделителна спо-

собност. Днес те се подразделят на

четири вида подсистеми:

Фотограметрични системи с

високо качество. Понастоящем на

пазара започват да се предлагат

първите фотограметрични систе-

ми с практическо приложение. Раз-

делителните способности и гео-

метричните изисквания на тези

системи са много високи. Основни-

те им приложения са за картиране

с големи мащаби и създаване на

цифрови модели на терена от голе-

ми височини (Digital elevation models,

DEM). Обработващият софтуер на

тези системи е много сложен и

почти напълно автоматизиран. Тези

системи са приложими в мониторин-

га на газопроводи, но са с прекале-

но високо качество и са твърде

скъпи.

Мултиспектрални системи за

сканиране. Мултиспектралните

скенери, монтирани на летателни

апарати, съществуват от 20 годи-

ни и понастоящем постоянно се по-

явяват нови и нови видове работе-

щи системи от този тип. Съще-

ствуват различни примери за мул-

тиспектрални сензори, работещи

във видимия (VIS) и късовълновия

инфрачервен (NIR) диапазон на елек-

тромагнитния спектър. Сред тях

има системи с т. нар. pushbroom

скенери, както и матрични камери.

Налични са и сензори, работещи във

видимия (VIS), късовълновия инфра-

червен (NIR) и средновълновия инф-

рачервен (MIR) диапазон на елект-

ромагнитния спектър. Важно при

тези системи е, че софтуерът за

обработка на данни е тясно свързан

със системата (сензор, радиомет-

рия, геометрия) и поради това тряб-

ва да работи перфектно.

Системи, базирани на цифрови

фотоапарати. Качеството на ко-

мерсиалните цифрови фотоапарати

се повишава бързо и така те ста-

ват все по-подходящи за практичес-

ко приложение в системите за на-

блюдение на газопроводи. Камерите

от висок клас предлагат добра де-

тайлност и радиометрична чув-

ствителност и осигуряват възмож-

ности за въздействие върху разде-

лителната способност на спект-

ралните ивици, квантоването и ав-

томатичното разчитане на изобра-

жението.

Цифрови системи, базирани на

видео. Качеството на видеокамери-

те също се повиши през последните

няколко години, но все още броят на

пикселите и чувствителността им

остават ограничени. Очаква се през

идните няколко години на пазара да

се появят видеокамери с много ви-

сока разделителна способност от

порядъка на 1000х1500 пиксела. Те

биха били много подходящи за систе-

мите за мониторинг, монтирани на

летателни апарати.

Радарните сензори могат да ра-

ботят независимо от климатични-

те условия и осветеността и пора-

ди това се предлагат в много по-

голямо разнообразие на пазара. Сис-

темите с радари със синтезирана

апертура (Synthetic Aperture Radar -

SAR) предлагат двуизмерно мик-

ровълново изображение на областта,

сканирана от радара. В интерферо-

метричен режим с тези системи

могат да бъдат получени и трииз-

мерни изображения, но това е свърза-

но със заснемане и комбиниране на

две или повече снимки на една и съща

област, направени от съвсем малко

различни ъгли на наблюдение.

По време на полета сензорът със

синтезирана апертура периодично

предава микровълнови импулси в

направление под прав ъгъл спрямо

посоката на полета му. Тези импул-

си се отразяват от обектите и се

приемат и съхраняват от система-

та. Геометрията на земната

повърхност, неравностите и елект-

ромагнитните свойства на освете-

ните обекти, както и честотата и

поляризацията на радара, влияят

върху височината и фазата на отра-

зения сигнал. Геометричната разде-

лителна способност по посока на

полета се определя от дължината на

синтетичната апертура и поради

това е независима от разстояние-

то между обекта и сензора. По на-

правление, перпендикулярно на поле-

та, разделителната способност се

определя от ширината на честот-

ната лента на изпратения сигнал и

също е независима от разстояние-

то между обекта и сензора.

За получаване на изображение на
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газ, нефт, въглища

земната повърхност приетият рада-

рен сигнал трябва да премине през

процес на формиране (или обработ-

ка) на изображението. Много важен

момент от тази обработка е фоку-

сирането на системата със синте-

зирана апертура. Информацията в

отразения от целта сигнал се раз-

пределя в двуизмерна област във вид

на необработени данни. Като всяко

изображение, те съдържа чист шум.

