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Резюме

Посочени са данни за производството на ветроенергия в Европа и
България и плановете за развитието им до 2030 г. В статията е
направен обзор на нормативните документи на различни държави,
регламентиращи изискванията към възобновяемите източници.
Посочени са основните характеристики на ветрогенераторите,
използвани в България. Анализирани са европейските препоръки за
хармонизация на изискванията. Направени са предложения за
български регламентиращ документ (кодекс).

Abstract

In this paper production data of wind power in Europe and Bulgaria and
plans for their development within 2030 are reviewed. The main
characteristics of wind generators used in Bulgaria are listed. A review of the
grid code in different European countries, which regulate the requirements
for renewable sources, is made. European recommendations for
requirements harmonization are analyzed. Suggestions for the Bulgarian
gird code are made.
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I. Въведение

През последните години ветроенергетиката се разви много, като се
усъвършенства технологията на преобразуване на ветровата в
електрическа енергия, повиши се единичната мощност на
ветрогенераторите, проектират се, строят се и работят ветропаркове с
мощност стотици мегавати. За добив на ветроенергия се усвояват се
както районите на сушата, така и на морето. В Европа и света
добиваната електроенергия от ветропарковете достига значителна част
от общото производства на електроенергия. В България
ветроенергетиката също получи значително развитие, планира се и
значително разширяване на ветроенергийните мощности.
Европейският съюз прие план за развити 2020, който в областта на
енергетиката изисква през 2020 г. европейските държави да добиват
35% от енергията от възобновяеми източници.

Заедно с технологичното развитие и внедряването на
ветроенергийните паркове възникват редица проблеми, които изискват
бързо и ефективно решение. Проблемите могат да бъдат разделени на
няколко групи:

• Социално-икономически: кои от възобновяемите източници са
ефективни от гледна точка на капиталовложения, цена на
електроенергия и срокове за изкупуване;

• Технологични: използвани ветрогенератори, методи за
управление, разположение и осигуряване на инфраструктура за
присъединяване и заместващи мощности;

• Регулаторни: закони и нормативни документи, регулиращи
проектирането, строителството, експлоатацията, управлението
на ветроенергийните мощности и енергийния пазар;

• Екологични: регулиране от гледна точка на запазване на
обработваеми площи, природни забележителности, флора и фауна.

В България бяха прието съответните закони, регулиращи развитието
не енергетиката и ветроенергетиката - Закон за енергетиката, Закон за
енергията от възобновяеми източници. Заедно с това в България няма
нормативен документ, регламентиращ присъединяването и работата на
възобновяемите източници към електроенергийната система, известен в
чужбина като Grid Code. В статията е направен кратък обзор на
нормативните документи на други държави, регламентиращи изискванията
към възобновяемите източници. Във II част са посочени данни за
производството на ветроенергия в Европа и България, в III - основните
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ветрогенератори, използвани в България, в IV - обзор на изискванията към
ветропарковете в някои страни, в V - европейски директиви за
хармонизация на изискванията, VI - предложения за изисквания за
български регламентиращ документ (кодекс).

II. Развитие на ветроенергетиката в Европа

Европейският съюз (ЕС) създаде специфично законодателство за
възобновяемите източници на енергия, включително и ветроенергията,
което позволи да се преодолее монополното положение на
традиционните източници, създавайки стимулиращи условия за тях.
Първа стъпка в тази посока бе Бялата книга за възобновяемите
източници (1997) (the European Commission's White Paper on renewable
sources of energy 1997) [1], която постави за цел 40 000 MW ветрова
мощност през 2010 г. Тази цел бе постигната пет години преди това -
2005 г. Част от тази цел бе, да се произведе от възобновяеми
източници 338 TWh за периода 1995 - 2000 г. Последващите директиви
на ЕС позволиха много успешно да се внедри ветроенергетиката в
страните на съюза и съюзът да стане световен лидер в тази област.
Приемането на новата Директива за възобновяемите източници на
енергия през декември 2008 г. ще позволи преодоляването на
миналите бариери и ще потвърди водещото положение на Европа.
Основни положения на директивата са:

1. Привързване на националните цели с индикативната траектория:
2020 г. - 35% от електроенергията от възобновяеми източници, от които
35% ветроенергия;

2. Национален план за действия (НПД): задължава всяка страна на
ЕС да осигури съответните мерки за изпълнение на НПД;

3. Приоритетен достъп до електрическата мрежа: изисква страните на
ЕС да направят съответните стъпки за развитие на преносната и
разпределителната мрежи, интелигентни мрежи, акумулиращи
възможности и електрически системи за бъдещо развитие на
възобновяемата енергетика, както и съответните стъпки за ускоряване
на одобрителните процедури за мрежовата инфраструктура и
координиране на утвърждаването й с административни и планови
процедури.

