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Пакет „Чиста енергия“,
енергийно планиране и предизвикателствата
пред местната власт в България
Цветелина Попова
Въведение
Европейската комисия в края на 2016 г. представя пакет от мерки, насочени към запазване на
конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на преход към чиста енергия, който
променя облика на глобалните енергийни пазари.
Според предложените мерки Европейският съюз ще играе водеща роля в този период, като поема ангажимент да намали до 2030 г. емисиите СО2 с поне 40% и същевременно модернизира
европейската икономика, създаде нови работни места и повиши икономическия растеж. Според
намеренията на Европейската комисия потребителите ще се превърнат в активни и централни
участници в енергийните пазари на бъдещето, като ще имат по-добър избор на доставки, достъп до иновационни технологични инструменти и възможност сами да произвеждат и продават
електроенергия. Предвижда се да бъде осигурена възможност на гражданското общество да
участва по-активно в енергийната система, да се увеличи прозрачността в сектор „Енергетика“
и да се подобри регулаторната рамка [1].
В свое изявление Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз, споделя, че този пакет от документи ще даде тласък на прехода към
чиста енергия посредством модернизация на европейската икономика и създаване на условия
за свързани с устойчивото развитие работни места, растеж и инвестиции. Според него предложенията включени в пакет „Чиста енергия“ касаят всички сектори, свързани с чистата енергия,
включително научните изследвания, иновациите, сградите, уменията, цифровите технологии и
финансите [1].
Въз основа на провежданата европейска политика и в съотвтствие с изискванията на Регламента за управление на енергийния съюз [2], в началото на настоящата година Република България представи проект на Интегриран национален план за климата и енергетиката до 2030 г.
С този план се определят основните цели, етапи, средства, действия и мерки за развитие на
националната ни политика в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското
законодателство, принципите и приоритетите за развитие на енергетиката. [3].
В разработения план е обърнато сериозно внимание на развитието на електроенергийния пазар в страната, в съответствие с Третия енергиен пакет на Европейската комисия [4].
Местната власт в България –
изпълнител на енергийната
политика
Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия създава условия за повишаване гъвкавостта на системата чрез
осигуряване условия за постигане на конкурентни цени и увеличава ликвидността на
борсовия пазар на електрическа енергия.
Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия у нас е предпоставка за
постигане на целта за пълната му интеграция с общия европейски енергиен пазар.

Поетапното премахване на регулираните
цени за всички крайни потребители и на цените за производители води до увеличаване
на конкуренцията между доставчиците на
електрическа енергия.
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Предвид развитието на електроенергийния
пазар, енергийното планиране на местно ниво, в условията на либерализация на
пазара на електроенергия, се определя от
ролята на местната власт при изпълнение
на европейската и българската енергийна
политика.

Посоката, в която се развива Европа, е към
децентрализация на дейностите в енергетиката, изграждане на локални, самостоятелни, енергийно независими общности,
които да произвеждат елекроенергията, необходима за собствени нужди и да продават
излишъка, което е предпоставка за развитие на нови бизнес модели.

ция на предвижданото развитие и контрол
на постигнатите резултати [5].
В контекста на водещите европейски тенденции и намерения, енергийното планиране се разглежда като междусекторна задача.
Независимо от неговата важност и актуалност, на този етап в науката не съществува
обща дефиниция, въпреки че под енергийно
планиране се приема разработване на политики, които да ръководят бъдещето развитие на местна, национална, регионална
или дори глобална енергийна система [6].

