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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 международна насоченост на събитието и постоянния акцент върху актуални
теми. Един от основните акценти на Intersolar Europe 2016 ще е „интелигентна 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 консултации, 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 българската 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.

Рефран ЕООД изгради хоризонтален стенд за тестване на строителни
На 12 септември т. г. се състоя официалното откриване на хоризонтапродукти в изпитвален
стенд за изпитване на строителни продукти, изграден от фирма Рефран
телния център
ЕООД. „Топлинният агрегат представлява камерна пещ с инсталирана
на ГДПБЗН – МВР
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 налягането в пещта“, разказаха от фирмата.
Пускането на съоръжението в експлоатация e продължение на дейността 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.
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ВЕИ лаборатория бе открита в Русенския университет
Лаборатория по възобновяеми енергийни източници бе открита в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Дарението е от фирма Теси и ще бъде
използвано основно от магистрите по електроника от специалност „Електроника от възобновяеми енергийни източници“, уточняват от университета. 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 подчерта, 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 методически указания в обучението.

Енергийната среща Югоизточна Европа 2015 ще разгледа бъдещето на
На 9 и 10 декември т. г. в Букурещ, Румъния, ще се проведе форумът
сектора в региона
Енергийна среща – Югоизточна Европа 2015. Събитието ще събере водещи
мениджъри от главните енергийни компании, които ще обсъдят възможностите и предизвикателствата пред енергетиката в региона. Участие във
форума ще вземат редица фирми разработчици на енергийна инфраструктура, 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 енергиен „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.
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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 пуснат след извършена проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.
През плановия престой са изпълнени необходимите ремонтни и надзорни
дейности, профилактика на оборудването и системите на блока и са обхванати над 7000 единици от конструкции и технологични системи. Горивото на реактора е презаредено за следващата горивна кампания. В рамките на ремонта са извършени редица важни модернизации с цел удължаване на експлоатационния срок и повишаване на топлинната мощност на
реакторната инсталация до 104%. Инсталиран е нов статор на турбогенератора на шести блок с брутно тегло 370 тона, което го прави найтежкото единично оборудване в атомната централа. Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ „Козлодуй“ – пети, работи с пълно натоварване на
мощността.

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 енергетиката 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 газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати. Станцията в Ихтиман е част
от трасето на преминаващия през България газопровод за Гърция и Македония. В момента се изпълнява модернизация на четири от шестте компресорни 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 „Ихтиман“, „Странджа“, „Петрич“ и „Лозенец“ е близо 104 млн. евро. Предвижда
модернизацията да завърши до края на 2016 г.

АУЕР представи на семинар политиките по енергийна ефективност у нас
На 29 септември т. г. се състоя национален семинар на тема „Тенденции 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 изпълнението 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 представители на министерства, държавни институции, ангажирани в областта на
енергийната ефективност и устойчивото развитие, търговци с енергия,
енергийни асоциации, финансиращи институции, неправителствени организации 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 координатор 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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В ход е информационна
кампания за либерализацията
на енергийния пазар
П

рез втората половина на месец
ноември т. г. стартира информационна кампания за либерализацията на
електроенергийния пазар у нас. В
рамките на инициативата съвместни екипи от представители на
ведомството, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
Българския енергиен холдинг (БЕХ),
Българската независима енергийна
борса, Електроенергийния системен
оператор (ЕСО) и електроразпределителните дружества провеждат
поредица от срещи в областните
центрове в страната, за да разяснят на потребителите предимствата на свободния пазар, етапите,
през които ще премине процесът, и
процедурата за смяна на доставчик.
Организациите се обединяват около тезата, че правилата за смяна на

доставчик, особено за битовите
потребители, трябва да бъдат максимално облекчени, а по-малкото ограничения към участниците на пазара ще стимулират конкуренцията.
Либерализираният пазар на електроенергия у нас трябва да стартира от 1 януари 2016 г. За битовите
потребители се очаква да влезе в
сила тримесечен преходен период.
„Целта на кампанията е в максимална степен да информираме потребителите за процеса по преминаване към пълна либерализация на
електроенергийния пазар“, каза министър Теменужка Петкова по време на среща в Министерството на
енергетиката между организациите,
инициатори на информационната
кампания. Според нея освобождаването на пазара трябва да се случи
постепенно, каквато е и препоръка-

та на Световната банка. Международната финансова институция
предстои да препоръча най-подходящия за страната ни модел на либерализация.
„Българската независима енергийна борса – дружеството, лицензирано за борсов оператор – е готова за
старт на свободния пазар“, заяви
изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса
Константин Константинов по време на срещата. Той допълни, че предстои 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 ангажимент, свързан със старта на либерализирания пазар.

Булгартрансгаз стартира
проект за модернизация на
газовото хранилище в Чирен
Б

улгартрансгаз стартира новия
експлоатационен сондаж Е-72, с който постави началото на процеса по
модернизация на подземното газово
хранилище в Чирен. На официалната
церемония по откриването на проекта на 20 октомври т. г. присъстваха министърът на енергетиката
Теменужка Петкова и изпълнителният директор на дружеството Георги 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 вклю8

чени в редовна експлоатация.
„Днес даваме начало на модернизацията на един от стратегическите обекти за енергийната сигурност на страната. Благодарение на
проектите, по които Булгартрансгаз работи, България скоро ще разполага с модерно хранилище, което
да отговаря на най-високите стандарти“, сподели министър Петкова
по време на церемонията. По думите й добре развитото и модерно
хранилище Чирен е още една отлична предпоставка в България да се
реализира концепцията за газоразпределителен център.
Модернизацията на инфраструктурата 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 разширение на подземното газово хранилище се предвижда и увеличаване на
количествата съхранен газ и на дневните количества на добив и нагнетяване до максимум 1000 млн. куб. м
и съответно 10 млн. куб. м/ден.
В момента газопреносният оператор работи по два проекта – единият за модернизация, а другият за
разширяване на подземното газово
хранилище в Чирен. От дружеството определиха новия експлоатационен сондаж като доказателство, че
са в ход всички усилия за модернизация на националната газопреносна
мрежа.
брой 6/2015
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AБEA представи
победителите в българската
ВЕИ Шампионска лига 2015
Н

а 29 септември т. г. в конгресния център на Международен панаир Пловдив Асоциацията на българските енергийни агенции (AБEA)
представи и награди победителите
в българското издание на международния конкурс ВЕИ Шампионска лига
за 2015 г. На церемонията със специално изработени медали бяха отличени фирми и организации, реализирали иновативни инсталации за
производство на енергия чрез оползотворяване на биомаса и слънчева
енергия.
Състезанието протече в две категории – лига „Биомаса“ и лига
„Слънчева енергия“.

Златният медал и
купата в лига „Биомаса“
бяха присъдени на Столичното
предприятие за третиране на отпадъци за биогазова инсталация за
компостиране на биоразградими
отпадъци. Съоръжението оползотворява хранителни и кухненски отпадъци от магазинната мрежа и
домакинствата. То е част от компостиращата инсталация за зелени
и биоразградими отпадъци на площадка Хан Богров край София, изградена по проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на
биологични отпадъци“ на Столична
община. Изпълнител на обекта е
обединение Егерсман & Ко, което
включва Егерсман анлагебау - Германия и българските фирми Диана комерс-1 и АТ инженеринг 2000. „Проектът е реализиран със средства от
оперативна програма „Околна среда“, пари от бюджета и дофинансиране от Столична община, включително заем от Европейската инвестиционна банка на обща стойност
46 млн. лв.“, поясняват от АБЕА.
Сребърен в медал лига „Биомаса“
получи фирма Елит 95 за изградената край село Поповица, област Пловдив, биогаз инсталация с мощност
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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1,5 MW. Когенерационната инсталация на стойност около 10 млн. лева
е с капацитет да оползотворява 110
хил. тона отпадъци годишно, включително 250 т животинска тор от
кравеферма с 5000 крави, 30 т растителни отпадъци и отпадъчен силаж и 10 т суроватка от близката
мандра дневно.
Фирма Алексия 2002 взе бронзовият медал в категорията за реализиран проект по оползотворяване на
растителни и животински отпадъци за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия в
с. Добри дол, община Лом.

„Когенерационната
биогаз инсталация
с номинална мощност 1,5 MW изградена в сътрудничество с италианската фирма Aucen. Съоръжението
оползотворява над 76 хил. тона отпадъци от модерна собствена кравеферма с 3200 говеда – средно 210
т/дневно, около 20т/дневно растителна маса - царевични и слънчогледови стъбла, отпадъчен силаж от
силажните ями и остатъчни хранителни 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 инсталации на слънчева енергия бяха наградени седем детски градини в Пловдив. Това са ЦГД „Слънце“, ЦДГ „Росица“, ЦДГ „Приказен свят“, ЦГД
„Кремена“, ЦГД „Незабравка“, ЦГД
„Вяра“ и ДЯ „100 Усмивки“. Детските заведения са отличени за слънчево-термални инсталации за битова
гореща вода и система за мониторинг на произведената възобновяема топлинна енергия в реално време,
свързана в градска платформа за
интелигентен енергиен мениджмънт.

Източник: ЦДГ Кремена - Пловдив

Системата за

мониторинг в реално
време на произведената
възобновяема топлинна
енергия
е изградена през 2014 г. към съществуващите инсталации с финансиране на проект iURBAN на Седма
Рамкова Програма на ЕК. Системата е част уеб-базирана платформа
за управление на енергията в дома и
града, която включва 18 жилищни
сгради, 2 офис сгради, пилотно училище и седемте детски градини.
„От въвеждането на системата
за мониторинг до момента, детските градини са произвели общо 33
мегаватчаса топлинна енергия от
слънчевите инсталации и са спестили 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 произвела 10,4 мегаватчаса (една трета от
общото производство на детските
градини) и е спестила 3 тона парникови емисии, т.е. по 20 кг спестени
въглеродни емисии на дете.
9

проекти, реализации

Мини Марица-изток изпълнява проект за
повишаване на енергийната ефективност

Н

ай-голямото дружество за открит въгледобив в страната Мини
Марица-изток подписа два договора за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Проектът „Компенсиране на
реактивната енергия и рехабилитация на промишленото осветление на
минното оборудване в Мини Марица-изток“ е финансиран от Международен фонд за подпомагане на
извеждането от експлоатация на
АЕЦ Козлодуй. Дейностите по проекта възлизат на обща стойност
3,3 млн. лева, от които предприятието ще получи безвъзмездно 70%.
Реализацията е разделена на два
лота, а срокът за изпълнението им
е една година и три месеца. Първият етап включва проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и
оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на Мини

Марица-изток, а вторият – рехабилитация (проектиране, доставка и
монтаж) на промишленото осветление 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 места са другите важни показатели,
които мултиплицират ефективността на проекта“, коментират от
въгледобивното дружество.
За изпълнител на мерките по компенсиране на реактивната мощност
на тежкото минно оборудване предприятието е избрало Siemens България. „Компенсирането на реактивната мощност ще обхване 148 задвижващи станции, 10 роторни багера, 10
насипообразувателя, 8 претоварача

и 4 верижни многокофови багера от
типа Rs 710“, поясняват от Мини
Марица-изток.
Рехабилитацията на промишленото осветление чрез подмяна с LED
ще бъде реализирана от Етралукс,
Испания. „Подмяната на промишлените осветители с обща инсталирана мощност 1200 kW с енергоефективни LED осветители ще обхване
156 задвижващи станции, 27 роторни багера, 12 насипообразувателя, 9
претоварача и 6 верижни многокофови багера от типа Rs 710“, допълват
от минното дружество.

