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Уважаеми читатели,

Втори брой за 2016 година на българското техническо списание за енергетика – Енерджи ревю, представя

Технологичен преглед на електрически табла. В него участници са някои от водещите имена на пазара,

които разказват за актуалните си решения в областта.

В настоящото издание имате възможност да се запознаете детайлно и с една широко дискутирана напос-

ледък в публичното пространство тема - правилата за търговия с електроенергия у нас. Обзорният

материал в рубрика Пазар има амбициозната задача да постави основите на бъдеща поредица от експертни

коментари и разработки, посветени на темата.

Управителят на Филкаб Солар – Слав Ландов, разказва в специално интервю за последните проекти на

компанията на българския и турския пазар, и споделя експертното си мнение по въпроса за промените в

преференциалните тарифи на фотоволтаичните централи, ползвали финансиране по Програмата за развитие

на селските райони.

В друг интересен разговор, този с управителя на консултантската компания Енергоефект Консулт –

Михаел Делийски, читателите могат да научат за случващото се по проекта „Подобряване на знанията и

уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни

източници“.

Верни на стила си да предоставяме интересна и полезна специализирана информация, в броя Ви предлагаме и

темата Извършване на енергиен одит. Тя разглежда обстойно действащата нормативна рамка, видовете

енергиен одит, стъпките, през които преминава той, както и ползите, които носи за одитираните предприя-

тия.

Приятно четене!

46
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МААЕ набира проекти по Програмата за техническо сътрудничество
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна набирането на

предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудниче-
ство и публикува изискванията и критериите, на които те трябва да отго-
варят. Програмата е валидна за програмния цикъл 2018-2019 г. и се осъществя-
ва от Департамента по техническо сътрудническо със страните членки.

Агенцията за ядрено регулиране ще приема предложенията за национални
проекти на всички заинтересовани институти, учебни и медицински заведения
и други организации, провеждащи дейности, свързани с използването на ядрена
енергия и източници на йонизирани лъчения, като срокът за кандидатстване
по програмата е 20 април т.г.

„Предложенията ще бъдат разгледани и оценени, а тези които отговарят
най-пълно на критериите на национален проект на МААЕ ще бъдат предста-
вени в Международната агенция“, съобщават от АЯР.

Впоследствие организациите и ведомствата, кандидатствали с одобрени-
те от МААЕ проекти, ще бъдат информирани и за по-нататъшните стъпки,
които трябва да предприемат.

Булгартрансгаз въведе в експлоатация компресорна станция "Лозенец"
Булгартрансгаз въведе в експлоатация реконструираната компресорна

станция „Лозенец“. Проектът на стойност близо 70 млн. лв. включва монтаж
на два комплекта нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегати, както
и изграждане на два нови компресорни цеха.

На церемонията по откриване присъстваха министър-председателят Бойко
Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, посланикът на
Съединените американски щати Ерик Рубин, изпълнителните директори на
БЕХ Петьо Иванов, на Булгартрансгаз Георги Гегов, на Булгаргаз Николай Павлов,
депутати, представители на местния бизнес и др.

Компресорна станция „Лозенец“ е включена в трасето на преминаващия
през българска територия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македо-
ния. Реконструкцията на обекта включва разширение на наличната площадка
и инсталиране на два нови газотурбинни компресорни агрегата в съседство с
наличното оборудване, с което се увеличава мощността на горивната инста-
лация. Изградени са и два нови компресорни цеха.

Модернизацията на съоръженията се изпълнява от Главболгарстрой, а дос-
тавката на оборудването е на американската компания Solar Turbines.

НСИ отчете ръст в производството на твърди горива и електроенергия
Националният статистически институт (НСИ) отчете значителен ръст в

производството и доставките на твърди горива и електроенергия през месец
декември 2015 г. Спрямо ноември 2015 г., производството на твърди горива
нараства с 14,6%, на безоловен бензин с 3,3%, а на електроенергия с 15,9%.
Производството на пропан-бутан и природен газ, от своя страна, остава без
изменение.

Доставките на твърди горива за същия период са се увеличили с 15,8%, на
пропан-бутан – с 26,7%, на безоловен бензин с 19%, на природен газ с 21,3% и
на електроенергия с 13,3. В същото време намаляват доставките на дизелово
гориво с 3,5%. През декември 2015 г. спрямо декември 2014 г. пък нараства
производството на твърди горива с 9,6%, безоловен бензин с 2% и на дизелово
гориво с 15%.

Shell сключи договор за търсене на нефт и газ в блок „Силистар“
Регионалният вицепрезидент на Shell Айлийн Уилкинсън и енергийният ми-

нистър Теменужка Петкова в присъствието на министър-председателя Бойко
Борисов подписаха договор за проучване за нефт и газ в блок „1-14 Силистар“
в Черно море.

Блокът обхваща площ от 6893 кв. км в континенталния шелф и изключител-
ната икономическа зона на България в Черно море. Сключеният договор е със
срок пет години и право на удължения от по две години. Shell планира да
инвестира 18,6 млн. евро в проучванията, както и да заплати на държавата
бонус на стойност 4,9 млн. евро. Работната програма на компанията ще включва
сеизмични проучвания, извършвани в съответствие с националните и европей-
ските нормативни разпоредби, както и стандартите на Shell за опазване на
здравето, околната среда, безопасността и социалното представяне.

„С подписания днес договор правим най-важната стъпка към диверсификаци-
ята на източниците на природен газ за българските индустриални и битови
потребители“, обяви министър Петкова по време на церемонията.

С разработването на собствени източници на нефт и природен газ ще се
изпълни и един от приоритетите на управленската програма на правител-
ството в сектор „Енергетика“ – енергийната независимост на България.
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КЕВР и Енергийният регулаторен орган на Румъния си сътрудничат в
енергийното регулиране Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийният регулато-

рен орган (АНРЕ) на Румъния подписаха споразумение за сътрудничество в

областта на енергийното регулиране. Румънската делегация от ръководители

на генерални дирекции в АНРЕ беше на работно посещение в България по по-

кана на КЕВР, а участие в работната среща взеха и ръководството на Българ-

ската независима енергийна борса и компании от електроенергийния сектор

у нас.

Споразумението между КЕВР и АНРЕ е насочено към повишаване качество-

то на регулаторния процес посредством различни форми на сътрудничество и

предвижда провеждането на още работни срещи, обмяна на информация, доку-

ментация и полезни практики. Планирани са и инициативи, насочени към раз-

витие на експертния капацитет на двата регулатора.

Като определящи фактори на двустранното сътрудничество председа-

телят на КЕВР Иван Иванов посочи либерализацията на енергийните пазари

и тяхното обединяване, изграждането на вертикален газов коридор и обща-

та дейност във връзка с изграждането на интерконекторните връзки. Като

основни насоки в дейността си румънският регулатор посочи постепенно-

то премахване на регулираните цени и защитата на потребителите, при-

лагането на европейските регулации за интегритет и прозрачност на пазара

за търговия на едро с енергия (REMIT), развитието на регионалните пазари

на електроенергия и газ и реализацията на мерки за енергийна ефектив-

ност.

Консултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете
работата си през 2015 г. Консултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете

направените ключови стъпки по реализацията на проекта през 2015 г. на

министерска среща, в която се включиха зам.-председателят на Европейска-

та комисия и комисар по въпросите на енергийния съюз Марош Шефчович,

специалният пратеник на САЩ по енергийните въпроси Амос Хохстийн, върхов-

ният представител на ЕК по въпросите на външните работи Федерика

Моргерини, представители от Гърция, Турция, Албания, Италия, Грузия, Черна

гора и др.

По време на заседанието България бе определена като катализатор за

азерския природен газ към европейския пазар от министъра на енергетиката

на Азербайджан Натиг Алиев. С реализацията на проекта за Южния газов коридор

се изпълнява и принципът, приет на първата среща на групата, за осигуряване

на достъп до поне три различни източника на природен газ за всяка държава

членка на ЕС, стана ясно още на срещата.

„Проектът получи положителни решения по Оценка за въздействие върху

околната среда както в България, така и в Гърция, извършват се отчуждител-

ни процедури на терените. В момента продължава провеждането на пазарен

тест“, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Предвижда се строителството на интерконектора да започне до края на

т.г., като за целта се подготвя стартирането на тръжни процедури.

Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг
Alfa Laval ще разшири центъра си за тестване и обучения в Аалборг, Дания,

съобщиха от компанията. Центърът за обучение на Alfa Laval ще стане пет

пъти по-голям от сегашните си размери, като чрез тази инвестиция компа-

нията планира да акцентира върху използването на втечнен природен газ пред

другите алтернативни горива за морския отрасъл.

Центърът за тестване и обучения отваря врати преди близо две години, а

понастоящем вече е мащабно съоръжение с 250 м2 пространство за тестване,

където 2 MW дизелов двигател и оборудване от всички продуктови линии на

Alfa Laval за морския отрасъл създават възможно най-близка симулация на

търговски кораб в реален размер. Това съоръжение ще бъде разширено с още

1100 м2, предвидено за технологии в областта на околната среда и горивни

технологии за пещи и отоплителни системи на кораби, използващи втечнен

природен газ и други алтернативни горива.

„Втечненият природен газ и другите алтернативни горива ще играят клю-

чова роля в изпълнението на екологичните и енергийни предизвикателства

пред морския сектор. Чрез разширяването на центъра за тестване и обучения

на Alfa Laval ние ще подкрепим този преход с помощта на най-съвременни

технологии“, коментира Питър Лейдленд, ръководител на направление „Marine

& Diesel“ в Alfa Laval.
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15% ръст в европейския PV пазар за 2015 г.
През 2015 г. в Европа са инсталирани 8 GW нови соларни мощности, съоб-

щиха от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (SolarPower
Europe). Анализът на асоциацията отчита ръст от 25% на свързаните към

мрежата фотоволтаици в световен мащаб от 40,2 GW през 2014 г. до 50,1 GW

през 2015 г. „След тригодишен застой в европейския фотоволтаичен пазар

2015 г. беше изключително успешна за сектора“, коментира Оливър Шафър,

председател на SolarPower Europe.
Данните показват, че в основата на пазара в Европа през 2015 г. са били

Великобритания, Германия и Франция. Техният дял се равнява на 75% от присъе-

динените към мрежата фотоволтаици, което е еквивалентно на 5,3 GW.

Европа остава континентът с най-висок процент инсталирана соларна мощ-

ност, близо 100 GW. Енергията от фотоволтаици покрива около 4% от елек-
троенергийните нужди в Германия и Гърция и 8% в Италия.

Apple се фокусира върху PV и технологиите за съхранение на енергия със
зелена облигация за
1,5 млрд. долара

Фотоволтаичните инсталации и проектите, свързани със съхранение на

енергия, ще са с предимство за финансиране чрез първата зелена облигация на

стойност 1,5 млрд. щатски долара, продадена от Apple. В документацията,
подадена до Американската комисия по ценните книжа и борсите, от компа-

нията поясняват, че облигацията има три основни приоритета - възобновяема

енергия и енергийна ефективност, използване на по-екологосъобразни матери-

али в снабдителната верига и съхранение на ресурси.

Зелените облигации се считат за важен инструмент в усвояването на
капитал за зелена инфраструктура като ВЕИ, особено в контекста на спо-

разумението за климатичните изменения от Париж миналата година. Лайза

Джаксън, вицепрезидент на Apple, отговарящ за екологичните, политически-

те и социалните инициативи, заяви в интервю пред Reuters, че решението за

пласиране на облигацията е продиктувано именно от Парижкото споразуме-
ние. Зелената облигация на Apple е с матуритет от 7 години, изтичащ през

2023 г.

ABB ще достави системи за зареждане на електробуси от градския транспорт
в Белгия ABB, в партньорство с Volvo Buses, ще достави автоматизирано оборудване

за бързо зареждане за системата на обществения транспорт на белгийския

град Намюр. Това е вторият проект на ABB с Volvo Buses.
В центъра на града ще се движат единайсет хибридни електрически ав-

тобуса Volvo. Планира се новата автобусна система да започне да функци-

онира до края на 2016 г. Обхватът на договора за ABB включва също така

доставка на КРУ и сервизен договор. Вместо да се връщат в депото, за да

бъдат свързани към индивидуално зарядно устройство, автобусите ще се
презареждат за няколко минути по време на престоя си на последната спир-

ка. Това позволява на автобусите да носят по-малък и по-лек пакет батерии,

което увеличава пътническия капацитет. Допълнителен плюс е и това, че

така автобусите ще могат да изминават повече маршрути.

Системата на ABB използва автоматизирана покривна връзка и предлага
средно време за зареждане от 4-6 минути. Когато автобусът пристигне на

зареждащата спирка, между него и зарядното устройство се осъществява

безжична комуникация, а специален обърнат пантограф се спуска автоматично

и след проверка на безопасността осъществява зареждането.
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Мини Марица-изток ЕАД възложи на Обединение "Пробовземане 2015" проект за
местима пробовземаща
система

В рудник "Трояново-1" ще бъде изградена нова местима пробовземаща сис-
тема за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ "Марица-Изток-2
от Обединение „Пробовземане 2015" с партньори "Актемиум БЕА Балкан" ЕООД
и "Енергоремонт Холдинг" АД, съобщиха от Обединението.

Внедрените досега пробовземащи системи в рудник "Трояново-3" и рудник
"Трояново-север" показват редица предимства за добивните работи и за управ-
лението на качеството, като се установи и увеличение на средната калорич-
ност на общо добитите лигнитни въглища. Стандартизираното пробовземане
и подготовката на партидна проба, която напълно характеризира качествени-
те показатели на партидата, дава възможност да се подобри шихтоването на
добиваните въглища, при което се оползотворяват по-пълноценно високопепел-
ните въглища и се увеличават като цяло запасите, без да се излиза от гра-
ницата на задължителните и необходими качествени показатели на подавани-
те за консуматорите въглища. При изпълнението на проекта ще бъдат из-
вършени дейности, свързани с проектиране, доставка, изграждане и въвеждане
в експлоатация на специализирано технологично оборудване.

Дейностите по проекта са започнали през м. февруари т. г. и се очаква да
бъдат завършени през месец март 2017 г.

Нови зарядни станции за електромобили в Бургас
Община Бургас съобщи, че ще осигури терени за още три безплатни зарядни

станции за електромобили. Инвестицията ще направи фирма Елдрайв, която има
одобрен проект за финансиране по програмата Jessiaca. Сътрудничеството по
проекта е свързано с доставка, монтаж, експлоатация и поддръжка на зарядни-
те станции. Община Бургас поема ангажимент за осигуряване на безпрепят-
ственото и законосъобразно ползване на тези локации с осигурени по две пар-
коместа към всяка. От своя страна, Елдрайв ще извърши за своя сметка про-
ектирането, доставката, монтажа и поддръжката на зарядните станции.

„Проектът на Елдрайв е в пълно съответствие с европейските и национал-
ните политики за намаляване на емисиите парникови газове и замърсяванията
на околната среда и въздух, генерирани от транспорта в градските агломе-
рации. Той отговаря и на политиката на община Бургас по околна среда, ос-
нована на принципите за устойчиво развитие“, обясниха от общината.

Конференцията EU PVSEC 2016 ще се проведе в Мюнхен
Водещата конференция в европейския фотоволтаичен сектор EU PVSEC ще

се проведе от 20 до 24 юни т.г. в Мюнхен. Сред темите, които ще бъдат
дискутирани на форума, са: нови материали и концепции за соларни клетки и
модули; силициеви соларни клетки и технология на материалите; соларни панели
с фино филмово покритие; експлоатация, ефективност, надеждност и устойчи-
вост на фотоволтаиците; приложение и интегриране на PV технологиите; ико-
номика и политика в PV сектора и др. EU PVSEC се провежда ежегодно от 1977
г. в различни европейски градове. Освен представители на научния сектор, уча-
стие в конференцията вземат и експерти от индустрията, анализатори, медии
и политици. Програмата на форума се координира от Съвместния изследовател-
ски център на Европейската комисия.
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Първа международна конференция за биогаз на Renexpo Western Balkans 2016
Първо издание на международна конференция за биогаз ще се състои на 21

април в рамките на Renexpo Western Balkans. Изложението за възобновяеми
енергийни източници, организирано от REECO, ще се проведе в сръбската
столица на 20 и 21 април т. г. Специализираният форум за биогаз е подкрепен
от Германската асоциация за биогаз, Сръбската асоциация за биогаз, биоенер-
гийния клъстър Greenline.