С помощта на техника, наречена

съчетано филтриране (matched

filtering), информацията се компреси-

ра, така че всяка цел се появява с

истинските си радиометрични и

геометрични характеристики, спо-

ред параметрите на системата.

Нужни са допълнителни методи за

обработка за корекция на изкривява-

нията, специфични за радарите със

синтезирана апертура, свързани с

геометрията и радиометрията на

изображението.

Използване на обектно-
ориентирана технология
за анализ на изображения

За да се използват поточните

данни за цифрови изображения, пре-

давани от заснемащите сензори на

спътника, самолета или безпилотния

летателен апарат, изображенията

трябва да бъдат анализирани с по-

мощта на автоматизирани техники,

а не само чрез обикновена визуална

проверка. Характеристиките, които

са се променили по трасето на

тръбопровода и вероятно са свърза-

ни с подземните му участъци, тряб-

ва да бъдат открити автоматично

на базата на получените цифрови

изображения и да бъдат изпратени

на системата за сигнализация.

Традиционният софтуер за анализ

на изображения или е с тясно пред-

назначение - оценка на цифровия

сигнал, съдържащ се във всеки от-

делен пиксел на изображението, или

е предназначен за намиране на опре-

делена цел на чрез сравнение с оп-

ределен модел от пиксели. Необходи-

мо е съдържанието на изображение-

то да се възприема като цяло чрез

анализиране на обектите в него, а

информацията за обектите да се

оценява според нейната надежд-

ност. Цялата тази информация су-

марно се определя като интерпрета-

ция на изображението, на която

доскоро бяха способни само хората.

Съвременните решения за отдалечен

мониторинг, базирани на алгоритми-

чен подход, използват същата про-

цедура за откриване на потенциал-

но опасни обекти в цифровите изоб-

ражения.

Едно от най-големите практичес-

ки предимства на системния мони-

торинг на газопроводи е общото

познаване на пейзажа, което се

създава след чести наблюдения на

съоръженията. Ето защо една опе-

рационна система за анализ на изоб-

раженията трябва по-малко да се

концентрира върху разпознаването

на цялата сцена като такава, а

повече върху диференциалните про-

мени в нея, които може да са възник-

нали след последното наблюдение.

Използване на
безпилотни летателни
апарати в системи за
инспекция на
газопроводи

Гражданските безпилотни лета-

телни апарати имат огромен потен-

циал да допринесат за подобряване

на качеството на живот на населе-

нието. Те могат да работят на

места, където полетите на управ-

ляваните от пилоти въздухоплава-

телни апарати са твърде опасни или

скъпи. Има много случаи, в които

използването на граждански безпи-

лотни летателни апарати е за пред-

почитане пред това на пилотните -

например за откриване на бури и

горски пожари или инспекция на го-

леми инфраструктурни обекти като

тръбопроводи и електрически дале-

копроводи.

Използването на безпилотни ле-

тателни апарати понастоящем оба-

че е силно ограничено поради липса

на норми за регулация, за да могат

тези апарати да работят в граждан-

ската среда за контрол и управле-

ние на въздушния трафик. Необходи-

мо е да бъдат създадени и одобрени

стандарти за годността на граж-

дански безпилотни летателни апа-

рати за безопасни полети и за тях-

ното сертифициране за практичес-

ко приложение.

След като проблемите с безопас-

ността и управлението на трафика

на гражданските безпилотни лета-

телни апарати бъдат решени, те ще

могат да се използват за многоброй-

ни цели с граждански характер, как-

то и като въздушно-преносими плат-

форми за редовна инспекция на газо-

проводи.