Предстои изграждане на ВЕИ система
в многопрофилната болница в Кнежа

Н

а 19 октомври т. г. в Кнежа се
проведе началната пресконференция
на проект „Здравето на природата е
здраве за хората – изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в „Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа“.
Основна цел на предстоящата
реализация е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна
и соларна система в сградата на
болничното заведение, използваща
конвенционални горива и възобновяеми източници.
Проектът се финансира по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни
сгради и локални отоплителни системи“. Схемата се реализира по
линия на Програма BG04 „Енергийна
10

ефективност и възобновяема енергия“, чийто програмен оператор е
Министерство на енергетиката.
В пресконференцията за представяне 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 изпълнение на дейностите по изпълнението.
Бенефициент по проекта с продължителност 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 мениджмънт.
От община Кнежа очакват с реализацията на мащабния ВЕИ проект
да се постигнат значителни икономии на енергия и разходи в дългосрочен план и да се намалят емисиите
на парникови газове и замърсители

на въздуха от болничното заведение.
Сред прогнозните резултати от
изпълнението на дейностите в рамките на модернизацията са намалени емисии на въглероден диоксид CO2
и увеличено производство на енергия от възобновяеми източници. Проектът цели и постигането на поздравословна среда в МБАЛ – Кнежа,
популяризиране на възобновяемата
енергия, засилено взаимодействие
със страните донори, както и подобрено качество на медицинските
грижи в община Кнежа.
брой 6/2015
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Софтуер за
оптимизиране на
енергийното
потребление
С

офтуерът за оптимизиране на
енергийното потребление (EMS) обхваща различни софтуерни приложения, които позволяват проследяването на сметките за електричество,
измерване в реално време, изграждане на системи за управление на ОВК
и осветление, прогнозиране на енергийното потребление на сгради, отчитане на въглеродни емисии, управление на IT оборудване, контрол на
потреблението и провеждане на енергийни одити. EMS решенията осигуряват инструменти за намаляване на
разходите за енергия, като събират
данни за потреблението и ги използват за три основни цели: отчитане, наблюдение и ангажиране.

Събиране на данни
Софтуерът за оптимизиране на

12

енергийното потребление събира
исторически данни и данни в реално
време на интервали, които варират
от тримесечни отчети на сметки до
интелигентни ежеминутни измервания. Събира се информация от системите за сградна автоматизация,
електрическите уреди, сензорите на
електрическите вериги или от други източници. Миналите сметки
могат да се използват за съпоставка между потреблението на енергия
преди и след употребата на EMS.
Електроенергията и природният
газ са най-често измерваните комунални услуги, но системите могат да
наблюдават и измерват потреблението и на други енергийни източници
(пара, нефт и др.), водното потребление, 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 собственици и мениджъри на сгради и съоръжения, които желаят да автоматизират одитите на енергия и вредни
емисии. Данните за разходите и
потреблението от няколко сгради
могат да бъдат обобщени и сравнени в софтуера, което спестява време в сравнение с механичното отчитане. EMS решенията предлагат поподробна информация от тази, която сметките за електричество
могат да предоставят. Тази информация може да се използва, за да се
инициират мерки за енергийни спестявания и да се балансират икономиите на енергия за сметка на капиталовите разходи, свързани с
енергопотреблението.

брой 6/2015
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Проверяването на сметките
може да се използва и за сравнение
на измереното и таксуваното потребление. Чрез отчитане на парниковите газове могат да се изчисляват преки и непреки емисии на парникови 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 инструменти за сравнителен анализ отчитане на енергийното потребление на квадратен метър, нормализиране на атмосферните влияния или
средства за модерен анализ за определяне на аномалии в консумацията
чрез алгоритми за енергийно моделиране. Чрез прилагането на EMS
софтуер могат да се откриват и
координират възможности за уравновесяване на пиковото потребление, подмяна на неизправна техника,
модернизация на неефективно оборудване и отстраняване на ненужни
натоварвания.
EMS системите могат и да известяват чрез текстови съобщения
или електронна поща кога консумацията надхвърля предварително зададените въз основа на потребление
или цена прагове. За тези прагове
могат да бъдат определени абсолютни равнища или да се използва
енергиен модел, който да определя
кога консумацията е необичайно
висока или ниска. Напоследък смартфоните и таблетите са предпочитаните платформи за управление на
EMS системи.

Ангажиране
Ангажирането се изразява в автоматизиран или неавтоматизиран
отговор на събрани и анализирани
данни за потреблението на електроенергия. Системите за енергиен
мениджмънт могат да отговарят на
енергийните колебания също толкова лесно, колкото отоплителните
системи отговарят на температурните колебания. Скоковете в потреблението логично предизвикват
ръчно или автоматизирано изключване 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 съоръжението. Предоставянето на инфор14

мация за потреблението в реално
време позволява на потребителите
да проследят непосредствения
ефект от действията им. Специалистите изчисляват, че чрез такива
мерки потреблението на една сграда или съоръжение може да се намали с до 7%.

Управление на
енергийното
потребление в
индустрията
Разходите за електроенергия,
енергийната ефективност и екологичните последствия са водещ приоритет за предприятията, особено
за големи промишлени потребители.
Софтуерните платформи за управление на енергията предлагат инструменти, с чиято помощ те могат
да намалят разходите за енергия, да
подобрят своята енергийна ефективност и да контролират своя
въглероден отпечатък.
Софтуерът за управление на енергията обикновено се основава на
данни в реално време от системите
за наблюдение на процеси, системите за автоматизация, системите за
планиране на производството, съчетани с информация, предоставяна от
доставчиците на енергия. Платформата включва инструменти за планиране и задаване на графици, които спомагат за оптимизиране на
потреблението и доставките на
енергия; инструменти за управление
на енергийния баланс и инструменти за отчет. Софтуерът за управление на енергията в предприятия
обикновено е мащабируем от приложение за отчитане на един енергиен обект до голямо предприятие с
широка система от съоръжения,
обслужваща стотици потребители.

Софтуер за енергиен
мениджмънт в
предприятията
Софтуерът за енергиен мениджмънт в предприятия (Energy
facility management software - EFMS)
представлява платформа за мониторинг и управление на енергийното
потребление в сгради и съоръжения
на индустриални и търговски компании. Този тип системи изпълняват
комбинирано функциите на софтуер
за енергиен мениджмънт (EMS), софтуер за компютърно-асистирано
управление на предприятия (Computer
Aided Facility Management - CAFM) и
софтуер за отчитане на енергийното потребление (Energy Accounting
Software – EAS). Комплексните платформи, разработени специално за

оптимизиране на енергийната консумация в предприятия, позволяват
събиране, обработка и архивиране на
данни за потреблението на отделните консуматори в предприятието,
прилагане на мерки за идентифициране на потенциала за енергоспестяване и разработване на програми
за повишаване на енергийната ефективност.

Методология
За да изпълнява основните си
функции, EFMS софтуерът интегрира няколко информационни слоя в
обща среда за обработка на данни.
Той борави с информация за прякото
потребление на отделните енергийни консуматори, получавана от съответните 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 потреблението на сградните инсталации като ОВК и осветление, която
обикновено се използва от системите за сградна автоматизация.
Софтуерът за енергиен мениджмънт в предприятия позволява
въвеждане и на технически данни за
материалните активи и персонала,
включително площ на сградите и
съоръженията, брой етажи и помещения, капацитет на сградните ОВК
системи, движение и брой на персонала и др. Този тип данни типично
се обработва от CAFM платформите за интелигентно управление на
предприятия.
Други обеми данни, с които специализираният комбиниран софтуер
борави, са: информация за микроклимата и условията на околната среда от инсталирани във и извън сградата сензори, заетост на отделните помещения и подобекти, сметките за електричество за предходни
периоди и др.

Компоненти на EFMS
платформите
Софтуерните решения за енергиен мениджмънт в предприятия се
състоят от няколко основни модула
или инструмента. Сред тях са: модул за визуализация на данни и информация в текстов, числен, графичен
или табличен вид; модул оповестяване, задаване на таймери и аларми,
изпращане на кратки съобщения при
необичайни или планирани събития до
желаното потребителско устройство (персонален компютър с уеббазирана версия на EFMS клиента,
таблет или смартфон с мобилно
брой 6/2015
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електроенергетика
приложение и др.), както и модул за
диагностика и откриване на грешки
в системата или повреди в оборудването и инсталациите, необичайни спадове или скокове в енергийното потребление и др.
Част от софтуерната архитектура обикновено е инструмент за
генериране на работни графици на
оборудването, сградните системи и
персонала, чрез които да се оптимизира енергийното потребление.
EFMS платформите разполагат и с
модул за генериране на персонализирани доклади и справки за консумацията на електроенергия по различни критерии за търсене и извеждането им в желания формат. Важна
част от структурата на софтуера
е и модулът за синхронизиране на
източниците на данни и информационните слоеве, който обединява
данните от отделните входящи
потоци в обща среда за анализ и
обработка.

Функции и процеси
Функциите и процесите, изпълнявани от софтуера за енергиен мениджмънт в предприятия, могат да
бъдат подразделени в няколко категории. Първата група са т. нар. вхо-
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дящи процеси или първичното въвеждане на данни в различните модули
(работни графици, сметки за електроенергия, параметри на оборудването, технически данни за активите, информация за персонала, номинални мощности и специфични разходи 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 подаване на съответните предварително
зададени от оператор команди към
авариралото оборудване или инсталация.
Сред функциите на EFMS платформите е и управлението на работните процеси и работата на енергийните консуматори в рамките на
денонощието чрез таймери, аларми
и известия, както и автоматичното включване и изключване на различни системи при нужда или когато не се използват (например осветлението в незаети помещения, през
деня и др.). Последната група функции 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 мениджмънт е особено ефективно
средство за оптимизиране на потреблението на електрическа енергия в енергоемките и енергозависимите индустриални предприятия и
съоръжения, големи търговски и публични обекти като офисни сгради,
фирмени седалища, молове, хотели и
транспортни центрове и др. В такива обекти типично има множество
енергийни консуматори, сложни и
натоварени работни графици и редица условия за високи енергийни
загуби поради неефективно използване на енергийните ресурси.
Посредством комплексните си
възможности за организация, координиране, мониторинг и управление
на процесите софтуерът за енергиен мениджмънт позволява иницииране и реализиране на оперативни,
тактически и стратегически мероприятия за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на
разходите.
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Мерки за
енергоспестяване
при системи за
сгъстен въздух
Р

азходите, свързани с консумация
на електроенергия, обикновено
съставляват до 75% от общите разходи 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 индустриалните предприятия, в които се използва сгъстен въздух като технологичен носител на енергия, близо 30%
от генерирания ресурс се губи в системата. Ето защо при промишлените компресорни системи е от изключителна важност да се прилагат ефикасни мерки за повишаване на енергийната ефективност, които да ограничат 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 производство на сгъстен въздух – компресор (един или повече); разпределителна система и оборудване за утилизиране на продукта. Компресорната машина обикновено е с електрическо задвижване. Тя всмуква атмосферен въздух през въздушен филтър
и го компресира, като намалява обема му значително - например до една
16

десета от първоначалния обем. Типичните индустриални системи компресират около 7 обема атмосферен
въздух до 1 обем под високо налягане.
Компресираният въздух е с повишена
температура и съдържа концентрирана влага от естествената влажност в атмосферата. По-нататъшната му обработка продължава в
охладителна система и изсушител,
където съдържимата влага се извлича. Така обработеният и компресиран
въздух се подава към разпределителната система на индустриалното
съоръжение или към резервоар за
сгъстен въздух.
Въздухът обикновено се кондиционира посредством филтри, които са
монтирани на входните и изходните
точки на системата. Изходните
зони на разпределителните системи за сгъстен въздух типично включват спирателен кран, филтър, регулатор на налягането и омаслител.
Системата може да подава сгъстен
въздух само към едно или към множество съоръжения в индустриалното
предприятие. На теория, колкото посложна по структура е една такава
система, толкова повече условия за
загуби на енергия са налице. Типични причини за такива загуби са
въздушни течове (протечки), спад в
налягането, свръхналягане, употреба на сгъстен въздух за неподходящи приложения, както и влошен контрол и управление на системата.

