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Annotation 
Wind power plants have various design features and efficiency ranges from 30 to 
42%. In Bulgaria the first attemptsin the field were made in the early 70-tees of the 
last century. At the moment Rexroth of the Bosch Group turns out a range of thigh-
tech solutions. The generator gear unit with power output of 2.0 MW is a planetary 
type and the first gear drive is a helical one for noise reduction purposes. The azimuth 
gear unit rotates the cabin and is also a planetary one. The pitch Gear unit is also 
planetary and provides for the pitch of the rotor blades. Power plants have highly 
automated control systems. Essential care is paid to the reliability of the system to ' 
meet requirements for long term operation. 
Building of winter power plants is related to the wind energy potential of the specific 
site, and to that purpose the wind energy potential map of Bugaria is used. 

Известно е, че както газовете, така н течностге като агрегатни състояния 
носят техническото название "ФЛУИДИ". 
В настоящия доклад се разглеждат най-модерните конструкции и постижения 
на вятърните генератори, като ветродвигатели с алтернатори като вятърни 
електроцентрали. 

УВОД 
Въздушните слоеве н различно нагряти от слънчевата енергия части на 

земното кълбо (части с различна географска ширина), както и възникналата от 
рефракцията на океани и морета слънчева топлина, се получават различни по 
скорост въздушни потоци, наричани "вятър". Ветровата енергия се отличава с 
голяма неравномерност както по посока, така и по интензитет и скорост. 
Характеризира се със следните параметри: 
1. Мигновена скорост в м/сек; 
2. Средна скорост за определен интервал от време, т.е. средно-дневна, средно-

месечна и средно-годишиа; 
3. Повторяемост на вятъра (например, приливи и отливи на океани и морета), 

при които вятърът духа с определена скорост; 
4. Преобладаваща посока на вятъра през денонощието. 
Вятърният потенциал на Република България се лимитира от вятърната карта на 
страната. 
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Институтът по метеорология и хидрология към БАН, на база 119 
метеорологични станции, които регистрират скоростта и посоката на вятъра, за 
период от 30 години е разпределил териториално страната на четири зони. 
Счита се, че в две от зоните съществува сериозен потенциал за производството 
на вятърна електроенергия. Както е видно от фиг.1, това са зоните със скорост 
на вятъра по-висока или равна на 7 м/сек. Общата площ на зоните е 1430 кв.км. 
Цитираните вятърни ресурси съдържат значителни количества енергия. 
Например, енергийният поток за области със скорост на вятъра 6 м/сек е средно 
над 500 в/кв.м. 
1. В Я Т Ъ Р Н И Д В И Г А Т Е Л И (ВЕТРОДВИГАТЕЛИ) 

Според работното двигателно колело и ориентацията на оста в 
пространствената ориентация различаваме следните видове ветродвигатели: 
- Витлови (крилчати) с многосекторни витла - самолетно крило; 
- Въртелеяскови; 
- Роторни (вертикални) тип"Флетнер"; 
- Барбанни хоризонтални; 
- Комбинирани. 

Според К П Д витловите двигатели, като основа на вятърните генератори, 
преобразуват в механична енергия от 30 до 42% от енергията на вятъра, която се 
получава като изходяща електромощност на ветрогенераторите. 

2. В Я Т Ъ Р Н О Ф Л У И Д Н О ПРЕОБРАЗЯВАНЕ Н А В И Т Л О В И Т Е 
В Е Т Р О Д В И Г А Т Е Л И 

Съгласно основните положения на техническата хидравлика в (2), с 
помощта на ламинарните хидравлични напорни потоци, на статичните течения 
на Бернули, уравнението за преобразуването на енергията с възприетите 
означения на (2) следва: 

-V+r + —D-r/l. =hc /1/ 
2 2 ' 

о с f J J ' 
jhnerda = §-v + z + — p]svda + .jh.svda /2/ 
о o ^ - ^ о 

Където ho е напорна височина. 
На основата на математическо моделиране и компютърна логистика, това 
вятърно въздушно течение, като едно ламинарно флуидно течение на вятъра 
съгласно закона за подобие при: 

а а 
]7i(;£vrfn = (kc.-da /3/ 
о . о 

Така че следва 

= 0 ' Ш 

В (4) при определяне на стойности за интервала от "0" до "а" чрез 
компютърната графика при достатъчен брой на абцисови стойности се определя 
вятърно-флуидната мощност на витловите ветродвигатели. 

