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Abstract. The interest to the investments in a wind energetics increases in the last years. The wind 
energetics is the fastest developing direction in the energetics in global scale. The wind energy is more 
attractive because its prices are lower in comparison of the other technologies for generating energy. The 
right choice of the surge protective devices has the important meaning on building and exploitation of the 
wind generators. The aim of this paper is investigation of the surge protective devices operation when they 
are installation to a wind generator. 

ВЪВЕДЕНИЕ. 
При изграждане и експлоатация на вятърните генератори важно значение 

има правилният избор на защитни устройства за ограничаване на 
пренапрежения, които възникват в електрическата мрежа при атмосферна 
дейност или комутации. 

Целта на настоящия доклад е да се изследва работата на устройствата за 
ограничаване на пренапрежения, при въздействие на атмосферни пренапре
жения в мрежата. Атмосферните пренапрежения са от пряк удар на мълния 
върху корпуса на вятърната турбина или индуктирани при близко попадение на 
мълния. Необходимо е да се установи способността на устройствата да 
ограничават пренапрежения и енергийната им устойчивост при тези 
въздействия. 

Изследванията са направени чрез имитационно моделиране. 
ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА. Имитационният модел на мрежата 

обединява описанията на следните структурни елементи [1]: захранваща 
система 20 kV (S); силов трансформатор 20/0,4 kV c мощност 400 kVA 
(ST 20/0,4); четирижилен кабел тип ПВ (КЕ); устройства за защита от пренапре
жения (SA, POLIM N 24); измервателни напреженови трансформатори (TV), вя
търен генератор с мощност 275 kVA (WG); турбина, задвижвана от вятъра (WT) 
и кондензаторна батерия (PF). Защитните устройства за ниско напрежение (SA) 
са тип SPD-D10/3PN на фирма ELMARK. Параметрите на SA caln=10 
kA; Up=l,2 kV; Imax

=20 kA; Uc=440 V [2]. Монтирани са между фазов и нулев 
проводник на мрежата. Параметрите на защитните устройства POLIM N 24 са 
Uc=24 kV; Up=86,9 kV за токов импулс с фронт 1 |as и амплитуда 10 kA 
и специфична способност за поемане на енергия 5,5 kJ/kV Uc [3]. 

Еднолинейна схема на изследваната мрежа е показана на фиг. 1. 
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За да се установи способността на устройствата да ограничават 
пренапреженията в мрежата е необходимо да се контролират напреженията на 
защитните устройства SA при различните въздействия и напреженията на 
защитните устройства POLIM N на страна 20 kV на силовия трансформатор. 

POLIM N 24 TV 
ST 20/0,4 

КЕ 

R=40H п ++ ^ 

WT 

SA 
WG 

PF 

Фиг. 1. Еднолинейна схема на изследваната мрежа 

Енергийната устойчивост на устройствата се установява чрез 
контролиране на максималния ток за SP и чрез поетата максимална енергия за 
POLIM N. Контролираните параметри се сравняват със съответните каталожни 
данни и се прави оценка за защитните характеристики и енергийната 
устойчивост на защитните устройства. 

За изследване работата на защитните устройства при въздействие на 
индуктирани пренапрежения е моделирана апериодична вълна на индуктирано 
пренапрежение (Uind) с различни амплитудни стойности и размери 1/10 \is. 

Параметрите на тока на мълнията при изследване на действието на SA 
при пряк удар на мълния са амплитуда 80 кА и размери 1/10 \is. При такова 
въздействие възниква висок потенциал на нулевата шина (G), към която са 
свързани корпуса на вятърната турбина, защитните устройства SA и нулевия 
проводник на кабела КЕ. 

Моделът на изследваната мрежа е изграден в програмна среда MATLAB 
SIMULINK (фиг. 2) и дава възможност да се изследват вълнови процеси в 
мрежа ниско напрежение от схемата на свързване на вятърния генератор и 
работата на устройства за защита от пренапрежения в тези мрежи. 

ВАРИАНТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ. Изследвано е 
действието на SA при следните въздействия: 

1) Индуктирана вълна на пренапрежение от атмосферен произход (Umd) B 

единия край на кабела и влияние на дължината на кабела върху 
големината на пренапреженията и работата на устройствата. 

2) Поява на висок потенциал на нулевата шина (G) в мрежа ниско 
напрежение. 
Резултатите от изследването по първия вариант при дължина на кабела 36 

m и амплитуда на индуктираната напреженова вълна 10 kV са показани на 
фиг. 3 и фиг. 4. Вижда се, че защитните устройства SA ограничават пренап
реженията според зададеното им каталожно ниво, а токовете през тях са близки 
до максимално допустимите им (20 кА). Аналогични изследвания са направени 
и за дължина на кабела 50 т , 70 т и 100 т . Токовете и напреженията са 
аналогични по форма на тези от фиг. 3. Устройствата ограничават до 
зададеното им защитно ниво, а токовете през тях намаляват с увеличаване 
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дължината на кабела. Следователно по-дългия кабел осигурява по-ниско 
енергийно натоварване на защитните устройства. Защитните устройства на 
страна 20 kV не заработват при изследваните случаи (фиг. 4). 