Сгъстеният въздух като
източник на енергия
Сгъстеният въздух се използва
масово като средство за акумулиране на енергия в индустрията за редица цели като задвижване на машини и оборудване или осъществяване
на различни технологични процеси.
На практика обаче той се оказва
скъп ресурс. За да бъде оценен найточно потенциалът за енергоспестяване в една компресорна система,
е необходимо да се изчисли реалната цена за производство на единица обем сгъстен въздух, включително изразходваната за целта електрическа енергия.
В допълнение е важно да се отчете, че системното налягане влияе
върху обема консумиран на изхода на
системата компресиран въздух.
Широко срещан случай в индустрията е системата да работи с много
по-високо от необходимото за нормална работа на задвижваното оборудване налягане. Така се създава
изкуствено по-високо потребление
на генерирания ресурс, което води до
излишни загуби на енергия и по-високи сметки за електричество.

Ефективно управление
на системите за
сгъстен въздух
Възможностите на една компресорна система да превърне редуцираното налягане и ограниченото
брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

17

енергийна ефективност
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 практика системите за сгъстен въздух с
интегрирани решения за контрол на
процеса са се доказали като много
по-ефективни от базовите конфигурации, при които регулирането и
управлението се извършват ръчно.
В съвременните решения автоматизирани регулатори се грижат за
подаването на точното количество
сгъстен въздух, необходимо за работата на даден агрегат или машина.
Така на практика се ограничава
свръхпроизводството и свързаните
с него допълнителни разходи за електрическа енергия.
Основна роля в повишаването на
енергийната ефективност на компресорните системи имат самите
компресори и техните компоненти.

Енергийноефективни
компресори
На пазара се предлага широка гама
от индустриални компресори за различни приложения с мощности в диапазона от няколко киловата до 4050 000 kW. В зависимост от типоразмера и приложението варират
дебитът, максималното работно
налягане и ефективността при
пълно, частично и нулево натоварване на различните модели. Според
конструкцията и принципа на действие можем да класифицираме
въздушните компресори като винтови, 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 потребности на сгъстен въздух на
изхода на системата, като налягането остава константно, а специфичният разход на електроенергия е
възможно най-нисък. Посредством
ефективен контрол на дебита могат
да се реализират значителни икономии на енергия до 40-50%.
Все по-разпространен подход към
повишаване на енергийната ефективност на индустриалните систе18

ми за сгъстен въздух е интегрирането на микропроцесорно управление
в компресора, което гарантира постоянно налягане в системата и
ангажиране само на необходимия
компресорен капацитет съобразно
моментното натоварване. PLC-базираните контролери за компресорни
инсталации прецизно адаптират
обема на генерираното към необходимото количество сгъстен въздух,
като избягват свръхпроизводството 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 експлоатационни разходи. При такива системи
единствен регулатор типично се
оказва спирателният кран или дюза
на изхода на системата. Оборудването, в което се използва генерираният сгъстен въздух, често има
пневматични и други специфични
компоненти с определени стойности на оптимално и максимално работно налягане и дебит на сгъстения въздух. Както прекалено високите, така и прекалено ниските налягане и дебит биха могли да доведат
до неизправна работа и понижена
ефективност на машините, които
използват сгъстения въздух. В допълнение, свръхналягането в системата типично спомага за по-бързото
износване на компонентите и цялостно увеличава разходите за притежание и експлоатация. Липсата на
регулатори на налягане в компресорните системи често води до използването им в условия на повишено
налягане. В такива приложения могат да се приложат редица мерки
за енергоспестяване, сред които инсталирането на измервателни уреди, 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 филтрите и изсушителите в инсталацията да бъдат оразмерени правилно, за да се избегнат такива ефек-

ти. Допустимият спад в налягането
в компресорната инсталация, включително всички компоненти и разпределителната система, е около 1 bar.
Спадането на налягането в системите за сгъстен въздух обикновено се дължи на ограничаване на дебита и общото триене в тръбната
разпределителна система и компонентите. При по-голям диаметър на
тръбите в разпределителната система скоростта на преминаване на
сгъстения въздух е по-ниска и съответно триенето е по-ниско. Препоръчително е тази скорост да е до
6 m/s в главния отсек на разпределителната система, за да се избегнат прекомерно триене и спадове в
налягането. Изчислено е, че всеки бар
нежелан спад на налягането увеличава производствените разходи с
около 7%. Повишаването на налягането на входа на системата, което
да компенсира недобре оразмерената система, също значително увеличава разходите за производство на
обем сгъстен въздух.
Експертите съветват тръбопроводите 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 инсталации в индустриалните предприятия, може да бъде ефективно утилизирана 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 системата за сгъстен въздух на етапа
охлаждане, може да загрее вода до
температура от 55 до 70 °C. Затопленият технологичен въздух при охлаждането на компресирания може
да бъде подаван и към система за
площно отопление, като през зимата част от циркулираната топлина
е добре да се връща обратно в комброй 6/2015
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пресорното помещение, за да се поддържа там температура не по-ниска от 15 °C. Така няма да се намали
ефективността на технологичния процес по производство 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 спадовете в налягането, причинени често от недобре проектирана или оразмерена инсталация или липса на агрегати за съхранение на произведения сгъстен въздух. Дори
при наличието на по-голям компресорен капацитет закъсненията при стартирането на необходимите компресорни машини неминуемо водят до спадане на налягането, което впоследствие се компенсира с изкуствено
завишаване. Тази практика е причина за ангажирането
на до 25% повече компресорна мощност от необходимата, като така се генерират и значително повече разходи 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 разпределителната система. След регулатора на дебита могат да бъдат
монтирани резервоари за сгъстен въздух, в които продуктът да се съхранява, когато няма потребност от
него, без това да повлиява върху налягането в системата, което остава постоянно.

връзки, в които са се появили процепи, запушените
филтри и задръстени изпускателни клапани, които повишават цялостно налягането в системата и др.

Неподходящо оборудване или
приложения
Неподходящата употреба на сгъстен въздух за приложения, в които тази технология се явява неефективно
решение, както и неправилно подбраният тип оборудване в компресорната система, са причина за значителни загуби в индустриалните предприятия. За приложения, в които са необходими по-ниски работни налягания например, свръхмощните индустриални компресорни инсталации не са подходящи. В такива случаи
е добре да се оценят възможностите за обезпечаване
на приложенията посредством въздуходувки, вентилатори и друго оборудване с по-малка мощност и енергиен разход.
Честа практика в промишлените съоръжения е компресорните системи да се използват за почистване на
прах и различни замърсители, охлаждане и други неспецифични дейности, както и изпускателните дюзи да се
оставят отворени, дори когато системата не е в употреба. Тези незабележими наглед загуби на сгъстен въздух
водят до сериозни разходи в дългосрочен план. Препоръчително е в системите за сгъстен въздух да се интегрират сензори и клапанни регулатори с автоматичен
контрол, които да не допускат ненужно похабяване на
този скъп ресурс.

Елиминиране на въздушните течове
Въздушните течове или обемни протечки са сред найголемите източници на загуби на енергия в системите
за сгъстен въздух. В една типична индустриална компресорна 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 налягането 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 регулярна поддръжка на инсталацията и възникналите течове
на сгъстен въздух да се отстраняват своевременно с
цел да се ограничат загубите на енергия и допълнителните финансови разходи. За целта е необходимо специално оборудване за мониторинг на системата и иницииране на редовни проверки. В неработно време инсталацията е добре да бъде приведена към експлоатационни 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 компоненти, вентилите и задвижките, гъвкавите маркучи и меки
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Предимства на
хибридните
фотоволтаичнодизелови системи
В

много региони по света електрическите мрежи са или незадоволителни като състояние и ефективност, или несъществуващи. В резултат на това потребителите от
промишлените сектори често подхождат към обезпечаване на захранването на различни индустриални
съоръжения чрез дизелови генератори. Действащите такива съоръжения
в предприятията по цял свят са с
обща мощност от над 500 гигавата.
Дизеловите генератори осигуряват редица предимства за индустриалните потребители. Като основен техен недостатък специалисти-

20

те изтъкват постоянно покачващата се цена на горивото за тези
системи. В същото време разходите за изграждане и експлоатация на
фотоволтаични (PV) системи са
спаднали с повече от 50% в рамките на последните няколко години.
Така слънчевата енергия много често е най-икономичният алтернативен източник на енергия за отдалечените региони по света.
Стремежът към съчетаване на
ползите от дизеловите генератори
и фотоволтаичните системи и елиминиране на техните недостатъци
води до разработката на т. нар. хибридни фотоволтаично-дизелови системи. Благодарение на тях слънчева-

та енергия, която освен изобилна е и
безплатна, може изгодно да се използва като енергиен източник за различни индустриални приложения.

Икономическа
ефективност на
дизеловите генератори
Ако горивото за дизеловите генератори трябва да се транспортира
до отдалечени райони, действителните разходи се покачват допълнително заради нуждата от съхранение. Това на практика може да удвои
цената на един литър дизел в сравнение с пазарната му стойност. Отделно са налице и разходи за сертификати за търговия с CO2 емисии.

брой 6/2015
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Вземайки предвид всичко това, дизеловите системи лесно могат да се
окажат икономически неефективно
решение за редица приложения. Ето
защо все по-често се търсят алтернативни енергийни технологии, които да отговорят на проблемите с повишаващите се цени на горивата и
глобалното затопляне, като едновременно намаляват вредните въглеродни емисии и предлагат по-изгоден
в икономически план вариант за потребителите.

