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СТАТИСТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ
ВЛИЯНИЕТО
НА МЕЖДУСИСТЕМНАТА ТЪРГОВИЯ ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ
РАЗХОДИ ПО ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Маг. инж. Стефан Сулаков – „ЕСО” ЕАД

FORECASTING THE IMPACT OF CROSS-BORDER
TRADE
ON TRANSMISSION LOSSES BASED ON
STATISTICAL APPROACH
M. Eng. Stefan Sulakov - ESO EAD
Summary
While the loop flows are natural phenomena in interconnected power systems due to the current
path of least resistance, the cross-border trade raises transits trough the hosted power systems from
the sink to the source. As results, due to transits, transmission losses are increased in hosted power
systems. Besides additional financial expenses of the affected transmission system operators () for
procurement of electricity concerning transmission losses covering, cross-border trade may cause
imbalances penalties, if they are not taken into account in forecasting process. This report
deals with the mentioned forecasting problem by application of statistical techniques.
УВОД
Електроенергийните
системи
в
континентална Европа са взаимно свързани
и се управляват синхронно от десетки
години. Един от основните аспекти на
такова управление е че физичния поток
на електроенергия зависи от физичните
закони, което е в контраст с търговските
правила. Дори и в случаите когато
липсва междусистемен търговски обмен
възникват кръгови потоци. Независимо от
това, настоящите правила за търговия
в Европа позволяват на пазарните
участници свободно да избират „договорен
път“ между източника и потребителя,
пренебрегвайки
физичните
закони.
В резултат, възниква разлика между
„физичните“ и „договорените“ пътища,
като това предизвиква непланирани
потоци
през
взаимно
свързаните
електроенергийни системи.
Може да се обобщи, че междусистемния
търговски обмен променя по различни
начини размерът и посоката на физичните

потоци през всяка една взаимно свързана
преносна мрежа, респективно влияе на
технологичните разходи (загуби плюс
собствени нужди в преносните съоръжения)
при преноса на електроенергия. Регулация
№ 838/2010 на Европейския съюз от 23
септември 2010г. определя основните
насоки,
свързани
с
компенсиращия
механизъм между операторите на взаимосвързани мрежи, относно причинените
разходи за покриване на електрическите
загуби в резултат на междусистемния
търговски обмен на електроенергия.
Настоящият доклад няма за цел да
разглежда споменатия механизъм за
компенсиране. Той онагледява начина по
които междусистемния търговски обмен
влияе на технологичните разходи по
електропреноса.
Взети
са
в
предвид
финансовите
задължения на българския оператор на
електропреносната мрежа (ЕСО ЕАД) за
покупка на електроенергия за покриване
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на технологичните разходи и небалансите
вследствие на разлика между планираното
и реализацията. Като краен резултат
въз основа на статистически подход е
представено подобрение на съществуващия
модел за прогнозиране на технологичните
разходи при преноса на електроенергия
с цел минимизиране на финансовите
задължения на ЕСО ЕАД.
Определяне влиянието на междусистемния
търговски обмен върху технологичния
разход при преноса на електроенергия След
извеждането от експлоатация на генератори
от 1 до 8 на АЕЦ „Козлодуй“, всеки с
инсталирана мощност от 220MW, ситуирани
до северозападната електрическа граница
на електропреносната мрежа на България,
основната генерация бе заместена от

кондензационните централи на лигнитни
въглища в Маришкия басейн (обща
инсталирана мощност от около 3400MW),
присъединени близо до междусистемните
електропроводи с турската електроенергийна система (фигура 1). Преди това
електропреносната мрежа в южна България
бе слабо развита.
След
синхронизиране
на
турската
електроенергийна система към синхронната
зона на континентална Европа, размерът
и
посоките
на
физичните
потоци,
преминаващи през електропреносната
мрежа на България, се промениха поради
изменение на структурата на междусистемния търговски обмен на балканския
полуостров.

Фигура 1: Електроенергийна система на България (www.eso.bg)

на електроенергийните потоци, които
преминават през електроенергийната си
та са от север към юг. Основните причини за
тази посока са:
● Цената
на
електроенергията
в
южната част на балканите е по-висока
от тази в северната част, което формира
естествен „договорен“ път за търговците на
електроенергия;
● Електроенергийните
системи
на

Историческите данни показват, че над
97% от физически постъпилата отвън
електроенергия
в
електропреносната
мрежа на страната е от север (румънската
електроенергийна система). Делът на
електроенергията физически напускаща
българската електроенергийна система
е както следва: 40% към Турция и повече
от 40% общо към Македония и Гърция.
Очевидно е, че основния физичен път
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България и Румъния са много добре
свързани
с
четири
междусистемни
електропровода на ниво на напрежение
400kV;
● Западната
част
на
българската
електропреносна мрежа е значително подобре развита от тази на западните балкани.
Симулациите с програмния продукт PSLF
(Power System Load Flow)
на General Electric, показват зависимост на
размера на физичните потоци преминаващи
през българската електропреносна мрежа
от размерът на договорения почасов
размер на нетния износ (износ минус
внос) от страната. Физичните потоци на
електроенергия зависят от конфигурацията
на мрежата и топологията на генериращите
мощности на регионално ниво, но за
съжаление информацията за тър-говските
планове на последни не е налична преди
крайния срок за предоставянето им в
пазарните платформи за администриране
на пазара на електроенергия. В допълнение,
отклоненията
между
планираното
и
реализацията възникват често поради
аварии, съответно ре-диспечиране. Поради
изброените причини определянето на
размерът и посоките на физичните потоци,
чрез софтуера PSLF не е подходящо за
нуждите на прогнозирането/планирането.
Една алтернативна възможност предоставят
статистическите техники, описани в този
доклад.
Въз основа на събраните исторически
данни
и
методът
на
най-малките
квадратични
отклонения
е
открита
основната корелационна зависимост между
договорения нетен търговски износ от
страната и размерът на физичните потоци
с посока север-юг (фигура 2). Очевидно
е, че в зависимост от договорения нетен
износ, размерът на физичните потоци
с посока север-юг се изменят обратно
пропорционално в диапазона от 330 до 580
MWh. Поради тази причина е подходящо да
се определи зависимостта между нетния
износ от страната и технологичния разход
при преноса на електроенергия. За да се
определи тази корелация посредством
статистически подход приложен върху
наличните исторически данни, са взети в
предвид следните предпоставки:
● Часовете със генерация от ВЕИ са

изключени поради тяхното влияние върху
загубите в мрежата [1];
● Часовете с „влажни“ и „обледяващи“
метеорологични условия са изключени
поради тяхното влияние върху загубите от
корона [2];
● Влиянието на летните горещини върху
загубите е взето под
внимание [3].
След филтриране на историческите данни
чрез споменатите предпоставки, въз
основа отново на метода на най-малките
квадратични отклонения, се определя
корелацията описана като квадратична
функция
/1/, между постъпилата в мрежата
електроенергия и технологичния
разход при преноса на електроенергия
(фигура 3):

където LIEi(IE) е компонентът на загуби в
MWh, зависещ от постъпилата в мрежата
електроенергия IE в MWh за часа i, a a,
b и c са коефициенти, които могат да се
обновяват всеки път когато са налични нови
исторически данни. Функцията може да бъде
и от по-висока степен, ако коефициентът на
корелация е чувствително по-добър.
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Фигура 2: Корелация между нетния договорен износ от страната и размерът на потоците с
посока север-юг, преминаващи през българската електропреносна мрежа

Фигура 3: Корелация между загубите и постъпилата в мрежата електроенергия
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основа на почасовите цени за небаланси,
подобрената прогноза показва намаляване
на финансовата тежест за ЕСО ЕАД от над
470 000 лева за целия двугодишен период
(таблица 1). Голямата разлика между 2015
и 2016 година се дължи на намаления с
близо 40% нетен износ през последната
година спрямо предходната. Вследствие на
това физичните потоци преминаващи през
електропреносната мрежа на страната в
посока север-юг нарастват, респективно
увеличават се загубите причинени от тях.
Ако това влияние не се вземе в предвид
финансовия резултат на ЕСО ЕАД се
влошава. Представеният статистически
подход предоставя лесно компютъризиране,
бързо изготвяне на прогноза и гъвкаво
подобряване,
чрез
обновяване
на
полиномните коефициенти всеки път когато
са налични нови исторически данни.