„Опитът и компетентността на говорителите на тази конференция гово-
рят, че биогазът в този регион е от голямо значение и все още се очаква
експанзията му в Западните Балкани. Този източник на енергия се превръща
в един от най-използваните при топлинна и електрическа (произведена при
когенерация) енергия“, обясняват от REECO. Организаторите очакват конфе-
ренцията да бъде посетена от над 100 специалисти от страната и чужбина.
Сред лекторите ще бъдат експерти от GLA Holding, Greenline, GIZ - Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbei, DBFZ- Deutsches Biomasseforschungs-
zentrum gemeinnotzige, Schnell Motoren и GE Distributed Power, Сръбската асоци-
ация за биогаз, Бионергийния клъстър Западни Балкани и др.

EK въведе пакет от мерки за енергийна сигурност
Европейската комисия представи пакет от мерки за енергийна сигурност,

съдържащ необходимите предложения за глобален енергиен преход, които да
създадат готовност при евентуални прекъсвания на енергийните доставки.

Предвидените мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушава-
не на доставките на газ включват намаляване на търсенето и повишаване на
производството на енергия в Европа, диверсификация на енергийни източници,
доставчици и маршрути, както и разработване на интегриран вътрешен енер-
гиен пазар. Пакетът от мерки е представен в контекста на глобалното спо-
разумение за изменението на климата от Париж м. г.

Мерките включват регламент за сигурността на доставките на газ, който
предвижда повишаване прозрачността на пазара на газ в ЕС, като Комисията
предлага да се премине от национален към регионален подход при набелязване-
то на мерки за сигурност на доставките. ЕС трябва да гарантира и повишена
прозрачност на междуправителствените споразумения в енергетиката, за което
се предвижда въвеждане на предварителна проверка на съвместимостта от
Комисията. Като трета мярка Комисията подготвя стратегия, която да по-
добри достъпа на всички държави членки на ЕС до втечнен природен газ като
алтернативен източник на газ, която включва създаване на стратегическа
инфраструктура и набелязване на проекти за прекратяване на зависимостта
от един източник на газ.

Vestas отчете поредна силна година
Vestas отчете поредна успешна финансова година, със силни финансови и

оперативни резултати. В годишния си доклад за 2015 г. компанията информира,
че през изминалата година е получила поръчки за оборудване с обща мощност
8,9 GW в сравнение с 6,5 GW през 2014 г. Приходите за 2015 г. достигат 8,4
млрд. евро при нетни инвестиции в размер на 425 млн. евро.

„През 2015 г. изпълнявахме добре своята печеливша стратегия за растеж,
осигурявайки силни финансови и оперативни резултати във всички области и
по целия свят. Vestas изпълни или надвиши прогнозите за 2015 г. по отношение
на приходите, маржа, свободните парични потоци и постигна двуцифрени пе-
чалби и най-високата нетна печалба в историята си. Всичките 20 507 служи-
тели на Vestas заслужават специални благодарности за огромните усилия,
направени от всеки от тях, за постигането на тези много положителни ре-
зултати за компанията и нашите акционери“, сподели Андерс Руневад, прези-
дент и главен изпълнителен директор на групата.

Започна изграждането на най-голямата плаваща PV централа в Европа
Стартира строежът на най-голямата плаваща фотоволтаична централа в

лондонското водохранилище „Кралица Елизабет II“ при р. Темза, съобщиха из-
пълнителите на проекта от британската компания Lightsource. Инсталацията
ще помогне на Thames Water, които стопанисват обекта, да произвеждат
самостоятелно една трета от консумираната енергия до 2020 г.

PV системата с номинална мощност 6,3 MW ще покрие около една десета
от резервоара, като получената енергия ще се използва за захранване на
разположена в близост пречиствателна станция за води. В заобиколеното от
жилищни имоти водохранилище до Уолтън на Темза ще бъдат инсталирани над
23 000 соларни панела. Плаващите системи тепърва придобиват популярност
в Обединеното кралство. Досега в страната има само няколко такива инста-
лации, включително в резервоара Godley до Манчестър. Технологията се разви-
ва в световен мащаб, особено в Япония, където наскоро започна изграждането
на система с мощност 13,7 MW.
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Фалшивите аларми и ненужните пътувания на сер-

визни екипи заради отпадане на помпи и вентилато-

ри стават все по-неприемливи, тъй като по-висока-

та оперативна ефективност и надеждност в пред-

приятията вече са задължителни. Новият FR-F800 ин-

вертор на Mitsubishi Electric предлага интелигентно

решение за тази все по-нарастваща потребност и

представлява следващото технологично ниво в кон-

трола на скоростта на помпи с общо предназначе-

ние, вентилатори и компресори.

Вградената интелигентност на инверторите от се-

рия FR-F800 на практика премахва нуждата от сервиз-

на намеса, прави пускането им в действие лесно и поз-

волява постигане на енергийна ефективност от 98%. Ус-

тройствата предлагат множество допълнителни фун-

кции, които са важни за приложението им в специфични

сектори на индустрията, като обработка на отпадни

води, компресори и ОВК.

FR-F800 са проектирани за по-висока надеждност и

по-малко аларми в сложни приложения на помпи, в срав-

нение с когато и да е било досега. За разлика от пове-

чето подобни устройства, вместо да разчита на един

набор от точки за задействане на изключването, FR-

F800 предлага функции за самонастройка, които ефек-

тивно засичат кривата на въртящия момент на вклю-

чени към тях вентилатор или помпа и реагират адек-

ватно, когато заложените оперативни лимити бъдат

достигнати.

В основата на всички нови FR-F800 е технологична-

та гордост на Mitsubishi - PID контролерът и вграденият

PLC, който осигурява на устройството възможността

за самостоятелно функциониране, включително: функция

стартиране на помпата, предварителни предупрежде-

ния за горна и долна граница, защита от спукване на тръ-

би и работа на сухо, превенция от хидравличен удар и

автоматична настройка за намаляване на вибрациите

от системата. За да подобри още повече своите въз-

можности, F800 е съоръжен с втори PID контролер, та-

ка че да може да контролира множество вентилатори,

помпи и компресори директно, без да се изисква допъл-

нителен контролер.

Продуктите от серията F800 дори стартират авто-

матично цикли за почистване на помпата, по график или

по задание. Тази функция би трябвало да предизвика се-

риозен интерес при инсталации за отпадни води, при ко-

ито досега това беше трудно да се постигне. В случай

на аварийна ситуация, F800 стартира специален режим,

който запазва функционирането на димоотводните вен-

Новият инвертор от серията FR-F800 -

надеждност, интелигентност и спестени

разходи при помпи, вентилатори и компресори

тилатори и водните помпи, докогато е необходимо.

LCD дисплей с 6 реда предоставя помощ при старти-

ране и самонастройка и може да визуализира персона-

лизирани текстови съобщения. Функцията за автома-

тично разпознаване означава свързване към HMI с едно

движение.

Подобно на всички нови продукти на Mitsubishi Electric,

на F800 е проектирана за пълна съвместимост с по-ста-

ри модели инвертори на компанията. Съществуващите

инсталации, могат да бъдат лесно надстроени до F800

чрез просто замяна на старото устройство с новото.

Моделите от серията F800 предлагат богати възмож-

ности за мрежова свързаност, като могат да комуни-

кират стандартно чрез CC-Link, CC-Link IE, Profibus DP

/ V1, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP, EtherCat, CANopen,

LonWorks, RS485, Modbus, BACNET и т.н

За да отговори на изискванията на различните кли-

енти, се предлага в 17 модела, които обхващат диапа-

зона 200V-240V от 0.75kW-110kW и 29 модела в 380V-500V

диапазон от 0.75kW-630kW. Всички са с 3 години гаран-

ция (При използване на Mitsubishi LVS  и при онлайн ре-

гистрация на продукта).

F800 е в пълно съответствие със стандартите на

Европейската EMC директива. Той отговаря на указа-

нията за безопасност, има сертификация за морско при-

ложение, TUV, UL, cUL и СЕ сертификат.

Новият инвертор от серията FR-F800 -

надеждност, интелигентност и спестени

разходи при помпи, вентилатори и компресори
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Уважаеми г-н Ландов, ФИЛКАБ Со-

лар е сред водещите доставчици

на материали и услуги в областта

на ВЕИ. Кои са основните продук-

ти, които предлагате?

Фокусирали сме дейността си в

три основни направления – търговия

на едро и дребно с оборудване за

фотоволтаични системи, проекти-

ране и изграждане на комплексни

решения в областта на ВЕИ и под-

дръжка на големи фотоволтаични

паркове. В момента сме активни най-

вече на българския и турския паза-

ри, като на територията на Бълга-

рия изграждаме най-често мрежови

и автономни системи с мощност

между 5 kW и 200 kW, а в Турция

работим по проекти с мощност над

5 MW. Тъй като поддържаме значи-

телни складови количества, успява-

ме да сме конкурентни дори и при

изпълнението на малки поръчки.

Кои са основните Ви партньори?

Ние вярваме, че използването на

висококачествено оборудване се

изплаща и затова предлагаме продук-

ти, произведени от водещи достав-

чици, които споделят това наше

разбиране. В областта на соларни-

те инвертори сме заложили на не-

мските компании SMA Solar

Technology AG и Kostal Solar Electric

GmbH, а фотоволтаичните модули,

които предлагаме, се произвеждат

от Hanwha Q Cells и Winaico

Deutschland GmbH. Всички останали

продукти, които предлагаме, са също

от реномирани, най-често европей-

ски производители.

Водени от желанието да дадем

максимална сигурност на нашите

клиенти, предлагаме уникален за

България продукт - безплатна заст-

раховка за първите две години от

експлоатацията на свързани към

Вярваме, че използването на
висококачествено оборудване
се изплаща във времето

Слав Ландов, управител на ФИЛКАБ Солар,
пред сп. Енерджи ревю

мрежата фотоволтаични системи,

изградени с модули Winaico. Застра-

ховката покрива всички компоненти

на фотоволтаичната система и

включва рискове като пожар, природ-

ни бедствия, злоумишлени действия

от трета страна и други.

Дейността Ви обхваща изгражда-

нето на свързани към мрежата, ав-

тономни и хибридни системи и си-

стеми за собствено потребление.

Разкажете за скорошни успешно

реализирани и актуални към момен-

та обекти.

През изминалата година успяхме

да реализираме няколко изключител-

но интересни проекта. Един от тях

е хибридна фотоволтаична система,

захранваща завод за производство на

стъкло в гр. Белослав. Системата е

с инсталирана мощност от 54,6 kWp

и е снабдена с акумулаторен блок с

капацитет над 170 kWh, който оси-

гурява автономност и резервно зах-

ранване на оборудването за прера-

ботка на стъкло, като по този на-

чин значително се намаляват риско-

вете от настъпването на аварии

вследствие на прекъсване на външно-

то електрозахранване. Неотдавна

пуснахме в експлоатация и първия в

България литиево-желязно-фосфатен

акумулаторен блок с капацитет над

38 kWh. Той се състои от три аку-

мулаторни батерии BYD 12.8 и зах-

ранва една известна с качествени-

те си вина българска изба. Преди

броени дни приключихме работа и по

първия си голям фотоволтаичен парк

в Република Турция - ФЕЦ Maras 01,

с инсталирана мощност 8 MWp.

През тази година сме насочили

усилията си към изграждането на

няколко големи покривни инсталации

за собствено потребление, които ще

покриват част от електроенергий-

ните нужди на големи промишлени

консуматори.

Как въведената мярка, включваща

изискване за намаляване на префе-

ренциалните тарифи на фотовол-

таичните централи, ползвали фи-

нансиране по Програмата за разви-

тие на селските райони, се отрази

на пазара на PV инсталации в стра-

ната?

Оценката ми за масовото финан-

сиране на фотоволтаични централи

по ПРСР е по-скоро отрицателна.

Изграждането на фотоволтаични

централи със сигурност не е най-

добрият начин за развитие на един

селски район. Тъй като финансиране-

то на фотоволтаични централи по

ПРСР е спряно доста отдавна, мяр-

ката по намаляване на преференци-

алните тарифи за този тип обекти

не оказва влияние на пазара на нови

системи. По-съществено са засегна-

ти услугите, свързани с техническа

поддръжка на вече изградените обек-

ти, а немалък негативен ефект оказ-

ва и усещането за висок политичес-

ки риск, което неизменно присъства

в отрасъла през последните години.

Идеята, че държавата може еднос-

транно да промени едни вече дого-

ворени условия, надали е най-добри-

ят стимул да инвестирате спесте-

ните си пари в едно донякъде аван-

тюристично начинание.

Вярваме, че използването на
висококачествено оборудване
се изплаща във времето
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интервю

Бихте ли представили накратко

дейността на Енергоефект Кон-

султ? Какви услуги в областта на

енергийната ефективност и възоб-

новяемите енергийни източници

предлагате?

Енергоефект Консулт е специали-
зирана в консултантската дейност
в областта на енергийната ефек-
тивност и възобновяемите енергий-

ни източници. Разполага с високок-
валифициран и опитен екип от екс-
перти и богат набор от технически
средства за осъществяване на об-
следване за енергийна ефективност

и анализиране на потенциала за при-
лагане на ВЕИ. Осъществяваме об-
следвания за енергийна ефективност
на индустриални обекти, сертифици-
ране на сгради и контролен монито-

ринг за оценка на ефекта от въве-
дените подобряващи мерки.

Сред последните големи проекти,
изпълнявани от екипите на Енерго-
ефект Консулт, са в ролята на На-

ционален консултант на МРРБ в
състава на външно експертно зве-
но по реализация на проект „Енергий-
но обновяване на българските домо-
ве“ и Супервайзор към Министер-

ство на енергетиката по проект
„Подобряване на енергийната ефек-
тивност в 171 публични сгради“,
финансиран по фонд Козлодуй.

Енергоефект Консулт е партньор

по проекта „Подобряване на знани-

ята и уменията на администраци-

ята в областта на мерки за енер-

гийна ефективност и възобновяе-

ми енергийни източници“. Как се

реализира проектът и какви резул-

тати очаквате да постигнете?

Ние не се притесняваме да преда-
дем нашия дългогодишен опит в об-
ластта на съвременните технологии

и оценката на възможностите за
повишаване на енергийната ефек-
тивност във всички аспекти на на-
ционалната икономика. Като водещи

лектори в обученията „Интелигент-
но потребление на енергия и енергий-
на ефективност“ към АУЕР, „Възоб-
новяеми енергийни източници“ и
„Енергийна ефективност в МСП от

Западни Балкани“ към Балканската
асоциация на средния бизнес и „Ев-
ропейски енергиен мениджър“
(EUREM) под шапката на WIFI - Бълга-
рия, нашите експерти представят

по изключително атрактивен и из-
цяло практически подход методите
и средствата за повишаване на енер-
гийната ефективност и прилагане-
то на възобновяеми енергийни източ-

ници.
Към момента е в ход проект „По-

добряване на знанията и уменията на
администрацията в областта на
мерки за енергийна ефективност и

възобновяеми енергийни източници“,
който е финансиран от ФМ на ЕИП.
Съвместно с ВУЗФ, Балканското
бюро за подпомагане на средното
съсловие и норвежкия партньор

Норск енерджи, Енергоефект кон-
султ предоставя своето ноу-хау пред
всички специалисти от държавната
и местна администрация. Печелив-
шата схема на провеждане на тези

обучения, отнемайки едва два дни от
безценното време на обучаваните и
залагането изцяло на практически
методи за изясняване на проблеми-
те в сферата на ЕЕ и ВЕИ, дават

своето отражение в пълните зали и
удовлетворението на участниците.
Нашето предимство се крие в прак-
тиката, практиката и отново прак-
тиката. Така сухата и трудно раз-

бираема материя се възприема по
лесен и забавен начин.

Като следствие от изпълнението
на този проект, ние далеч надхвърля-
ме предварително заложените инди-

катори по много успешен начин. За
нас е чест и удоволствие да чуем от
участниците, че след срещата с
нашите експерти са променили от-

ношението си към проблемите на ЕЕ
и ВЕИ, и че вследствие на придоби-
тите нови знания ще могат да осъ-
ществят нови и успешни проекти.