Изискванията по отношение на

вида на сензорите и мащабите на

експлоатационния мониторинг на

газопроводите зависят от вида на

гражданския безпилотен летателен

апарат. За тази цел се разглеждат

два различни сценария за системи за

мониторинг на базата на гражданс-

ки безпилотни летателни апарати:

Малки и леки безпилотни лета-

телни апарати, работещи на нис-

ка височина – тези апарати рабо-

тят в неконтролираното (ниско)

въздушно пространство и поради

това се нуждаят от подходящи

технологии за прогнозиране и избяг-

ване на сблъсъци и препятствия

като сгради, далекопроводи или

нисколетящи обекти (балони). За

целите на инспекцията на газопро-

води подходяща работна височина

на летателния апарат е около 100

м, което обикновено е под облачна-

та покривка. В този случай би било

достатъчно използването на сис-

тема от оптични сензори или та-

кива, работещи в инфрачервения

спектър. Нещо повече - дори с по-

малка по размер оптика могат да се

постигнат по-високи разделителни

способности.

Безпилотни летателни апарати

със средни размери и средно тег-

ло, летящи на средни височини – те

работят в контролирано въздушно

пространство и поради това тряб-

ва да бъдат внедрявани в среда с

пълен контрол и управление на

въздушния трафик. Тъй като лета-

телният апарат работи на височина

над 1000 м, т. е. в най-общия случай

над облаците, е необходима система

от сензори с радар със синтезирана

апертура, която може да бъде допъ-

лнена от система от оптични сен-

зори и такива с инфрачервени лъчи.

Това обаче изисква летателният

апарат да има допълнителен капаци-

тет за полезен товар.
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Механично-биологично
третиране на отпадъци
за производство на
RDF гориво

екология

 върдото гориво, получено от от-

падъци, познато още като модифи-

цирано гориво или  RDF (Refuse Deri-

ved Fuel), се получава чрез раздробя-

ване и дехидратиране на твърди

битови отпадъци (ТБО) чрез специ-

ална технология за преобразуване.

RDF се произвежда основно от гори-

ми фракции като пластмаси и био-

разградими отпадъци. Съоръжения-

та за производство на RDF обикно-

вено са разположени в близост до

голям източник на ТБО, а горивото

се използва на място. Възможно е и

изграждането на отделно съоръже-

ние за изгаряне на горивото, което

в повечето случаи е в близост до

съоръжението за преработка, но

може да бъде изградено и на по-от-

далечено място.

Една от разходно ефективните и

утвърдени технологии за производ-

ство на RDF от ТБО е механично-

биологичното третиране (МБТ). В

съоръженията за МБТ се сепарират

металите и инертните материали,

преработват се органичните фрак-

ции (за стабилизация чрез компости-

ране със или без разграждане) и се

отделят висококалоричните фракции

за производство на RDF. RDF горива-

та могат да се произвеждат и чрез

суха стабилизация - след отделяне на

металите и инертните материали

остатъчните отпадъци се изсуша-

ват чрез компостиране, като така

полученият материал е с по-висока

енергийна и горивна стойност.

Особености на RDF
горивото

RDF горивото обхваща широка

гама от отпадъчни материали, кои-

то се обработват, за да се изпълнят

конкретни регулаторни или браншо-

ви изисквания, основно за постига-

не на висока калоричност. Горивата,

получени от отпадъци, съдържат

остатъци от рециклирани ТБО, про-

мишлени и търговски отпадъци,

утайки от отпадъчни води, опасни

промишлени отпадъци, отпадъчна

биомаса и др. В англоезичните стра-

ни терминът „Refuse Derived Fuel“

обикновено се отнася само за пре-

работените фракции с висока кало-

ричност.

Термините „вторично гориво“ и

„алтернативно гориво“ по-често се

използват за горива, базирани на

промишлени отпадъци като гуми и

разтворители, които се обработват

за постигане на качество, съвмес-

тимо с определени изисквания на

промишлените процеси, в които се

утилизират.

Техники за преработка
на ТБО

Негоримите материали, като

стъкло и метали, се отстраняват

след първоначално сепариране по-

средством техника за разделяне по

плътност. Остатъчният горим ма-

териал може да се продава в прера-

ботената си форма (в зависимост

от преминатата обработка) или да

се пресова на пелети, тухли или

трупи и да се използва за други цели.

RDF горивото се извлича от ТБО

чрез комбинация от механична и/или

биологична обработка. Производ-

ството на този вид гориво може да

включва следните етапи: разопако-

ване на балите, сортиране по разме-

ри, магнитна сепарация, грубо раз-

дробяване, фино пресяване и др.