Преимущества на
фотоволтаичните
системи
Повече от 120 страни по целия
свят имат установени правителствени политики, които подкрепят
увеличаването на дела на възобновяемата енергия в крайното енергопотребление. В слънчевите региони
фотоволтаиците вече са приети за
най-икономичния начин за производство на електроенергия. Цените на
фотоволтаичните технологии са
спаднали с повече от 50% през последните няколко години, а по целия
свят са инсталирани PV системи с
обща мощност над 100 GW. Това
доказва, че фотоволтаиците са надеждна технология, от която все
повече и повече промишлени дружества печелят. Това ги прави идеалното от икономическа и екологична
гледна точка допълнение към дизеловите 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 фотоволтаични модули, дизелови генератори и интелигентно управление, което да гарантира, че количеството слънчева
енергия, която се подава в системата, отговаря точно на нужното потребление към момента. За разлика от конвенционалните автономни
(off-grid) системи с мощност до 300
kW, при които инверторът управлява системата, при хибридните системи тази функция изпълнява дизело22

вият генератор.
Най-общо, в хибридните фотоволтаично-дизелови системи PV системата допълва работата на дизеловите генератори. Тя може да предостави допълнителна енергия при високо
натоварване или да облекчи дизеловия генератор, като сведе до минимум разхода му на гориво. В зависимост от конфигурацията хибридните
системи могат и да съхраняват излишната енергия в батерии, което им
позволява да използват слънчевата
енергия дори през нощта.

Интелигентното
управление на
различните компоненти
на системата осигурява оптимална икономия на гориво и намалява до
минимум емисиите на CO2. PV системите сами по себе си не произвеждат вредни емисии, изискват минимална поддръжка и имат ниски експлоатационни разходи. Типично те
имат модулна конструкция, мащабируеми са и могат да се адаптират
в зависимост от текущите енергийни нужди. Това означава, че за разлика от захранващите системи,
използващи дизелови генератори, и
въпреки по-високата им първоначална цена, фотоволтаичните системи
са с бърза възвръщаемост на инвестицията за срок от порядъка на 45 години в зависимост от големината на системата и обекта, в който
е инсталирана, тъй като оперативните разходи са ниски.

Предимства на
хибридните
фотоволтаично-дизелови
системи
За различни отрасли и приложения,
като минната и преработващата
промишленост, селскостопанските
предприятия, комуналните съоръжения, туристическите и публичните
обекти ниските разходи за електроенергия, бързата оперативна готовност, максималната надеждност и
достъпност са от ключово значение.
PV системите са гъвкави и при поголямо енергопотребление могат да
бъдат разширявани чрез допълнителни фотоволтаични модули. В сравнение със системите, които работят
единствено с дизелови генератори,

хибридните фотоволтаично-дизелови системи предоставят множество
предимства: по-ниски разходи за гориво, по-малка зависимост от увеличения на цените на горивата или
недостиг на доставките, минимални CO2 емисии, което съдейства за
опазване на околната среда и създава възможности за допълнителни
приходи от търговия с въглеродни
кредити.

Конфигурацията на
хибридните
фотоволтаично-дизелови
системи
зависи до голяма степен от особеностите на приложението, изискванията на предприятието и условията на обекта, в който се инсталират. Вземат се предвид фактори
като слънцегреенето, климатичните условия, достъпът до финансиране и спецификите на съществуващите генератори в случай на ретрофит.
Често прилагана конфигурация е
хибридна фотоволтаично-дизелова
система без система за съхранение
на енергията. Такива инсталации
изискват сравнително ниски капиталови вложения и могат да се свържат
към електрическата мрежа, което
често се прави в райони с нестабилни доставки на електроенергия по
електроразпределителната мрежа.
При автономния off-grid вариант
електричеството от соларното
съоръжение се използва с приоритет. Тъй като слънчевата енергия
не e постоянен източник на енергия,
а дизеловите генератори имат нужда от известно време за стартиране, при това решение обикновено
генераторите трябва да работят
постоянно на поне минимално натоварване.

Хибридни системи с
решения за съхранение
на енергия
Съвременните хибридни фотоволтаично-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
брой 6/2015
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слънчевата светлина, необходима за
осигуряването на енергия от PV системата. Тук са налице разходи за
допълнителните компоненти за този
вид хибридна система, така че тази
конфигурация се свързва с по-висока
инвестиция. Предимствата от добавянето на батерия към хибридната
система в повечето приложения многократно надвишават недостатъците (в случая – по-високите разходи).
От една страна, системата за съхранение на енергия позволява изключването на дизеловите генератори през
деня, а от друга – може значително
да разшири функционалността на инсталацията, като създаде възможности за оползотворяване на генерираните излишъци от възобновяема енергия и за други приложения.

Инверторни решения в
хибридните системи
Основни компоненти на хибридните фотоволтаично-дизелови системи са инверторите. Те често се
проектират специално за работа в
слаби електрически вериги с честотни колебания и е важно да запазят ефективността си и при агресивни условия на околната среда
като топлина, влага и солен въздух.
Централизираните PV системи
имат само един стринг (група последователно свързани PV модули), който 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 няколко еднострингови инвертори. Изборът между централизирана и де-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

централизирана система зависи от
много фактори, сред които са разходите за монтаж на системата и експлоатационните разходи. Като цяло,
работата по поддръжката на децентрализирана система не е сложна,
дори и в труднодостъпните райони.
Ако се появи потребност от обслужване, местните техници могат извършат необходимата поддръжка на
място. За сметка на това дистанционното наблюдение на фотоволтаична система със централизирана
структура е по-лесно.

Други компоненти на
хибридните инсталации
Останалите основни компоненти
на хибридната фотоволтаично-дизелова система включват PV панели,
дизелови генератори, системи за
наблюдение и управление на генераторите, допълнителни акумулаторни батерии и системи за управление
на електрическото натоварване.
В отдалечените от електрическата мрежа региони за доставка на
енергия за промишлени дейности
често се избират изцяло дизеловите системи. В повечето случаи дизеловите генератори са най-големият експлоатационен разход на системата, тъй като изискват постоянно подаване на гориво. В региони
с нестабилно електрозахранване
генераторите често служат за резервно захранване по време на
прекъсвания.
За повишаване на ефективността на цялата система за енергоснабдяване се инсталират и акумулаторни батерии, които захранват с необходимата енергия за осигуряване
на оптимална работа на хибридната

система през нощта или когато
слънчевата енергия през деня не е
достатъчна. В същото време интелигентните системи за управление
на натоварването гарантират, че
количествата генерирана и необходима електроенергия съвпадат. Те
поддържат цялостната стабилност
на системата, като бързо реагират
на драстични покачвания на натоварването и генерирането на енергия.

Приложения
Инсталацията на хибридни фотоволтаично-дизелови системи е подходящо решение за мащабни промишлени обекти в отдалечените райони, където са налице следните условия: висока цена на дизела; възможности за интелигентна комуникация
между дизеловите генератори и фотоволтаичните системи, която
улеснява ефективната употреба на
фотоволтаичната енергия; местните условия позволяват ефективната
употреба на слънчева енергия. Хибридните системи са особено изгодни икономически, когато количеството генерирана фотоволтаична енергия е над 1500 kWh/kWp.
През ноември 2012 г. е пусната в
експлоатация първата автономна
хибридна фотоволтаично-дизелова
система с мощност няколко мегавата 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 гориво с 1,8 гигаватчаса слънчева енергия на година. Чрез фотоволтаичното съоръжение операторът на мината значително намалява CO2 емисиите и разходите си за гориво.
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Предварително
изолирани тръбни
системи за
топлоснабдяване
П

редварително изолираните
тръби намират широко приложение
в индустрията за транспортиране
на високотемпературни флуиди. Базовата им конструкция включва
стоманена (или изработена от друг
материал) вътрешна тръба, изолационен слой и външна обвивка. Основна функция на технологията е запазване на температурата на транспортирания в тръбната система
флуид. Такъв тип тръби се прилагат
масово в топлоснабдяването с цел
предотвратяване загубите на топлинна енергия при транспорта на
топлата вода от топлоцентралата
към абонатите в мрежата. Традиционно за целта се използват единични тръби, но през последните години се разработват и налагат на
пазара и двойни предварително изолирани тръбни системи с две
вътрешни тръби в общ корпус.

Конвенционално
изолирани тръби в
индустрията и
централното отопление
Конвенционални тръби с отделна външна изолация все още масово
се използват в индустрията и топлоснабдителните мрежи в някои
райони. Конструкцията на тези системи е останала почти непроменена от началото на индустриализацията до днес. Тя се състои от
стандартна метална тръба,
24

външен изолационен слой и защитна или фиксираща обшивка. В миналото 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 полагане се осъществява на етапи, а ефективността на изолацията зависи
от начина на полагане и изолационните свойства на материала. Тъй
като при такива системи е трудно
да се постигне абсолютна равномерност в дебелината и разположението на изолацията, често се допускат известни топлинни загуби в
системата. В допълнение, стъпването върху конвенционално изолираните тръби по време на инсталация
оставя видими следи върху изолационния слой и обшивката и повлиява
ефективността им. При конвенционалните системи често се получават микротечове от съединителните зони поради недобро уплътнение,
които водят до навлизане на влага
в изолацията и образуване на корозия по повърхността на вътрешната тръба и около присъединителните елементи. Това може да причини пробойни и нестабилност в системата, свързани с потенциални
рискове за здравето на ползвателите или обслужващия персонал.

Търсене на по-ефективно
техническо решение
С развитието на изолационните

технологии и производствените
техники все още има сериозен потенциал за оптимизиране на ефективността на тръбите, използвани
в топлоснабдяването и индустрията, по отношение на допълнително
намаляване на топлинните загуби и
още по-лесна инсталация и поддръжка.
В практиката се използват главно две технологии – конвенционални
тръби с отделна външна изолация и
предпазна фиксираща обвивка и предварително изолирани тръби, които са
готови за полагане. Основна предпоставка за разработването на последните е стремежът на проектантите на топлоснабдителни мрежи и
индустриални тръбопроводи за
транспорт на топлоносители и високотемпературни флуиди да намалят
загубите на топлинна енергия и да
подобрят здравината на използваните тръби, като така удължат експлоатационния им живот и намалят
разходите за ремонти и поддръжка.
Най-голямото предизвикателство
пред инженерите е разработката на
високоефективен и равномерен изолационен слой с еднаква дебелина по
дължината на целия тръбопровод,
който е лесен за полагане и осигурява значителни икономии на енергия.
Не на последно място, конфигурацията от тръба и изолационен слой
трябва да е с достатъчна механична
здравина и издръжливост на различни въздействия, за да не се поврежда
при инсталация и експлоатация. Така
брой 6/2015
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възниква идеята за твърд външен корпус, в който да се
вложат основната тръба и изолацията още в производствената фаза. С цел оптимална ефективност на предварително изолираните тръби, те се изработват с абсолютно гладка повърхност и лесни за присъединяване зони
в двата края на тръбата.