Средното ниво на технологичния разход при
преноса на електроенергия за преносната
мрежа на България е приблизително
2.30%, при което изменение на физичните
потоци в посока север-юг, преминаващи
през мрежата биха довели до изменение
на загубите от 0 до 6MWh (при нетен износ
от2000 MWh). Последното кореспондира с
резултата 6.6MWh на линейната функция
/2/. Това дава основание да се приеме,
че приложения статистически подход
предоставя адекватни резултати, относно
влиянието на нетния договорен износ върху
технологичния разход при електропреноса.
Подобряване на съществуващия модел за
прогнозиране
Като основа се използва квадратичната
функция /1/. Постъпилата в мрежата
електроенергия се формира като сума от
прогнозирания от ЕСО ЕАД почасов товар
[4] и нетния износ. Прогнозата за нетния
износ се формира на база профилът му от
предходния работен ден или предходните
почивни дни и валидираните търговски
графици за междусистемен обмен преди
крайния пазарен срок за закупуване
на електроенергия за покриване на
технологичния разход по електропреноса.
Квадратичната функция /1/ се сумира със
следните компоненти на загубите:
● Загубите от корона за съответната част
от мрежата зависещи от метеорологичните
условия, определени от числено метеорологичните прогнози на НИМХ;
● Въздействието на ВЕИ върху загубите,
въз основа на почасовите прогнози за
производството от ВяЕЦ [5] и ФЕЦ [6];
● Влиянието на нетния договорен износ
от страната в съответствие с линейната
функция /2/; и
● Въздействието на летните горещини
върху загубите.
Съществуващият модел за прогнозиране
е подобрен посредством прибавяне на
корелацията между загубите и нетния
договорен износ от страната (фигура 5).
Подобрената прогноза е приложена като
ретро-прогноза на база следващ ден за
периода от януари 2015 година до декември
2016
година.
Средно-квадратичната
грешка се намалява от 12.59% до 12.18%,
ако се вземе в предвид влиянието на
междусистемния търговски обмен. Въз
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Фигура 5: Подобряване на модела за прогнозиране за загубите с добавяне влиянието на
нетния износ
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Заключение
Продължаващата
либерализация
и
обединение на електроенергийни пазари
в Европа увеличава конкуренцията между
пазарните участници на регионално и
континентално ниво. В резултат, междусистемния търговски обмен все повече ще
влияе
върху
потокоразпределението,
респективно на технологичните разходи
по преноса на електроенергия. Затова
междусистемния търговски обмен трябва да
се взема в предвид в процеса на планиране
закупуването на електроенергия от ЕСО
ЕАД за покриване на загубите в мрежата, за
да се намалят финансовите разходи, в т.ч.
от небаланси. Прецизността на прогнозите
и бързото пресмятане са от огромно

значение.
Върху загубите влияят и много други
фактори, като топология на генерацията и
конфигурация на мрежите. Разминаването
между крайния срок за валидиране на
търговските графици и прозрачността
на информацията на регионално ниво,
провокират ЕСО ЕАД да използва
алтернативни методи за прогнозиране на
почасовите загуби в мрежата.
Статистическите
подходи
са
една
възможност за решаване на този проблем.
Тяхното предимство е лесното подобряване
и обновяване, всеки път когато са налични
нови исторически данни.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДИНАМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ
НА НОВИ
ТРИФАЗНИ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С
МРЕЖОВО ЗАХРАНВАНЕ
Свилен Рачев, Любомир Димитров, Димитрина Коева

PSTUDIES OF THE DYNAMIC BEHAVIOR
OF THE NEW MANUFACTURED THREE-PHASE
INDUCTION MOTORS
WITH MAINS SUPPLY
Svilen Rachev, Lyubomir Dimitrov, Dimitrina Koeva
Аbstract
In production units and mechanisms most commonly AC rotating electric machines are used, while
at the same time it is well known the wide use of induction motors as a component of electric drives.
Main tasks in this case are dynamic studies of the behavior of a sample of the new three-phase induction motors with mains supply with different rated power and energy classes of specific Bulgarian
producer. In conducting the researches modern technical means (measurement devices and software) have been used. The main results are boiled down to obtaining the fullest possible picture of
the typical variables variation of the induction motors tested.
УВОД
Развитието на индустриалните технологии
води до нарастване на количеството
използвани електрически двигатели и
до все по-разнообразни изисквания към
техните параметри и възможности. Все потърсена е и възможността за намаляване
на разхода на електроенергия чрез оптимал
но проектиране и интелигентно управление,
като при това определящи са размерите,
теглото и цената на електрозадвижването.
Според оценки на Департамента по енергия
на САЩ на електро задвижванията се падат
18.3% от общата използвана енергия. За
сравнение, автомобилите използват 13.5%
от нея. Приблизително 58% от генерираната
електрическа енергия се прилага за
оборудване с електрическо задвижване.
Останалите 42% са за отопление,
осветление и др. Индустрията потребява
45.2% от тези 58% [1].
Електрическите машини заемат важно
място в развитието на индустрията. Затова
подобряването на техните оперативни
параметри
на
работните
режими,
снижаването на разходите на материали и

повишаването на к.п.д. са основни задачи
на съвременното електромашиностроене.
Процесът на създаване на електрически
машини се състои от два основни етапа:
проектиране и изработване, включващо в
себе си изпитания [2].
Стремежът е изпитанията на електрически
машини да бъдат провеждани по такъв
начин, че да е възможно получаването на
всички показатели и характеристики на
машините, установени от техническите
условия.
В последните години все повече изпитания се
осъществяват с използване на процесорна
техника. Това позволява оперативно да се
анализират резултатите от изпитанията и
на тази основа да се управлява качеството
на изработване на въртящите електрически
машини.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА
Обект на изследванията са трифазни
асинхронни двигатели (АД) с мрежово
захранване на конкретен производител,
серия АТМ. Особеност на тази гама е, че
е постигната максимална унификация
на
използваната
комплектация
при
изпълнението на изделия в обикновено
изпълнение IE1 (Standard Еfficiency) и с
енергиен клас IE2 (High Еfficiency).

Наличните вече конструкции за различните
типове изделия от базовата гама са
предпоставка за реализиране и на енергиен
клас IE3, както и създаване на версии АТМ
за т. нар. „мокри” изпълнения, при които
електрическият двигател работи потопен в
резервоар на агрегат [9].
Базови технически данни за изпитваните
електрически двигатели са представени в
Таблица 1.