Разкажете на читателите на сп.

Енерджи ревю за някои от актуал-

ните проекти, по които работите

в момента.

Освен повсеместното участие в
обучителни семинарни цикли, наши-

те екипи осъществяват енергийни
обследвания във водещи индустриал-
ни предприятия в цялата страна.
Столичен автотранспорт, Херти и
др. са само малка част от проекти-

те, които осмислят натовареното
ни ежедневие.

Макар и с малко забавяне, стар-
тират дейностите по изпълнение на
програмите за новия програмен пе-

риод 2016-2020 г. Екипът на Енерго-
ефект консулт може да окаже пълно
съдействие при цялостната подго-
товка и управлението на инвести-
ционните проекти, свързани с подо-

бряване на ЕЕ и внедряването на
ВЕИ.

Водещо във всяка наша стъпка е
търсенето на иновационни схеми,
които прилагаме под мотото: „Най-

евтината енергия е спестената
енергия“.

Водещо във всяка наша
стъпка е търсенето
на иновационни схеми

Михаел Делийски, управител на
Енергоефект Консулт, пред сп. Енерджи ревю

Водещо във всяка наша
стъпка е търсенето
на иновационни схеми
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спонсорирано интервю

Бихте ли представили себе си и

фирмата, която представлявате?

Kои модерни енергийни технологии

развива и прилага Doosan Lentjes по

целия свят?

През 2000 г. станах директор продажби в

Doosan Lentjes, който е част от глобалния

Doosan Group. Doosan Lentjes e технологично

дружество, което предлага иновативни изга-

ряния в циркулиращ кипящ слой, изгаряне на от-

падъци за енергийни цели (WtE), както и тех-

нологии за контрол върху замърсяването на

въздуха, които помагат на клиентите да про-

извеждат ефективно и устойчиво енергия от

възобновяеми източници и изкопаеми горива.

Какво очаквате от Енергийния и
минен Форум в Cофия в края на

март, на който Bие участвате? Кои
са най-важните точки от Bашата

презентация на международната

конференция WASTE-TO-ENERGYS?

Doosan Lentjes осигурява надеждни

екологични процесни решения
Интервю с Герхард Лое, Директор продажби/

Директор на продуктовата линия "От отпадъци към енергия" Doosan Lentjes

Doosan Lentjes очаква на форума да се оси-

гури мрежова работна платформа за пече-

ливш обмен на опит, като се разкрият харак-

теристиките и бъдещето на българския па-

зар за енергия от отпадъци.

Използвайки примера на завода в Kраков, Пол-

ша за добив на енергия от отпадъци, нашата

презентация ще открои как нашето тясно сът-

рудничество с местните общини генерира кон-

кретно решение в замяна на предизвикателст-

вото за депониране на отпадъците.

Разкажете повече за дейностите на

Doosan Lentjes в Eвропа. Кои прогнозни

бизнес възможности сте открили на

пазара в България и в региона на

Югоизточна Eвропа?

Doosan Lentjes е изправен в Югоизточна Ев-

ропа пред обещаващи бизнес възможности за

оползотворяването на отпадъците в енергия,

но най-вече на българския пазар. Строгите ев-

ропейски директиви за депониране на отпа-

дъци и емисии, изискват България да създаде

инфраструктура за устойчивото управление

на отпадъците. Ценна възможност за Doosan

Lentjes e да подсигури надеждни екологични

процесни решения, позволяващи на български-

те клиенти да превръщат остатъчните от-

падъци в енергия при спазване на всички при-

ложими европейски стандарти.

Doosan Lentjes осигурява надеждни

екологични процесни решения
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платена публикация

Екологична енергия
от биомаса
Екологична енергия
от биомаса

В POLYTECHNIK - груп, със седалище в Файсенбах, Австрия, ра-

ботят 230 лица и фирмата разполага с 4 производствени звена, как-

то и с 15 филиала в цяла Европа за инженеринг, пласмент, сервизни

услуги и освен това има 4 производствени бази в други континенти.

Експортът на фирмени изделия възлиза на 99% и в целия свят

са монтирани над 2.500 съоръжения.

POLYTECHNIK е една от водещите фирми производители, пред-

лагащи горивни инсталации, захранвани с биомаса и е известна

с проектирането и доставката на инсталации до ключ. Фирмата

предлага тези горивни инсталации с диапазон на мощностите от

300 kW - 30.000 kW (един котел).

В зависимост от вида и влаго-съдържанието на горивото се

прилагат различни системи на изгаряне (скарно поддаване, под-

даване отдолу и поддаване отдолу с доизгаряне на скара)

Като топлоносители се употребяват  топла вода, гореща вода,

пара или термично масло. Съоръженията могат бъдат използва-

ни за производството на електричество и топлоенергия (пара и

ОРЦ-процес). Диапазонът на мощностите е в този случай от 200

kW - 20.000 kW (една турбина).

Освен това съществуващите продукти се доразвиват в рам-

ките на обхватна научно-изследователска дейност както и на сът-

рудничеството с техническите университети във Виена, Мюн-

хен и Грац, в това число и с Австрийския изследователски инсти-

тут за екологична техника във Виена.

Като резултат от това сътрудничество е постигната една

технология, която снижава доустимите според закона гранични

емисионни стойности и повишава ефективността, като по този

начин се постига почти неограниченото прилагане на техноло-

гиите при изгаряне на биомаса.

В главния офис във Вайсенбах се намира централното управ-

ление на проектите и там се прилагат интензивни ноу-хау мерки

за създаване на добавена стойност (привличане на клиенти, ин-

женеринг, управление на производството, мениджмънт на качес-

твото, пускане в експлоатация). От централата се контроли-

рат и обслужват дистанционно по електронен път монтираните

по света инсталации.

Основните технически разработки в производството се из-

вършват и доразвиват във Вайсенбах.

Производството на инсталациите се извършва в четири произ-

водствени звена в рамките на ЕС. Тези фирми са сертифицирани по

ISO 9001 и подлежат на задълбочен мениджмънт на качеството.

Вследствие на непрекъснатото развитие и изследователска-

та дейност в седалището на фирмата във Вайсенбах се намира

едно от най-модерните ескпериментални съоръжения за биогори-

ва. В тази инсталация се подават и изгарят най-различни видове

биомаса, след което емисиите се измерват и биват тествани.

В края на 2014 година фирмата бе удостоена с особена чест.

Австрийското министерство на икономиката връчи на фирмата

държавния герб на Република Австрия за извънредни постижения

и заслуги към австрийската икономика. Това отличие получават

само малък брой фирми, които са водещи в съответния бранш и

се ползват с добро име.

Фирма POLYTECHNIK не само е в крак с времето чрез с про-

изводството на екологични продукти, но и се ангажира за устой-

чиво развитие като прилага най-модерна техника в разрастващи

се пазари и с това допринася значително за неутралното произ-

водство на енергия спрямо въглеродния диоксид.

При това фирмата се съобразява с изискванията на клиен-

тите си и най-главната цел е постигането на тяхното задо-

волство. За успешното постигане на тази цел в миналото го-

ворят дългия списък от препоръки и повишеното търсене на

продуктите на POLYTECHNIK.
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електроенергетика

ВИВ Изоматик предлага на българския

пазар широка гама табла и кутии с

разнообразно приложение
Като представител на редица световни марки в

областта на електроразпределението и автоматиза-

цията, ВИВ Изоматик ООД предлага на българския па-

зар широка гама табла и кутии, подходящи за приложе-

ние във всички сфери на индустрията, строителство-

то и електроразпределителните системи.

В последните години все по-широко приложение на-

мират табла и кутии, произведени от висококачестве-

ни изолационни материали - поликарбонат, стъклонапъ-

лнен полиестер и др. Те се характеризират с висока

надеждност, устойчивост на агресивните влияния на

работната среда и изключително високи експлоатаци-

онни характеристики - устойчивост на механичен удар

до IK 10 и защита от проникване на влага и твърди тела

до IP 67.

Продуктовата гама на GE Industrial Solutions включва

Електрически табла
- технологичен
преглед
Българското техническо списание за енергетика - Енерджи ревю, представя технологичен преглед на тема

електрически табла. За целта поканихме водещи доставчици на решения в областта, които да разкажат

за своите най-актуални и иновативни предложения. Публикуваме коментарите им, подредени по азбучен ред.

Електрически табла
- технологичен
преглед
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за монтаж на вертикални прекъсвач-предпазители и

основи за стопяеми предпазители приложими както в

конвенционалните разпределителни мрежи, така и в

системи с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

През 2015 г. един от акцентите в продуктовите

новости на фирма Phoenix Contact бяха таблата и кути-

ите от неръждаема стомана за Ex приложения CLIPSAFE.

Гамата включва стандартни кутии с размер до

1000х1000х300 mm, които могат да бъдат поръчани както

празни, така и оборудвани с клеми, щуцери и други ак-

сесоари или с предварително пробити отвори по специ-

фикация на клиента. Таблата се доставят със съответ-

ните сертификати за използване в потенциално взри-

воопасни среди. На панаира в Хановер през април 2016

г. ще бъдат представени кутии за Ex приложения от по-

лиестер, както и разширена гама кутии от неръждаема

стомана.

Не на последно място, от 2013 година ВИВ Изоматик

ООД започна съвместна работа и с финландската ком-

пания FIBOX - пазарен лидер в производството на кутии

от изолационни материали. Стандартната гама включва

над 800 модела кутии.

Марин Шишков, мениджър продажби,

ВИВ Изоматик

Системата E Power отговаря на

съвременните изисквания и има редица

подобряващи гъвкавостта й

нововъведения
Ден Електрик ЕООД има повече от десетгодишен

опит в асемблирането на типово изпитани табла, про-

извеждани от АВВ от серия ArTu. Изпълнили сме редица

обекти с тази система, която отговаря на високите

изисквания за надеждност на нашите клиенти. Типово

изпитаните и частично изпитаните табла намират

приложение в отговорните обекти, които имат високи

изисквания към сигурността на електрозахранването.

При тях загубата на електрозахранване може да дове-

де до големи загуби, многократно превишаващи разли-

ката в по-високата цена на типово изпитаните табла.

разнообразни решения, подходящи за различни видове при-

ложения като кутии за общо приложение Multibox и

Multibox Xtra от полистирен и поликарбонат с размери

от 65х65 mm до 600х400 mm, IP 66/67, IK 07/08 и модулни

кутии APO от стъклoнапълнен полиестер с размери от

186х151х175 mm до 603х603х175 mm, IP 67, IK10. Сред

предлаганите продукти са и универсални табла от

стъклонапълнен полиестер ARIA - гама от 7 размера

табла с плътна или прозрачна врата с габарити от

300х200mm до 1000х800mm, IP66, IK10, универсални мо-

дулни табла от стъклонапълнен полиестер Polysafe - гама

от 14 размера табла с еднаква дълбочина - 320 mm,

разпределителни касети от стъклонапълнен полиестер

EH1, EH2, EH3, EH4, EH6. Компанията предлага и голямо

разнообразие аксесоари за всички видове табла и кутии.

GE предлагат и системи модулни разпределителни

табла с одобрение съгласно новия стандарт за комплек-

тни комутационни уредби IEC EN 61439-2- Quixtra 630 за

номинален ток до 630 А и Quixtra 4000 до 4000 А.

Фирма Jean Mueller - Германия разполага с богата гама

разпределителни касети от стъклонапълнен полиестер
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Също е важно да се отбележи и сигурността на обслуж-

ващия и оперативен персонал, което е едно от водещи-

те изисквания при избора на оборудване и табла от

такива клиенти.

Ден Електрик ЕООД е сертифицирана от АВВ Бълга-

рия за асемблирането на тази система, защото е необ-

ходимо това да се извърши съгласно изискванията и

технологията, посочена от АВВ, в противен случай

параметрите не могат да бъдат гарантирани. От

миналата година АВВ замени системата ArTu с нова –

System pro E Power, която отговаря на всички съвремен-

ни изисквания и има редица нововъведения, подобрява-

щи гъвкавостта й. E Power на АВВ е сертифицирана по

стандарт IEC 61439-1-2, минала е успешно изпитания за

устойчивост на вибрации съгласно изискванията на

стандарт IEC 60068-2-57, както и за сеизмична устой-

чивост съгласно стандарт IEE 693. Системата за елек-

троразпределение е за номинален ток до 6300 А, номи-

нално напрежение до 1000VAC и 1500VDC, устойчивост

на к.с. 120 kA, на пиков ток на к.с. 264 kА, като позволява

форми на вътрешно разделяне от форма 1 до 4b и сте-

пен на защита от IP30 до IP65. Системата се състои

от стандартизирани монтажни комплекти, позволява-

щи монтирането на апаратура, произвеждана от АВВ,

като по този начин се постигат оптимални характери-

стики на системата. В нея могат да бъдат монтирани

и последното поколение въздушни прекъсвачи на АВВ,

уникални по своите параметри, функции и характерис-

тики. В нея могат да бъдат монтирани също така и

разединители със стопяеми предпазители от серия

SlimLine на АВВ, каквито са изискванията за редица

проекти, реализирани най-вече в Германия.

Младен Расташки,

управител на ДЕН Електрик

Предлагаме на клиентите модулна

система за изграждане на

електромерни табла
Известно е, че съгласно Закона за енергетиката,

електромерните табла трябва да се намират на грани-

цата на собствеността, за да е възможно инкасатори-

те и инспекторите от електроразпределителните

дружества да имат постоянен свободен достъп до тях.

В същото време, желателно е таблата да са изработе-

ни и разположени така, че да се вписват в общия силу-

ет на жилищната сграда, без да го загрозяват.

За да отговори на тези критерии, ИНТЕРКОМПЛЕКС

ООД – гр. Пловдив разработи т. нар. модулна система

за изграждане на електромерни табла, с която по-голя-

мата част от изискванията могат да бъдат удовлет-

ворени. Редът на работа е прост, но ефективен: кли-

ентът предоставя еднолинейна схема на таблото, одоб-

рена от съответното електроразпределително друже-

ство, размери на мястото за монтаж, както и инфор-

мация за разположението на входящите и изходящи

проводници. В отделни случаи клиентът може да предо-

стави и спецификация на комутационната апаратура,

която желае да бъда вложена в изделието. Специалис-

тите в ИНТЕРКОМПЛЕКС правят компановката, черте-

жите се съгласуват с клиента, следва договаряне и

производство. Тъй като фирмата изработва по догово-

ри „стандартни“ табла и за трите електроразпредели-

телни дружества в страната, модулните такива се

изработват в пълно съответствие със специфичните

технически изисквания на всяко едно от тях. Това е

предпоставка за безпроблемното приемане на таблата

при подписване на съответния акт от инвеститора.

Материалът, от който са изработени таблата, е

стъклонапълнен полиестер (SMC). По желание на клиен-
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та таблата могат да бъдат изпълнени в цвят по жела-

ние, различен от стандартния RAL 7035. В случая не

става дума за боядисване на готово табло, а оцветя-

ване на панелите още на фазата на производството им,

което значително повишава качеството на покритие-

то и съответно неговата трайност. Таблата могат да

бъдат изработвани в комплект и с разпределителна

касета.

Явор Серафимов, ръководител регионален офис –

София, ИНТЕРКОМПЛЕКС

Серията метални

разпределителни табла MF се

предлагат с широка гама

аксесоари
Новата серия метални разпределителни табла MFS/

MFF на НОАРК Електрик са предназначени за различ-

ни сградни и индустриални приложения. Техният плосък

дизайн и техническо решение позволяват лесен мон-

таж на стената или на много тънки стени, включи-

телно и на гипсокартон - монтажната дълбочина на

таблата е по-малка от 147 мм. Произведените в Чехия

табла се предлагат във варианти за открит и вгра-

ден монтаж с 24 и 33 модула на ред (2 до 6 реда).

Свалящата се, регулируема рамка на вратата позво-
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лява да се избегнат възможни повреди по време на

монтажа и особено да компенсира неравностите на

стената, включително и с леко завъртане. Освен с

бяла врата, също се предлагат варианти с остъклен

преден капак. Посоката на отваряне на вратата може

да бъде лесно сменена благодарение на системата от

панти.