Размерите частици на материа-

лите в сместа, която ще се обработ-

ва, обикновено не трябва да са по-

големи от 25 мм. Съдържанието на

влага типично не трябва да надви-

шава 15% или материалите няма да

горят ефективно в пещта на съоръ-

жението за изгаряне.

Производството на RDF от

твърди битови отпадъци е най-раз-

пространено в държавите с актив-

ни практики по сепариране и рецик-

лиране на ТБО, тъй като тези дей-

ности генерират нерециклируеми

остатъци с висока енергийна стой-

ност, които са подходящи за произ-

водство на RDF.

Механично-биологично
третиране на ТБО

Системата за механично-биоло-

гично третиране е съоръжение за

преработка на отпадъци, което ком-

бинира механично сортиране с даде-

на техника за последващо биологич-

но третиране като компостиране

или анаеробно разграждане. Тези

съоръжения са проектирани за обра-

ботка както на смесени битови

отпадъци, така и на търговски и

Механично-биологично
третиране на отпадъци
за производство на
RDF гориво

Т
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екология

промишлени отпадъци. Термините

„механично-биологично третиране“

и „механично-биологично предвари-

телно третиране“ се отнасят за

група от техники за третиране на

твърди отпадъци, които позволяват

възстановяването на материали от

смесените отпадъци и улесняват

стабилизацията на биоразградими-

те компоненти.

Системата за сортиране типич-

но е съоръжение, подобно на систе-

мите за рециклиране на материали.

В него се сепарират отделни фрак-

ции от отпадъците за рециклиране

и други – за произвеждане на RDF,

което да се използва за производ-

ство на електроенергия. Компонен-

тите от потока смесени отпадъци,

които могат да се възстановят и

използват повторно след рециклира-

не, са черни и цветни метали, плас-

тмаси, стъкло и др.

Самото RDF гориво може да се

използва в циментови пещи или топ-

лоелектроцентрали и най-често се

прави от пластмаси и биоразгради-

ми органични отпадъци. Често сре-

щано погрешно схващане е, че всич-

ки МБТ процеси произвеждат RDF.

Това всъщност строго зависи от

конфигурацията на дадена система

и характера на местните пазари.

Механична обработка на
ТБО

„Механичният“ елемент в този

вид обработка обикновено представ-

лява автоматизирана механична

площадка за сортиране. На нея се

сепарират или преработват рецик-

лируемите компоненти от потока

смесени отпадъци като метали,

пластмаси, стъкло и хартия. Това

обикновено включва употребата на

фабрични конвейери, индустриални

магнити, вихровотокови сепарато-

ри, барабанни сита, шредери и дру-

ги специализирани съоръжения. Сор-

тирането може да се извършва и

ръчно на обособени пунктове.

В някои системи за механична

обработка се интегрират съоръже-

ния за мокро рециклиране чрез сепа-

риране на отпадъците по плътност

и плаваемост, които отделят рецик-

лируемите елементи от потока

отпадъци, за да бъдат изпратени за

последваща обработка.

Биологично третиране
на ТБО

Биологичната обработка на

твърди битови отпадъци обикнове-

но се състои в анаеробно разлагане,

компостиране или биоизсушаване.

Анаеробното разлагане се извършва

в системи, базирани на естествена-

та функция на анаеробни микроорга-

низми, в които в отсъствие на кис-

лород се разлагат биоразградимите

компоненти на отпадъците и се

произвеждат биогаз и подобрители

за почва. Впоследствие биогазът

може да се използва за производство

на електроенергия и топлина.

При биологичното третиране

чрез компостиране органичният ком-

понент се разпада по естествен път

в присъствието на кислород чрез

аеробни микроорганизми до получа-

ването на въглероден двуокис и ком-

пост. Системите, използващи един-

ствено компостиране за третира-

не на биоразградими отпадъци, не

произвеждат енергия.

При биоизсушаването отпадъчни-

ят материал преминава през много

бързо нагряване под въздействието

на аеробни микроорганизми. По вре-

ме на това частично компостиране

топлината, генерирана от процеса,

води до бързо изсъхване на отпадъ-

ците. Впоследствие от този сух

материал се произвежда RDF гори-

во с висока енергийна стойност.