Таблица 1. Базови технически данни за изпитваните електрически двигатели

По отношение на новостите в изискванията
към електрическите двигатели – от 1 януари
2015 г. всички електрически двигатели в
мощностния диапазон 7,5 – 375 kW трябва да
отговарят минимум на изискванията на клас
IE3 за енергийна ефективност или на IE2, но
при условие, че са с честотен регулатор. От
1 януари 2017 г. регулацията обхваща и помалките размери електрически двигатели,
като мощностният диапазон е разширен от
0,75 до 375 kW. Минималните изисквания
отново са за клас IE3 или IE2 с честотен
регулатор. Новите изисквания обхващат
електрически едноскоростни двигатели,
трифазни електрически двигатели – 50
Hz или АД с кафезен ротор - 50/60 Hz със
следните
характеристики:
напрежение
до1000 V; c мощност от 0,75 до 375 kW; 2,
4 или 6 полюса. Изключения: електрически
двигатели, напълно потопени в течност при
работа; изцяло интегрирани в оборудване
електрически двигатели; спирачни мотори;
други, непопадащи в горната класификация
[10].
Електрическата енергия има определени

характеристики,
които
влияят
върху
нейната използваемост от потребителите.
Например: големината на захранващото
напрежение оказва влияние върху работата
на електрически двигатели, осветление и
др. [3].
В индустриалните електрически мрежи при
динамично изменящи се натоварвания се
наблюдават отклонения на напрежението,
колебания на напрежението, несиметрия,
отклонения на честотата. При спазване
на
тези
показатели
на
качеството
на електрическата енергия (ПКЕЕ) в
препоръчваните стандартни допустими
стойности, се гарантира добро качество на
всички технологични процеси и икономия
на енергийни ресурси. В България
хармонизирането на стандартите в тази
област е завършено. БДС EN 50160:2010
„Характеристики на напрежението на
електрическата енергия, доставяна от
обществените
електрически
мрежи”
регламентира ПКЕЕ [4, 5, 6].
Същевременно в България е въведен на
27.06.2011 г. БДС EN ISO
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50001:2011 „Системи за управление на
енергията”. Основната цел на стандарта
е да подпомогне организациите да
разработят и внедрят система и процеси,
необходими непрекъснато да подобряват
енергийната ефективност. Стандартът се
отнася най-вече за енергийно управление
на
енергоинтензивни
производствени
процеси, електроразпределение, енергийна
ефективност на сгради, транспорт и др.
и се прилага за всякакъв тип енергийни
носители.
ISO
50001:2011
определя
изискванията, приложими към използването
на енергия и потребление, включително на
измерване,документиране, проектиране и
закупуване на оборудване, системи, процеси и персонала, които допринасят за
енергийното управление [3].
При експлоатация и ремонт на АД сред
възможните причини за неизправности са:
при равномерно прегряване на статорния
пакет при номинален товар – повишено
напрежение на захранващата мрежа;
при прегряване на статорната/роторната
намотка или при намалена честота на
въртене при номинален товар – понижено
напрежение на захранващата мрежа.
Известно е, че в практиката определянето
на работните и енергийни характеристики
на АД при динамични и преходни режими
е необходимо с цел установяване на
свойствата
и
характеристиките
на
машината в конкретни условия. Целта на
изследванията е да се оцени влиянието
на отклонението на напрежението върху
работата на конкретни АД, като част от
електрозадвижвания. Нормата е както
следва [3, 4, 5, 6, 7]:
• отклонение на напрежението (ОН) – за
мрежи ниско напрежение (НН) 95% от средните ефективни
стойности на напрежението за 10 минути
трябва да бъдат в границите ±10%UH
за всеки период от една седмица или
всички средни ефективни стойности на
напрежението за 10 минути трябва да са
в границите +10%UH ÷ -15%UH за една
година.
Най-общо, приемлива работа може да се
очаква в указани граници, но за работа с найдобра ефективност (к.п.д.) електрическият
двигател трябва да работи при близки
до данните от табелката стойности за

натоварването, напрежението и честотата
[1].
При изследванията подходът е с приемане
на по-различни интервали и граници [8]
на отклонение на напрежението (+4%UH
÷ -20%UH), с цел получаване на общи
закономерности, валидни не само за
конкретните електрически машини и поради
ограничени от апаратурата възможности
за изменение на напрежението в посока
повишаването му.
Както е посочено в [4] в някои райони могат
да настъпват много често спадания на
напрежението с дълбочина между 10% и
15% от номиналното напрежение в резултат
на комутации на електрически товари в
уредби на потребителите.
ИЗПОЛЗВАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ПРИ ИЗМЕРВАНИЯТА
Обща схема при провеждането на
измерванията е показана на фиг. 1.
Описание на товарното електрическо
устройство. Сред различните спирачни
устройства за измерване на момент найшироко разпространение са получили
електромашинните и електромагнитните
спирачки. Електромашинните спирачки
обикновено имат конструкция на балансни
машини.
За динамичното натоварване на изследваните електрически двигатели се използва
динамометър тип 1KS 26-4 BB, монтиран в
лаборатория „Електрически машини” към
катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” на Технически университет
Габрово. Колекторният динамо метър
представлява всъщност колекторна шунтова
машина, получаваща захранване в статора,
базирана на системата Винтер-Айхберг.
Роторът е монтиран на лагери и заедно със
статора образуват едно механично цяло,
което е монтирано с възможност за люлеене
на лагерни стойки.
Съпротивителният момент на ротора,
възникващ при натоварване (в режим на
генератор или в режим на двигател), действа
на статора в обратна посока спрямо ротора.
Т.к. статорът е монтиран с възможност за
люлеене, може да се отчете стойността на
съпротивителния момент непосредствено
на теглилките, които са съединени със
статора на динамометъра посредством
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рамена. Роторът с помощта на муфа се
куплира с вала на изпитвания двигател.
За измерване на електрическите величини
е използван анализатор на качеството
на електрическата енергия METREL MI
2292, явяващ се цифрово портативно
мултифункционално
устройство
за
измерване
и
анализ
на
трифазни
електрически вериги. За изменение на

напрежението, подавано на клемите на
изследваните АД е използван трифазен
регулируем автотрансформатор 0-380 V
/ 25000 VA. За измерване на честотата на
въртене на изследваните АД е използван
цифров оборотомер Voltcraft D2L/k /tolerance ±(0.05%+1 dgt); resolution 1 min-1 ≥1000
min-1/.

Фиг. 1. Обща схема при провеждането на измерванията.

Таблица 2. Данни за изменение на честотата на въртене на АД с номинална
мощност 3.0 kW
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Таблица 3. Данни за изменение на честотата на въртене на АД с номинална
мощност 2.2 kW

На фиг. 2 и фиг. 3 са дадени естествените
и някои от получените изкуствени
характеристики при еднозонно регулиране
под основната скорост на изпитваните АД.
Анализаторът на качество на електрическата
енергия METREL MI 2292, използван при
измерванията, изчислява коефициентите
на хармониците (на общи нелинейни
изкривявания – THD от Total Harmonic Distortion) на напрежението THD-U(%) и тока
THD-I(%) за всяка фаза, както и факторът
на мощността по фази и общо за двигателя.
Трябва да се има предвид, че хармоничното
изкривяване
е
характеристика
на
напрежението в устойчиво състояние и
тока, т.е. то не е смущение.
При
изследванията
са
достигнати
претоварвания по момент 17.8% за АД с

номинална мощност 3.0 kW и 24.96% за АД
с номинална мощност 2.2 kW. Необходимо е
да се отбележи, че при понижено напрежение, ако то трае продължително време,
натоварването на електрическия двигател
следва да се намали, т.е. стойността на
номиналния момент ще е друга, по-ниска, в
противен случай ще се получи претоварване
по момент. Заснетите коефициенти на
хармониците на напрежението THD-U(%)
и тока THD-I(%) са в регламентираните
граници за всички измервания. Прави
впечатление
наличието
на
изявени
хармоници: 5-ти в кривите на напреженията
и 5-ти и 13-ти в кривите на токовете и за
двата изпитвани двигателя при различните
натоварвания.