Предварително изолирани тръби
В сравнение с конвенционалните системи, предварително 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 конструкция, чиито компоненти са свързани помежду си още
в производствената фаза, както и абсолютна равномерност на изолационния слой. Специалната технология на
присъединяване позволява бърза и лесна инсталация без
предпоставки за възникване на течове в съединителните зони, които са капсуловани или затворени фабрично
с плътни капачки. От външната страна на тръбите
могат да бъдат монтирани всякакви фиксиращи елементи, без това да повреди изолацията и да предизвика термомостове и загуби на топлинна енергия. Всичко това
намалява разходите и времето за полагане и обслужване на предварително изолираните тръби. В зависимост
от приложението външната обвивка (както и останалите компоненти на този тип тръбни системи) може
да бъде изработена от различни материали, например
неръждаема стомана. Възможно е и хигиенно изпълнение на предварително изолираните тръби, което ги прави
подходящи за транспортиране на високотемпературни
флуиди например в хранително-вкусовата промишленост.
Посредством специална модулна технология предварително 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 стомана, мед или технически полимери. Следва средният
изолационен слой, който обикновено е направен от полиуретанова, 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 отделниЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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те компоненти зависи основно от
приложението и необходимите свойства и характеристики на тръбите.
Изолацията е необходимо да се отличава с висока устойчивост на дифузия на водни пари, да не съдържа
отровни материали и да отговаря на
съответните изисквания и стандарти за строителство и противопожарна защита.
На пазара са достъпни основно три
вида модификации на предварително
изолирани тръби – прави, огънати и
гъвкави. Технологиите за присъединяване включват използването на предварително изолирани свързващи елементи, като фитинги, разклонители,
муфи, колена, капачки и др. Те се монтират към тръбите чрез техника,
подобна на заваряването на обикновените тръби от термосвиваема
пластмаса – чрез разтопяване на
външния слой на тръбата и на съединителния елемент.

Предимства в сравнение
с конвенционалните
тръби
Сред основните предимства на
предварително изолираните тръби
са: пълна водонепроницаемост, корозионна устойчивост, висока енергийна ефективност, липса на нужда от
поддръжка, устойчивост на UV лъчи,
соли и химикали, подобрена повърхностна здравина и др. Изолацията,
типично изработена от пенополиуретан, се отличава с изключително
добри топлоизолационни свойства.
Така на практика при предварително изолираните тръби загубите на
енергия под формата на топлина са
с до 40% по-малки в сравнение с кон26

венционалните тръбни системи,
използвани в индустрията и централното отопление.
Допълнително предимство на
тези съвременни енергийно ефективни решения е възможността за експлоатация както на закрито, така
и на открито. Изолационният слой и
външната обвивка заедно се характеризират с висока якост и устойчивост на механични въздействия,
например настъпване при монтаж.
Сред основните плюсове на предварително изолираните тръбни системи са лесната и бърза инсталация и
ниските оперативни разходи по време на жизнения цикъл.

Приложения в
топлоснабдителни
мрежи
Предварително изолираните
тръби са разработени специално за
приложения в топлоснабдяването,
където и се използват основно. Характерни за топлоснабдителните
мрежи са дългите разстояния на
транспортиране на гореща вода или
пара от топлоцентралата към абонатите. Честа практика е разпределителните тръбопроводи, транспортиращи топлоносителя, да са свързани към отдалечени източници на
топлинна енергия, в които се използват техники на високотемпературно изгаряне на гориво, вместо към
централна отоплителна централа.
Предварително изолираните
тръби системи са подходящи за приложения, в които топлоснабдяването се обезпечава от системи на
възобновяеми енергийни източници в
индустриални или селскостопански

съоръжения. Специфичната им конструкция позволява транспортирането 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 изолацията, които позволяват намаляване на топлинните загуби в системата в различни степен. Изолационният слой в предварително изолираните тръбни системи трябва да отговаря на изискванията на съответните стандарти, както по отношение 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 високотехнологични, базирани на най-актуалните
достижения в топлоизолационните
материали и производствените
техники. Сред приложенията на тези
решения, в допълнение към топлоснабдяването, са химическата промишленост, петрохимията, хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, производството на
алкохолни и безалкохолни напитки и
др. Освен за гореща вода или технологична пара, предварително изолираните тръбни системи са подходящи за транспортиране и на: питейни и отпадъчни води, охлаждащи
флуиди, кондензат, различни химикали, масла, луга, петрол и петролни
продукти и др. Те са отлично решение и за всякакви типове ОВК и ВиК
системи, както за и соларни инсталации.

Технически специфики
В топлоснабдяването типично се
използват предварително изолирани
тръбни системи, фитинги и аксесоари, изискванията към които са зададени 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 диброй 6/2015
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ректно в земята. Сглобяване на
тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен“. Допълнителни
спецификации относно този тип
решения за топлоснабдяване задават 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 втория случай полиетиленовият външен
корпус обикновено е заместен от
кръгла спирално навита обшивка от
поцинкована ламарина, която да
предпази тръбата от по-агресивните работни условия на открито.
Коефициентът на топлопроводимост на изолационния слой от полиуретанова 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 използва полиетилен с висока
плътност (HDPE).
Производството на предварително изолирани тръбни системи и компоненти за топлоснабдяване в Европейския съюз също се регулира от
стандарта EN 253. Съгласно изискванията, тръбите се произвеждат
за работа при постоянна температура от 130 °С (266 °F) в продължение на 30 години, запазвайки топлопроводимост по-малка от или равна
на л=0,033 W/mK.
Възможни са три нива на дебелината на изолацията. Изолираните
тръбопроводи обикновено се сглобяват от единични тръби с дължина 6
метра, 12 метра или 16 метра, които се вкопават под земята на дълбочина от 0,4 до 1,0 метра. Ефектив-
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ният им експлоатационен живот се
оценява на 25-30 години, след които
е необходима подмяната им.

набдяване изисква и по-малък брой
поддържащи (носещи) елементи на
единица дължина.

Производствени техники

Изисквания към
изолацията в
производството на
предварително
изолирани тръби

В сравнение с конвенционалните
системи, предварително изолираните тръби се произвеждат, условно
казано, в обратна последователност. Производственият цикъл започва с изработването на външния
защитен слой на тръбата от метал
или полиетилен. Тази техника е заимствана от практиките в производството на въздуховоди за вентилационни инсталации. След това във
вътрешността на корпуса се центрира и фиксира вложената основна
транспортна тръба. Важно е изключително прецизното й центриране,
за да се осигури равномерен слой
изолация по средата, който е с еднаква дебелина по цялата дължина на
тръбата.
За производството на предварително изолирани тръби за топлоснабдяване се разработват специална гама пенополиуретанови изолационни материали, които при впръскване под високо налягане хомогенно и
изцяло попълват вътрешното пространство между двете тръби. След
известно време пяната се втвърдява, 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, което от своя страна предполага помалко присъединителни зони. По-високата им здравина в сравнение с
конвенционалните тръби за топлос-

В производството на предварително изолирани тръбни системи
най-често се използва т. нар.
прекъснато пълнене на тръбите, при
което във всяка единична тръба се
впръсква изолационна пяна на отделен етап. Необходимо е тя да е с
такива характеристики, че при раздуването си да успее да запълни
изцяло междинното пространство в
тръби с дължина до 16 метра. Пяната трябва да е с висока течливост,
за да е налице равномерно по
плътност разпределение на изолационния слой между концентрично разположените външна и вътрешна
тръба. Сред изискванията към този
материал е и той да осигурява добра адхезия към двете повърхности,
с които влиза в контакт, за да осигури пълна монолитност на предварително изолираната система и да
предотврати разместването на
вътрешната вложена тръба.
Важно е полиуретановата, полиолефинова или друг вид изолационна
пяна да е с минимален коефициент на
топлопроводимост и висока температурна устойчивост, за да позволява работа при експлоатационни
температури до 140 °C. Необходима
е и оптимална устойчивост на натиск, за може изолацията да издържа
на всякакви механични натоварения
при транспортиране и полагане.
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Политики
за подобряване на
ядрената безопасност
О

фициално одобрена от Съвета на Европа и от държавните глави на страните членки през октомври 2014 г., новата Директива за
ядрена безопасност постепенно се
прилага в националните законодателства на страните членки, като
това следва да се случи в установения за целта тригодишен срок. Тя
представлява поправка на друга директива, съставена и приета през
2009 г., преди аварията в атомната
централа във Фукушима, Япония.
Новият й текст постановява набор от правила, поддържащи независимостта на националните регулатори по ядрена безопасност. Той е
посрещнат с одобрение от Асоциацията на европейската ядрена индустрия Foratom като "успешен завършек на 18-месечна усилена работа и
изграждане на консенсус". От
Foratom коментират, че директивата укрепва ролята и независимостта на националните регулатори в
Европа и потвърждава съгласуваните цели по отношение на безопасността на ядрените централи, в съответствие с препоръките на Асоциацията на западноевропейските
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органи за ядрено регулиране
(WENRA). Спорните предложения за
разработка на хармонизирани насоки за ядрена безопасност и на един
общ процес на лицензиране в рамките на Европейския съюз не бяха
отразени в окончателния текст.

Регулация
Директивата определя, че ядрените регулатори в ЕС трябва да имат:
достатъчни законови правомощия;
достатъчно персонал; необходимите
експертни познания и опит; и достатъчни 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 докладите си. Тази процедура ще бъде
организирана веднъж на шест години под егидата на Групата на европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG), на която Европейската комисия е наблюдател,
като ще се използва експертният
опит на WENRA. Резултатите от
тези рецензии ще бъдат публични,
като в тях „ще се правят конкретни препоръки и ще се предприемат

конкретни последващи мерки“, се
казва в изявление на ЕС.
Тази система надгражда програмата за стрес-тестове, разработена след катастрофата във Фукушима, и предвижда мерки, предприемани на място в отговор на външни
заплахи.
Всеобхватната цел за ядрена
безопасност, залегнала в Директивата, изисква от страните членки
на ЕС да полагат повече усилия в
тази насока, а именно да гарантират, че ядрените мощности се проектират, ситуират, изграждат,
въвеждат в експлоатация, експлоатират и закриват с оглед предотвратяването на аварии; а в случай на
авария да се преодоляват последствията от нея и да се предотвратява изпускането на радиоактивни
вещества и лъчения.
За съществуващите атомни електроцентрали, според ЕС, тази цел
означава внедряване на „практически осъществими подобрения при
разумни срокове и условия“ в името
на ядрената безопасност. Що се
отнася до новите атомни електроцентрали, това изискване подлежи
на различни интерпретации. То предвижда подобрения за „значителна
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сигурност“ на конструкцията на
новите реактори, за които трябва
да се използват най-модерни познания и технологии.
Освен тази директива, Европейският съюз има Директива за ядрените отпадъци, която създава законодателна рамка за страните членки, за да осъществяват постоянен
напредък към отстраняване и изхвърляне 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 енергийната сигурност на своята среща
през юни същата година, а до октомври - да постигнат съгласие за рамката от мерки по отношение на
климатичните промени и енергийната сигурност.
През май 2014 г. Европейската
комисия предложи Европейска стратегия за енергийна сигурност
(European Energy Security Strategy) в
контекста на нейната зависимост
от вноса на енергийни източници.
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Диверсификацията на външните
енергийни доставки, развитието и
усъвършенстването на енергийната
инфраструктура, завършването на
вътрешния енергиен пазар в Европейския съюз и пестенето на енергия са сред основните моменти на
тази стратегия. Централно място
в нея заема необходимостта Европейският съюз да повиши местното
производство на енергия, да подобри
инфраструктурата за преноса й и да
намали зависимостта си от външни
доставчици. Ролята на европейската ядрена индустрия е от жизненоважно значение за тази стратегия.
Европейската комисия потвърждава,
че електроенергията, произвеждана
от атомни електроцентрали, представлява надежден източник за задоволяване на минималните потребности 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 отношение спрямо цялата верига, в
това число спрямо обогатяването и
преработката. Европейската комисия препоръча Агенцията за снабдяване към Евратом да отговаря за

осигуряване на разнообразни доставки на ядрено гориво, както за съществуващите атомни електроцентрали в ЕС, така и за тези, които
предстои да бъдат изградени.
Уранът представлява енергиен източник с много по-малка зависимост
от външни доставчици, отколкото
въглищата или газът, тъй като
много бързо могат да бъдат натрупани значителни резерви от него.
Поради това атомната енергия бе
класифицирана като местен енергиен източник.