Таблата са с направени отвори за проводниците и

кабелните уплътнители. По този начин окабеляването

преди свързване може да бъде направено много бързо.

Всичките табла са снабдени със сваляща се монтажна

рамка с DIN шини. Цялата инсталационна част е покри-

та с метални предни плочи.

Важна част от таблата MF е широката гама от

аксесоари. Предлагат се монтажни плочи, разделите-

ли, предни капаци, кабелни уплътнители, кабелни фик-

сиращи шини, ключалки и други. Тествани са в съот-

ветствие със стандарт EN 62208, а степента им на

защита е IP40.

Освен металните разпределителни табла НОАРК

предлага и много високо качество пластмасови апарта-

ментни табла, разпределителни табла с метална вра-

та и предварително окомплектовани DC табла за PV

покривни приложения до 5 kW.

Друго предимство на таблата е, че се предлагат с

5-годишна гаранция.

Ралица Огнянова,

управител на НОАРК Електрик Юръп ООД

Важно преимущество на шкаф-

системите на Rittal, серия TS8, e в

простота на решенията и 3D логиката
Шестнайсетократно сгънатият профил на заварена-

та носеща рамка на шкафа осигурява две нива на мон-

таж за всяка страна и товароносимост до 1400 кг.

Тристепенната обработка на повърхността, която

включва: нанокерамична обработка на повърхността;

електрофорезно грундиране с потапяне; прахово боядис-

ване, осигурява перфектната защита на материала от

корозия и други въздействия.

Изключително голямата гама от аксесоари към шка-

фа позволя на клиента да получи своето индивидуално

решение, като използва и трите измерения на шкафа по

широчина, височина и дълбочина за максимално насища-

не с апаратура. Достатъчен е 1 човек и 1 инструмент

за бързо и лесно сглобяване на шкафа с неговите аксе-

соари.

Шкафовете серия TS8 на Rittal намират приложение

както в индустрията, така и в IT сферата. Възможни са

разновидности от листова ламарина или неръждаема

стомана. Степента на защита на системите срещу

проникване на прах и влага стига до IP 66 & NEMA 4/4x.

Серия TS8 покрива всички водещи международни стан-

дарти, включително и най-новите стандарти: IEC 61439-

1 (2011), IEC 61439-2 (2011), EN 61439-1 (2011), EN 61439-

2 (2011), DIN EN 61439-1 (2012), DIN EN 61439-2 (2012).
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Сред останалите предимства, които предоставяме,

е максималното улесняване на проектантската рабо-

та благодарение на софтуери EPLAN, RiCad 3D, както и

достъпните на сайта чертежи в CAD формат с пълно

техническо описание на продуктите.

Фирма Ритал гарантира на своите клиенти бързата

доставка от склад на най-използваните в България про-

дукти.

инж. Александър Касчиев, търговски директор,

Ритал България

Комплексното портфолио от

електроразпределителни табла ниско

напрежение на Siemens предлага редица

значими преимущества
Електрическите инсталации в сгради, инфраструк-

турни обекти или промишлени предприятия са толкова

икономически ефективни и функционални, колкото са

технологиите, на които са базирани. С над 160 години

всеобхватен опит и ноу-хау Siemens вече е доказано силен

и надежден партньор в разработката на табла. Благо-

дарение на своята експертиза и международно позици-

ониране компанията предлага в световен мащаб инова-

тивни продукти и системи за безопасно и интелигент-

но разпределение на електрическата енергия, оборудвани

съгласно специфичните изисквания на клиента. Комплек-

сното портфолио от електроразпределителни табла

ниско напрежение на Siemens предлага конкретни и зна-

чими преимущества - лесно планиране и избягване на

грешки чрез използването на надеждни софтуерни при-

ложения за конфигуриране като Simaris, по-кратко вре-

ме за монтаж, както и логистични предимства благо-

дарение на оптимизираната складова база и близостта

до клиента - например чрез франчайзинг с локален

SIVACON технологичен партньор за изпълнението на

SIVACON S8 типово тествани табла от най-висок клас.

Продуктовата фамилия ALPHA предлага решения с

разпределителни табла за токове до 1250 A, разпреде-

лителна система от пластмасови компоненти ALPHA

8HP, както и пълна гама клеми и клемореди ALPHA FIX.

Серията ALPHA разпределителни табла се основава на

стандартизирана платформа с широк спектър на моде-

ли от 160 А до 1250 А за вграден и открит монтаж.

Нейният модулен дизайн предлага голямо разнообразие

от опции за насищане с преасемблирани комплекти за

вграждане на апаратура, подходящи за всички размери

разпределителни табла. Оборудването може да бъде

индивидуално съобразено с всички изисквания на клиен-

та в зависимост от конкретния проект. Предимства-

та са ясни - перфектен, визуално хармоничен външен вид

и много лесен монтаж благодарение на специално раз-

работена, стандартна инсталационна концепция. Струк-

турата на платформата създава значителен потенци-

ал за икономии, особено в поддържането на складови

наличности чрез използването на унифицирани модули.

ALPHA 8HP разпределителна система от пластмасо-

ви компоненти е ефективно решение в сектора на таб-

лата ниско напрежение, където се налагат високи стан-

дарти за надеждност, химична и механична устойчивост,

като устойчивост на корозия, UV лъчение и вредни ве-

щества. Тя безпроблемно може да бъде интегрирана в

разпределителните табла ALPHA и да побере голям брой

вградени устройства, като по този начин гъвкаво да се

адаптира към клиентските изисквания и да осигури ви-

соко качество, безопасност и стабилност.

Гамата от разпределителни табла SIKUS 1600 е пер-

фектно допълнение за токове до 1600 А. Компактната

система се основава на напълно модулна конструкция и

предлага стандартизирани шкафове за приложения в

закрити помещения за вграден и свободно стоящ открит

монтаж. Благодарение на компактния си дизайн SIKUS
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1600 е изключително добро ценово-оптимизирано реше-

ние, напълно подходящо като основа за изграждане на

електроразпределителни системи ниско напрежение в

промишлени, административни, търговски и обществени

сгради като училища, болници, молове, др.

Използването на типово изпитани комутационни

табла ниско напрежение вече е стандартно изискване

в световен мащаб. Решението на Siemens в тази област

представлява фамилия от продукти - SIVACON S8 и S4.

Високотехнологичните типово изпитани комутационни

табла НН SIVACON на Siemens намират приложение в

множество индустриални и инфраструктурни обекти, в

това число търговски центрове и обществени сгради,

автомобилна и хранително-вкусова индустрия, металур-

гия, химическа промишленост и др.

Съгласно стратегията на концерна за развитие в този

пазарен сегмент продуктите SIVACON S8 се произвеж-

дат в дадена страна на базата на споразумение за фран-

чайзинг с местен SIVACON технологичен партньор. За

България такъв официален партньор е фирма ЕЛИА АД,

производствената база на която е в град Добрич. SIVACON

S8, наследник на SIVACON 8PT, е оптимално решение за

мотор контрол център (MCC) с щепселен „plug-in“ дизайн,

изваждаеми или фиксирани модули, секции за компенсация

на реактивна енергия с различно разположение на шинна-

та система. Всяко табло отговаря на следните между-

народни стандарти: IEC 60439-1, EN 60439-1, DIN EN 50274

и IEC 61641, степен на защита до IP55 съгласно IEC 60529

и EN 60529, форма на вътрешно разделение до 4, съгласно

IEC 60439-1, EN 60439-1, секция 7.7.

Серията SIVACON S4, наследник на SIKUS Universal, е

ценово оптимизирана версия, чиито компоненти се из-

бират и поръчват стандартно от каталог и доставят

на части.

Многообразието от възможности за комбиниране на

различните модули е в състояние да удовлетвори всяко

техническо задание. Високото качество на всички възли

и апарати на Siemens гарантира дълга и сигурна експло-

атация на всяко табло в тежки режими и условия, както

и максимална защита на персонала благодарение на ус-

тойчивостта срещу ел. дъга в случай на повреда в сис-

темата. Типово изпитаните комутационни табла НН

SIVACON на Siemens осигуряват висока производителност

посредством възможността за бързото откриване на

повреди в системата и генерираните автоматични алар-

ми. Благодарение на оптималните възможности за кому-

тация на автоматичните въздушни прекъсвачи с фикси-

ран и изваждаем дизайн 3WL, на прекъсвачите с лят кор-

пус с фиксиран и щепселен „plug-in“ дизайн 3VL, на разе-

динителите със стопяеми предпазители типове 3К и 3NJ,

обединени в семейството SENTRON, се постига висока

надеждност и сигурност. Параметризацията и монито-

рингът се осъществяват лесно чрез използването на

специализирани софтуерни пакети. Чрез интерфейсите

PROFIBUS DP, MODBUS или Ethernet/Intranet/Internet се

осъществяват комуникация и обмен на данни със систе-

ми за автоматизация от по-високо ниво. Всеки SIVACON

се проектира и произвежда с възможност за евентуално

бъдещо преконфигуриране на схемата според потребно-

стите и развитието на производствените мощности на

клиента. Модулността на продуктите от гамата

SENTRON и пълната гама аксесоари улесняват бъдещи

ретрофити на компонентите.

Инж. Виктор Митрев, мениджър Продажби, Siemens

България, направления Дигитализирано производство

& Процесни индустрии и Задвижвания

Металните индустриални кутии Spacial

SBM се характеризират с лекота,

ергономичност и гъвкавост
Новата гама индустриални метални кутии от Шнай-

дер Електрик - Spacial SBM, предоставя първокласна

степен на защита дори и в най-предизвикателните

приложения на индустрията. Тя включва широк избор

между висококачествени стоманени индустриални ку-

тии - 45 различни размерa с остъклена и неостъклена

врата и с входна плоча за окабеляване. Улеснен е мон-

тажът чрез директно фиксиране на задната част или

опция за стенен монтаж с планки. Металните табла са

защитени отвън и отвътре с епоксидна полиестерна

боя в RAL 7035 сив. Цялата гама е тествана и серти-

фицирана за степени на защита от твърди тела и

течности IP 66 и IP55 и степен на защита срещу външни

механични удари IK 10. Възможни са две версии на дълбо-

чината  – 80 мм и 120 мм, със или без предварително

разпробити кабелни входове FL 21.

Новите кутии Spacial SBM са лесни за използване и

инсталиране благодарение на съвместимостта с мно-

жеството съществуващи кутии на Шнайдер Електрик

и техните аксесоари. Здравата конструкция осигурява

висока защита и на най-чувствителната електроника.

Гамата е идеална за използване в широк спектър от

приложения в индустриалния и строителния сектор. Тя

предлага най-добрата ефективност в своя клас и е

резултат от далновидния дизайн и прецизно следене на

качеството на производството. Всички наши клиенти

и партньори ще могат да се възползват от предимства-

та на тези продукти след средата на април, когато ще

бъдат достъпни на българския пазар.

Мария Игнатова, продуктов мениджър Апаратура

ниско напрежение, Шнайдер Електрик България
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     азарът на електрическа

енергия в България следва да бъде

либерализиран и постепенно интег-

риран с тези в другите страни член-

ки на ЕС. Такова е изискването

според третия либерализационен

енергиен пакет на ЕС и българско-

то законодателство. Либерализаци-

ята се извършва на два пазарни

сегмента – по свободно договорени

цени и по регулирани цени. Елект-

роенергийният пазар в България е

изграден от пазара на електричес-

ка енергия чрез двустранни догово-

ри, борсовия пазар на електрическа

енергия, пазара на балансираща

енергия, пазара на резерв и допъл-

нителни услуги и пазара за предос-

тавяне на междусистемна пренос-

на способност (капацитет).

Правилата за търговия с елект-

рическа енергия, разработени от

КЕВР, регламентират структурата

и условията за участие в пазара на

електрическа енергия; правилата за

сключване на сделки за електричес-

ка енергия чрез двустранни догово-

ри по регулирани и свободно догово-

рени цени; правилата за регистри-

ране на координатори на балансира-

щи групи, доставчици на допълни-

телни услуги и доставчици на балан-

сираща енергия; процедурите за ре-

гистриране на почасови графици и

извършване на сетълмент между

търговските участници и независи-

Правила за
търговия с
електроенергия

мия преносен оператор. С тях се

определят още изискванията за пре-

даването на данни за измерени ко-

личества електрическа енергия към

независимия преносен оператор и

координатори на балансиращи гру-

пи; изискванията за обмен на данни

между търговските участници; пра-

вилата за организация на пазара на

балансираща енергия и на пазара на

резерв и допълнителни услуги; пра-

вилата за сетълмент, принципите

на балансиране и методиката за

определяне на цените на балансира-

щата енергия; правилата за снаб-

дяване от крайни снабдители; про-

цедурата за промяна на доставчи-

ка на електрическа енергия и на ко-

ординатора на балансираща група,

както и мониторингът на пазара на

електрическа енергия. С последни-

те изменения на Правилата от 2015

г. се уреждат и сделките на борсо-

вия пазар на електрическа енергия

и пазарът за предоставяне на меж-

дусистемна преносна способност.

По смисъла на Правилата търгов-

ски участници са производителите

на електрическа енергия, търговци-

те на електрическа енергия, крайни-

те клиенти, общественият достав-

чик на електрическа енергия, край-

ните снабдители на електрическа

енергия, независимият преносен опе-

ратор, операторът на борсовия па-

зар, операторите на електроразпре-

делителните мрежи, доставчиците

от последна инстанция и разпреде-

лителното предприятие на тягова

електрическа енергия.

Пазар на електроенергия
чрез двустранни
договори

С Правилата за търговия с елек-

трическа енергия са определени ви-

довете договори на електроенер-

гийния пазар, техните страни и

предмет. Договорите могат да

бъдат за достъп до електропренос-

ната мрежа и предоставяне на си-

стемни услуги; за пренос на елект-

рическа енергия през електропре-

носната мрежа или през електро-

разпределителната мрежа; за про-

дажба на електрическа енергия; за

предоставяне на студен резерв и

допълнителни услуги; за участие на

балансиращия пазар с доставчик на

балансираща енергия; за балансира-

не с координатор на балансираща

група; за участие в балансираща

група; за комбинирани услуги; за

участие на борсовия пазар на елек-

трическа енергия; договор с мар-

кет-мейкър, осигуряващ ликвидност

на борсовия пазар на електрическа

енергия; рамков договор. Последни-

те промени на Правилата включват

и договор за уреждане на обмена на

електрическа енергия във връзка с

участието на производители на

електрическа енергия от възобно-

вяеми източници в комбинирана

балансираща група. Договорите за

продажба на електрическа енергия

П

Правила за
търговия с
електроенергия
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се сключват по регулирани цени,

свободно договорени цени, по цени

по одобрена от КЕВР методика и

съгласно дългосрочни договори за

изкупуване на енергия и разполага-

емост.

Някои от договорите между неза-

висимия преносен оператор и произ-

водители, присъединени към елект-

ропреносната мрежа, могат да

бъдат обединени – тези за достъп и

пренос през електропреносната

мрежа и предоставяне на системни

услуги, за предоставяне на студен

резерв, за предоставяне на допълни-

телни услуги и за участие на балан-

сиращия пазар с доставчик на балан-

сираща енергия. Всички мрежови

услуги за съответния ценови пери-

од се заплащат от битовите и не-

битовите крайни клиенти на крайни-

те снабдители. Клиентите и произ-

водителите заплащат мрежовите

услуги върху фактурираните количе-

ства активна електрическа енергия

в съответствие със средствата за

търговско измерване и/или предос-

тавена мощност в местата на из-

мерване, определени в съответ-

ствие с Правилата за измерване на

количеството електрическа енергия

и договорите по утвърдените от

КЕВР цени. Когато производители,

които захранват собствени обекти

по мрежи, които не са собственост

на преносното и разпределителното

предприятие, то те не дължат цена

за пренос през съответната мрежа.