Тези системи често са пригодени за

производство на RDF на места, къде-

то са изгодни транспортът и изга-

рянето на сух лек материал.

Някои системи за биологично тре-

тиране използват както анаеробно

разлагане, така и компостиране. По

този начин може да се създаде пълен

цикъл на анаеробно разлагане, после-

дван от съзряване (компостиране) на

вторичната биомаса. Друг вариант

на технологията е частичен цикъл на

анаеробно разлагане чрез вода, коя-

то се прецежда през необработени-

те отпадъци и разтваря лесно дос-

тъпните захари, а остатъчният

материал се изпраща към съоръжение

за компостиране.

Специфики и предимства
на МБТ

Обработката на биоразградими

отпадъци чрез различни технологии

за механично-биологично третиране

спомага за намаляването на количе-

ството парникови газове, отделяни

в атмосферата, и влиянието им

върху глобалното затопляне. От-

падъците, които системите за МБТ

могат да оползотворяват ефектив-

но, са твърди битови отпадъци,

търговски и промишлени отпадъци,

както и утайки от отпадъчни води.

Продуктите, които такива сис-

теми могат да произведат, включ-

ват възобновяеми горива (биогаз) и

възобновяема енергия; възстановени

рециклируеми материали като мета-

ли, хартия, пластмаса, стъкло и

други; вторична биомаса – органич-

ни торове и подобрители на почва-

та; въглеродни кредити за спесте-

ни емисии; висококалорично RDF го-

риво със съдържание на възобновяе-

ми горива в зависимост от биологич-

ния компонент; остатъчни неизпол-

зваеми материали, подготвени за

последен етап от безопасното им

третиране (изгаряне или газифика-

ция) и/или отработени фракции от-

падъци за депониране.

Допълнителни ползи от МБТ са:

малка фракция инертни остатъчни

отпадъци; намаляване на обема на

отпадъците за депониране прибли-

зително наполовина (при плътност

по-голяма от 1,3 т/м3) и др. Чрез

прилагане на механично-биологично

третиране на подходящите за цел-

та фракции експлоатационният

живот на депата за отпадъци се

удължава поне два пъти. В допълне-

ние технология спомага за усвоява-

не на лугата в процеса; стабилизи-

ране на сметищния газ; елиминира-

не на нуждата от всекидневно покри-

ване на депото и др.

Приложение на
съоръженията за МБТ

МБТ системите типично са нераз-

делна част от инфраструктурата за

третиране на отпадъци на населе-

ните места. Тези системи обикно-

вено се интегрират заедно със схе-

ми за събиране на битови отпадъци.

За производство на RDF като стра-

ничен продукт трябва да бъде изгра-

ден и инсинератор или газификатор.

Механично-биологичното третиране

като цяло намалява необходимостта

от разделно събиране на битови
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отпадъци в райони, в които по даде-

на причина такова събиране е труд-

но изпълнимо, но в никакъв случай не

я отменя. Като резултат от ефек-

тивно комбинирано управление на

отпадъците чрез прилагането на

най-добрите налични техники за

съответните потоци и източници,

местните власти могат да намалят

броя на боклукчийски камиони по

пътищата и да запазят висок про-

цент на рециклиране, оползотворя-

вайки максималния ресурсен и енер-

гиен капацитет на твърдите бито-

ви отпадъци.

Оползотворяване на RDF
горивото

RDF гориво може да се използва за

производство на електроенергия и

топлина в различни видове съоръже-

ния, базирани на разнообразни мето-

ди и технологии. То може да се из-

ползва и успоредно с традиционни-

те горива в топло- и електроцент-

ралите.

В Европа RDF горивото намира

широко приложение в циментовата

промишленост, в която са налице

строги стандарти, определени от

Директивата за изгаряне на отпадъ-

ци. Чрез RDF могат да бъдат захран-

вани съоръжения за газификация с

плазмени дъги, съоръжения за пиро-

лиза, а в приложенията, където

твърдото гориво би могло да се

изгаря по чист метод или в съответ-

ствие с Протокола от Киото, RDF

може да осигури източник на финан-

сиране чрез въглеродни кредити,

които се продават на свободните

въглеродни борси.