„Стрес-тестове“ и
политика след Фукушима
Аспектите на безопасността на
атомните електроцентрали, поставени 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 вземат решение да участват. Тези изчерпателни и прозрачни оценки на
риска и безопасността на ядрените
реактори, наричани още „стрестестове“, включваха целенасочена
преоценка на коефициентите на
сигурност на всеки реактор в свет-

29

ядрена енергетика
лината на екстремни природни явления като земетресения и наводнения,
както и за загуба на функции за безопасност и управлението при
голяма катастрофа след настъпването на такова събитие. Стрестестовете са извършени през периода от юни 2011 г. до април 2012 г.
За тяхното провеждане са мобилизирани значителни експертни ресурси в отделните страни (500 човекогодини) под ръководството на органа за ядрена безопасност във всяка
страна, и под егидата на Група на
европейските регулатори по ядрена
безопасност (ENSREG).
Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране
(WENRA) предложи тези стрес-тестове в отговор на един призив на
Европейския съвет от март 2011 г.
и разработи съответните спецификации. WENRA е мрежа от Главни
регулатори в страните членки на
Европейския съюз, в които има атомни 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 официални 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 Европейския съюз. В ENSREG участват също
така и представители на Европейската комисия.
През юни 2011 г. правителствата
на седем страни, които не са членки на Европейския съюз, дават своето съгласие за провеждането на
стрес-тестове на своите ядрени
реактори според модела на ЕС. Армения, Беларус, Хърватска, Русия,
Швейцария, Турция и Украйна подписаха декларация, че ще проведат
стрес-тестове и че ще поискат
рецензии на докладите от тях от
външни експерти. Русия вече провежда масови тестове.
Преоценката на коефициентите
на сигурност е базирана на съществуващи изследвания за безопасност и инженерни оценки за поведението на атомната електроцентрала при съчетаване на известен брой
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рискови ситуации. За всяка отделна
централа се разглежда докладът за
преоценка на най-вероятното й поведение за всяка една от ситуациите. Резултатите от преоценките се
дават за рецензия и се обменят
между регулаторите. WENRA отбелязва, че предприемането на подходящи мерки си остава национална
отговорност - например допълнителни технически и организационни
мерки в резултат на преоценката.
При определяне на обхвата на
оценката бяха взети предвид проблемите, набелязани като най-сериозни
при събитията във Фукушима, и
възможността за съчетаване на
факторите, които ги предизвикват.
Разгледани са две такива „предизвикващи събития“: земетресение и
наводнение. На анализ са подложени
последствията от тях, а именно:
прекъсване на електроснабдяването
и на осветлението в електроцентралата; прекъсване на постоянното
водно охлаждане на жизненоважните
системи на ядрените реактори; или
комбинация от двете. Заключенията
са приложими за извънредни ситуации от общ характер. При извънредни ситуации регулаторите разглеждат средствата на атомните електроцентрали за управление и защита от загуба на охлаждане както на
самата електроцентрала, така и на
складираното отработено гориво.
Те разглеждат и средствата за управление и защита от загуба на
цялост на херметичната защита и
от стопяване на ядрото, включително последващите ефекти като натрупване на водород.
Операторите на атомни електроцентрали започват с документиране на всяка от тях. Този анализ на
„екстремни ситуации“ е в резултат
на тъй наречения от ENSREG „прогресивен подход“, при който „защитните мерки последователно се приемат за компрометирани“ от предизвикващите събития, които „представляват най-недопустимите работи състояния“. Операторите трябва да обяснят средствата си за
поддържане на трите фундаментални функции за безопасност (контрол
на реактивността, охлаждане на
горивото и ограничаване на радиоактивността), както и функциите за
тяхната поддръжка, като се имат
предвид вероятните вреди, нанесени от предизвикващото събитие.
Тези документи следва да пред-

виждат мерки в проекта на атомната електроцентрала за противодействие на тези събития и за издръжливост на електроцентралата,
надвишаваща проектната. Това касае „заложените в проекта резерви,
диверсификацията, резервираността, конструктивната защита и
физическото разделяне на тези системи, конструкции и компоненти,
които са от значение за безопасността, както и ефективността на
концепцията „защита в дълбочина“.
В спецификациите трябва да се
обърне внимание на екстремните
ефекти, например когато резервните акумулатори се окажат изтощени и спирането на електрозахранването 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 гориво стане неизбежна, и до минутата,
когато водата в езерата с отработена вода започне да завира и настъпи повреда на горивото. Част от
тези мерки трябва да бъдат мероприятията за превенция на експлозия
на водорода и възникване на пожари.

Законодателство и
ядрена безопасност в
България
Отговорен орган за енергийния
сектор в страната е Министерството 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“. Агенцията за ядрено регулиране е отговорна както за регулацията на безопасността 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 регулиране е член на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено
регулиране (WENRA) от 2003 г.
Министерството на здравеопазването също има отношение по защитата от радиация и определя
съответните стандарти. Министерството на околната среда и
водите извършва мониторинг на
нивата на радиация в цялата страна.
брой 6/2015
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Отдалечен
мониторинг
на газопроводи
В

интерес на всяка газова компания е да поддържа в добро състояние своите тръбопроводи и да ги
предпазва ефективно от повреди,
причинени от външни фактори. Благодарение на непрекъснатото развитие в областта на дистанционните
наблюдения и изследвания, както и на
технологията за обработка на изображения, вече е възможно да се конструират системи за мониторинг на
газопроводи, използващи дистанционни сензори и контекстно-ориентиран софтуер за обработка на изображения. Последните развития на
технологията на безпилотните летателни апарати показват, че те са
подходящи като платформи за подобни мисии по поръчка на клиентите.
Законодателната рамка, гарантираща безопасната експлоатация и
надзор на тръбопроводите за пренос
на нефт и газ, се различава значител-
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но в отделните страни. В някои случаи тези различия са доста значителни. Независимо от изискванията,
налагани от властите, нефтените
и газовите компании сами предприемат различни мерки, за да гарантират, 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 фактори.
Методите за мониторинг, използвани най-широко спрямо тръбопроводите за пренос на природен газ,
включват наземни (понякога моторизирани) патрули по трасето на
тръбопровода и въздушно наблюдение с помощта на малки самолети и
хеликоптери. Тези патрули предотвратяват събития и аварии, които
биха създали риск за тръбопроводите с високо налягане, за техните
околности и за сигурността на до-

ставките. Въпреки че тези методи
гарантират висока степен на безопасност при експлоатацията на
тръбопровода, разходите за тях са
много високи.
Европейската газопреносна мрежа се състои от газопроводи с високо налягане с обща дължина 200 000
километра. Повечето тръбопроводи
са подземни, с покритие над темето на тръбата 1 м. В зависимост от
диаметъра на тръбите за тези газопроводи са определени сервитутни 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 фактори, наблюдение на движенията на почвата и на утечките на газ.
Системата за детекция на емисии 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-
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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 интервали от време, почти винаги независимо от природните условия. Въпреки
че областите, които са обект на
мониторинг, се различават значително 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 газопроводи в съвремието ни все помасово се използват оптични сензори. Принципът на действие на оптичните сензори е следният: чрез
система от оптични лещи се следи
количеството слънчева светлина,
отразено от земята. Нормално се
отчитат данни само за светлината от определен спектър, например
червена, зелена или синя. Оптичните системи с висока разделителна
способност наблюдават интензитета на светлината на много малки 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 разделителни способности от порядъка на
0,5 м при наблюдение от космоса и
до няколко сантиметра - от летателен апарат. Ограничаващи фактори за пространствената разделителна способност са чувствителността на детекторите, размерът
на лещата или огледалото и пречупването 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 време се използват оптични цифрови
сензори с висока разделителна спо32

собност. Днес те се подразделят на
четири вида подсистеми:
Фотограметрични системи с
високо качество. Понастоящем на
пазара започват да се предлагат
първите фотограметрични системи с практическо приложение. Разделителните способности и геометричните изисквания на тези
системи са много високи. Основните им приложения са за картиране
с големи мащаби и създаване на
цифрови модели на терена от големи височини (Digital elevation models,
DEM). Обработващият софтуер на
тези системи е много сложен и
почти напълно автоматизиран. Тези
системи са приложими в мониторинга на газопроводи, но са с прекалено високо качество и са твърде
скъпи.
Мултиспектрални системи за
сканиране. Мултиспектралните
скенери, монтирани на летателни
апарати, съществуват от 20 години и понастоящем постоянно се появяват нови и нови видове работещи системи от този тип. Съществуват различни примери за мултиспектрални сензори, работещи
във видимия (VIS) и късовълновия
инфрачервен (NIR) диапазон на електромагнитния спектър. Сред тях
има системи с т. нар. pushbroom
скенери, както и матрични камери.
Налични са и сензори, работещи във
видимия (VIS), късовълновия инфрачервен (NIR) и средновълновия инфрачервен (MIR) диапазон на електромагнитния спектър. Важно при
тези системи е, че софтуерът за
обработка на данни е тясно свързан
със системата (сензор, радиометрия, геометрия) и поради това трябва да работи перфектно.
Системи, базирани на цифрови
фотоапарати. Качеството на комерсиалните цифрови фотоапарати
се повишава бързо и така те стават все по-подходящи за практическо приложение в системите за наблюдение на газопроводи. Камерите
от висок клас предлагат добра детайлност и радиометрична чувствителност и осигуряват възможности за въздействие върху разделителната способност на спектралните ивици, квантоването и ав-

томатичното разчитане на изображението.
Цифрови системи, базирани на
видео. Качеството на видеокамерите 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 висока разделителна способност от
порядъка на 1000х1500 пиксела. Те
биха били много подходящи за системите за мониторинг, монтирани на
летателни апарати.
Радарните сензори могат да работят независимо от климатичните условия и осветеността и поради това се предлагат в много поголямо разнообразие на пазара. Системите с радари със синтезирана
апертура (Synthetic Aperture Radar SAR) предлагат двуизмерно микровълново изображение на областта,
сканирана от радара. В интерферометричен режим с тези системи
могат да бъдат получени и триизмерни изображения, но това е свързано 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 импулси се отразяват от обектите и се
приемат и съхраняват от системата. Геометрията на земната
повърхност, неравностите и електромагнитните свойства на осветените обекти, както и честотата и
поляризацията на радара, влияят
върху височината и фазата на отразения сигнал. Геометричната разделителна способност по посока на
полета се определя от дължината на
синтетичната апертура и поради
това е независима от разстоянието между обекта и сензора. По направление, перпендикулярно на полета, разделителната способност се
определя от ширината на честотната лента на изпратения сигнал и
също е независима от разстоянието между обекта и сензора.
За получаване на изображение на
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газ, нефт, въглища
земната повърхност приетият радарен сигнал трябва да премине през
процес на формиране (или обработка) на изображението. Много важен
момент от тази обработка е фокусирането на системата със синтезирана апертура. Информацията в
отразения от целта сигнал се разпределя 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 компресира, така че всяка цел се появява с
истинските си радиометрични и
геометрични характеристики, според параметрите на системата.
Нужни са допълнителни методи за
обработка за корекция на изкривяванията, специфични за радарите със
синтезирана апертура, свързани с
геометрията и радиометрията на
изображението.