Фиг. 2. Механични характеристики на АД с номинална мощност 3.0 kW
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Фиг. 3. Механични характеристики на АД с номинална мощност 2.2 kW

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ НА
ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ
Увеличаването на напрежението над
номиналното се характеризира с две
особености. При пускане на електрическия
двигател пусковият ток е по-голям от
каталожния. Ако се повиши напрежението
при работещ електрически двигател,
следва насищане на магнитната система
на двигателя, нарастват намагнитващият
ток и загубите в стоманата и е възможно
прегряване на намотките дори и при
малък товар. В конкретния случай при
електрическия двигател с номинална
мощност
3.0
kW
повишаване
на
напрежението с 4% води до увеличаване на
консумираните във всяка фаза токове с 0.5
А.
При
намаляване
на
захранващото
напрежение се увеличава хлъзгането и

нараства работният ток, за да се осигури
необходимият въртящ момент, а също и
загубите в ротора I2r. Това също може да
доведе до прегряване на електрическия
двигател. Т.к. максималният въртящ момент
намалява пропорционално с квадрата на
напрежението, е възможно електрическият
двигател да спре при силно намаляване на
напрежението.
От друга страна, важно е да се има предвид
и следната особеност – за безколекторните
машини за променлив ток кратковременно
претоварване по ток може да доведе до
отслабване на закрепването на челните
части на намотките и нарушаване на местата
на съединения на секциите на намотките.
В Таблица 4 и на фиг. 4 и фиг. 5 са дадени
част от експерименталните резултати.

Таблица 4. Данни за показателите на електрически двигател с номинална
мощност 3.0 kW при захранване с номинално линейно напрежение 400 V
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Фиг. 4. Графично представяне на измервания за електрически двигател с номинална мощност
3.0 kW при захранване с номинално линейно напрежение 400 V и номинално натоварване.

Фиг. 5. Хармоничен състав на напрежения и токове за електрически двигател с номинална
мощност 3.0 kW при захранване с номинално линейно напрежение 400 V и номинално
натоварване.

16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приносите
на
изследването
са
с
научноприложна насоченост. Получените
резултати могат да се използват освен
за анализ и за намиране на решение
на обратната задача – разработване на
електрически двигатели и управляващи
системи с параметри, гарантиращи протича-

нето на процесите при определени от
потребителя изисквания. Това детайлно
изучаване
на
електромагнитните
и
електромеханичните процеси води до порационално и целесъобразно проектиране
на електро задвижванията.
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МГУ „Св. Иван Рилски“„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД

FREE MARKET OF THE ELECTRICITY ENERGY ADVANTAGES
AND CHALLENGES FOR THE BUSINESS AND
CLIENTS
Ing. PhD Assistant Ilyan Iliev, Dipl. Eng. Magdalena Vasileva
University of Mining and Geology University “St. Ivan Rilski”, Sofia
„Smart Energy Trade” SSC

Abstract
The goal of the liberalization is to create a common European market for electricity energy, where
each consumer could purchase the necessary amount of electricity energy from a trader he chooses.
The liberalization of the market of the electricity energy in Bulgaria is part of the implementation
of the Third Energy Package Directives, from 03/03/2011.
електрическа енергия, отбеляза своята 20та годишнина.
Целта на либерализацията е създаването
на общ европейски пазар за електрическа
енергия, на който всеки потребител да
закупува необходимите количества ел.
енергия, от избран от него търговец.
Либерализирането
на
пазара
на
електрическа енергия в България е част
от изпълнението на Директивите от Трети
енергиен пакет, в сила от 03/03/2011.
От 17.07.2012г., българският пазар на
електрическа енергия е либерализиран
за големи консуматори. Това са фирми,
присъединени на средно напрежение, както
и фирми на ниско напрежение, но с инсталирана мощност над 100 kW.
Със стартирането на либерализацията на
вътрешния пазар на електрическа енергия,
всеки краен клиент, присъединен към мрежа
високо, средно или ниско напрежение
и отговарящ на законовите изисквания,

Ако ХХ-ти век беше векът на водородната
индустрия,
въглищата
и
нефта
в
енергетиката, то ХXI-ви век ще бъде
столетието
на
електроенергията
от
възобновяеми
енергийни
източници,
като слънцето, водата и вятъра. Такава
е тенденцията за последните няколко
години в страните със стабилна икономика
и икономика в растеж. Тенденцията за
все по-широкото навлизане на енергията
от възобновяеми енергийни източници и
потреблението й в бита и в стопанската
дейност се развива успоредно с още една
такава - свободният избор на доставчик на
електрическа енергия, в условията на
конкуренция, саморегулация и прогрес.
Европейският
съюз
(ЕС)
започна
действията, свързани с либерализация на
пазарите на електроенергия и природен газ,
още в края наминалия век.
В края на 2016 година, първата Европейска
Директива за либерализиране на пазара на
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регулирания пазар;
• По-добро планиране на разходите;
При смяната на доставчик няма прекъсване
в захранването;
В момента, в България функционират
едновременно регулиран и свободен пазар,
като регулираният все още преобладава
(през 2015 г. делът му е 58%), въпреки
тенденцията към увеличаване на дела
насвободния пазар през последната година.
Наред с предимствата, които предоставя
свободният
пазар
на
електрическа
енергия, пред потребителите и търговците,
избрали да оперират на него, стоят редица
предизвикателства, преодоляването на
които, всъщност, се свежда до решаването
някои от проблемите, с които се
характеризира свободният пазар.
Теоретично, свободен пазар на електрическа
енергия в България съществува. На
практика, всеки абонат, преминавайки през
утвърдена процедура може да се превърне
в клиент и да избере или смени своя
доставчик на електрическа енергия.
Свободният пазар на електроенергия има
прекалено малко ниши, където наистина
се извършва реална свободна търговия.
Проблеми има включително и на пазара
на едро, където големите консуматори
купуват електрическа енергия по свободно
договорени цени, от самото начало на
либерализацията. Не по-различно, макар и
поради други причини, е положението и на
пазара на ниско напрежение, който беше
създаден последен.

може да избере доставчик на електрическа
енергия, както и да сключи договор с него
по свободно договорени цени за продажба.
Разпадането на монопола и създаването
на конкурентна среда за търговците на
електрическа енергия води до намаляване
на цената на енергията и повишаване на
качеството на обслужването.
Така, всеки клиент има възможност сам да
избира търговеца, от когото закупува ел.
енергия, да договори условия по договора
и фактурирането, както и допълнителни
услуги, свързани с обслужването.
Така
например,
голяма
част
от
регистрираните търговци на ел. енергия
поемат за своя сметка процедурата по
регистрация и пререгистрация на свободния
пазар,
като
прилагат
възможността,
предоставена в одобрените инструкции на
КЕВР, пререгистрацията да се извършва и
посредством нотариално упълномощено за
целта лице.
Наред с това, търговска практика е и
предлагането на доставка на нетна
електрическа енергия и услуги по
балансиране, при условия, съобразени
с индивидуалните нужди и изисквания
на клиентите, а също и с новостите и
регламентите в търговията с електрическа
енергия на свободния пазар.
Основните предимства за клиентите,
избрали да купуват ел. енергия от свободния
пазар, са:
● Спестяване на средства, тъй като се
заплаща по-малко за същото потребление
на ел. енергия, в сравнение с цените на

БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И МЯСТОТО
ИМ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР
От една страна са въведени почти всички
предпоставки и условия, за да могат
битовите потребители да се откажат от
услугите на регулирания пазар и да си
изберат друг доставчик на ток. Самият
административен процес също е уреден.
На пазара оперират и десетки търговци на
дребно. Но свободен пазар сред битовите
потребители на практика липсва, тъй като
той не може да им предложи атрактивна
промяна, която да доведе до значително
намаляване на разходите за електрическа
енергия. Нещо повече, действащите към

момента цени на регулиран пазар, сравнени
с трендовете в ценовия марж на цените,
предлагани от търговците на електрическа
енергия, както и задължителната такса
„задължение към обществото“, която
е валидна и дължима и за битовите
абонати, решили да преминат на свободни
пазар, прави практически нерентабилна
пререгистрацията на свободния пазар
за битови абонати и пречи на реалната
конкуренция сред доставчиците.
В крайна сметка, либерализираният пазар
при битовите абонати е равен почти на нула,
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като тези, сменили доставчика си, са нищожен
брой. Тези, които са сменили доставчика
си на електроенергия, са предимно лица,
които притежават или управляват стопански

обекти, вече преминали през процедурата
на либерализация и възползвали се от
правото си да сменят доставчика си и у
дома.

СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Макар и от различно естество, спънки за
постигане на реален свободен пазар на ел.
енергия има и при големите потребители
на ел. енергия /предимно стопански
потребители, заводи и предприятия/, които
откупуват ток извън регулираните цени, още
в началото на либерализацията на пазара.
Затруднения се наблюдават и при търговците
на ел. енергия, като причините за това са, че
от една страна няма достатъчно търговци
на едро, а от друга – самите производители
не продават цялата, произведена от тях,
енергия свободно, а само част от нея. Дори
и заработилата през миналата година у нас
енергийна борса предлага много малко ток,
на фона на общата търговия и доставки,
осъществявани в страната.
България е последната държава в ЕС,
където е създадена такава борса.
Главен
проблем
на
енергийната
либерализация,
и
в
частност
на
либерализацията на пазара на ел. енергия,
е напрежението, създадено от желанието
за ефективност, засилената конкуренция и
липсата на добра регулация по отношение
на пазарите на едро и дребно, липсата
на сигурност в дългосрочните доставки и
сигурност на доставките по същество.
Тъй като електрическата енергия не може
лесно да бъде складирана, или поне не
складирана в количества, позволяващи
разгръщане до мащабите на един реален
пазар, това я прави трудно управляема
ипрогнозируема стока на пазара.
Търговците на ел. енергия трудно могат
да планират количествата енергия и
времето, в което биха могли да закупят тези
количества на благоприятна за тях цена.
Като следствие от това, не се получават
добри цени. На практика, с обемите, които
се търгуват свободно у нас, не може да има
реална конкуренция. Липсват достатъчно
продукти, като например т.нар. пикова
енергия. През януари тази година, ситуация
та с липсата на достатъчно електроенергия
доведе до временно спиране на износа на

ел. енергия.
За подобряване на ползите и за увеличаване
на положителния ефект от либерализацията
е необходимо създаването на условия
заразвитие на по-гъвкав пазар чрез:
● предлагане
на
възможност
на
потребителите да участват активно на
пазара като адаптират потреблението си
към цените в реално време;
● гарантиране на изпращането на ясни
сигнали за инвестиции в производството
и ефикасно използване на наличните
ресурси;
● изграждане
на
липсваща
инфраструктура и по-добро използване на
съществуващата инфраструктура;
● осигуряване на гъвкави условия за
търговия с ел. енергия и възобновяеми
енергийни източници. За да може възобновяемата енергия да бъде ефикасно
интегрирана в мрежата, производителите,
доставчиците и търговците трябва да могат
да търгуват с електроенергия максимално
близо до условията в реално време, тъй
като това ще им позволи да разчитат на подобри прогнози за количеството произведена слънчева или вятърна енергия;
● премахване на регулираните цени и на
неефективните схеми за подпомагане. Ако
цените на електроенергията не отразяват
действителните разходи, инвеститорите и
потребителите получават грешни сигнали;
● въвеждане на по-координиран подход
към схемите за подкрепа на възобновяема
енергия в държавите от ЕС. Инвестициите
трябва да се ръководят от пазара. На
добре функциониращ пазар цените са
ниски при високо предлагане, и високи при
слабо производство. Цените дават сигнал
на инвеститорите къде е най-добре да
инвестират.
Производителите
на
енергия
от
възобновяеми източници трябва да могат да
се конкурират наравно с производителите
на конвенционална енергия. Когато за тази
цел се предоставят публични помощи, е въз
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можно
значително
повишаване
на
ефективността,
чрез
трансгранично
обединяване на схемите за подпомагане на
възобновяемите енергии, по-конкретно чрез
засилено регионално сътрудничество.

Пазарът трябва да осигури подходящи
стимули за потребителите да бъдат поактивни и да допринесат за запазване на
стабилна елект роенергийната система.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
Electricity Market Reform in the European Union: Review of Progress toward Liberalization & Integration
Tooraj Jamasb and Michael Pollitt
The Energy Journal
Published by: International Association for Energy Economics
Правила за търговия с ел. Енергия, Закон за енергетиката;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/txt/html/?uri=uriserv:xy0022&from=fr;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/txt/html/?uri=uriserv:xy0024&from=fr
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/donnees-de-marche
https://www.epexspot.com/fr/couplage/un_pas_de_plus_vers_l_integration_de_marche
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ИЗПИТВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА
НА ТРАНСФОРМАТОРИ И ВЪРТЯЩИ СЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ
инж. Димитър Белелиев; инж. Иван Желязков;
инж. Цветан Стоянов; инж. Данаил Дачев

TEST TECHNICS AND DIAGNOSIS OF
TRANSFORMERS
AND ROTAITING ELECTRICAL MACHINES
eng. Dimitar Beleliev; IvanZhelyazkov;
eng. Tsvetan Stoianov; eng. Danail Dachev

Abstract
This paper is intended to establish recommended practice as well as to give general advice and
guidance in testing and diagnosing high voltage electrical equipment, identify problems, and provide
potential remedies.These are performed at various stages during the manufacturing process; at final
factory acceptance; as on-site commissioning and acceptance;as part of routine maintenance and
diagnostics;after system events; as part of end of life determination and decommissioning.Tests are
performed to confirm the integrity of the equipment or a part of it. The first part of this paper presents
aCERB possibilities to carry out the factory tests. Diagnostic capabilities are described in second
part.
ВЪВЕДЕНИЕ
Статията
предоставя
информация
за
възможностите
на
ЦЕНТРАЛНА
ЕНЕРГОРЕМОНТНА
БАЗА
ЕАД
за
изпитване и диагностика на електрически
съоръжения, като в заводски условия така
и на обект.
В първата част се разглеждат типови, рутинни
и специални изпитвания провеждани във
високоволтовата лаборатория към ЦЕРБ
ЕАД.
Изпитванията имат за цел да определят
до колко дадено съоръжение изпълнява
изискванията на клиента, също така
те са съществена част от вътрешно
заводската програма за осигуряване на
качество при производството и ремонт.
Различните изисквания към изпитванията
са обобщени и се публикуват в национални
и международни стандарти, като първични
организации по стандартизация са IEC и
ANSI.
С увеличаване на експлоатационното време

на съоръжениятанараства необходимостта
от надеждна информация за тяхното състояние. За тази цел, втората част от статията
представя информация за актуалните
тенденции на различните техники при
on-line и off-line диагностика. Анализа
на данните позволява надеждна и точна
оценка
засъстоянието
на
конкретно
съоръжение, което води до по-ефективни
стратегии за поддръжка и възможност за
ранно откриване на повреди.
Надеждността
на
електроенергийната
система зависи от правилната работа и
разполагаемата на нейните компоненти.
Генераторите и силови трансформатори са
едни от основните компоненти на електроенергийната система. Като най-голямото и с
най-богат опит в енергийните ремонти, ЦЕРБ
ЕАД играе основна роля в поддържането на
висока надеждност на електроенергийната
система.
Историята на ЦЕРБ ЕАД започва с
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основаването му през 1948 г., а през 2001
е приватизирано. През този дълъг период
от време ЦЕРБ ЕАД се е доказал като
надежден партньор, както в България така
и в чужбина.
Дружеството има реализирани множество
проекти в областта на Електроенергетиката,
партнирайки си с компании като НЕК, ЕСО,
„Енерго-Про Мрежи”, ЧЕЗ, Лукойл Нефтохим
и др. В чужбина дейността на ЦЕРБ ЕАД е
свързана, като основен изпълнител или