Съществуват някои ограничения

относно изгарянето на RDF от

твърди битови отпадъци самосто-

ятелно или с други конвенционални

горива. Твърдото гориво от прера-

ботени ТБО е допустимо за изгаря-

не в инсинератори с кипящ слой за

производство на енергия, в топлофи-

кации, работещи с няколко вида го-

рива, в котелни инсталации в харти-

ени фабрики и в циментови пещи. Тъй

като невинаги е възможно да се из-

хаби цялото произведено количество

RDF, често се налага известни ко-

личества от горивото да се съхра-

няват в специално проектирани за

целта съоръжения. RDF е допустимо

за оползотворяване и в негоривни

процеси за производство на енергия

като газификация и пиролиза.

Разнообразни фракции промишле-

ни и индустриални отпадъци се об-

работват за съвместно изгаряне

като вторични горива в промишле-

ните процеси. Тези фракции включ-

ват пластмаси, хартия и картон от

търговски и промишлени дейности

(отпадъци от опаковки и брак в про-

изводството), гуми и каучукови от-

падъци, биомаса (слама, необработе-

ни дървени отпадъци, сухи утайки от

отпадъчни води), текстилни отпадъ-

ци, остатъци от автомобилен де-

монтаж (автомобилни стружкови

остатъци) и опасни промишлени

отпадъци като отработени масла,

промишлени утайки, импрегнирани

стърготини и отработени разтво-

рители. За да бъдат допустими за

оползотворяване под формата на

вторични горива, тези отпадъци

трябва да имат висока калоричност,

устойчиво качество, да са евтини и

да могат да бъдат таксувани при

депониране.

Използване на
алтернативни и
вторични горива в
индустрията

Вторичните горива, произвежда-

ни от промишлени отпадъци (глав-

но опасни отпадъци като използва-

ни разтворители, масла и гуми),

типично се изгарят съвместно в

циментови пещи за производство на

топлина и енергия за технологични

цели в различни индустрии. В произ-

водството на хартия за изсушава-

не на суровината съвместно се из-

гарят големи количества промишле-

ни отпадъци (кори, утайки и вторич-

ни течности от производство на

хартия). Промишлени отпадъци, като

остатъци от рециклирана хартия,

отпадъчна дървесина, изсушени

утайки от отпадъчни води, текстил-

ни отпадъци и остатъци от авто-

мобилен демонтаж, обикновено се

оползотворяват под формата на

вторично гориво в циментовите

заводи.

RDF гориво се използва и в топ-

ло- и електроцентрали на въглища,

където съвместно се изгарят нео-

пасни вторични горива като ос-

татъци от дървесина, слама и изсу-

шени утайки от отпадъчни води.

Съвместното изгаряне на отпадъ-

чна биомаса в централите на въгли-

ща се очаква значително да се уве-

личи след прилагането на новите

изисквания на Европейския съюз по

отношение на възобновяемата енер-

гия, които ще допринесат за адек-

ватното регулиране на задължения-

та на индустриалните потребите-

ли, свързани с възобновяемите из-

точници.
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Ford Motor Company провежда из-

следователски проект на стойност

3,9 млн. евро за проучването на ал-

тернативни горива, които да съче-

тават силата и ефективността на

модерните двигатели с вътрешно

горене и екологичните ползи на елек-

трическите автомобили.

Немското правителство съфинан-

сира тригодишния проект, в рамки-

те на който ще се тестват първи-

те автомобили, задвижвани от ди-

метил етер (DME) – често използва-

но нетоксично гориво, и оксимети-

лен етер (OME1) – течност, типич-

но използвана като разтворител в

химическата промишленост.

Проучване на екип от MAN Truck

& Bus, проведено през 2011 г., отбе-

лязва, че въглероден диоксид може да

бъде конвертиран в метанол чрез

реакция с водород от електролиза.