Борсов пазар на
електрическа енергия

Съгласно Правилата търговските

участници, които сключват сделки

по свободно договорени цени, имат

право да участват на борсовия па-

зар на електрическа енергия, орга-

низиран в рамките на пазарната зона

на България от оператора на борсо-

вия пазар, или да участват на бор-

сов пазар на електрическа енергия,

организиран от друг пазарен опера-

тор в региона или съвместно от

двама или повече оператори, при

условията, посочени в правилата за

работа на организиран борсов пазар

на електрическа енергия. Допълни-

телна възможност за покупка и про-

дажба на електрическа енергия от

участниците, регистрирани на бор-

совия пазар на електрическа енергия

в страната, може да бъде реализи-

рана на принципа на конкурентно

пазарно равновесие. Целите на бор-

совия пазар на електрическа енергия

включват създаване на условия за

формиране и функциониране на пазар

на електрическа енергия в конкурен-

тна, прозрачна и недискриминацион-

на среда; предотвратяване на въз-

можности за проява на пазарна сила;

определяне на равновесни и референ-

тни цени на електрическата енер-

гия съгласно търсенето и предлага-

нето, които да бъдат база за други

сделки на пазара на едро; оптимал-

но използване на ограничените пре-

носни способности на междусистем-

ните електропроводи със съседните

държави посредством координирано

разпределение и имплицитни търго-

ве на дневна база и в рамките на деня

чрез борсовия пазар. Сделките на

борсовия пазар се сключват за все-

ки отделен интервал на доставка,

като за всеки единичен интервал на

доставка (един час) в рамките на

деня на доставка се сключват отдел-

ни, независими една от друга сделки

за търговия на електрическа енер-

гия, съответстващи на часовите

продукти за борсова търговия. Спо-

ред последното изменение на Прави-

лата, финансовият риск за сключе-

ните сделки на борсовия пазар се

управлява от оператора на борсовия

пазар, който разработва механизъм

за управлението му. Управлението на

финансовия риск изисква участници-

те на борсовия пазар да предоста-

вят гаранционно обезпечение съглас-

но изискванията на оператора на

борсовия пазар.

Чрез формирането на балансира-

щи групи се постигат няколко цели:

n въвеждане на нова организация при

администриране на сделките с

електрическа енергия, реалното

им изпълнение и сетълмент;

n подобряване планирането на

състава на генериращите мощно-

сти и определянето на балансира-

щите източници за поддържане на

баланса на електроенергийната

система;

n разделяне на задълженията по фи-
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зическата доставка на електри-

ческа енергия от финансовите

взаимоотношения при отклонение

на реалното производство/консу-

мация от предварителните про-

гнози, регистрирани графици и

диспечерски инструкции от неза-

висимия преносен оператор.

Те целят и агрегиране на небалан-

сите на търговските участници,

смекчаване на икономическите пос-

ледици от цените на балансиращата

енергия и съсредоточаване на отго-

ворностите по обмен на информация

с независимия преносен оператор при

малък брой участници на пазара. Гру-

пите могат да бъдат стандартни

балансиращи групи, специални балан-

сиращи групи, които се регистрират

от независимия преносен оператор и

към които се прилагат еднакви прин-

ципи за балансиране, комбинирани

балансиращи групи, виртуални

търговски балансиращи групи на об-

ществения доставчик или групи на

оператора на борсовия пазар.

Ред за смяна на
доставчика

Смяната на координатора на ба-

лансираща група обхваща процеду-

рите по: смяна на крайния снабди-

тел с доставчик на либерализирания

пазар или с доставчик от последна

инстанция; смяната на един достав-

чик с друг доставчик на либерали-

зирания пазар в случаите, когато се

променя принадлежността към ба-

лансиращата група; смяната на

доставчик на либерализирания пазар

с доставчик от последна инстанция

в предвидените от Закона за енер-

гетиката случаи. Може да се осъ-

ществят и смяна на доставчик от

последна инстанция с доставчик на

либерализирания пазар или с краен

снабдител, смяна на един координа-

тор на балансираща група с друг ко-

ординатор на балансираща група

или смяна на доставчик на либера-

лизирания пазар с краен снабдител.

Смяната на доставчик се инициира

от крайния клиент или нотариално

упълномощено от него лице. Неза-

висимият преносен оператор адми-

нистрира процеса на смяна на дос-

тавчик за клиенти, присъединени

към електропреносната мрежа, а

съответният оператор на електро-

разпределителна мрежа – за крайни

клиенти, присъединени към електро-

разпределителната мрежа.

Когато доставчикът от регули-

рания пазар се сменя за пръв път с

доставчик на свободния пазар, кли-

ентът има право да получи инфор-

мация за почасовата консумация на

електрическа енергия от собстве-

ниците на средствата за търговс-

ко измерване в 5-дневен срок от

датата на подаване на искането.

Информация може да бъде поискана

за период до 2 години назад преди

датата, на която е отправено ис-

кането, като тя се предоставя без-

платно. В случай че новият достав-

чик ще доставя електрическа енер-

гия при условията на договор за ком-

бинирани услуги, е необходимо същи-

ят да е сключил рамков договор със

съответния мрежови оператор. За

всички обекти, за които се пре-

хвърля отговорността за баланси-

ране от обществения доставчик,

крайния снабдител и/или доставчик

от последна инстанция към друг ко-

ординатор, включително и за обек-

тите на производители от възоб-

новяеми източници и високоефек-

тивно комбинирано производство,

се прилага процедурата за получа-

ване на достъп и последваща реги-

страция.

Стандартизирани
товарови профили

Когато клиентите, заявили жела-

ние за смяна на доставчика на услу-

га от обществен интерес, нямат

инсталирани електромери за поча-

сово отчитане на електрическа

енергия, се използват стандарти-

зирани товарови профили (СТП). Те

се разработват от операторите на

електроразпределителни мрежи,

които отчитат климатичните осо-

бености и спецификата в потреб-

лението на отделните групи обек-

ти на клиенти в зависимост от

това към коя електрическа мрежа

на територията на страната са

присъединени тези обекти. Тези

профили съдържат почасови коефи-

циенти, определени за период от

една календарна година, които мо-

гат да бъдат актуализирани на

годишна база. Почасовите коефици-

енти за всеки профил е възможно да

са различни за различните операто-

ри на електроразпределителни мре-

жи и се определят от съответния

мрежови оператор, към чиято мре-

жа е присъединен обектът на кли-

ента. Операторите са длъжни да

представят профилите в КЕВР и да

ги публикуват на интернет страни-

цата си не по-късно от 1 месец
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преди въвеждането им. Причислява-

нето на конкретен стандартизиран

товаров профил към обект се осъ-

ществява от оператора на разпре-

делителната мрежа по заявен от

клиента тип на профила.

Балансиращ пазар
Пазарът на балансираща енергия

е централизиран и се организира от

независимия преносен оператор чрез

дежурния диспечер на електроенер-

гийната система. В него независими-

ят преносен оператор купува и/или

продава електрическа енергия от/за

търговските участници. Те могат да

бъдат доставчици на балансираща

енергия в националния балансиращ

пазар, и/или от/за регионалния балан-

сиращ пазар. Целта на балансиращия

пазар е да се балансира отклонение-

то от планираните/договорените

графици за производство и потреб-

ление на електрическа енергия. Пред-

ложенията и сделките в него се пра-

вят по отделни диспечирани агрега-

ти/товари. Приетата от КЕВР „Ме-

тодика за определяне на цени на ба-

лансираща енергия“ служи за опреде-

ляне цената на електрическата енер-

гия на националния балансиращ пазар.

На балансиращия пазар се търгу-

ва балансираща енергия, която включ-

ва отдадената енергия вследствие

участие в регулиране (първично и

вторично), зададена чрез турбинни-

те регулатори на агрегатите или

централния регулатор на електрое-

нергийната система, интегрално за

часа. Пазарът включва още баланси-

ране чрез корекция на работната

точка на агрегатите (третичен

резерв), зададена от дежурния диспе-

чер на независимия преносен опера-

тор, балансиране чрез промяна на

състоянието (включване, изключване)

на агрегатите и балансиране чрез

промяна на товара на потребители

по диспечерско разпореждане. За

събирането, проверката и валидира-

нето на предложенията, за пресмята-

нето на необходимите количества

балансираща енергия за деня на дос-

тавка, както и за уреждане на взаим-

ните задължения по сделки, касаещи

балансиращия пазар, отговаря неза-

висимият преносен оператор.

Централизиран пазар на
допълнителни услуги

Достатъчното количество раз-

полагаеми допълнителни услуги за

независимия преносен оператор и

за операторите на разпределител-

ните предприятия се гарантира

чрез търгове и/или двустранни до-

говори. Единствено независимият

преносен оператор закупува балан-

сиращата енергия вследствие от

регулирането/балансирането на

електроенергийната система. Пол-

звателите на мрежата задължи-

телно предоставят разполагаемо-

стта за допълнителни услуги и

студен резерв, като възстановява-

нето на разходите за тях на неза-

висимия преносен оператор се из-

вършва чрез цената за услугата

достъп до електропреносната мре-

жа. Възстановяването на разходи-

те за останалите допълнителни

услуги, включително пълноценното

участие в регулирането на елект-

роенергийната система, се из-

вършва чрез цената на балансира-

щата енергия. Обемът и цената на

тези услуги се уточняват в догово-

рите за достъп и допълнителни ус-

луги между независимия преносен

оператор и ползвателите на мрежа-

та. Когато тези параметри не мо-

гат да се договорят, то страните

по тези договори се обръщат към

КЕВР за служебното им определяне.

Пазар на резерв
Резерв за първично регулиране от

солидарното участие на група агре-

гати се осигурява от независимия

преносен оператор на принципа на

централизирано закупуване с догово-

ри между независимия преносен опе-

ратор и доставчиците на този ре-

зерв. Преносният оператор определя

производителите, чиито агрегати

имат техническа възможност и са

задължени да предоставят необходи-

мия резерв за първично регулиране, в

съответствие с неговите изисква-

ния. Съществуващите производите-

ли, чиито агрегати имат техничес-

ка възможност да предоставят ре-

зерв за вторично регулиране, са задъ-

лжени да предлагат този резерв на

независимия преносен оператор при

договорени цени за разполагаемост

и регулираща енергия. При необходи-

мост от възстановяване на резерви-

те за вторично регулиране независи-

мият преносен оператор закупува ба-

лансираща енергия от третичен ре-

зерв нагоре. Източници на баланси-

раща енергия от третично регулира-

не са диспечируеми обекти на произ-

водители, които не участват в пре-

доставянето на първичен и вторичен

резерв и на крайни клиенти на елек-

трическа енергия.
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     акетът от законодателни

мерки на ЕС за климата и енергети-

ката поставя срок до 2020 г. за по-

стигането на три ключови цели –

редуциране на емисиите парникови

газове до 20% под нивата от 1990

г.; повишаване дяла на консумирана

енергия от възобновяеми източни-

ци до 20% и повишаване на енергий-

ната ефективност с 20%. Директи-

ва 2012/27/ЕС относно енергийната

ефективност осигурява законода-

телната основа за последната цел,

като я определя по отношение енер-

гийни единици и установява обща

рамка на правно обвързващи мерки

за насърчаване на енергийната

ефективност в ЕС. В чл. 8 на Дирек-

тивата са дадени условията и задъ-

лженията на държавите членки от-

носно извършването на енергийни

одити. Директива 2012/27/ЕС все

още не е напълно транспонирана в

българското законодателство, но

Законът за енергийната ефектив-

ност (ЗЕЕ) постановява, че енергий-

ните одити са задължителни за

всички промишлени предприятия с

годишно потребление на енергия над

3000 MWh и за обществени сгради

с разгъната площ над 250 m2.

Срокът на валидност на енергийно-

то обследване на индустриално

предприятие е 5 години.

Енергийният одит се дефинира

като систематично изследване на

енергопотреблението на производ-

ствена площадка, сграда, система

или организация, целящо да устано-

ви енергийните потоци и да иден-

тифицира потенциала за повишава-

не на енергийната ефективност. За

да съответства едно енергийно об-

следване на изискванията на Дирек-

тивата, то следва да отговаря на

някои критерии – да се основава на

актуални данни от измерване на

консумацията на енергия; да

съдържа детайлен преглед на енер-

гийния профил на обследваната

сграда, процес или инсталация; ко-

гато е възможно, да се разглеждат

разходите за енергия от гледна

точка на жизнения цикъл. Одитите

трябва също да са достатъчно

представителни, за да може да се

формира ясна представа за енергий-

ните характеристики и да се набе-

лежат най-значимите възможности

за подобрение.

Международни
стандарти за енергиен
одит

Директива 2012/27/ЕС определя

минималните критерии за извършва-

не на енергиен одит, но тя не пре-

доставя информация за самия процес,

типа на необходимите данни и сте-

пента на подробност. Европейският

стандарт БДС EN 16247-1:2012

„Енергийни одити. Част 1: Общи

изисквания“ специфицира изисквани-

ята, общата методология и докумен-

тите по отношение на енергийни

одити. Прилага се за всички видове

предприятия и организации, всички

видове енергия и използване на енер-

гията, с изключение на отделни ча-

стни жилища. Съгласно стандарта

процесът на извършване на одит се

състои от няколко етапа – сключва-

не на договор, първоначална среща,

събиране на данни, работа на терен,

извършване на анализ, оформяне на

доклад и предаване на резултатите.

От 2014 г. действащи са и стандар-

тите БДС EN 16247-2:2014 „Енергий-

ни одити. Част 2: Сгради“, БДС EN

16247-3:2014 „Енергийни одити. Част

Извършване на
енергиен одит

П

Извършване на
енергиен одит
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3: Процеси“ и БДС EN 16247-4:2014

„Енергийни одити. Част 4: Транс-

порт“. Стандартът БДС EN ISO

50001:2011 „Системи за управление

на енергията. Изисквания с указания

за прилагане“ позволява на органи-

зациите да установят системите и

процесите, необходими, за да се

подобрят енергийните характерис-

тики, включително енергийната

ефективност, използването и по-

треблението на енергията. Прилага-

нето на този стандарт има за цел

да доведе до намаление на емисии-

те на парникови газове и други

свързани въздействия върху околна-

та среда и енергийните разходи чрез

систематично управление на енер-

гията. Вече е разработен и БДС ISO

50002:2015 „Енергийни одити. Изис-

квания с указания за прилагане“, кой-

то дава насоки за извършването на

енергиен одит, включващ подробен

анализ на енергийните характерис-

тики на организации, оборудване,

системи или процеси. Основава се на

измерване и наблюдение на потреб-

лението на енергия и енергийната

ефективност. Енергийните одити се

планират и провеждат като част от

процеса на идентифициране и при-

оритизиране на възможности за

подобряване на енергийните харак-

теристики, намаляване загубите на

енергия и опазване на околната сре-

да. Енергийното обследване може да

се използва самостоятелно или като

част от мониторинга, измерването

и анализа в съответствие с ISO

50001.

Видове енергиен одит
При промишлените предприятия

видът на извършвания енергиен одит

се определя от функцията и големи-

ната на завода, от индустриалния

сектор, от желаната детайлност на

обследването и от желания мащаб

на потенциалните енергоспестява-

щи мерки. Въз основа на тези крите-

рии одитът може да е предварите-

лен или подробен. Предварителният

одит включва опростен анализ на

достъпни данни за енергопотребле-

нието и енергийните характеристи-

ки на предприятието. Този вид енер-

гиен одит не изисква много измер-

вания и събиране на данни и отнема

сравнително малко време. Резулта-

тите са по-общи и дават по-широка

представа за енергийната ефектив-

ност. Икономическата част от ана-

лиза се ограничава до изчисляване на

периода на възвръщаемост, т. е.

необходимото време за възвръщане

на първоначалната капиталова инве-

стиция чрез реализираните енергий-

ни спестявания.

За извършване на подробни (диаг-

ностични) енергийни одити се изис-

кват по-детайлни данни и информа-

ция. Обикновено се провеждат из-

мервания, инвентаризация на данни-

те и оценка на енергийните харак-

теристики на различни системи

(помпи, вентилатори, системи за

сгъстен въздух, отоплителни систе-

ми и др.). Получените резултати от

подробното енергийно обследване са

по-изчерпателни и полезни, тъй като

дават по-ясна представа за енергий-

ните характеристики на предприя-

тието и позволяват даването на по-

специфични препоръки за подобрения.

Икономическият анализ на енергос-

пестяващите мерки включва изчис-

ляване както на периода на

възвръщаемост, така и на

вътрешната норма на възвръщае-

мост, нетната настояща стойност

и разходите през целия жизнен цикъл.