Интелигентни градове у нас
Съвременните градове и населени места
в България трябва да бъдат трансформирани в интелигентни градове. Този процес изисква цифровизация и свързаност
на системите за управление в населеното място и поставя пред управляващите
и обществото редица предизивкателства.
Превръщането на един град или населено
място в „умен“ град преминава през няколко основни етапа:
●● свързване на иновативни и налични информационни и комуникационни технологии в единна система за управление и
анализ, като се осигури достатъчно компетентен и финансово осигурен човешки
фактор, който да работи с тази система;
●● стимулиране на иновации и внедряване
на иновативни методи в строителните и
енергийни технологии, в планиране на
инфраструктурни решения и цялостното
териториално и градско развитие;
●● участие на гражданите и обществото при
изпълнение и провеждане на определени
политики и в процесите на реализация на
новаторски идеи и решения;
●● синхрон с глобалната и европейска съпричастност за намаляване на климатичните промени и опазване на екологичните ресурси на местно и регионално ниво.
●● използване на нови бизнес модели за
взаимодействие между администрация,
граждани, бизнес и индустрия.
От икономическа гледна точка планирането на развитието на едни град е систематичен и продължителен процес, който цели
изясняване развитието на дадена система
в бъдеще. Този процес обхваща анализ на
състоянието и тенденциите на развитие на
външната среда на системата, комплексна
оценка на нейните ресурси и възможности,
формулиране на целите на системата и определяне на пътищата за тяхното постигане, създаване на предпоставки за реализа-

Енергийното планиране се ръководи от търсенето на енергийни услуги и е насочено
към оптимизация на енергийна ефективност
и ефикасност, ниско или безвъглеродно
енергоснабдяване и достъпно, справедливо
и добро предоставяне на енергийни услуги
на потребителите [7].
Енергията и развитието са неразривно свързани, като икономическият растеж се дължи
на производството и консумацията на енергия за развитие на индустрията и насърчаване на технологичните иновации. За осигуряване на свободен достъп до пазарите
и стимулиране на предприемаческите инициативи, както и за подобряване начина на
живот, от съществено значение е свободният достъп до енергия. Преструктурирането
и трансформацията на енергийната система
биха се случили по-лесно чрез интегриране
на енергийната политика с индустриалната
и социалната политика.
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Инвестициите в нисковъглеродно производство на енергия водят след себе си редица
положителни ефекти, сред които подобрено
качество на живот, по-чиста околна среда
и съответно грижа за здравето на хората,
намаляване на енергийната бедност и увеличаване на достъпа до енергийни услуги,
намаляване на безработицата и създаване
на нови възможности за бизнес, и значителни икономии на инвестиции в областта на
енергетиката. Увеличаване на дела на енергия произведена от алтернативни източници
в световния енергиен микс допринася за
намаляване на замърсяванията, като нисковъглеродните технологии и технологиите за
енергийна ефективност водят до сериозни
намаления на емисии парникови газове в

редица сектори в т.ч. енергетика, транспорт,
индустрия и строителство. Инвестициите в
производството на енергия от алтернативни и възобновяеми източници или в енергоефективни технологии са предпоставка
за осигуряване на социално-икономически ползи, които могат да бъдат събрани в
макроикономически ефекти, с добавъчна
стойност по отношение развитието на енергийната система и намаляването на рисковете.

ята на местно и регионално ниво, но и на
обществени и социални структури, целящи
опазване сигурността и здравето на хората
Енергийно планиране в общините
Енергийното планиране в общините, в условията на либерализация на електроенергийния пазар, е голямо предизивкателство,
тъй като изисква освен добър институционален капацитет и добра предварителна
подготовка, основана на сериозна база
данни за енергопотреблението в общината.
Енергийната политика на общината определя обхвата на системата за управление на
енергия и включва концепциите за развитие
на транспорт, сграден фонд, услуги, локално производство на енергия, в т.ч. и енергия
от възобновяеми източници, и др. Повечето
общини не са наясно с потенциала за спестяване и намаляване консумацията на енергия, но тъй като енергията се превръща във
все по-важен фактор, необходимостта да
бъде направен баланс между доставките на
енергия, енергийната ефективност и енергийните разходи е неизбежна [9,10].

Настоящото икономическо развитие има за
цел да стимулира прехода към по-устойчиво
развитие на производството и консумацията на енергия, като синергичната динамика
между енергетиката, икономиката и обществото изисква увеличаване на инвестициите в енергийните системи, които ще допринесат за съпътстващи ползи за обществото
[8]. Енергийната система, като съвкупност
от всички видове енергийни ресурси, заедно
с методите и средствата за получаване, преобразуване, разпределение и използване от
потребителите на всички видове енергия,
гарантира устойчивото икономическо развитие на дадения регион или населено място.

Съществен проблем при енергийното планиране на местно ниво е непознаването на
енергийната система, на функционирането на
пазара на електроенергия, на възможностите
за диверсификация на енергийния микс.