подизпълнител на проекти в Гърция,
Македония, Косово, Босна и Херцеговина,
Чехия, Албания. През годините ЦЕРБ
ЕАД разширява своята дейност и днес
можем да посочим като основна дейност
не само ремонт но и в производство,
диагностика и поддръжка на въртящи се
електрически машини и трансформатори;
вибродиагностика и балансиран, както и
превоз на тежки извънгабаритни товари.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В
ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ
Основните европейски и американски
стандарти условно разделят изпитванията
на рутинни, типови и специални. Рутинните
изпитвания се изпълняват за всеки
индивидуален обект. Типовите изпитвания
се провеждат на представителен обект
от даден тип с цел демонстриране на
определени
изисквания.
Най-често
специалните изисквания са изпитвания,
различни от споменатите по-горе и
договорени между производител и клиент.
Специално при трансформаторите, по
принцип е задължително да бъде спазвана
последователността при провеждане на
високоволтови диелектрични изпитвания,
показана по-долу,но в случаите, когато
клиента
има
аргументирани
други
изисквания, ние от ЦЕРБ ЕАД сме готови
да ги изпълним. Последователността за
провеждане е както следва:
● Изпитване с комутационна вълна;
● Изпитване импулсна вълна, пълна и/или
срязана;
● Изпитване с приложено напрежение,
кратковременно и/или продължително;

съпротивление е важен параметър при
определяне на загубите на късо съединение
и част от вътрешната програма за контрол на
качеството. ЦЕРБ ЕАД разполага с модерна
апаратура за изпитване на активно съпротивление с постоянен ток до 400 Adc.
Коефициент на трансформация и група
на свързване
Измерването
на
коефициента
на
трансформация
и
определянето
на
групата на свързване е продиктувано от
изискванията за паралелна работа.
ЦЕРБ ЕАД извършва ремонти на специални
електрически съоръжения, при които се
налагат по-особени методи за определянето
на коефициента на трансформация и
групата на свързване. На фиг.1 е показана
типична схема на специален трансформатор
с фазово изместване.

Рутинни изпитвания
Рутинните изпитвания са тези, които се
провеждат на всеки отделен обект.
Активно съпротивление
Активното съпротивление на намотките
винаги се определя, като съпротивлението
измерено при постоянен ток. Активното
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Фиг. 1 а) Схема на фазово изместване при схема триъгълник b) векторна диаграма

ЦЕРБ
ЕАД
успешно
въведе
в
експлоатация
импулсен
генератор
за
с максималнонапрежение 1600 kV и
максимална енергия на заряд 220 kJ фиг. 2.
Измервателната част от системата е с ника
индуктивност позволяваща изпитване на
обекти със сравнително голям капацитет.
В допълнение системата притежава и
интегрирана система за компенсация на
пиковете в максимума на вълнат, т.н. overshoot.
Импулсна вълна с пик (overshoot) β=7,5% и
фронтt1 = 1,66 μs ще бъде извън допустимия
толеранс. Благодарение на интегрираната
компенсацияпиковете в мак симума на
вълната са под 5%, което позволява фронта
на вълната да е в допустимите граници.

Импеданс на късо съединение
Стойността на загубите на късо съединение е
важно не само за капитализация на загубите
при к.с., също така тя е важна за безопасната
експлоатация
на
големи
силови
трансформатори.
Сравнението на изчислените и измерените
стойности, дава индикация за загубите
причинени от вихрови токове. Особено важно
е да се знае импеданса на късо съединение,
най-често изразен в проценти.
Загуби на празен ход
Загубите на празен ход представляват
загубите
в
магнитната
система
на
трансформатора или генератора и са
значително количество енергия по време на
жизнения път на трансформатора. Реалната
стойност на загубите при празен ход трябва
да бъде гарантирана от производителя.

Изпитване с независим източник на
напрежение
Изпитванията с висока честата винаги
предхождат тези с ниска честота – изпитване
с приложено и индуцирано напрежение.
Изпитването с приложено напрежение има за
цел проверка на основната изолация. ЦЕРБ
ЕАД има възможност да изпитва електрически
съоръжения с високо напрежение до 300 kV на
обект. За изпитване на място IEC 60060-3:2006
допуска използването на широк диапазон на
честотата от 10 до 500 Hz.

Диелектрични изпитвания
Диелектричните изпитвания се провеждат с
цел потвърждаване на очакваните свойства
на изолацията.
Изпитване с комутационен и импулсна
вълна
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а) ГИН 1600 kV
Фиг. 2. Импулсен генератор ВВЛ към ЦЕРБ ЕАД

b) принципна схема

Фиг. 5. Резонансна система за изпитване с приложно променливо напрежение
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Изпитването с индуцирано напрежение е
проверка на изолацията между намотки
и към земя. Изпитвателното напрежение
често е два пъти по-високо от номиналното
напрежение, което изисква източник
на напрежение с честота два пъти поголяма за да се избегне пренамагнитване

на магнитопровода. В зависимост от
конкретния случай, ЦЕРБ ЕАД реализира
това изпитване с помощта на три различни
мотор-генераторни групи с 50 Hz, 100 Hz и
200 Hz. На Фиг6 е показана зависимостта
на активната и реактивна мощност във
функция от честотата на напрежение.

Фиг. 6. Зависимост на активната и реактивната мощност от честотата при
изпитване с индуцирано напрежение
Изпитването с индуцирано напрежение може
да бъде съчетано с измерване на частични
разряди ЧР. За да има възможност за
регистриране на ЧР времето за изпитване е

значително по-продължително. Фиг. 7 нагледно
илюстрира разликата между кратковременно
и продължително изпитване с индуцирано
напрежение.

Фиг. 7. Продължителност на изпитване с индуцирано напрежение
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Съпротивление на изолацията
При това изпитване се проверява
съпротивление на изолацията на
отделните намотки към земя и/или между
отделните намотки. Измерените стойности
служат като оценка за състоянието на
изолация на електрическите съоръжения.
ЦЕРБ ЕАД предлага и други методи за

оценка на качеството на изолационната
система,котоRecoveryVoltageMeasurement
(RVM);
Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби
tanδ Подобно на съпротивлението на
изолацията, измерването на tanδ позволява
да се анализира състоянието на изолацията.

ТИПОВИ ИЗПИТВАНИЯ
Топлинно изпитване
Целта на това изпитване е да се потвърди
гарантираното прегряване на маслото
и намотките. При топлинното изпитване
могат да бъдат установени възможни точки
на прегряване т.н. hot-spots по намотката
или извън нея.
Акустично изпитване
В процеса на работа електрическите
съоръжения генерират звук или по-точно
шум, който се определя като нежелан звук.
Регионалните и международни стандарти
определят горните граници на шума, при
който трябва да работят съоръженията.
Звука на празен ход е предизвикан от
магнетострикцията в магнитната система.
Амплитудата
на
вибрациите
зависи
от магнитната индукция и магнитната
характеристика на използваната стомана.
Честотния спектър е съставен основно от
удвоената честота на напрежението.
При товар, благодарение на магнитните сили
породени от тока, се генерира вибрации в
намотката, корпуса и в магнитните екрани.
При трансформатори с ниска индукция този
шум може да е по-малък в сравнение с
шума при празен ход.
Специални изпитвания
ЦЕРБ ЕАД има възможност да провежда
и т.н. специални изпитвания, различни
от типовите или рутинни, договорени с
клиента.
Определяне на капацитет на намотките
Успоредно с измерването на тангенса от
ъгъла на диелектрични загуби се измерва
и капацитета на обекта. Измерените
стойности служат като база при сравнение.
Импеданс с нулева последователност
Стойност, която главно е необходима
при анализ на трифазни симетрични и
несиметрични вериги.
Честотен анализ FRA
Относително нов метод за изпитване
на трансформатори. Измерването на