Ford проучва възможностите
за горива от алтернативни
източници

Метанолът е вид бензин и не е под-

ходящ за употреба като компонент

на дизеловото гориво, но може да

бъде дехидратиран до образуването

на диметилов етер с високо цета-

ново число. Диметиловият етер гори

без да произвежда сажди и позволя-

ва значително намаляване на азот-

ните оксиди в самия двигател. Но

като втечнен газ в съдове под наля-

гане DME има значителни недо-

статъци в сравнение с традицион-

ните горива и установените логис-

тични процеси. Най-простият висо-

комолекулярен течен етер, който

може да се произвежда от метанол,

е оксиметиленовият етер.

И двата вида етери, които в рам-

ките на проекта ще задвижват коли,

базирани на модела Ford Mondeo,

имат потенциала да се превърнат в

горива с изключително ниски емисии

на прахови частици и подобрена ця-

лостна ефективност. Те могат да

бъдат генерирани от природен био-

газ чрез процес на преобразуване на

енергия в течно гориво (power-to-

liquids), който използва възобновяе-

ми енергийни източници като

слънчева или вятърна енергия и CO2.

Технологията се проучва и в пара-

лелен проект на Техническия универ-

ситет на Рейн-Вестфалия, който

разглежда приложимостта на раз-

лични методи за образуване на диме-

тил етер с оглед на ефективност-

та на преобразуване, приблизител-

ната цена на горивото и инфра-

структурните съображения.

„Количеството CO2, което би

отделяла кола, задвижвана от диме-

тил етер, който е произведен от

възобновяеми източници, се равнява

на количеството CO2, генерирано от

състезател, избягал същото разсто-

яние, но с ефективност, подобна на

превозно средство на дизелово гори-

во. Проектът може да допринесе за

достъпни автомобили със значител-

но намалени въглеродни и прахови

емисии“, пояснява Вернер Уилемс,

технически специалист в отдел

„Задвижващи горивни системи“ на

Ford of Europe.

Диметиловият етер и оксимети-

леновия етер почти не отделят пра-

хови частици и имат сходни характе-

ристики с дизелото гориво, което

може да направи възможно премина-

ването на дизеловите двигатели

изцяло към алтернативно гориво.

За целия си производствен цикъл

автомобилът, задвижван от диме-

тил етер от възобновяеми източни-

ци, ще произвежда около 3 г/км CO2.

Това гориво трябва да се складира в

резервоар под леко налягане, а окси-

метиленовият етер може да се

съхранява и в обикновен резервоар.

Предвижда се двигателите, задвиж-

вани от диметил етер, да са с по-

чти нулеви емисии на твърди части-

ци (сажди) при горене, да имат по-

висока топлинна ефективност и

плавен студен старт.

Европейският център за научни

изследвания и иновации на Ford в

Аахен, Германия, работи по проекта

съвместно с Техническия универси-

тет на Рейн-Вестфалия, Техническия

университет в Мюнхен, Асоциация-

та на специалистите по двигатели

с вътрешно горене (FVV) и компани-

ите TUEV, Denso, IAV Automotive

Engineering и Oberon Fuels.

„Ръстът на световното населе-

ние поставя все по-големи изисква-

ния за енергия и по-специално изко-

паеми горива. Алтернативните и

възобновяеми горива като метило-

вите етери ще изиграят ключова

роля в бъдеще“, коментира Андреас

Шамел, управител на отдел „Глобал-

ни изследвания и инженеринг на зад-

вижващи системи“ във Ford.

Диметиловият етер е безопасно,

чисто и универсално гориво, допъл-

ва Шамел, като посочва, че възобно-

вяемата енергия може да се съхра-

нява в самото гориво, което да раз-

шири обхвата на приложение на два-

та вида етери.

Ford проучва възможностите
за горива от алтернативни
източници
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Шведската компания Ripasso те-

ства нова система за производство

на електричество от слънчева енер-

гия в пустинята Калахари в Южна

Африка. Скоро ще бъде изградена и

първата търговска инсталация на

съоръжението от огромни огледала,

отразяващи слънчевата светлина.

„Надяваме се да станем един от

най-големите доставчици на възоб-

новяема енергия в света“, коменти-

ра управителят на площадката на

Ripasso в Южна Африка Жан-Пиер

Фюри.