Голямото предизвикателство пред местното
самоуправление е структурната трансформация на местно ниво, целяща постигането
на икономически преход и синергия между
административно управление и индустрия.
Ползите от такава структурна реформа са
интегриране на политическия процес в различните сектори на местната икономика, с
цел икономическо и социално развитие на
района, създаване на устойчива местна
енергийна система, разширяване на пазара
на технологии за чиста енергия, осигуряване на систематично обучение и провеждане
на експерименти на местно ниво.
Добрите резултати и практики и създаването на унифицирани модели за енергийно планиране на местно ниво допринасят
за по-ясно формулиране на енергийната
стратегия на национално ниво. Също така
изграждането на местни енергийни мощности може да бъде гарант за сигурността
на енергийната система на страната и при
необходимост да осигури нормално продължаване на работния процес не само на
производствените предприятия и индустри-

Развитието на градските райони и регионите изисква добро планиране на адекватна
инфраструктура, в т. ч. и енергийната, чието
функциониране да осигури устойчиво и надеждно снабдяване с енергия. Към момента
при изграждане на инфраструктура е предвидено различните видове енергия (електроенергия, топлоенергия за отопление и охлаждане, газ) да се използват самостоятелно без
връзка помежду си. Това предполага невъзможност за гъвкавост на енергийните доставки и възможности за некачествена услуга
и потребителско недоверие.
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Новите технологии дават възможност за изграждане на енергийни центрове, чрез които да се осъществи енергийно свързване на
инфраструктурите на енергийните мрежи и
енергийните компоненти в т. нар. хибридни
мрежи. Това би позволило, чрез използване на енергийния подход и мрежови интерфейс, да се избегнат излишъци или недос-

тиги в конкретна енергийна мрежа или да се
инсталират технологии за преобразуване на
енергия с включена система за електрическо съхранение.

лят политики и пътни карти, за да се справят
както с енергийните, така и с екологичните
предизвикателства и да вложат огромни
инфраструктурни инвестиции в условия на
голяма бъдеща несигурност. Това изисква
систематично използване на аналитични инструменти и процедури при разработването
и изпълнението на политиките, за да се осигури сценарий за сравнителен анализ, при
който ефективността на политиките и мерките може да бъде оценена и инвестициите
могат да бъдат планирани внимателно, в съответствие с подхода за планиране.

Разработването на местни планове за
действие представлява добра стратегическа стъпка, чрез която местните власти
потвърждават своите ангажименти за устойчиво развитие и дават ясна насока за икономическото развитие на района и социалната
отговорност. Общинските енергийни програми отчитат и балансират между различията,
интересите и целите на местните общности
и държавата.

Изводи и заключения
С оглед на направения преглед на политики
и икономически процеси, които са фактор за
развитие на енергийния сектор в България
и Европейския съюз, могат да бъдат формулирани няколко основни извода:
●● Общинското енергийно планиране е интердисциплинарен процес, който изисква
експертни знания и опит в различни области – енергетика, икономика, териториално планиране, финанси, управление,
информационни и комуникационни технологии и др.;
●● Управленският екип очертава въвеждането и утвърждаването на организационната структура за разпределение на
задълженията и отговорностите на ключовите експерти и отдели за планиране,
изпълнение и мониторинг на енергийната
политика;
●● В зависимост от големината или териториалния обхват на общината е необходимо назначаване на експерт или специален екип от експерти, който да провежда политиката на общината, свързана с
енергийното планиране и управлението
на енергия;
●● Местната власт е изправена пред проблема да осъзнае факта, че управлението на енергия е съвкупност от ефективни
организационни, технически и поведенчески действия по икономически обоснован начин.