марно се определя като интерпретация на изображението, на която
доскоро бяха способни само хората.
Съвременните решения за отдалечен
мониторинг, базирани на алгоритмичен подход, използват същата процедура за откриване на потенциално опасни обекти в цифровите изображения.
Едно от най-големите практически предимства на системния мониторинг на газопроводи е общото
познаване на пейзажа, което се
създава след чести наблюдения на
съоръженията. Ето защо една операционна система за анализ на изображенията трябва по-малко да се
концентрира върху разпознаването
на цялата сцена като такава, а
повече върху диференциалните промени в нея, които може да са възникнали след последното наблюдение.

Използване на обектноориентирана технология
за анализ на изображения

Използване на
безпилотни летателни
апарати в системи за
инспекция на
газопроводи

За да се използват поточните
данни за цифрови изображения, предавани от заснемащите сензори на
спътника, самолета или безпилотния
летателен апарат, изображенията
трябва да бъдат анализирани с помощта на автоматизирани техники,
а не само чрез обикновена визуална
проверка. Характеристиките, които
са се променили по трасето на
тръбопровода и вероятно са свързани с подземните му участъци, трябва 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 предназначение - оценка на цифровия
сигнал, съдържащ се във всеки отделен пиксел на изображението, или
е предназначен за намиране на определена цел на чрез сравнение с определен модел от пиксели. Необходимо е съдържанието на изображението да се възприема като цяло чрез
анализиране на обектите в него, а
информацията за обектите да се
оценява според нейната надеждност. Цялата тази информация су-

Гражданските безпилотни летателни апарати имат огромен потенциал да допринесат за подобряване
на качеството на живот на населението. Те могат да работят на
места, където полетите на управляваните от пилоти въздухоплавателни апарати са твърде опасни или
скъпи. Има много случаи, в които
използването на граждански безпилотни летателни апарати е за предпочитане пред това на пилотните например за откриване на бури и
горски пожари или инспекция на големи инфраструктурни обекти като
тръбопроводи и електрически далекопроводи.
Използването на безпилотни летателни апарати понастоящем обаче е силно ограничено поради липса
на норми за регулация, за да могат
тези апарати да работят в гражданската среда за контрол и управление на въздушния трафик. Необходимо е да бъдат създадени и одобрени
стандарти за годността на граждански безпилотни летателни апарати за безопасни полети и за тяхното сертифициране за практическо приложение.
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След като проблемите с безопасността и управлението на трафика
на гражданските безпилотни летателни апарати бъдат решени, те ще
могат да се използват за многобройни цели с граждански характер, както и като въздушно-преносими платформи за редовна инспекция на газопроводи.
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 граждански безпилотни летателни апарати:
Малки и леки безпилотни летателни апарати, работещи на ниска височина – тези апарати работят в неконтролираното (ниско)
въздушно пространство и поради
това се нуждаят от подходящи
технологии за прогнозиране и избягване на сблъсъци и препятствия
като сгради, далекопроводи или
нисколетящи обекти (балони). За
целите на инспекцията на газопроводи подходяща работна височина
на летателния апарат е около 100
м, което обикновено е под облачната покривка. В този случай би било
достатъчно използването на система от оптични сензори или такива, работещи в инфрачервения
спектър. Нещо повече - дори с помалка по размер оптика могат да се
постигнат по-високи разделителни
способности.
Безпилотни летателни апарати
със средни размери и средно тегло, летящи на средни височини – те
работят в контролирано въздушно
пространство и поради това трябва да бъдат внедрявани в среда с
пълен контрол и управление на
въздушния трафик. Тъй като летателният 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 допълнена от система от оптични сензори и такива с инфрачервени лъчи.
Това обаче изисква летателният
апарат да има допълнителен капацитет за полезен товар.
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Механично-биологично
третиране на отпадъци
за производство на
RDF гориво
Т

върдото гориво, получено от отпадъци, познато още като модифицирано гориво или RDF (Refuse Derived Fuel), се получава чрез раздробяване и дехидратиране на твърди
битови отпадъци (ТБО) чрез специална технология за преобразуване.
RDF се произвежда основно от горими фракции като пластмаси и биоразградими отпадъци. Съоръженията за производство на RDF обикновено са разположени в близост до
голям източник на ТБО, а горивото
се използва на място. Възможно е и
изграждането на отделно съоръжение за изгаряне на горивото, което
в повечето случаи е в близост до
съоръжението за преработка, но
може да бъде изградено и на по-отдалечено място.
Една от разходно ефективните и
утвърдени технологии за производство на RDF от ТБО е механичнобиологичното третиране (МБТ). В
съоръженията за МБТ се сепарират
металите и инертните материали,
преработват се органичните фракции (за стабилизация чрез компостиране със или без разграждане) и се
отделят висококалоричните фракции
за производство на RDF. RDF горивата могат да се произвеждат и чрез
суха стабилизация - след отделяне на
металите и инертните материали
остатъчните отпадъци се изсушават чрез компостиране, като така
полученият материал е с по-висока
енергийна и горивна стойност.
34

Особености на RDF
горивото
RDF горивото обхваща широка
гама от отпадъчни материали, които се обработват, за да се изпълнят
конкретни регулаторни или браншови изисквания, основно за постигане на висока калоричност. Горивата,
получени от отпадъци, съдържат
остатъци от рециклирани ТБО, промишлени и търговски отпадъци,
утайки от отпадъчни води, опасни
промишлени отпадъци, отпадъчна
биомаса и др. В англоезичните страни терминът „Refuse Derived Fuel“
обикновено се отнася само за преработените фракции с висока калоричност.
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, съвместимо 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 посредством техника за разделяне по
плътност. Остатъчният горим материал може да се продава в преработената 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. Производството на този вид гориво може да
включва следните етапи: разопаковане на балите, сортиране по размери, магнитна сепарация, грубо раздробяване, фино пресяване и др.
Размерите частици на материалите в сместа, която ще се обработва, обикновено не трябва да са поголеми от 25 мм. Съдържанието на
влага типично не трябва да надвишава 15% или материалите няма да
горят ефективно в пещта на съоръжението за изгаряне.
Производството на RDF от
твърди битови отпадъци е най-разпространено в държавите с активни практики по сепариране и рециклиране на ТБО, тъй като тези дейности генерират нерециклируеми
остатъци с висока енергийна стойност, които са подходящи за производство на RDF.

Механично-биологично
третиране на ТБО
Системата за механично-биологично третиране е съоръжение за
преработка на отпадъци, което комбинира механично сортиране с дадена техника за последващо биологично третиране като компостиране
или анаеробно разграждане. Тези
съоръжения са проектирани за обработка както на смесени битови
отпадъци, така и на търговски и
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промишлени отпадъци. Термините
„механично-биологично третиране“
и „механично-биологично предварително третиране“ се отнасят за
група от техники за третиране на
твърди отпадъци, които позволяват
възстановяването на материали от
смесените отпадъци и улесняват
стабилизацията на биоразградимите компоненти.
Системата за сортиране типично е съоръжение, подобно на системите за рециклиране на материали.
В него се сепарират отделни фракции от отпадъците за рециклиране
и други – за произвеждане на RDF,
което да се използва за производство на електроенергия. Компонентите от потока смесени отпадъци,
които могат да се възстановят и
използват повторно след рециклиране, са черни и цветни метали, пластмаси, стъкло и др.
Самото RDF гориво може да се
използва в циментови пещи или топлоелектроцентрали и най-често се
прави от пластмаси и биоразградими органични отпадъци. Често срещано погрешно схващане е, че всички 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 представлява автоматизирана механична
площадка за сортиране. На нея се
сепарират или преработват рециклируемите компоненти от потока
смесени отпадъци като метали,
пластмаси, стъкло и хартия. Това
обикновено включва употребата на
фабрични конвейери, индустриални
магнити, вихровотокови сепаратори, барабанни сита, шредери и други специализирани съоръжения. Сортирането може да се извършва и
ръчно на обособени пунктове.
В някои системи за механична
обработка се интегрират съоръжения за мокро рециклиране чрез сепариране на отпадъците по плътност
и плаваемост, които отделят рециклируемите елементи от потока
отпадъци, за да бъдат изпратени за
последваща обработка.
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Биологично третиране
на ТБО
Биологичната обработка на
твърди битови отпадъци обикновено се състои в анаеробно разлагане,
компостиране или биоизсушаване.
Анаеробното разлагане се извършва
в системи, базирани на естествената функция на анаеробни микроорганизми, в които в отсъствие на кислород 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 компонент се разпада по естествен път
в присъствието на кислород чрез
аеробни микроорганизми до получаването на въглероден двуокис и компост. Системите, използващи единствено компостиране за третиране на биоразградими отпадъци, не
произвеждат енергия.
При биоизсушаването отпадъчният материал преминава през много
бързо нагряване под въздействието
на аеробни микроорганизми. По време на това частично компостиране
топлината, генерирана от процеса,
води до бързо изсъхване на отпадъците. Впоследствие от този сух
материал се произвежда RDF гориво с висока енергийна стойност.
Тези системи често са пригодени за
производство на RDF на места, където са изгодни транспортът и изгарянето на сух лек материал.
Някои системи за биологично третиране използват както анаеробно
разлагане, така и компостиране. По
този начин може да се създаде пълен
цикъл на анаеробно разлагане, последван от съзряване (компостиране) на
вторичната биомаса. Друг вариант
на технологията е частичен цикъл на
анаеробно разлагане чрез вода, която се прецежда през необработените отпадъци и разтваря лесно достъпните 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 количеството парникови газове, отделяни
в атмосферата, и влиянието им
върху глобалното затопляне. Отпадъците, които системите за МБТ
могат да оползотворяват ефективно, са твърди битови отпадъци,
търговски и промишлени отпадъци,
както и утайки от отпадъчни води.
Продуктите, които такива системи могат да произведат, включват възобновяеми горива (биогаз) и
възобновяема енергия; възстановени
рециклируеми материали като метали, хартия, пластмаса, стъкло и
други; вторична биомаса – органични торове и подобрители на почвата; въглеродни кредити за спестени емисии; висококалорично RDF гориво със съдържание на възобновяеми горива в зависимост от биологичния компонент; остатъчни неизползваеми материали, подготвени за
последен етап от безопасното им
третиране (изгаряне или газификация) и/или отработени фракции отпадъци за депониране.
Допълнителни ползи от МБТ са:
малка фракция инертни остатъчни
отпадъци; намаляване на обема на
отпадъците за депониране приблизително наполовина (при плътност
по-голяма от 1,3 т/м3) и др. Чрез
прилагане на механично-биологично
третиране на подходящите за целта фракции експлоатационният
живот на депата за отпадъци се
удължава поне два пъти. В допълнение технология спомага за усвояване на лугата в процеса; стабилизиране на сметищния газ; елиминиране на нуждата от всекидневно покриване на депото и др.