Според компанията това е най-

ефективната такава система в

света – 34% от слънчевата енергия,

която улавят огледалата, се преоб-

разува в електрическа енергия, ди-

ректно готова за употреба. При

стандартните слънчеви панели 23%

от слънчевата енергия се преобра-

зува в електрическа, но средната

мощност, която повечето системи

могат да предоставят за директна

употреба, е 15% от общата.

Tesla разработи система за съхра-

нение на електрическа енергия за

дома, офиса и сектора на обществе-

ните услуги. Батериите са отговор

на проблема с периодичността на

възобновяемите енергийни източни-

ци като слънчева и вятърна енергия,

и са в съответствие с мисията на

компанията за разработване на си-

стеми, базирани на чиста енергия.

Работата по иновативните бате-

рии бележи първата стъпка на ком-

панията извън автомобилната про-

мишленост и електрическите авто-

мобили. С оглед на нарастващата

употреба на възобновяема енергия в

домовете, офисите и обществени-

те сгради се повишава необходимо-

стта от надеждно захранване. Ба-

териите на Tesla ще се използват

за съхранение на електроенергия по

време на пика на производството и

нейното използване по-късно, кога-

то не грее слънце или не духа вятър.

Tesla Powerwall е система от пре-

Tesla представи батерии за съхранение
на енергия от възобновяеми източници

зареждаеми литиево-йонни батерии,

която съхранява енергия локално с цел

преразпределение на натоварването,

резервно захранване и собствено

потребление на слънчева енергия.

Компонентите на Powerwall включват

литиево-йонен пакет батерии, флуид-

на система за контрол на темпера-

турата и софтуер, който приема

команди от соларен инвертор.

Устройството, предназначено за

стенен монтаж, се интегрира в ло-

калната мрежа, за да контролира из-

лишната енергия и да предостави на

потребителите възможността да

използват енергия от собствените

си запаси. Батерията е проектира-

на специално с цел да осъществява

преразпределение на натоварване-

то, като черпи енергия през перио-

дите на слабо търсене и я разпреде-

ля при по-интензивно търсене. Бате-

рията може да съхранява излишната

слънчева енергия, която не се изпол-

зва, когато е генерирана, и да я из-

ползва по-късно, когато не грее

слънце.

Системите за съхранение на енер-

гия Powerwall се предлагат с капаци-

тет 10 kWh, специално оптимизира-

ни за резервно захранване, или 7 kWh

- оптимизирани за ежедневни прило-

жения. И двата модела могат да

бъдат свързани към слънчева инста-

лация или мрежа и да предоставят

резервно захранване. В комбинация

със слънчева енергия батерията от

7 kWh може да удължи екологичните

и икономическите ползи от слънче-

вата енергия и през нощта, когато

тя е недостъпна.

Tesla представи батерии за съхранение
на енергия от възобновяеми източници

Шведска компания представи
нова система за слънчева енергия

Големите огледални соларни ко-

лектори с площ от по 100 м2 всеки

бавно се въртят, като следват

слънцето, за да улавят максимално

количество слънчева енергия. Изве-

стно предизвикателство за систе-

мата е, че е ефективна само в рай-

они с постоянно и интензивно

слънцегреене. Независими тестове,

проведени от консултантската

фирма за възобновяема енергия IT

Power, потвърждават, че един сола-

рен колектор на Ripasso може да ге-

нерира от 75 до 86 мегаватчаса

електроенергия годишно – достатъ-

чно да захрани 24 стандартни жили-

ща. Производството на същото ко-

личество електроенергия чрез изга-

ряне на въглища би освободило при-

близително 81 метрични тона CO2 в

атмосферата.

Новата система използва огледа-

лата като огромни лещи, които

фокусират слънчевата енергия, коя-

то от своя страна задвижва двига-

тел на Стърлинг с нулеви емисии.

Двигателят на Стърлинг е разрабо-

тен от Робърт Стърлинг през 1816

г. като алтернатива на парния дви-

гател. Технологията затопля и из-

студява постоянна маса газове, зат-

ворена в херметична камера, като

така се задвижват буталата на

двигателя.

Предстои Ripasso да получи час-

тно финансиране, за да започне ра-

ботата по първата си широкома-

щабна инсталация, допълват от

компанията.

Шведска компания представи
нова система за слънчева енергия
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