Изследвана е работата на защитните устройства на стана ниско 
напрежение при въздействие и на индуктирани пренапрежения с амплитуда 12 
kV, 15 kV, 20 kV и 100 kV за посочените по-горе дължини на кабела. 

|да' 
|n1 Outl 1 I I 1*1 

Out? 1 fp2 
ln20ut3 1 fr-3 

WMe a S U ,e m e n t1 \*<ш в ?"¥ 

PGLIM H 2A 

SP. = = SA1 ! 

k<- » ?"*l* 

If4 
Фиг. 2. Моделна схема на изследваната мрежа 

Определени са пренапреженията, при които съществува опасност от 
разрушаване на защитните устройства, поради превишаване на максимално 
допустимия им ток. Резултатите от изследванията са обобщени в таблица 1. 

Таблица 1 
Опасни пренапрежения за защитните устройства SA в зависимост от дължината на кабела 

Дължина на кабела, m 36 50 70 100 
Опасни пренапрежения за защитните устройства SA, 

kV Над 15 Над 15 Над 20 Над 20 

При въздействие на индуктираните пренапрежения с посочената 
амплитуда е изследвана работата на защитните устройства за средно 
напрежение POLIM N 24. Получените резултати показват, че пренапрежения с 
амплитуда над 20 kV водят до заработване на тези устройства. 

При поява на висок потенциал на нулевата шина на мрежа ниско 
напрежение, контролираните параметри на защитните устройства SP са 
илюстрирани на фиг. 5. Показано е действието им при импулсно напрежение с 
апериодична форма и амплитуда 5 kV. Направени са аналогични изследвания за 
амплитуди 2 kV и 10 kV. При всички изследвани случаи защитните устройства 
не ограничават пренапреженията и има опасност от разрушаване на изолацията 
им под действие на високото напрежение. 

ИЗВОДИ 
1)При въздействие на индуктирана вълна на пренапрежение от 

атмосферен произход в единия край на кабела, защитните устройства за ниско 
напрежение ограничават пренапрежението до каталожната стойност на 
защитното им ниво само при амплитуди до 20 kV при дължини на кабела 70 m 
и 100 m и до 15 kV при по-малки дължини (36 m и 50 т ) . 
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The energy challenge: hydrogen, fuel cells and the HYCHAIN initiative 

1. The energy challenge: alternatives for the future. 

Oil is the base of the world economy, but at the same time is a finite resource which 
consumption is reaching records year after year. This fact, particularly strengthened by the 
development in India and China, is being reflected in the prices. 

There are different estimations on when to place the global Peak Oil, i.e the moment when 
the maximum yearly rate of oil consumption will take place, recognising that it is a finite natural 
resource subject to depletion. Many of these estimations place the oil peak in this century, e.g. U.S. 
Energy Information Administration made serious analysis as a result of which this peak was 
estimated by 2021 – 2067 (depending on different scenarios of yearly average consumption increase 
from 1% to 3%). 

The assumption of this hypothesis, and anyway, the awareness of the fact that oil and natural 
gas are finite and not far from being so scarce that the prices will be dramatically affected if 
consumption maintains the current pattern, drive us to an obvious conclusion: we have to face the 
progressive end of the oil economy and we have to set the ground for the next energy structure. This 
conclusion is also supported by the need to reduce the CO2 emissions, in the light of the effect that 
it is causing in the climate change. And moreover, the smoother that progressive change is driven, 
the less traumatically the society will be affected. 

There are different alternatives to substitute liquid and gas fossil fuels. The renewable energy 
sources are a desirable option to produce electricity and heat. For instance, wind energy is growing 
at a very strong pace but in fact it represents a negligible share of the electricity mix in most 
countries (or at a global level). There are serious expectations on the use of the biomass, but these 
sector is not taking up as planned. Other alternatives (thermal solar, termo-solar, PV, biogas) are 
also increasing their presence in the energy structure, but in this moment it is not realistic to assure 
that renewable energy is going to satisfy the world demand in the next decades. Having said that, it 
is obvious that every effort to promote the use of renewable energy source, combined with strong 
strategies to improve the energy efficiency and improve the energy saving are a must. 

Nuclear energy and coal (whose peak is much further than oil and gas ones) seem to be then 
unavoidable options, at least for the medium term. It is not subject of this paper to evaluate the 
correct equilibrium among energy supply, traditional pollution and CO2 emission related to the use 
of coal, and management of radioactive waste and security related to nuclear energy, but it is also 
obvious that these two alternatives do not fulfil satisfactorily all the current different requirements 
of all the society.

Within this framework, the situation of the transport sector is even more dramatic bearing in 
mind that it is much more dependent on oil. Apart from railway, only biofuel, hydrogen and 
electricity vehicles are alternatives technologically available by now. Biofuel is being subject of 
controversial, mainly focused on the impact on basic food prices and environment, depending on 
the origin and management of the raw biomass and the subsequent processes. Independently of the 
results of these discussions, it is obvious that biofuel will not be a completely satisfactory 
alternative. On the other hand, it can only contribute to delay slightly the oil peak and to feed a 
reduced share of the transport needs. 