Приемайки, че надеждността и сигурността на мрежата се
поддържа, страните трябва да са сигурни, че енергийният системен
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В България към края на 2010 г. са въведени ветроенергийни
мощности над 800 MW, а има проекти за още 2400 Щ / , изграждането
на част от които е започнало.

През 2008 г. Европейската асоциация за ветрова енергия (ЕАВЕ) [1]
[European Wind Energy Association (EWEA)] публикува три сценария за
развитие на ветровата енергия до 2030 г. - нисък, реален, висок.
Голямо влияние върху изпълнението на тези сценарии през
следващите 20 години ще окаже развитието на офшорната
ветроенергетика, което засега не е сигурно. Реалният сценарий
предвижда през 2010 г. 180 GW, а през 2030 г. - 300 GW инсталирани
ветроенергийни мощности. При високия сценарий през 2030 г. ще има
350 GW мощност (включително 150 GW офшорна), а при ниския
сценарий 200 GW мощност (включително 40 GW офшорна) - фиг.З.

През 2007 г. инсталираната мощност от 56,5 GW при нормална
ветрова година произведе 119 TWh от електричество, задоволявайки
3,7% от нуждите от електричество на ЕС.

Както се вижда от фиг.4, в 2010 г. по ниския сценарий ще се
произведе 176 TWh, а по високия - 179 TWh, през в 2020 г. ще се
произведе между 361 TWh, a по високия - 556 TWh, a през 2030 г. ще
се произведе между 571 TWh, a по високия - 1104 TWh.

България трябваше да достигне през 2010 г. 11% от консумираната
електроенергия от възобновяеми източници. Съгласно Националната
програма за възобновяеми енергийни източници общата мощност на
ветрогенераторите трябва да достигне 2200 - 3400 MW.

2007

2007 2010 2010 2020 2020 2030

Фиг. З. Три сценария за развитие на мощността на ветрогенераторите в GW
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Фиг, 4. Производство на електроенергия в TWh

III, Ветрогенератори

Датската технология (фиг.5) управлява спирането на турбината
и използва асинхронен генератор. Скоростта на въртене се фиксира
чрез честотата на мрежата, към която се присъединява генераторът.

кондензаторни
батерии

Фиг. 5. Асинхронен ветрогенератор с постоянна скорост

Перата на турбината са фиксирани, т.е. не се регулира ъгъла на
атаката, така при големи скорости на вятъра изходната мощност и
структурните товари са ограничени чрез регулиране на пасивното
спиране. За съжаление, тази концепция въпреки че е евтина, проста и
надеждна има ред отрицателни въздействия върху електрическата
мрежа:

• Липса на управление на мощността, което означава, че не може
да се управлява честотата на системата, което се получава
сравнително лесно при конвенционалните електростанции;

• Ограничено управление на реактивната мощност, което
затруднява управлението на напрежението в мрежата;

• По време на смущения в мрежата (като внезапна авария в
мрежата) ветрогенераторът може да утежни ситуацията.
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Концепцията за управление с фиксирана скорост и регулиране на
ъгъла на атаката на перата на турбината (т.е. възможността за
управление на активната изходна мощност чрез ъгъла на перата)
решава първия от тези проблеми, и ограниченията на концепциите за
управляваните ветротурбини могат да бъдат смекчени с допълнително
обзавеждане на изводите на подстанцията.

преобразувател
па честота

редуктор

СГ с пост.
магнити

Фиг. 6. Синхронен ветрогенератор с преобразовател на пълната мощност

Мощните електронни преобразователи (по сравнение с мощността
на ветрогенераторите) са най-добри при управление на реактивната
мощност. По този начин турбините с променлива скорост и регулиране
на ъгъла на перата, използващи принципа на пълното преобразуване
на енергията, днес позволяват необходимото управление на
ветрогенераторите в зададени граници (фиг.6). Сегашните
ветрогенератори не използват напълно тези възможности, обаче и
изискванията все още не използват пълните възможности.