честотните
характеристики
(Frequency Response Analysis FRA) предоставя
информация за състоянието на активната
част – маг нитопровод и намотки. На базата
на сравнение може да се анализират
размествания в магнитопровода или
намотките.
ДИАГНОСТИКА
С развитието на електронната техника се
усъвършенстват и развиват нови методи и
системи за диагностика на електрическите
съоръжения. Това позволява по-ранно и
по-точно определяне на зараждащи се
дефекти.
При диагностика на свои обекти ЦЕРБ ЕАД
се стреми да използва, като конвенционални
така и модерни методи, които са изброени в
този раздел.
Честотна зависимост на tg(δ)
ЦЕРБ ЕАД разполага с апаратура за
диагностика на трансформа тори, двигатели
и генератори, която позволява измерването
на tg(δ) в честотен диапазон от 15Hz до
400Hz. Биха могли да бъдат изброени
редица предимства при измерване на tg(δ)
при различни честоти, като основните са
постигане на по-високо напрежение при
честота по-ниска от промишлената; анализ
на множество стойности;
Изводи високо напрежение
Изводи високо напрежение представляват
съществена
част
от
си
ловите
трансформатори, прекъсвачите и др.
електрически апарати.
Над 10% от повредите в трансформаторите
се дължат на дефектирали изводи, в
някои случаи е възможно дефектирал
извод да доведе до значителна щета в
трансформатора. С цел обезпечаване
безопасната работа на електрическите
съоръжения, ние от ЦЕРБ ЕАД препоръчваме редовна диагностика и на изводи високо
напрежение.
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Фиг. 8. Повреда след взрив на извод

Силови трансформатори
При диагностика на силови ансформатори,
ЦЕРБ ЕАД извършва измерване на tg(δ)
в широк честотен диапазон 15-400 Hz.

Резултатите при ниската честота позволяват
по-точна оценка за влагосъдържанието в
трансформатора.

Фиг. 9 tg(δ) на силов трансформатор във функция от честотата
на захранващото напрежение
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Анализът на допълнителните загуби във
всяка фаза, при честотния анализ дава
възможност за диагностициране на късо
съединение в паралелни проводници. На
фиг. 10 са показани графиките на активното
съпротивление Rk и индуктивността Lk при
диагностика на силов трансформатор на
обект.

Хидро и турбо генератори
ЦЕРБ ЕАД има възможност да измерва
tg(δ) в честотен диапазон от 15 до 400 Hz
и напрежение до 12 kV на големи хидрогенератори с капацитет до 1 μF.
Честотен анализ на допълнителните
загуби

Фиг. 10 Честотна зависимост на Rk и Lk

Магнитен баланс
Измерването е сравнително лесен метод
и се провежда с цел откриване на късо

съединение в паралелни проводници и
дефекти в магнитопровода.

Може би не до толкова вярно твърдение,
след като успяваме успешно да измерваме
и анализираме частични разряди в различни
електрое нергийни обекти. На фиг. 12 са
показани фирми на ЧР.

Частични разряди
“Измерването на частични разряди е все
едно да се опитваш да претеглиш пеперуда,
решила да кацне за момент върху везна за
тегле не на слон (а по някога и по време на
земетресение)” Карл Хаубнер.

Фиг. 12 Форми на ЧР
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бъде взета проба от изолацията, анализа
се извършва на базата на косвени методи,
резултати получени при измерване с RVM
или еквилибрационни криви
показани на Фиг 13.

Определяне влагосъдържанието
в хартиено-маслената изолация
ЦЕРБ ЕАД разполага апаратура за
директно определяне влагосъдържанието
в хартията, но при случаи, че не може да

Фиг. 13 Еквилибрационни криви

SFRA
ЦЕРБ ЕАД разполага с апаратура за
измерване
на
амплитудно
честотна
характеристика SweepFrequencyResponseAnalysis SFRA. SFRA е сравнителен метод,
като първоначалните данни служат за база
при сравнение с последващи измервания
за установяване на физически промени в

активната част на трансформатора. Без
базисни данни биха могли да се открият
единствено значими механични повреди в
магнитопровода или намотката, които да
покажат големи отклонения, при сравняване
на две симетрични системи. На фиг. 14 е
показана принципна схема на измерването.

Фиг. 14 а) Схема на измерване b) Общ схема на измерваните входящи и
изходящи сигнали
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трансформатора, поради което той трябва
да бъде използван след анализ на горимите
газове в маслото.

Газ хроматографски анализ на трансформаторно масло
Съдържанието на разтворените газове в
трансформаторното масло е един от найважните инструменти при определяне
състоянието на силов трансформатор.
Газхроматогравският анализ се използва,
като
първоначален
индикатор
за
установяване на проблем и може да
се установи влошаване на хартиената
изолация и маслото, прегрявания, горещи
точки, частични разряди и дъга.
Най-популярните методи за анализ на
резултатите от газхроматография са
метод на Роджер и Триъгълник на Дювал.
При триъгълниците на Дювал няма
зона показваща нормална работа на

Оценка
състоянието
на
стъпален
регулатор
ЦЕРБ ЕАД разполага със специално
звено за диагностика и ремонт а стъпални
регулатори, важен компонент за надеждната
работа на трансформатора.
Основната цел при диагностиката на
стъпалните регулатори е да се установи
състоянието на тоководещия контур, както
и функционалната годност на системата
стъпален регулатор - моторното задвижване
и да се установят съществуващи повреди и
несъответствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЦЕРБ ЕАД провеждаи анализираголям
набор от изпитвания, които позволяват да се
вземат аргументирани решения за промени
в обхвата на дейностите, а също така да
има по-подробни критерии за приемане

на желаните резултати от изпитвания
след ремонт или производство. С тази си
политика ЦЕРБ ЕАД предоставя на своите
клиенти сигурност и надеждност.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В
ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ГИПСОВИ ИЗДЕЛИЯ
Светлана Цветкова, Ангел Петлешков

STUDY OF THE ELECTRICAL ENERGY QUALITY IN
THE ELECTRICAL
SUPPLY SYSTEM OF COMPANY FOR PLASTER
ARTICLES
PRODUCTION
Svetlana Tzvetkova, Angel Petleshkov
Abstract
A study of the electrical energy quality in the electrical supply system of company for plaster articles
productionis given in the paper. An analysis and comparison of the obtained results for each of the
electrical energy quality indexes according to the norms are done.
ВЪВЕДЕНИЕ
Съвкупността от такива характеристики
на захранващата система, при които
консуматорите на електрическа енергия
могат да изпълняват заложените в тях
функции се определя с общото понятие
качество на лектрическата енергия [1].
Качеството
на
електроснабдяването
изисква
показателите
за
качеството
на електрическата енергия да са в
нормативните граници, висока надеждност
на електроснабдяване и поддържане на
фактора на мощността в съответствие с
изискванията на тарифата за заплащане на

консумираната електрическа енергия.
Отговор на нарастващите изисквания към
качеството на електрическата енергия
следва да се търси в намиране на адекватна
оценка и последващ ефективен контрол.
В доклада е представено изследване на
качеството на електрическата енергия
в електроснабдителната система на
предприятие за производство на гипсови
изделия. Извършен е анализ и сравняване
на получените резултати за всеки от
показателите за качество на електрическата
енергия със съответните нормативни
документи [1, 2, 3, 4].

КОНТРОЛНА ТОЧКА НА ИЗМЕРВАНЕ И
ИЗПОЛЗВАНА АПАРАТУРА
Обект на изследване е качеството на
електрическата енергия в предприятие
за производство на гипсови изделия.
Произвеждат се гипсокартонени плоскости
с различна дебелина.
Предприятието се захранва с електрическа
енергия от главна понижаваща подстанция
110/6,3kV. На страна 110kV подстанцията
е изградена по блокова схема „кабелна
линия-трансформатор“. Откритата разпре-

делителна уредба 110kV се състои от едно
поле, в което са монтирани трансформатор,
прекъсвач,
токови
и
напреженови
измервателни трансформатори, линеен
разединител с два заземителни ножа,
заземителен
разединител,
вентилни
отводи и кабелни глави. Трансформаторът
е
маслен,
за
открит
монтаж,
с
номинална мощност в режим ONAN/
ONAF съответно 6/10MVA, номинални
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матора работят в паралел, а въввтората е
включен само единия трансформатор. При
отпадане на единия трансформатор в една
от уредбите напрежение не се нарушава
нормалната работа на предприятието.
В нормален режим работят винаги три
трансформатора.
Измерванията са проведени съсстационарен
измервателен уред EPPE CX, включен
на страна 110 kV в подстанцията, както е
показано
на фиг. 1 [5]. Уредът дава възможностза
измерване, изчисляване, запис и анализ на
всички електрически величини и показатели
за качеството на електрическата енергия[1,
6].
Периодът на измерване е от 00:00 ч. на
01.06.2015 г. до 23:59 ч. на 22.06.2015 г.
с интервал от време за осредняване на
измерванията от 10 минути. По този начин са
обхванати различни товарни режими и режим
напразен ход (изключени технологични
консуматори) на предприятието. Получената
информация от измерванията е обработена
със специализиран софтуер.