Последователност на
одита

Първият подготвителен етап на

обследването включва дефиниране

на целите и вида на одита, опреде-

ляне на изпълнителите и създаване

на организацията за неговото из-

вършване. Важно е да се определи и

обхватът на одита, т.е. основните

технически средства, системи и

елементи, свързани с потребление-

то на енергия – системите за енер-

гийно управление, за производство,

преобразуване, пренос и разпределе-

ние на енергоносителите, техноло-

гичните процеси и машини, както и
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другите значими консуматори. При определянето на

обхвата е необходимо да се отчетат наличните ресур-

си (персонал, време), границите на одита, нивото на

анализ, очакваните резултати, степента на подробност

и др. Обхватът зависи от целта на одита и може да

бъде зададен от правителството или от ръководство-

то на компанията. Той следва да дефинира и процесите,

които ще се обследват, и степента на подробност на

крайните препоръки. Изборът на одиторски екип е от

съществено значение – обследването може да бъде

изпълнено от вътрешни одитори или от външни консул-

танти. В зависимост от квалификациите си, одитори-

те могат да бъдат акредитирани поотделно за одит на

електрическа енергия и топлинна енергия или за цялос-

тен одит на дадено промишлено предприятие. Предва-

рителният анализ помага на енергийните одитори да по-

лучат цялостна представа за потреблението на енер-

гия в предприятието, неговото функциониране и енер-

гийни загуби.

По време на втория етап се събират представител-

ни данни за енергийните характеристики на инстали-

раните технологични, енергийни съоръжения и сгради-

те, консумацията на енергия и хода на производството

за различни времеви интервали в ретроспективен план

най-малко по месеци за трите предходни години, специ-

фични параметри на енергопотреблението, измерени в

някои важни подобекти. Събирането на данни чрез ин-

вентаризация и измервания е една от основните дейно-

сти при енергийния одит, защото едно качествено

обследване на може да се проведе без достоверни и

точни данни. Някои от необходимите данни обикновено

вече са налични в различни отдели на предприятието, а

за получаването на други е необходимо извършването

на измервания и отчитания. Екипът, изпълняващ одита,

следва да е оборудван с подходящата апаратура за из-

мерване на дебит на течни и газообразни горива, елек-

трически характеристики (напрежение, интензитет,

мощност), температури на твърди и течни повърхнос-

ти, налягания на флуиди в тръбопроводи, пещи или съдо-

ве, емисии на димни газове, относителна влажност и нива

на осветеност. Инвентаризацията на електрическите

товари в едно предприятие позволява да се получи пред-

става за това къде се използва електрическа енергия и

колко и с каква скорост се употребява тя за всяка ка-

тегория товар. Един от начините за приоритизиране на

възможностите за пестене на енергия е в зависимост

от големината на товарите. Инвентаризацията на

потреблението на топлоенергия показва всички енер-

гийни входящи за предприятието потоци, всички изхо-

дящи в околната среда потоци и всички топлинни пото-

ци в границите на производствената площадка. По време

на този етап от енергийния одит следва да се изготви

енергиен баланс. Едно от предимствата му е, че коли-

чеството вложена енергия може да бъде остойностено

и съпоставено с количеството изразходвана енергия.

Енергийните баланси спомагат за формирането на оцен-

ки за ефективността на потреблението на енергия по

обособени сектори и подразделения на предприятието.

Точността на съставените енергийни баланси в голяма

степен оказва влияние при определянето на енергийни-

те характеристики и на резултатите от предлагани-

те енергоспестяващи мерки. Когато енергийните ба-

ланси са съставени с достатъчна степен на прецизност,

данни от тях могат да се използват надеждно за дефи-

ниране на базовите линии при определяне на размера на

енергийните спестявания.

С помощта на събраните данни се определят загуби-

те на енергия и разпределението по видове консумато-
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ри; базовите линии на енергийното

потребление по основните видове

енергоносители; енергийните балан-

си по основните видове енергоноси-

тели; енергийните характеристики

и възможностите за тяхното подо-

бряване. Оценява се нивото на енер-

гийното управление и се идентифи-

цират възможни зони за пестене на

енергия. На база на тези оценки по

обектите на обследването се взе-

мат решения относно осъществимо-

стта и целесъобразността от пред-

приемане на мерки за повишаване на

ефективността.

Третият етап обхваща разра-

ботването на възможните мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност и анализирането на разхо-

дите и ползите от въвеждането им.

Предложените енергоспестяващи

мерки трябва да бъдат оценени,

като се определят количествено

спестяванията от енергийни разхо-

ди, до които те ще доведат. След-

ва всяка предвидена за осъществя-

ване мярка да бъде анализирана фи-

нансово. Изработва се план за реа-

лизация на мерките. В повечето

случаи най-значителен е потенци-

алът за повишаване на енергийна-

та ефективност в самите произ-

водствени системи. Предложените

мерки могат да се отнасят към

различни обекти, зони и системи,

свързани с потреблението на енер-

гия и с възможности за постигане

на икономии. Те включват: въвежда-

не на система за мониторинг и кон-

трол на енергопотреблението; мер-

ки по технологични агрегати и

съоръжения; подмяна на технологич-

но оборудване; мерки по кондензни

стопанства; отстраняване на про-

пуски и топлоизолация; мерки по ге-

нериращи мощности; смяна на го-

ривна база; оползотворяване на

отпадъчна топлина; мерки по елек-

тродвигатели; мерки по трансфор-

матори; мерки по осветителни ин-

сталации; оптимизиране на енерго-

потреблението на сградния фонд;

когенерация; ВЕИ и др.

Последният заключителен етап

на енергийния одит представлява

оформяне на резултатите от из-

вършеното обследване като доклад.

Той трябва да съдържа подробно

описание на промишлената система,

включително схеми на енергоснабдя-

ване, основни технологични процеси,

конструкция на сградните огражде-

ния и др.; анализ и оценка на съще-

ствуващото състояние на системи-

те за производство, пренос, разпре-

деление и потребление на енергия;

базова линия на енергийно потребле-

ние за основните енергоносители;

оценка на специфичните възможно-

сти за намаляване на енергийното

потребление; подробно описание с

технико-икономически анализ на

мерките за повишаване на енергий-

ната ефективност; анализ и оценка

на спестени емисии СО2 за всяка

мярка.

Ползи от енергийния
одит

Освен съответствие с изисквани-

ята на Директива 2012/27/ЕС относ-

но енергийната ефективност, из-

вършването на енергиен одит носи

и много други ползи както за консу-

матори с малко, така и за такива с

голямо потребление на енергия.

Енергийното обследване цели иден-

тифицирането на възможностите за

пестене на енергия, т.е. то предла-

га решения за редуциране на енергий-

ните разходи на дадена организация.

Това води до директно подобряване

на рентабилността и повишаване на

конкурентоспособността. Енергий-

ните одити могат да определят

потенциала за подобрение в бизнес

или производствени процеси и по

този начин да допринесат за подо-

бряване на производителността.

Чрез извършването на енергиен одит

организациите могат да бъдат улес-

нени в изпълнението на задължени-

ята си по отношение на изпускане-

то на емисии и контрола на замър-

сяването, като по този начин се ре-

дуцира въздействието им върху окол-

ната среда. Допълнителна полза от

енергийното обследване е, че то

може да спомогне за повишаване на

удовлетвореността на служители-

те и клиентите на одитираното

предприятие.
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     одноелектрическите центра-

ли използват най-ефективната тех-

нология за производство на енергия

с висока ефективност на преобразу-

ване и бързо възстановяване на енер-

гията, използвана за изграждането

на системата. Въпреки това, в мно-

го области има необходимост от

малки, но значими подобрения в тех-

нологичното развитие. В момента се

работи по идентифициране и прила-

гане на нови технологии, системи и

подходи. За да е по-надеждно и ефек-

тивно развитието в хидроенергети-

ката, се използва и опитът от дру-

ги индустриални сектори. В близки-

те години се очакват подобрения с

ползи по отношение най-вече на

физическите размери на съоръжени-

ята, хидравличната ефективност и

опазването на околната среда.

Подобрения при
турбините

С времето се наблюдава посте-

пенно увеличение на хидравличната

ефективност на водноелектрически-

те турбини, като при модерните

съоръжения тя вече достига 90-95%.

Тези стойности са постижими неза-

висимо от това дали става дума за

нови турбини или модернизиране на

съществуващи турбини. Изчисли-

телната хидродинамика значително

улесни подробното изследване на

характеристиките на флуидните

потоци и оптимизацията при проек-

тиране на работното колело на тур-

бината. Непрекъснатите подобрения

при турбините се налагат от изис-

кванията за: повишаване на номинал-

ната мощност и подобряване на

ефективността; по-голяма гъвка-

вост при експлоатация, съответ-

стваща на нуждите на пазара; увели-

чаване на достъпността и по-ниски

разходи за поддръжка (намаляване на

нуждата от ремонти заради повре-

ди, дължащи се на кавитация и седи-

ментна абразия); подобряване на

екологичните характеристики – по-

вишаване преживяемостта на риб-

ните популации, ефективно оползот-

воряване на малки речни потоци и

поддържане на приемливи стандар-

ти за качество на водите. Някои

иновации целят директно огранича-

ване на въздействието на ВЕЦ върху

околната среда. Аериращите турби-

ни използват ниските напори при

преминаване на водата през турби-

ните за осигуряване на допълните-

лен въздушен поток. Това повишава

концентрацията на разтворен кис-

лород във водните хабитати, нами-

ращи се след централите. За да се

елиминира рискът от разливи на

масло във водата, в турбините се

използват обезмаслени главини и

лагери с водно смазване. Освен опаз-

ване на околната среда, това осигу-

рява по-лесна поддръжка и по-малко

триене в сравнение с главините с

масло.

Движеща сила за иновациите по

отношение на свойствата на мате-

риалите, използвани в хидроенергети-

ката, е необходимостта за: подобря-

ване на устойчивостта на кавитация,

корозия и абразия, удължаване живо-

та на съоръженията и намаляване

честотата на повредите; редуцира-

не теглото на работното колело и

повишаване на ефективността чрез

по-висока якост на материалите;

подобряване на обработваемостта

на материалите. Тези фактори водят

до повишена употреба на вече дока-

зали се и нови материали – покрития

на турбините от неръждаема стома-

на, устойчива на абразия, стъклопаст

и пластмаси с по-високи експлоата-

ционни характеристики.

Хидрокинетични
турбини

В последно време все по-голяма

Иновации в
областта на ВЕЦ
Иновации в
областта на ВЕЦ

В
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популярност придобиват хидрокине-

тичните турбини. За разлика от

конвенционалните водноелектричес-

ки турбини, които използват пада,

създаден посредством язовирна

стена, хидрокинетичните използват

свободното течение на водата.

Вследствие на усилената изследова-

телска дейност и инвестициите в

технологиите за усвояване на енер-

гията на приливите и отливите вече

са изградени сполучливи прототипи.

Повечето от тези подводни съоръ-

жения са турбини с хоризонтален

вал, с фиксиран или променлив ъгъл

на лопатките. Електрогенератори-

те обикновено са с директен или

хидравличен двигателен механизъм.

Иновации в
строителството

Разходите за строителните дей-

ности, свързани с изграждането на

ВЕЦ, могат да достигнат до 70% от

общата стойност на проекта. Това

е причината непрекъснато да се

търсят иновативни методи, техно-

логии и материали за планиране,

проектиране и строителство. Из-

граждането на язовирни стени от

валиран бетон (RCC) с много ниско

съдържание на вода отнема значи-

телно по-малко време и изисква по-

малко разходи за строителство. При

строежа на трапецовидни язовирни

стени с циментиран пясък и чакъл

(CSG) разходите за изграждане мо-

гат да бъдат редуцирани с до около

25%. Друго предимство на тази

технология е, че широката основа на

стената осигурява устойчивост на

земетресения. Скорошните подобре-

ния на технологията за изграждане

на тунели позволяват намаляване на

разходите най-вече за по-малки ВЕЦ.

Подобрения в
управлението

Съоръженията във ВЕЦ се износ-

ват с времето и в един момент се

повреждат трайно заради влошава-

не на термичните, електрическите

или механичните свойства на изола-

ционните материали на бобините и

ерозия и корозия, водещи до умора на

материалите, използвани за компо-

нентите на турбината. Запушване-

то на оборудването, водните пъти-

ща и резервоарите с наноси води до

постепенно намаляване капацитета

на ВЕЦ, докато се стигне до ситу-

ация, в която експлоатационните

разходи превишават приходите. За

поддържане на нормалния технологи-

чен режим се изискват редовна под-

дръжка и подмяна на повредени или

остарели компоненти. Реновиране-

то може да включва модификации за

намаляване на въздействието върху

околната среда, например инстали-

ране на турбини, които да не нана-

сят поражения на рибите, премина-

ващи през тях (т. нар. fish friendly

турбини), или въвеждане на мерки за

справяне в случай на наводнение или

земетресение.

В световен мащаб много от съще-

ствуващите ВЕЦ работят далеч под

номиналния си капацитет. За да се

установят възможностите за по-

стигане на максималната им стой-

ност в дългосрочен план, е необхо-

димо активите да се управляват

подходящо. Управлението на активи

във ВЕЦ цели ефективно поддържа-

не или дори подобряване работните

им характеристики до желаното
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ниво при минимални експлоатацион-

ни разходи по време на целия им

жизнен цикъл. Ако оценката на една

ВЕЦ покаже, че състоянието й е не-

приемливо, то е необходимо да бъдат

предприети най-подходящите дей-

ствия за отстраняване на проблеми-

те. За това има три варианта –

ремонт и поддръжка, модернизация

или преустройство. Когато една

централа достигне възраст от 30-

40 години, е добре да се извърши

проучване за възможна модернизация

на оборудването и компонентите.

Напредъкът в развитието на техно-

логиите позволява да се повиши

ефективността на турбините в

много от съществуващите ВЕЦ. Ако

се установи, че е наличен допълни-

телен дебит и в случай че структу-

рата го позволява, може да се има

предвид и увеличаване капацитета

на ВЕЦ. Няколко фактора определят

нуждата от такива подобрения.

Промените в пазара на електричес-

ка енергия означават, че в много рай-

они е нужно да се оптимизира функ-

ционирането на хидроенергийните

съоръжения. Използването на все

повече енергия от ВЕИ с променли-

ви характеристики завишава изиск-

ванията за енергийното производ-

ство от ВЕЦ, особено от помпено-

акумулиращите водноелектрически

централи (ПАВЕЦ). В много от слу-

чаите модернизацията на стари

централи е по-целесъобразна от из-

граждането на нови такива – разхо-

дите, въздействието върху околна-

та среда, социалните въздействия

и периодът на внедряване са срав-

нително по-малки. Подмяната на

оборудване (работни колела на тур-

бините, бобини на генераторите,

възбудителни системи, турбинни

регулатори, контролни панели и др.)

може да осигури по-висока ефектив-

ност, надеждност и гъвкавост, как-

то и понижение на експлоатацион-

ните разходи. Като цяло, потенци-

алът за подобрения на номиналната

мощност на съществуващи ВЕЦ е

между 10 и 30%. Финансово обосно-

вано е провеждането на модерниза-

ция на водноелектрическите турби-

ни, която ще доведе до повишение на

ефективността с 4-8%.

Повечето от общо 45 000 големи

язовири по света са изградени с цел

контрол на наводнения, съхранение на

вода, напояване на земеделски земи,

рибарство или отдих. Едва около 25%

от тези съоръжения включват и ВЕЦ.

Комбинацията от промените в паза-

ра и техническите иновации биха

оправдали изграждането на хидрое-

нергийни мощности на някои от съще-

ствуващите язовирни стени. ВЕЦ

могат да бъдат изградени и на други

съществуващи водни структури –

баражи, бентове, канали и др. В тези

случаи обаче падът е много малък и

се налага прилагането на подходящи

за малък пад технологии (хидрокине-

тични турбини). Вече съществуват

и възможности за инсталиране на

хидроенергийно оборудване към водо-

снабдителни системи и пречиства-

телни станции за отпадъчни води,

които обикновено имат съществен

хидравличен пад.