Схемата на фиг.7 е известна като схема, използваща асинхронен
генератор с двойно захранване (АГДЗ), съответстващ на ветротурбина
с променлива скорост на управление, преобразувател на честота,
преобразуващ част от мощността на генератора, включен в роторната

преобразувател
па честота

Фиг. 7. Асинхронен генератор с двойно захранване
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верига и управление на стъпката на перата. Статорът е директно
свързан с мрежата, докато роторът е свързан чрез преобразувателя на
честота, Преобразувателят управлява честотата на ротора, а оттам -
скоростта на ротора. Тази схема осигурява широк диапазон на
динамично управление на скоростта, зависещ от мощността на
честотния преобразувател.

Обикновено, диапазонът на изменение на скоростта е в рамките на
±30% около синхронната скорост. Освен това преобразувателят
изпълнява и ролята на реактивна компенсация и плавно включване към
мрежата. Преобразувателят обикновено е с мощност 25 - 30% от
пълната мощност на генератора. Това превръща тази схема в
предпочитана от икономическа гледна точка. Главният недостатък на
схемата е необходимостта от контактни пръстени в ротора.

С широкото навлизане на ветроенергетиката и обогатяване на
практиката на системните оператори с поведението на техните
системи, е възможно изискванията да станат по-взискателни. Новите
технически изисквания ще бъдат базирани на:

• Детайлната оценка на изискванията;
• Оптималния път за достигане на търсеното и технически и

икономически.

IV. Обзор на изискванията към ветропарковете в различните страни

Техническите изисквания определят техническите параметри и
задълженията на генериращите паркове и системния оператор и
означават, че:

• Енергийният системен оператор може да бъде уверен, че
системата му е сигурна, независимо от използваните
генератори и технологии;

• Резултатът от проекта - специфични технически договаряния и
проекти, е минимален;

• Производителите на обзавеждане могат да проектират
обзавеждането си, знаейки че изискванията са точно
определени и няма да се изменят без предупреждение или
консултации;

• Проектантите имат голям избор от доставчици на обзавеждане
и могат да избират от аналогични равностойни проекти и
генериращи технологии.
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Подреждането на техническите изисквания в нормативния
документ (grid code) и съпътстващите документи би трябвало да се
систематизират по следния начин:

• Толеранс - диапазон от режими на електрическата система, при
който ветропарковете трябва да продължат да работят;

• Управление на реактивната мощност - често това включва и
управление на напрежението в мрежата;

• Управление на активната мощност;
• Защитни устройства;
• Качество не електроенергията.
Важно е да се отбележи, че често тези изисквания се отнасят за

точката на присъединяване между ветропарка и мрежата. В този
случай изискванията се отнасят за нивото на ветропарка и
ветротурбините могат да се адаптират, да ги поддържат. Често
производителите на ветрогенератори определят характеристиките на
генераторите по-скоро от това на ветропарка. Възможно е също така
някои изисквания да бъдат удовлетворени чрез допълнително
обзавеждане, различно от ветрогенератора.

Толеранс

Ветропарковете трябва да продължат да работят между
минималното и максималното ниво на напрежение. Обикновено това се
определя като показатели на статичен режим, въпреки че не са
известни краткотрайните ограничения (с други думи голям диапазон
може да се приложи за ограничена продължителност). Също така
ветропарковете трябва да продължат да работят между минималната и
максималната граница на честота. Често има диапазон, който се
прилага непрекъснато, и съответно по-нататък по-екстремен
краткотраен диапазон.

В системи с относително големи нива на ветромощности общо
изискване е ветропарковете да продължат да работят по време на
големи системни смущения, по време на които напрежението може да
се провали до много ниски нива за много кратки периоди от време.
Това обикновено се нарича „преминаване през повреда" или
„преминаване през ниско напрежение" (фиг.8) [3]. Изискванията могат
да бъдат сложни и зависими от техническите характеристики на
електрическата система. Приемайки изискванията, може да се
създадат трудности и да струва много. Приемливо е да се използват
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time (s)

USA-Irland-AESO
UK

—— Belgium (small voltage dps)
— New Zealand
— Spain

-Nordel
Sweden(<100MW)

-Hydro-Quebec

Belgium (large voltage dips)
Sweden (>100MW)

-Italy

Фиг. 8. Изисквания за преминаване през ниско напрежение
в различни държави

ветротурбини, които не изпълняват изискванията за преминаване през
повреда, и за да приемем тези изисквания чрез инсталиране на
допълнително обзавеждане, което може да произведе реактивна
мощност на ниво турбина, или на ниво ветропарк.