напрежения 110±10x1,25%/6,3kV, група на
свързване YNyn0+d. Звездният център на
трансформатора на страна110kV се заземява
през заземителен разединител и вентилен
отвод. На страна 6,3kV подстанцията е с
единична шинна система и се състои от три
комплектни разпределителниуредби (един
трансформаторен вход, един кабелен извод
и един кабелен извод за трансформатор
собствени нужди). Трансформаторът за
собствени нужди е сух, за закрит монтаж,
с номинална мощност 100kVA и номинални
напрежения 6,3kV ±4.36%/0,4kV, група на
свързване Dyn5.
Главната понижаваща подстанция 110/6,3kV
захранва две заводски подстанции 6/0,4kV.
Всички
технологични,
общозаводски
(осветление, вентилация и климатици) и
комунално-битови консуматори на електрическа енергия в предприятието се захранват
от трифазните изводи на уредбите ниско
напрежение на двете подстанции. В
двете подстанции са монтирани по два
трансформатора с номинална мощност по
2MVA.
В първата подстанция двата трансфор-

Фиг. 1.Място на монтиране наизмервателен прибор EPPE CX
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Фиг. 2. Изменение на честотата

На фиг. 2 е показана честотата на
захранващото напрежение. Измерени са
средни стойности в интервала от 49,9Hz до
50,1Hz.
На фиг. 3 е показано изменението на
захранващото напрежение за периода на
измерване. Регистрирано е едно прекъсване
(на 05.06. от8:30 ч до 9:30 ч) на захранващото
напрежение с продължителност от един час.

Причината е изключване на захранващата
линия, тъй като предприятието е било
в режим на профилактика и не е било
необходимо превключването му към
резервно захранване.
В Таблица 1 са дадени минималната,
средната и максималната стойност на
фазните напрежения.
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Фиг. 3. Изменение на захранващото напрежение на извод 110kV

Фликерът е нормиран параметър за оценка
на колебанията на напрежението (включване

и изключване на големи мощности за кратък
интервал от време) в мрежата.
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В Таблица 2 са представени измерените
стойности на дългосрочния фликерPltна
захранващия извод 110kV. Измерените
средни стойности са под максимално
допустимата нормирана стойност от 1.
Измерени са максимални стойности на
фликера съответно 2,062 за фаза L1, 3,764
за фаза L2 и 2,318 за фаза L3, който са помалко от 5%. Следователно, стойностите на
фликерапрез 95% от времето на измерване
не превишават допустимата стойност 1.

Колебанията на товара на предприятието
при това захранване не причиняват
недопустим фликер ефект.
На фиг. 4 е показано изменението на тока
през целия период на измерване,а в Таблица
3 - минималната, средната и максималната
стойност. Ясно се различават различните
режими на работа на предприятието,
както и прекъсването на захранването на
05.06.2015 г.

Фиг. 4. Изменение на тока

В Таблица 4 са дадени измерените стойности
на несиметрията на напрежението Uunb и
на тока Iunb . Максималната стойност на
несиметрията на напрежението е 0,482%,

т.е. под допустимата норма от 2% в 100%
от времето на измерване. Максималната
стойност на несиметрията на тока достига
10,76%.
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Направени са измервания на активната и
реактивната мощност при различни режими
на работа на предприятието - различна
дебелина на произвеждания гипсокартон.
Поради разлика в линейните скорости на
поточната линия при различните режими
на работа се получават различни режими
на натоварване. Трябва да се отбележи,
че значителна част от натоварването на
предприятието се пада и на инсталациите
за химическа обработка и подготовка на
гипса, които работят като постоянен товар
при всеки вид картон.
На фиг. 5, 6, 7 и 8 са показани съответно
активната, реактивната, деформационната
и пълната мощност на предприятието, а в

Таблица 5
- минималните, максималните и среднитеим
стойности за различни режими на
натоварване. От 07:00 ч. на 11.06. до около
07:00 ч. на 13.06. е пуснат за производство
нестандартен гипсокартон с дебелина
15mm. Както се вижда консумацията за
този вид картон е по-малка от средната.
От 00:00 ч. на 01.06. до 22:00 ч. на 06.06.,
както и от 00:00 ч. на 18.06. до 07:00 ч.
на 22.06. предприятието е било спряно
за профилактика. Средният товар на
предприятието е около 1,9MW. Товарът
при изключени производствени товари или
режим на празен ход възлиза на около
0,2MW.

Фиг.5. Активна мощност

Фиг. 6. Реактивна мощност
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Фиг.7. Деформационна мощност

Фиг. 8. Пълна мощност

Средната мощност съответстваща на
производството на по-тънкия гипсокартон
(обикновения) е с около 13% по-голяма
от тази съответстваща на нестандартния

гипсокартон. Средната активна мощност на
празен ход е около 9% от средната активна
консумирана мощност на предприятието.

38

Реактивната мощност се компенсира на
ниско напрежение с кондензаторни батерии
монтирани взакритите разпределителни
уредби ниско напрежение на двете
подстанции и се управляват от автоматични
регулатори на фактора на мощността.
Уредбите за компенсиране на всяка
подстанция са с обща капацитивна мощност
8x300kVAr. От тази мощност в подстанция 1
е отчетено, че за компенсиране се използват
от 200kVAr до 400kVAr или средно от 8% до

17%. В подстанция 2 не е отчетено да се
използват компенсиращи мощности. Това се
дължи на факта, че в предприятието всички
двигатели се захранват и управляват от
честотни преобразуватели, които регулират
автоматично фактора им на мощност.
Факторът на мощност на захранващия
трансформаторен извод ви соко напрежение
в подстанцията се регулира в граници от
0,96 до 0,99 индуктивен (Таблица 6).

На фиг. 9 са показани максималните стойности на хармониците на напрежението,

измерени в работен режим и нормите
съгласно [1, 2].

Фиг. 9. Хармоници на напрежението
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От нечетните хармоници на напрежението
се наблюдават 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15
хармоник. От тях извън нормите е 15
хармоник със стойност от 0,79% при норма
0,3%. От останалите хармоници най-голямо
е съдържанието на 5 хармоник със стойност
от 1,13%, при норма от 2% за мрежи
високо напрежение. Наблюдават се четни
хармоници, като всички с изключение на 2
хармоник са много над допустимите норми.
В режим на празен ход (профилактика)
на предприятието при хармониците на
захранващото напрежение се отчита
понижаване на 5 и повишаване на 7
хармоник. Понижаването на стойностите
на хармониците на напрежението се

дължи на изключването на регулируемите
задвижвания от захранващата мрежа.
На фиг. 10 са показани максималните
стойности на хармониците на тока, измерени
в работен режим и нормите съгласно [1,
4]. От нечетните хармоници на тока се
наблюдават 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 хармоник.
От тях само 3 хармоник е в допустимите
норми. От останалите хармоници найголямо е съдържанието на 5 и 7 хармоник
на тока със стойности съответно от 31,88%,
при норма от 20,7% и 23,73% при норма
7,2%. Наблюдават се четни хармоници, като
всички с изключение на 2 хармоник са много
над допустимите норми.

Фиг. 10. Хармоници на тока

40