Бързоходните ветродвигатели започват да преобразуват в механична енергията 
на вятърното течение при минимална скорост на вятъра 4-5 м/сек., а 
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бавноходните - при минимална скорост 3-3,5 м/сек. Номиналната мощност се 
развива при скорост на вятъра от 8 до 11 м/сек. 

До 1970 г. от бившия СССР се внасяха в Републка България следните 
ветрогенератори: ТВ5, ТВ8, УТВ5, Д12, ВД-5 и ВП-3 и ВЕ-2. 
Едва през 1978 год. групата на доц. Пазватов от МЕИ -Варна разработи гама 
ветродвигатели с мощност от 5 до 15 кв ел.мощност на генератора. 
3.СЪВРЕМЕННИ МОДЕРНИ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ (ВяЕЦ) 

Поради епохалното развитие на авиацията и електротехниката от началото до 
средата на 20 век и аеродинамиката на самолетното крило н витлата на 
витловите самолети, както и генераторостроенето, станаха възможни онези 
високи технологии н постижения на фирма БОШ ГРУПА РЕКСРОТ, която ще 
разгледаме и анализираме по реда на градивните елементи и системи. 
3.1. РЕДУКТОР НА ГЕНЕРАТОРА НА ВяЕЦ 
Служи за задаване оборотите на ротора, конто да съответстват на оборотите на 
вятърния генератор. Конструиран е като планетен редуктор с наклонени зъби на 
първата степен. Кутията на редуктора и зъбните предавки с наклонени зъби са 
конструирани с оглед минимално ниво на шума. 

Зъбните предавки и антифрикционните лагери се смазват надеждно съгласно 
фнг.2 от циркулационна смазочна система (принудително смазване). Всички 
основни параметри се управляват от подходяща електронна система за 
измерителните прибори. Тези редуктори се конструират и произвеждат 
съгласно спецификация на клиента и се напасват за конкретен ветрен витлов 
двигател. Понастоящем се произвеждат значителни количества вятърни 
генератори с мощност до 2,0 MB. в процес на конструиране са ВяЕЦ с по-
висока мощност. Подаден е патент за нов вятърен генератор, който ще бъде 30% 
по-лек от съществуващите. Освен това, редукторът може да бъде монтиран 
направо в кабината на ВяЕЦ с оглед облекчване на поддоъжката. 

3.2. АЗИМУТЕН РЕДУКТОР 

„„„»;»>•• —' 
фиг.З 

Предназначен е за завъртане на кабината на в я л д по посоката на вятъра. В 
зависимост от необходимия въртящ момент се прилагат два или повече 
азимутни редуктора, които дейстаат на погон върху мачтата (пилона). Тези 
редуктори са планетарии с оглед постигане компактност и малко тегло. 
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3.3. СТЪПКОВ РЕДУКТОР 

ь 
фиг.4 

Предназначен е за изменение стъпката на роторните витла с оглед максимално 
използване силата на вятъра или завъртане на витлата в нулево положене при 
мнго силен вятър с цел предпазване витлата от повреди. При постоянно въртене 
на редуктора, съвместно с витлата на ветродвигателя, редукторът трябва да 
отговаря на специални особени изисквания по отношение надеждно смазване и 
отсъствие на хлабини. 
Благодарение на компактността на планетарната конструкция, редукторите са 
идеално подходящи за монтиране в ограниченото пространство на главината 
(вж. фиг.2 и фиг.4) на ротора. Всяко витло се управлява от собствен стъпков 
редуктор. 
3.4. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВяЕЦ 
Предвид на това, че обикновено кабината е високо над земята, управлението на 
ротора и генератора е затрушено. В тази връзка се прилага дистанционо 
управление с компютър, което позволява един оператор да следи и управлява 
голям брой вятърни генератори. Примерна схема за такава система е дадена на 

фиг. 5 
3.5. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ 
Обслужването по цял свят е основен момент в деловата политика на БОШ 
ГРУПА РЕКСРОТ. 
Употребата на оригинални резервни части и квалификацията на сервизните 
спецалисти гарантират най-високо ниво на надеждност и сигурност, която бихте 
искали от силовите и командни агрегати на вятърните генертори- ВяЕЦ. 

фиг. 5, 
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Това е належащо, защото както е видно от фиг.6, тази компактна конструкция 
след монтажа се намира на височина 15 до 115 м (ВяЕЦ пректирана от 
Дженерал мотьрс и Дженерал електрик за вр.Мургаш в Стара плнина). 
Качването на пилона с цел обслужване, регулиране и контрол е затруднено. 
Това е 24-часовата експлоатация на един вятърен генератор ВяЕЦ, изискващ 
същият да функционира деннощно, безотказво и без дежурен обслужващ 
персонал. 
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