На фиг.8 са показани изискванията за преминаване през
неизправности на няколко държави. Изискванията зависят от
специфичните характеристики на всяка енергийна система и
използваните защитни устройства, при това те се отличават
значително едни от други. При някои от тях има изискване да работят и
при 0%. Трябва да се отбележи обаче, че тези изисквания обикновено
са при присъединяване на ветропарковете към високоволтни мрежи.
Отчитайки типичните импеданси на повишаващите трансформатори и
свързващите линии, сравнително просто изчисление показва, че
съответните провали на напрежение при ниски напрежения близо до
ветропарковете вероятно да бъде малко над 1 5 % , улеснявайки
съгласуването на изискванията.

Управление на реактивната мощност

Генерирането и консумирането на реактивна мощност от
генераторите позволява, операторът на мрежата да управлява
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Управление на активната мощност
С помощта на турбини с регулиране на стъпката на перата може да

се намали изходната мощност във всеки момент, изменяйки ъгъла на
атаката на перата. Това трябва също така да се направи и при
турбините с регулиране на спирането, чрез изключване на отделните
турбини от ветропарка. Въпреки че това осигурява сравнително грубо
управление, от гледна точка на системния оператор е ефективно и
полезно.

Всички видове управление на активната мощност на
ветрогенераторите изискват намаляване на изходната мощност, което
означава намаляване на доходите. Това е по-малък резултат от
конвенционалните електростанции, където загубените доходи ще
бъдат компенсирани в някаква степен чрез намаляване на цената за
гориво. Затова системният оператор и енергийния регулатор приемат,
че намаляването на мощността на ветропарковете ще бъде използвано
като последно средство.

Най-прост метод е таван, което означава, че на ветропарк (или
група от ветропаркове) е указано да поддържа мощност под
определено ниво. По-сложен вариант на таван е указанието за
поддържане на мощността на фиксирано ниво (делта), под наличната
неограничена мощност от вятъра. Паралелно с тавана ветропаркът
може също така да бъде инструктиран да управлява скоростта на
повишаване на мощността, с други думи - да ограничи размера, до
който може да се увеличи изходната мощност (съответстващ на
увеличената скорост на вятъра или възстановяването на работата на
турбината след престой). Нивото на повишаване се определя за
периоди от една или десет минути. Тези ограничения мрежовият
оператор изисква от другите типове генерация, за да регулира бързо
генерацията. Очевидно, не е възможно ветрогенераторите автоматично
да управляват нивото на отрицателното изменение, ако рязко се
понижи вятърът. Обаче с добри средства за предсказване на вятъра е
възможно предварително да се предвиди намаляването на скоростта
на вятъра. Тогава мощността на ветрогенератора може постепенно да
се намали преди намаляване на скоростта на вятъра, поддържайки по
този начин отрицателното намаляване на приемливо ниво.

На фиг.11 са показани примери на управление на активната
мощност на ветроелектрическите станции, като е показано
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ветрогенераторите могат да се адаптират, да удовлетворят тези
изисквания. Възможно е също, за удовлетворяване на някои
изисквания да се използва допълнително обзавеждане, например
FACTS (Flexible Altering Current Transmission Systems) устройства. Едно
от тези нови изисквания за присъединяване е способността да работи
при аварии в мрежата, По-рано ветрогенераторите не можеха да
остават включени към мрежата при провал на напрежението под 85% в
точката на присъединяване. Това е причината да има големи проблеми
с устойчивостта на енергосистема с голям процент ветроцентрали при
провал на напрежението и последващо изключване на ветропарковете.
Съответствието с изискванията може да бъде проверено чрез
изпитания на място, или чрез симулация с помощта на модели.

Основни параметри на качеството на електроенергията, които се
регламентират от изискванията са: отклонение на напрежението;
относително изменение на напрежението; мигане (flicker) на
напрежението; хармониците.