Приложение на
съоръженията за МБТ
МБТ системите типично са неразделна част от инфраструктурата за
третиране на отпадъци на населените места. Тези системи обикновено се интегрират заедно със схеми за събиране на битови отпадъци.
За производство на RDF като страничен продукт трябва да бъде изграден 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 дадена причина такова събиране е трудно изпълнимо, но в никакъв случай не
я отменя. Като резултат от ефективно 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 процент на рециклиране, оползотворявайки максималния ресурсен и енергиен капацитет на твърдите битови отпадъци.

Оползотворяване на RDF
горивото
RDF гориво може да се използва за
производство на електроенергия и
топлина в различни видове съоръжения, базирани на разнообразни методи и технологии. То може да се използва и успоредно с традиционните горива в топло- и електроцентралите.
В Европа RDF горивото намира
широко приложение в циментовата
промишленост, в която са налице
строги стандарти, определени от
Директивата за изгаряне на отпадъци. Чрез RDF могат да бъдат захранвани съоръжения за газификация с
плазмени дъги, съоръжения за пиролиза, а в приложенията, където
твърдото гориво би могло да се
изгаря по чист метод или в съответствие с Протокола от Киото, RDF
може да осигури източник на финансиране чрез въглеродни кредити,
които се продават на свободните
въглеродни борси.
Съществуват някои ограничения
относно изгарянето на RDF от
твърди битови отпадъци самостоятелно или с други конвенционални
горива. Твърдото гориво от преработени ТБО е допустимо за изгаряне в инсинератори с кипящ слой за
производство на енергия, в топлофикации, работещи с няколко вида горива, в котелни инсталации в хартиени фабрики и в циментови пещи. Тъй
като невинаги е възможно да се изхаби цялото произведено количество
RDF, често се налага известни количества от горивото да се съхраняват в специално проектирани за
целта съоръжения. RDF е допустимо
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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за оползотворяване и в негоривни
процеси за производство на енергия
като газификация и пиролиза.
Разнообразни фракции промишлени и индустриални отпадъци се обработват за съвместно изгаряне
като вторични горива в промишлените процеси. Тези фракции включват пластмаси, хартия и картон от
търговски и промишлени дейности
(отпадъци от опаковки и брак в производството), гуми и каучукови отпадъци, биомаса (слама, необработени дървени отпадъци, сухи утайки от
отпадъчни води), текстилни отпадъци, остатъци от автомобилен демонтаж (автомобилни стружкови
остатъци) и опасни промишлени
отпадъци като отработени масла,
промишлени утайки, импрегнирани
стърготини и отработени разтворители. 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, произвеждани от промишлени отпадъци (главно 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 производството на хартия за изсушаване на суровината съвместно се изгарят големи количества промишлени отпадъци (кори, утайки и вторични течности от производство на
хартия). Промишлени отпадъци, като
остатъци от рециклирана хартия,
отпадъчна дървесина, изсушени
утайки от отпадъчни води, текстилни отпадъци и остатъци от автомобилен демонтаж, обикновено се
оползотворяват под формата на
вторично гориво в циментовите
заводи.
RDF гориво се използва и в топло- и електроцентрали на въглища,
където съвместно се изгарят неопасни вторични горива като остатъци от дървесина, слама и изсушени утайки от отпадъчни води.
Съвместното изгаряне на отпадъчна биомаса в централите на въглища се очаква значително да се увеличи след прилагането на новите
изисквания на Европейския съюз по
отношение на възобновяемата енергия, които ще допринесат за адекватното регулиране на задълженията на индустриалните потребители, свързани с възобновяемите източници.
37

иновации

Ford проучва възможностите
за горива от алтернативни
източници
Ford Motor Company провежда изследователски проект на стойност
3,9 млн. евро за проучването на алтернативни горива, които да съчетават силата и ефективността на
модерните двигатели с вътрешно
горене и екологичните ползи на електрическите автомобили.
Немското правителство съфинансира тригодишния проект, в рамките на който ще се тестват първите автомобили, задвижвани от диметил етер (DME) – често използвано нетоксично гориво, и оксиметилен етер (OME1) – течност, типично използвана като разтворител в
химическата промишленост.

Проучване на екип от MAN Truck
& Bus, проведено през 2011 г., отбелязва, че въглероден диоксид може да
бъде конвертиран в метанол чрез
реакция с водород от електролиза.
38

Метанолът е вид бензин и не е подходящ за употреба като компонент
на дизеловото гориво, но може да
бъде дехидратиран до образуването
на диметилов етер с високо цетаново число. Диметиловият етер гори
без да произвежда сажди и позволява значително намаляване на азотните оксиди в самия двигател. Но
като втечнен газ в съдове под налягане DME има значителни недостатъци в сравнение с традиционните горива и установените логистични процеси. Най-простият високомолекулярен течен етер, който
може да се произвежда от метанол,
е оксиметиленовият етер.
И двата вида етери, които в рамките 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 цялостна ефективност. Те могат да
бъдат генерирани от природен биогаз чрез процес на преобразуване на
енергия в течно гориво (power-toliquids), който използва възобновяеми енергийни източници като
слънчева или вятърна енергия и CO2.
Технологията се проучва и в паралелен проект на Техническия университет на Рейн-Вестфалия, който
разглежда приложимостта на различни методи за образуване на диметил етер с оглед на ефективността на преобразуване, приблизителната цена на горивото и инфраструктурните съображения.
„Количеството CO2, което би
отделяла кола, задвижвана от диметил етер, който е произведен от
възобновяеми източници, се равнява
на количеството CO2, генерирано от
състезател, избягал същото разстояние, но с ефективност, подобна на
превозно средство на дизелово гориво. Проектът може да допринесе за
достъпни автомобили със значително намалени въглеродни и прахови
емисии“, пояснява Вернер Уилемс,

технически специалист в отдел
„Задвижващи горивни системи“ на
Ford of Europe.
Диметиловият етер и оксиметиленовия етер почти не отделят прахови частици и имат сходни характеристики с дизелото гориво, което
може да направи възможно преминаването на дизеловите двигатели
изцяло към алтернативно гориво.
За целия си производствен цикъл
автомобилът, задвижван от диметил етер от възобновяеми източници, ще произвежда около 3 г/км CO2.
Това гориво трябва да се складира в
резервоар под леко налягане, а оксиметиленовият етер може да се
съхранява и в обикновен резервоар.
Предвижда се двигателите, задвижвани от диметил етер, да са с почти нулеви емисии на твърди частици (сажди) при горене, да имат повисока топлинна ефективност и
плавен студен старт.
Европейският център за научни
изследвания и иновации на Ford в
Аахен, Германия, работи по проекта
съвместно с Техническия университет на Рейн-Вестфалия, Техническия
университет в Мюнхен, Асоциацията на специалистите по двигатели
с вътрешно горене (FVV) и компаниите TUEV, Denso, IAV Automotive
Engineering и Oberon Fuels.
„Ръстът на световното население поставя все по-големи изисквания за енергия и по-специално изкопаеми горива. Алтернативните и
възобновяеми горива като метиловите етери ще изиграят ключова
роля в бъдеще“, коментира Андреас
Шамел, управител на отдел „Глобални изследвания и инженеринг на задвижващи системи“ във Ford.
Диметиловият етер е безопасно,
чисто и универсално гориво, допълва Шамел, като посочва, че възобновяемата енергия може да се съхранява в самото гориво, което да разшири обхвата на приложение на двата вида етери.
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Tesla представи батерии за съхранение
на енергия от възобновяеми източници
Tesla разработи система за съхранение на електрическа енергия за
дома, офиса и сектора на обществените услуги. Батериите са отговор
на проблема с периодичността на
възобновяемите енергийни източници като слънчева и вятърна енергия,
и са в съответствие с мисията на
компанията за разработване на системи, базирани на чиста енергия.
Работата по иновативните батерии бележи първата стъпка на компанията извън автомобилната промишленост и електрическите автомобили. С оглед на нарастващата
употреба на възобновяема енергия в
домовете, офисите и обществените сгради се повишава необходимостта от надеждно захранване. Батериите на Tesla ще се използват
за съхранение на електроенергия по
време на пика на производството и
нейното използване по-късно, когато не грее слънце или не духа вятър.
Tesla Powerwall е система от пре-

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, флуидна система за контрол на температурата и софтуер, който приема
команди от соларен инвертор.
Устройството, предназначено за
стенен монтаж, се интегрира в локалната мрежа, за да контролира излишната енергия и да предостави на
потребителите възможността да
използват енергия от собствените
си запаси. Батерията е проектирана специално с цел да осъществява
преразпределение на натоварването, като черпи енергия през периодите на слабо търсене и я разпределя при по-интензивно търсене. Батерията може да съхранява излишната
слънчева енергия, която не се използва, когато е генерирана, и да я из-

ползва по-късно, когато не грее
слънце.
Системите за съхранение на енергия Powerwall се предлагат с капацитет 10 kWh, специално оптимизирани за резервно захранване, или 7 kWh
- оптимизирани за ежедневни приложения. И двата модела могат да
бъдат свързани към слънчева инсталация или мрежа и да предоставят
резервно захранване. В комбинация
със слънчева енергия батерията от
7 kWh може да удължи екологичните
и икономическите ползи от слънчевата енергия и през нощта, когато
тя е недостъпна.

Шведска компания представи
нова система за слънчева енергия
Шведската компания Ripasso тества нова система за производство
на електричество от слънчева енергия 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 възобновяема енергия в света“, коментира управителят на площадката на
Ripasso в Южна Африка Жан-Пиер
Фюри.
Според компанията това е найефективната такава система в
света – 34% от слънчевата енергия,
която улавят огледалата, се преобразува в електрическа енергия, директно готова за употреба. При
стандартните слънчеви панели 23%
от слънчевата енергия се преобразува в електрическа, но средната
мощност, която повечето системи
могат да предоставят за директна
употреба, е 15% от общата.
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Големите огледални соларни колектори с площ от по 100 м2 всеки
бавно се въртят, като следват
слънцето, за да улавят максимално
количество слънчева енергия. Известно предизвикателство за системата е, че е ефективна само в райони с постоянно и интензивно
слънцегреене. Независими тестове,
проведени от консултантската
фирма за възобновяема енергия IT
Power, потвърждават, че един соларен колектор на Ripasso може да генерира от 75 до 86 мегаватчаса
електроенергия годишно – достатъчно да захрани 24 стандартни жилища. Производството на същото количество електроенергия чрез изгаряне на въглища би освободило приблизително 81 метрични тона CO 2 в
атмосферата.
Новата система използва огледалата като огромни лещи, които
фокусират слънчевата енергия, която от своя страна задвижва двигател на Стърлинг с нулеви емисии.

Двигателят на Стърлинг е разработен от Робърт Стърлинг през 1816
г. като алтернатива на парния двигател. Технологията затопля и изстудява постоянна маса газове, затворена в херметична камера, като
така се задвижват буталата на
двигателя.
Предстои Ripasso да получи частно финансиране, за да започне работата по първата си широкомащабна инсталация, допълват от
компанията.
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