Иновации в ПАВЕЦ
При нормални експлоатационни

условия водноелектрическите тур-

бини са оптимизирани да работят

при определена скорост, пад и дебит.

При всяко отклонение в пада и деби-

та, работата с фиксирана скорост

води до намаляване на ефективнос-

тта. Помпените турбини с промен-

ливи скорости работят с широк

диапазон от падове и дебити, което

ги прави много подходящи от иконо-

мическа гледна точка за ПАВЕЦ.

Турбините с променлива скорост се

приспособяват за различни натовар-

вания и осигуряват регулиране на че-

стотата в режим на изпомпване

(турбините с фиксирана скорост,

работещи на обратен ход, осигуря-

ват регулиране на честотата само

в режим на генериране). Тези помпе-

ни турбини продължават да работят

дори и при ниски енергийни нива,

като предоставят стабилно по-

вторно запълване на резервоара,

което спомага за стабилизиране на

мрежата. Износването на тези

съоръжения, уплътненията и лагери-

те е значително редуцирано.

За изключителна експлоатацион-

на гъвкавост се използват триком-

понентни помпени турбини, при ко-

ито отделна помпа и турбина са

монтирани на един вал с електричес-

ка машина, която може да работи или

като генератор, или като мотор.

Турбината може да бъде Францисо-

ва или Пелтонова. Основната разли-

ка между ПАВЕЦ с трикомпонентни

турбини и тези с конвенционални

турбини е, че при първите е възмож-

на едновременната експлоатация на

помпата и турбината. Разполагане-

то на помпата и турбината на един

вал елиминира нуждата от обръща-

не на посоката на ротация при пре-

ход от режим на изпомпване към

режим на генериране и обратно. Тъй

като помпата и турбината могат да

работят едновременно, хидравлични-

ят поток в напорния водопровод е

двупосочен. Има две конфигурации за

разполагане на трите компонента

(турбината, помпата и генератора)

– вертикален вал, на който мотор-

генераторът е разположен между

турбината и помпата, или вертика-

лен вал, на който мотор-генера-

торът е инсталиран над турбината

и помпата. Обикновено на вала над

помпата се монтира съединител,

който служи за предотвратяване на

вентилационни загуби при работа на

турбината. Система от направлява-

щи лопатки осигурява допълнителна

гъвкавост. Когато централата ра-

боти в генериращ режим, направля-

ващите лопатки към помпата са

затворени и съединителят не е за-

действан. Генерирането се контро-

лира от позицията на направляващи-

те лопатки на турбината. Когато

централата работи в изпомпващ

режим, лопатките към турбината са

затворени и съединителят е задей-

стван. Времето за преход от един

режим в друг при ПАВЕЦ с конвенци-

онални турбини е между 1,5 и 5 ми-

нути, докато при ПАВЕЦ с триком-

понентни турбини то е от порядъка

на 0,5 до 1 минута.
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      ожухотръбните топлооб-

менни апарати са широко използва-

ни в химическата промишленост и

особено в рафинерии заради много-

бройните предимства, които

предлагат пред другите видове

топлообменници. Налична е и много

информация за тяхното устройство

и изработване.

Ключово предимство на кожухот-

ръбните топлообменници е, че позво-

ляват топлообмен с кондензиращи

пари или кипяща течност както в

тръбите, така и в корпуса, като

ориентацията може да е хоризонтал-

на или вертикална. Освен това па-

довете на налягането могат да

имат широк обхват, а топлинните

натоварвания да се облекчават ев-

тино. Налице е и значителна гъвка-

вост за материалите, от които се

изграждат тези топлообменници, за

да се намали рискът от корозия и

други подобни притеснения. Кор-

пусът и тръбите могат да бъдат

направени от различни материали, а

разширена топлоотдаваща площ

(перки) може да се използва за подо-

бряване на преноса на топлина. В

допълнение към това, почистването

и ремонтът на тези топлообменни-

ци са сравнително лесни, тъй като

за тази цел оборудването може да

бъде демонтирано.

Кожухотръбните топлообменници

имат два основни компонента – сноп

кръгли тръби и цилиндричен корпус,

в който са монтирани тези тръби.

Другите компоненти на топлообмен-

ника включват: канали (глави),

тръбни решетки, прегради, свързва-

щи пръти, разделители и при необ-

ходимост топлинни фуги.

Тръби
Тръбите на топлообменниците

могат да са безшевни или заварени.

Безшевните тръби се произвеждат

чрез екструдиране, а заварените –

чрез валцоване на лента в цилиндър

и заваряване на шевовете. Заваре-

ните тръби обикновено са по-изгод-

ни. Обикновено диаметрите им са 16

мм, 19 мм и 25 мм. Могат да се из-

ползват и тръби с по-малък диа-

метър, но те са по-трудни за меха-

нично почистване. Понякога се изпол-

зват тръби с по-голям диаметър за

улесняване на почистването или за

постигане на по-нисък спад на наля-

гането.

Нормалната дебелина на стената

на тръбата варира от 2,8 мм до 1,6

мм. Тръби с по-тънки стени се изпол-

зват, когато материалът, от кой-

то са изградени, е относително скъп

– например титан.

Тръбите могат да са оребрени, за

да осигурят по-голяма топлоотдава-

ща площ. Оребрението обикновено е

по външната страна на тръбите, но

може да бъде направено и по вътреш-

ната. Високоточните тръби имат

специална повърхност, която подо-

брява преноса на топлина на една или

и двете страни на тръбата. Влож-

ки като усукани ленти могат да се

инсталират в тръбите, за да се

подобри топлообменът, особено при

работа с вискозни флуиди в условия

на ламинарен поток. В кожухотръб-

ните топлообменници могат да се

използват и усукани тръби, които

могат да осигурят подобрен топло-

обмен за някои приложения.

Тръбни решетки
Тръбните решетки са плочи или

изковки, пробити така, че през от-

ворите им да се вкарат тръби. Тези

тръби са подходящо закрепени към

решетката, така че флуидът при

корпуса на топлообменника да не се

смесва с тази при тръбите. Отво-

рите на тръбната решетка обикно-

вено се пробиват в една от две схе-

ми – триъгълна или квадратна. Раз-

стоянието между центровете на

отвора обикновено е 1,25 пъти

външния диаметър на тръбите. Че-

сто се използват други размери за

намаляване на пада на налягането по

страните на корпуса, както и за кон-

тролиране скоростта на флуида, ко-

гато протича през тръбния сноп.

Триъгълната схема на пробиване се

прилага най-често, тъй като осигу-

рява по-голям топлообмен и компак-

тност. Квадратната схема на про-

биване пък улеснява механичното

почистване на външната страна на

тръбите.

Тръбните решетки обикновено

трябва да са две, освен при U-образ-

ните тръбни снопове. Тръбите се

вкарват в отворите на решетката

и се захващат здраво чрез заварява-

не или чрез механично или хидравлич-

но разширение. „Валцован възел“ е

общият термин за свързването на

тръбите с тръбната решетка чрез

механично разширение. Това свързва-

не най-често се осъществява чрез

ролкови разширители.

Кожухотръбни
топлообменни
апарати

Кожухотръбни
топлообменни
апарати

К
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По-рядко тръбите се разширяват чрез хидравлични

процеси, които повлияват на механичната връзка. Тръби-

те могат и да се заваряват към предната или вътреш-

ната страна на тръбната решетка. Силовото заваря-

ване означава, че механичната якост на съединението

е осигурена основно от самото заваряване, а тръбите

са само леко разширени към тръбната решетка, като

така не съществува и процепът, който иначе би се об-

разувал. Заваряването със запечатване пък значи, че ме-

ханичната якост на съединението е осигурена главно

чрез разширяването на тръбите към заварените за

тръбната решетка за по-добра защита от течове.

Цената на тези заварки обикновено е обоснована от

повишената надеждност, намалени разходи за поддръжка

и по-малко течове в системата. Заварените свръзки са

необходими, когато се използват покрити тръбни ре-

шетки, когато се използват тръби с дебелина на сте-

ната по-малко от 1,6 мм, както и за някои метали, ко-

ито не могат да бъдат адекватно разширени за пости-

гане на приемливо механично свързване (например ти-

тан и Сплав 2205).

Прегради
Преградите изпълняват три функции: подкрепят

тръбата; поддържат разстоянието в тръбата; насоч-

ват потока на флуида през междутръбното простран-

ство по точно определен начин. Сегмент, наречен раз-

рез на преградата, се изрязва, за да позволи на флуида

да тече успоредно на оста на тръбата от една прегра-

да до друга. Оптималните разрези са с височина на

сегмента приблизително 25 процента от диаметъра на

корпуса. Разрези, по-големи или по-малки от оптимал-

ното обикновено водят до лошо разпределение на меж-

дутръбния поток и големи водовъртежи, мъртви зони

зад преградите и падове на налягането, по-високи от

очакваните.

Разстоянието между преградите се нарича прегра-

ден модул. Разрезът на преградите и преградният мо-

дул определят скоростта на напречния поток и следо-

вателно степента на топлообмен и пада на налягане-

то. Техните параметри се избират още в процеса на

проектиране на топлообменника, така че резултатът

да е най-висока скорост на течение и пренос на топли-

на при допустим за системата пад на налягане.

Ориентацията на разреза е важна при хоризонтално

инсталираните топлообменници. Когато по корпуса се

извършва чувствителен топлообмен без фазово пре-

връщане, разрезът трябва да е хоризонтален. Така

флуидът може да се движи нагоре и надолу и се предот-

вратява стратификация на по-топлия флуид в горната

част и по-студения охладител в долната част на топ-

лообменника. При кондензация разрезът е вертикален,

за да позволи на кондензата да се придвижва към изхо-

да, без да е възпрепятстван от насъбрания флуид по пре-

градите. При топлообмен в кипящ слой разрезът може

да е както вертикален, така и хоризонтален в зависи-

мост от необходимата услуга.

Понякога се използват и други видове прегради като:

двойна сегментна, тройна сегментна, спираловидна

преграда, прегради от разтеглена ламарина и преграда

от прътове. Повечето от тези видове са предназначе-

ни да осигурят посока на потока, различна от напречна,

и се използват при необичайни проектни условия. Над-

лъжните прегради понякога се избират за разделяне на

корпуса, така че да се образуват няколко прохода. Тези

видове топлообменници могат да са полезни в приложе-

ния за оползотворяване на топлината.

Свързващи пръти и разделители
Свързващите пръти и разделителите се използват

по две причини: да задържат конструкцията от прегра-
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ди и да поддържат определено раз-

стояние между преградите. Свързва-

щите пръти са закрепени за тръбна-

та решетка в единия край и за пос-

ледната преграда в другия край.

Разделителите пък се поставят

върху свързващите пръти между

всяка преграда, така че свободното

пространство да е според определе-

ното. Минималният брой свързващи

пръти и разделителни елементи

зависи от техния размер и от диа-

метъра на корпуса.

Канали (глави)
Каналите или главите са необхо-

дими на кожухотръбните топлооб-

менници, за да съдържат флуида при

тръбите и да предоставят желания

контур на протичане. Налични са

много видове канали, които се изби-

рат според конкретното приложе-

ние. Повечето канали могат да се

отстраняват, за да предоставят

достъп до тръбите. Най-често пол-

званият тип е т. нар. „похлупак“,

който се използва, когато няма нуж-

да от честа смяна на канала за про-

верки или почистване.

Каналът със свалящ се капак

може да е фланцов или заварен към

тръбната решетка. Фланците обик-

новено не се използват при топло-

обменници с голям диаметър на

корпуса. Свалящият се капак позво-

лява достъп до канала и тръбите за

проверка и почистване, без за тази

цел да се налага свалянето на са-

мите тръби. Такъв капак се избира,

когато има необходимост от чест

достъп до вътрешната част.

Допълнителни разделители са

необходими в канали на топлообмен-

ници с много вътрешни проходи.

Преградните стени насочват флу-

ида в тръбите през множество про-

ходи, като обикновено броят на

тези вътрешни проходи е по-малък

от осем, но в някои случаи те мо-

гат да са и повече от това. Мно-

жеството проходи позволяват мак-

симално увеличаване на обмена на

топлина в тръбите при ограничения

като спад на налягането. Най-чес-

то топлообменниците, които рабо-

тят с флуид между тръбите и кор-

пуса, имат много на брой проходи, а

топлообменниците с волуметрични

дебити на газа между тръбите и

корпуса имат един-единствен такъв

проход.

Обичайни приложения
Кожухотръбните топлообменни-

ци са най-често използваният вид

топлообменник в индустрията. Те

могат да се произвеждат от широ-

ка гама материали - както метали,

така и неметали. Кожухотръбните

топлообменници могат да се проек-

тират за работа при различни нива

на налягането – от пълен вакуум до

6000 psi, както и температури от

-250 °C до 800 °C. Този вид топло-

обменници могат да се използват

почти при всички приложения за

пренос на топлина, тъй като конст-

рукцията им е по-издръжлива от

тази на останалите топлообменни-

ци и може да понесе повече физичес-

ко натоварване и натоварване от

процеси. За сметка на това те

могат да не са най-икономичният

или ефективен избор, особено за

приложения, свързани с регенерира-

не на топлината или за високо вис-

козни флуиди. Кожухотръбните топ-

лообменници се представят по-сла-

бо, когато съществува позитивна

температурна разлика между сту-

ден и горещ флуид на изхода от

топлообменника (temperature cross),

освен ако няколко топлообменника

не се свържат в последователност.

Обичайните приложения включват

кондензатори, подгреватели, про-

цесни нагреватели и охладители.

Замърсяване
Флуидите, които могат да причи-

нят замърсяване, трябва да се

съдържат в тръбите. Почистване-

то на прави тръби е по-лесно от

почистването на корпуса, дори и ако

диаметърът на дупките на тръбна-

та решетка е голям и те са проби-

ти в квадратна схема за по-лесно

почистване. Въпреки това конфигу-

рацията на топлообменника оказва

значително влияние за избора. Изпол-

зването на неподвижна тръбна ре-

шетка задължава използването на

чист флуид от страната на корпу-

са, освен ако очакваното замърсява-

не не се отстранява лесно чрез хи-

мическо почистване, неподвижната

тръбна решетка прави почистване-

то на вътрешната страна на корпу-

са невъзможно. За разлика от това,

U-образните тръби са по-трудни за

почистване от правите. В такъв

случай употребата на типично замъ-

рсяващ флуид от страната на кор-

пуса е по-подходящо, ако са предпри-

ети и мерки за намаляване на замъ-

рсяването като например монтаж на

спираловидни прегради.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2016 43

Технологии за
измерване на
влагосъдържание
в природен газ

газ, нефт, въглища

      пределянето на влагосъдържа-

нието или точката на оросяване на

водата е от решаващо значение при

преработката, смяната на собстве-

ността и транспортирането на при-

роден газ. Високите нива на водна

пара в потока природен газ може да

доведе до редица проблеми, които

включват образуването на хидрати

и създаване на риск от корозия на

машини и съоръжения. Освен това

водните пари в природния газ оказват

влияние върху цялостното качество

на газа. Най-широко прилаганата

технология за обезводняване на при-

роден газ е чрез контактни апарати

с триетилен гликол. Потокът приро-

ден газ се пропуска през контактния

апарат, при което триетилен гли-

колът абсорбира водните пари. Вслед-

ствие на абсорбцията гликолните

аерозоли натежават и се утаяват на

дъното на контактния апарат. Теч-

ният гликол се изпомпва към топло-

обменник, в който водата се изпаря-

ва, което позволява регенерацията на

гликола и връщането му в контакт-

ния апарат. Съществуват и други

методи за обезводняване на природен

газ, като всички изискват влагането

на значителни количества енергия.

Това е предпоставка за превръщане-

то на измерването на влагосъдържа-

ние в природен газ във важно изиск-

ване към производителите, достав-

чиците и крайните потребители в ин-

дустрията.

Има редица методи за определя-

не на концентрацията на водни пари

в природен газ. Доставчиците на

използваните аналитични техноло-

гии непрекъснато работят по разра-

ботване, подобряване и оптимизира-

не на апаратурата, за да осигурят

точни, надеждни и устойчиви реше-

ния на своите клиенти.