Бъдещи изисквания

Както бе отбелязано, при увеличаване на дела на
ветрогенерацията бъдещите технически изисквания може да станат
още по-трудни. Едно възможно изискване е „функцията на инерция".
Инерцията на бързото въртене на конвенционалните електростанции
осигурява значително предимство за енергосистемата чрез действието
си като маховик и по този начин намалявайки влиянието на
кратковременните разлики между захранването и заявката.
Ветротурбините с променлива скорост на въртене нямат такова
влияние, но теоретично системите им за управление могат да осигурят
функция, наподобяваща ефекта на инерцията.

Възможно е също така да се обърне към пазара за обслужване на
управлението на енергосистемата в по-голяма степен от
задължителните изисквания. Това ще направи чувствителни икономии,
като например генераторът е най-способен да осигури обслужването,
което би било договорено. Също така, поради много ниската цена на
възобновяемите енергийни източници като ветровата енергия, това би
било по-ефективно икономически и екологически. Например,
ветропаркът, осигуряващ полезна услуга на оператора на мрежата,
например управление на напрежението (с други думи той прави повече
от преодоляване на отрицателното си влияние), тогава ветропаркът би
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прекратил да плаща за тази услуга. Това може да бъде по-евтино от
други възможности на оператора на мрежата.

V. Европейска хармонизация на изискванията

Разработката на изискванията в отделните страни струваше много
и бе неефективно за консуматорите, производителите и
предприемачите, създаващи ветропаркове [2]. Възникна нарастваща
нужда от разработката на хармонизиран комплект от изисквания,
единен за всички страни на ЕС. Това ще има максимален ефект за
всички участници и би трябвало да се използва навсякъде, където е
възможно и подходящо. Обаче това не може да стане веднага и
едновременно във всички страни. Това би могло да се извърши на два
етапа:

1. Структурна хармонизация с цел въвеждане на образци на
изисквания с общи дефиниции, параметри, единици и фигури, както и
обща структура;

2. Техническа хармонизация с цел адаптиране на съществуващите
параметри на изискванията към нови образци на изисквания.

Тази хармонизация ще бъде от полза за:
• Производителите, които ще бъдат принудени да разработват

само общи хардуерни и софтуерни платформи;
• Предприемачите, които ще имат полза от намалените цени;
• Системните оператори, особено за тези, които още не са

разработили собствени изисквания за ветровите
електроцентрали.

Техническата основа за изискванията ще бъде впоследствие
разработена от енергийните системни оператори и от индустрията на
ветроенергетиката. Трябва да бъдат обсъдени няколко специфични
препоръки за техническа хармонизация, които се отнасят до:

• Работа на ветроелектрическа централа при нормален режим на
мрежата;

• Работа по време и след смущения в мрежата;
• Честотна реакция / управление на активната мощност;
• Управление на напрежението / реактивната мощност;
• Проверка и изпитание;
• Аспекти на разположението.
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VI. Предложения за изисквания към кодекса на ветроенергетиката

Бързото навлизане на ветроенергетиката в електроенергийната
система на България налагат разработването на отделен нормативен
документ - кодекс (grid code), регламентиращ техническите изисквания
по отношение на проектирането, изпълнението, присъединяването и
управлението ва ветропарковете. Този документ трябва да бъде
съобразен с европейските практики и директивите за хармонизация на
изискванията на Европейския съюз.

Документът трябва да отчита съвременните постижения на
технологиите, особеностите на българската електроенергийна система,
практиката на енергийния системен оператор, операторите на
електроразпределителните дружества и останалите законови рамки,
регламентиращи възобновяемите енергийни източници в България.

В съдържателен план кодексът трябва да регламентира: работата
на ветропарковете в нормални и аварийни режими при различни
смущаващи въздействия; управлението на активната и реактивната
мощност и поддържането на параметрите на режима в точките на
присъединяване; проверките и изпитанията на ветроелектрическите
централи и техните системи за управление и защита.

Заключение

В статията са приведени данни за развитието на ветроенергетиката
и перспективата за нейното развитие до 2030 г. в Европейския съюз и в
България. Разгледани са основните типове ветрогенератори,
използвани в България. Направен е обзор на основните параметри на
ветроенергийните кодекси на европейските държави и директивите на
Европейския съюз за хармонизацията им. Направено е предложение за
разработване на български ветроенергиен кодекс, като са
формулирани изискванията към него, основните му раздели, и
участниците за неговото разработване и съгласуване.
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