Анализаторите за директно из-

мерване на температурата на оро-

сяване са базирани на технологията

на охладеното огледало. Другият

клас измервателни устройства, из-

ползвани за определяне на влагосъ-

държанието на природен газ, мерят

концентрацията на водни пари в

газа. Най-широко прилаганите тех-

нологии в газовата индустрия са

капацитивните сензори, кварцовите

микровезни (Quartz-Crystal-Microbalan-

ce, QCM), лазерно абсорбционната

спектроскопия с регулируеми диод-

ни лазери (Tunable Diode Laser Absorp-

tion Spectroscopy, TDLAS) и електро-

литни сензори.

Хигрометри с охладено
огледало

Методът на охладеното огледа-

О

Технологии за
измерване на
влагосъдържание
в природен газ
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ло се състои в точно измерване на

температурата, при която водата

кондензира върху полирана повърх-

ност (огледало) с контролирана

температура, която е в контакт с

газа. Огледалото се изработва от

устойчив на корозия материал с

добри топлинни характеристики.

Газът непрекъснато се пропуска по

повърхността на огледалото, при

което температурата му постепен-

но пада и се образува кондензат.

Устройствата, работещи на този

принцип, могат да бъдат управлява-

ни ръчно или да са автоматизирани.

Ръчно управляваните измервателни

уреди са много по-евтини, но изиск-

ват честа поддръжка и висококвали-

фицирани техници, които да из-

вършат отчитането. Охлаждането

на огледалото става с външен охла-

дител, който понижава температу-

рата му до желаната точка на оро-

сяване. За да се осигури точност и

повторяемост на резултатите е

необходим стриктен контрол на

охлаждането. Предимство на ръчно

управляваните уреди е, че освен за

точката на оросяване на водата, те

могат да послужат и за отчитане

на точката на оросяване на различ-

ни въглеводороди. Това е възможно,

когато разликата между двете тем-

ператури на оросяване е достатъч-

но голяма и отчитането на едната

не пречи на отчитането на другата.

Друго преимущество е, че тези из-

мервателни инструменти изискват

малко време за настройка, за рабо-

тата им не е необходимо електри-

ческо захранване и са много леки.

Основен недостатък на ръчно управ-

ляваните устройства е, че ако газо-

вият поток съдържа и други компо-

ненти, които могат да кондензират

(гликол, амини и метанол), отчита-

нето на температурата на оросява-

не на водата може да бъде сгреше-

но. Тези измервателни устройства

обикновено не работят непрекъсна-

то и се използват за проверка на вла-

госъдържанието на определено мяс-

то в газопровода или за верификация

на измерените стойности от не-

прекъснато работещите анализато-

ри. При автоматизираните устрой-

ства отчитането става посред-

ством система за електрооптична

детекция, състояща се от диоди и

фототранзистори. Ключово предим-

ство на автоматизираните устрой-

ства в сравнение с ръчно управлява-

ните е, че напълно се елиминира ве-

роятността за грешка при отчита-

не.

Капацитивни сензори
Понятието капацитивен сензор

се отнася до устройствата, изпол-

зващи чувствителен към влага дие-

лектрик (слой от метален оксид,

керамика или полимер), разположен

между два електрода. Най-често се

използват сензори от алуминиев

субстрат, върху който се образува

тънък слой алуминиев оксид. Върху

него се нанася фин слой злато, кой-

то играе ролята на горния електрод

на кондензатора. Златният слой е

достатъчно тънък, за да могат вод-

ните молекули да преминат през него

и да достигнат слоя от алуминиев

оксид. Те променят диелектричната

константа на слоя и по този начин

променят капацитета на сензора.

Налягането на водните пари се сле-

ди като функция на капацитета на

сензора.

Капацитивните сензори са срав-

нително евтини, но имат един съще-

ствен недостатък. Някои компонен-

ти на газовия поток могат да се

отложат върху сензорния елемент

или да го повредят. В такъв случай

се прекъсва контактът между сен-

зора и газа, т. е. показанията на

сензора остават постоянни, незави-

симо от променящото се влагосъдъ-

ржание на газовия поток.

Кварцови микровезни
Кварцовите сензори се използват

за измерване на влагосъдържание от

около 40 години. Сензорите с осци-

латор от кварцов кристал са срав-

нително прости устройства. За

изработване на сензора част от

кристала се покрива с хигроскопичен

материал. Когато сензорът се изло-

жи на съдържащ водни пари газов

поток, хигроскопичният слой адсор-

бира водата от газовата фаза, с

което масата на кварцовия кристал

се увеличава. Това увеличение на

масата води до понижаване на резо-

нансната честота на осцилатора.

Кварцовият сензор се излага на ре-

дуващи се потоци проба от природ-

ния газ и стандартна проба сух газ.

Влагосъдържанието се измерва като

функция на разликата в осцилатор-

ната честота, измерена за двата

потока.

Този тип устройства осигуряват

бързо измерване и висока чувстви-

телност към промените във влагосъ-

държанието. Компоненти на природ-

ния газ, които могат да се отложат

върху сензора, предизвикват незна-

чителна промяна в честотата, т. е.

кварцовите инструменти са устой-

чиви на замърсителите в потока

природен газ. Измерванията се про-

веждат в контролирани условия,

като температурата, налягането и

дебитът се поддържат постоянни.

Заради високата си точност, квар-

цовите микровезни са предпочита-

ни в газовата индустрия.
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Електролитни сензори
Хигрометрите, базирани на елек-

тролитния принцип, са едни от

първите автоматизирани устрой-

ства за измерване на влагосъдържа-

ние в промишлени условия. Те

продължават да се използват и днес

заради сравнително опростения си

начин на действие и високата селек-

тивност по отношение на водните

пари. Аналитичната клетка на тези

инструменти се състои от две спи-

раловидно навити платинови жици,

поставени в стъклена тръба с малък

диаметър. Повърхността на сензо-

ра е покрита с фосфорен пентаоксид,

който служи като хигроскопичен

субстрат за абсорбция и електроли-

за на водните молекули. Измерва се

електролитният поток, необходим

за разлагането на водните молеку-

ли до водород и кислород. Електро-

литните влагоанализатори са дос-

татъчно малки и леки, за да бъдат

преносими. Основен недостатък на

тези сензори е високата грешка при

измерване на влагосъдържание на

газови потоци, съдържащи водород

и кислород. Високите концентрации

на тези газове в пробите природен

газ могат да доведат до формира-

нето на още водни молекули чрез

реакция с кислорода или водорода,

отделящи се при електролизата в

сензора. Друг минус на електролит-

ните сензори е, че присъствието на

вода в течно състояние в пробата

природен газ уврежда покритието

от фосфорен пентаоксид, което

налага смяна на аналитичната клет-

ка.

Абсорбционна
спектроскопия с
регулируеми диодни
лазери

Абсорбционната спектроскопия е

относително прост метод, при кой-

то се измерва количеството абсор-

бирана светлина, пропусната през

газова проба, при специфична дължи-

на на вълната. Принципно, доскоро

спектроскопията не се е прилагала

за измерване на влагосъдържание в

природен газ, защото метанът по-

глъща светлина в същия интервал на

дължина на вълната като водата.

Ако обаче се използва спектрометър

с много висока резолюция, могат да

се наблюдават пикове на водата,

които не се припокриват с пикове на

други газове. Диодните лазери оси-

гуряват светлина с тесен и регули-

руем интервал на дължина на вълна-

та, при който могат да бъдат от-

четени тези пикове. Измерването на

съдържанието на водни пари в при-

роден газ чрез спектроскопия придо-

бива популярност в промишления

сектор, защото устройствата, ра-

ботещи на този принцип използват

безконтактна технология, т.е. про-

бата не влиза в контакт със сензо-

ра. Влагоанализаторите, използващи

абсорбционна спектроскопия с регу-

лируеми диодни лазери, не се увреж-

дат от корозивни газове, реагират

бързо на драстични промени във

влагосъдържанието и не се нуждаят

от калибрация.

Сравнение на
методите

Капацитивните сензори са с най-

широк обхват на измерване – от -110

°C до +60 °C. С най-малък обхват са

автоматизираните устройства,

работещи на принципа на охладено

огледало. Обхватът на измерване на

лазерните спектрометри се опреде-

ля от вида на измервателната им

клетка. Стандартните измервател-

ни клетки имат долна граница на

откриваемост от 5 ppm, докато при

съвременните устройства граница-

та е свалена до под 100 ppb. Горни-

те граници са в интервал от 2000

до 5000 ppm. Кварцовите микровез-

ни имат граници на откриваемост

съответно 0,1-1 ppm и 1000-2000

ppm.

От гледна точка на точността

автоматизираните анализатори с

охладено огледало са най-прецизни –

осигуряват точност от 0,1 до 0,5 °C

при измерване на температурата на

оросяване. Спектрометрите са на

второ място с точност от ±2% при

отчитане.

По отношение на времето на ре-

акция водещи са лазерните спектро-

метри. Технологиите, които изиск-

ват равновесие между влагата в

газовата проба и чувствителната

повърхност на сензора (напр. капа-

цитивните сензори), изостават по

този показател заради полярната

природа на водните молекули и склон-

ността им да прилепват към

повърхности.

Поддръжката също е важен фак-

тор при оценяване на различните

измервателни технологии. Контак-

тните сензори изискват редовна

поддръжка, тъй като тяхната точ-

ност зависи до голяма степен от

чистотата на сензора. Наличието

на корозивни компоненти в потока

природен газ (серни съединения)

също е предпоставка за увеличава-

не честотата на поддръжка. Изиск-

ванията за поддръжка варират от

периодична инспекция/смяна на фил-

трите до необходимост от прека-

либрация на сензорите на всеки 1-2

години. Единствените устройства,

които не се нуждаят от прекалибра-

ция и поддръжка, са лазерните спек-

трометри.
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иновации

     олна Австрия, най-голямата

от деветте провинции в страната,

обяви, че преминава изцяло към чис-

тата енергия и 100% от производ-

ството на енергия за населението

ще се предоставя от възобновяеми

енергийни източници. Постижение-

то на провинцията бе обявено някол-

ко седмици преди конференцията на

ООН в Париж за глобалните клима-

тични промени в края на ноември

2015 г. като лъч надежда на фона на

останалите по-негативни новини,

свързани с околната среда и покач-

ването на нивото на Световния

океан.

Долна Австрия получава почти две

трети (63%) от електроенергията си

от водноелектрически централи, око-

ло една четвърт (26%) от вятърна

енергия, а останалият дял е от био-

маса (9%) и слънчева енергия (2%). С

оползотворяването на чиста енергия

в Долна Австрия са създадени и близо

38 000 зелени работни места, благо-

дарение на сериозните инвестиции в

производството на енергия от възоб-

новяеми източници. Провинцията има

намерение броят на тези позиции да

нарасне до 50 000 до 2030 г. Остана-
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лата част от Австрия също инвести-

ра сериозни количества във възобно-

вяеми енергийни източници – 75% от

електроенергията на страната е от

чиста енергия.

„Направихме значителни инвести-

ции за повишаване на енергийната

ефективност и разрастване на дела

на възобновяеми енергийни източни-

ци. От 2002 г. досега сме инвести-

рали 2,8 млрд. евро в екоелектриче-

ство, от соларни паркове до възоб-

новяеми (хидроелектрически) стан-

ции на река Дунав“, коментира губер-

наторът на Долна Австрия Ервин

Прьол.

Сред страните в Европейския

съюз, Австрия заема челна позиция

по отношение на процент електро-

енергия, произвеждана от възобно-

вяеми източници, а Швеция, Порту-

галия, Латвия и Дания я следват. Тези

страни също така често са отлича-

вани от ЕС заради своите екологич-

ни инициативи и постижения.

Швеция наскоро обяви своето

намерение да се превърне в първата

страна, която изцяло да спре упот-

ребата на изкопаеми горива. Швед-

ското правителство ще отдели

допълнителни 546 млн. долара от

годишния си бюджет за т.г. за възоб-

новяема енергия и проекти, свърза-

ни с изменението на климата. Стра-

ната не е определила точен краен

срок за тази своя цел, но правител-

ството планира столицата Сток-

холм да стане изцяло независима от

изкопаеми горива до 2050 г. В момен-

та Швеция генерира две трети от

електроенергията си от неизкопае-

ми енергийни източници, предимно

водноелектрически и ядрени центра-

ли, и по думите на правителството

си ще се съсредоточи върху увели-

чаването на потенциала на слънче-

вата и вятърната енергия.

През изминалата 2015 г. вятърни-

те паркове в Дания успяват да ге-

нерират 140% от националните

изисквания за електроенергия, без да

работят на пълния си капацитет от

4,8 GW. 80% от излишъка на енергия

е споделен с Германия и Норвегия, а

Швеция получава 20%. Норвегия, от

своя страна, забрани автомобилите

в центъра на столицата си Осло във

връзка с поставената си цел за на-

маляване на въглеродните емисии с

50 на сто.

Д
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иновации

       зследователи от Южнокали-

форнийския университет (USC) в

САЩ разработиха иновативна тех-

нология, чрез която въглеродният ди-

оксид от въздуха директно се пре-

образува в метанол при сравнител-

но ниски температури. Проектът,

ръководен от учените Суря Пракаш

и Джордж Олах от Факултета по ли-

тература, изкуства и науки в универ-

ситета, е част от по-обширна ини-

циатива за стабилизиране на коли-

чеството въглероден диоксид в

атмосферата с помощта на възоб-

новяеми източници на енергия, кои-

то да преобразуват парниковия газ

в безвредния за околната среда ме-

танол. Метанолът е екологично го-

риво за двигатели с вътрешно горе-

не, гориво за горивни клетки и суро-

вина, използвана за производството

на много нефтохимически продукти.

Според Суря Пракаш, който е и

професор по химия и директор на

Изследователския институт по

въглеводородни технологии към

Южнокалифорнийския университет,

въглеродът и неговото управление

ще е от ключово значение в бъдеще.

В рамките на процеса по преобра-

зуване на въглеродния диоксид уче-

ните барботират въздух през воден

разтвор на уротропин и добавят

катализатор, който да ускори захва-

щането на водорода към въглеродния

диоксид под налягане. След това те

нагряват разтвора, като така 79%

от въглеродния диоксид се превръща

в метанол. Пракаш обяснява, че по-

лученото гориво е смесено с вода, но

въпреки това лесно може да се дес-

тилира.

Пракаш и Олах се надяват да усъ-

вършенстват процеса достатъчно,

за да може в бъдеще да се прилага и

на индустриално ниво. Според двама-

та учени понастоящем тази техно-

логия за производство на гориво няма

да може да се конкурира с евтиния

петрол, но ще даде по-добра възмож-

ност за възползване от слънчевата

енергия, когато останалите енер-

гийни ресурси на земята се изчер-

пат.

Въпреки голямото си въздей-

ствие върху околната среда, дей-

ствителната концентрация на CO2

в атмосферата е сравнително мал-

ка – според Националната океаног-

рафска и атмосферна администра-

ция на САЩ, той е приблизително

0,04% от общия обем. За сравнение,

в атмосферата има 23 пъти пове-

че от благородния газ аргон, който

въпреки това също не надвишава 1%

от общия обем.

При предишните опити за разра-

ботване на подобна технология е

провеждан по-бавен, многостепенен

процес в условия на високи темпера-

тури и големи концентрации на CO2,

Преобразуват
въглеродния диоксид от
въздуха в метанол

Преобразуват
въглеродния диоксид от
въздуха в метанол

което означава, че възобновяемите

енергийни източници не биха могли

ефективно да се използват за захран-

ване, каквато всъщност е идеята на

Олах и Пракаш. Затова новата сис-

тема работи при температури от

около 125-165 °С, като така се из-

бягва или свежда до минимум разла-

гането на катализатора, което на-

стъпва при 155 °С. Самият катали-

затор е хомогенен, което позволява

на процеса да се извършва „в един

съд“. В лабораторни условия, учени-

те демонстрират успешно повтаря-

не на целия процес без смяна на ка-

тализатора, като загубата му на

ефективност е минимална.

Всяка година химическата промиш-

леност произвежда повече от 70 млн.

тона метанол, който обикновено по-

късно се превръща в пластмаса. Спо-

ред учените от Южнокалифорнийския

университет новата технология

може значително да помогне да се

намалят финансовите и екологични-

те разходи, свързани с производство-

то на веществото.

И
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