Икономическите цели може да са свързани
с използването на местни енергийни източници, локални инсталации за производство
на горива и енергия и др. Местното производство на енергия, в т.ч. производството на
енергия от възобновяеми източници, и планирането на изграждане на локални системи за производство на енергия от възобновяеми източници при строителство и реконструкция на сгради-общинска собственост
допринасят и за повишаване качеството
на предлаганата услуга. Стимулирането на
местното производство на енергия е предпоставка за намаляване на разходите за
енергия от общинския бюджет, които варират в размер на 10-15 % от него, и поставя
основите на своеобразна енергийна независимост на общината.
Местните и регионалните власти несъмнено поемат все по-стратегическа роля за постигането на национални и международни
ангажименти в областта на енергетиката и
климата, които изискват стратегическо вземане на решения. В тази рамка следва да се
подчертае, че подобряването на производителността на енергийните системи е ключов
въпрос за гарантиране на бъдеща енергийна и екологична устойчивост. По-специално,
разработването и демонстрирането на цялостна оптимизация на системата на местно/градско равнище (интелигентни градове
и общини) представлява една от основните
теми на стратегическия енергиен план на
Европейската комисия [11].
По тази причина от лицата, отговорни за вземането на решения, се изисква да опреде-
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Енергийната икономика като система от
ресурсни, технически, финансови, социално-икономически, информационни и инфраструктурни елементи осигурява енергийната независимост, енергийната сигурност и
енергийната ефективност на определена

територия (община, държава, регион, континент). За да се развива ефективно и да
бъде двигател за икономическо и социално
развитие на определен район, на национално ниво или на регионално равнище,
важна роля играят енергийните баланси. Те
са инструмент, който предоставя данни за
ресурсите, преобразуването и крайното потребление на енергийни продукти и включва
подробни показатели за използваните и получените горива и енергия при процесите на
преобразуване.

[4] Европейски парламент (2009)
Трети енергиен пакет, Тематично
досие, достъпено на 30.04.2019 [http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+200806
16FCS31737+0+DOC+XML+V0//BG]
[5] Найденов Н. (2002) Прогнозиране и
планиране,Университетско издателство
„Стопанство“, С.,
[6] Bathia, S.C. (2014) Advanced Renewable
Energy System. Woodhead Publishing India
Pvt Ltd, New Delhi, India

Независимо от това, липсата на общи протоколи, общата сложност на енергийните
модели, липсата на данни за секторното
потребление и енергийните потоци в секторите на търсенето и предлагането на крайни потребители, пречат на използването на
валидирани методологии и инструменти в
общинското и регионалното енергийно планиране.

[7] ICLEI—Local Governments for
Sustainability, UN-HABITAT, and UNEP
(2009) Sustainable Urban Energy Planning. A
Handbook for Cities and Towns in Developing
Countries
[8] Bianco ,V (ed.) (2017) Analysis of Energy
Systems: Management, Planning and Policy,
CRC Press, Boca Raton, FL

Съвременната енергийна политика трябва
да балансира икономическите и сигурните
предимства на използваните нефтени и газови ресурси с необходимостта от стимулиране развитието и разгръщането на иновативни технологии за чиста енергия.

[9] Попова, Ц. (2016) Енергийно планиране
и енергиен мениджмънт в общините –
Защо?, първа част, Ютилитис 14(2) 41-43
[10] Попова Ц. (2016) Енергийно планиране
и енергиен мениджмънт в общините –
Защо?, втора част, Ютилитис 14(4) 44-45

Всяка енергийна политика има икономически последици.
Източници:
[1] Европейска комисия (2016) Чиста
енергия за всички европейци —
освобождаване на европейския потенциал
за растеж, Съобщение за медиите,
Брюксел, 30 ноември 2016 r., достъпено на
30.04.2019 г. [http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-16-4009_bg.htm]

[11] European Commission (2015)
Communication from the Commission.
Towards an Integrated Strategic Energy
Technology (SET) Plan: Accelerating the
European Energy System Transformation,
C(2015) 6317 final, Brussels
[12] Bisello, А., D. Vettorato, R. Stephens, P.
Elisei (eds.) (2015) Smart and Sustainable
Planning for Cities and Regions, Results of
SSPCR, Elsevier

[2] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 на
Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2018 г. относно управлението
на Енергийния съюз и на действията в
областта на климата
[3] Министерство на енергетиката (2019)
Проект на интегриран план в областта
на енергетиката и климата на Република
България, София
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СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ЗДРАВЕ СВЕТОВЕН ПРОБЛЕМ
Маноела Георгиева, Жени Стайкова
Определение
„Светлинно замърсяване“ е сборно наименование на различни отрицателни ефекти, резултат
от изкуственото осветление. То е страничен ефект на индустриалната цивилизация.

Източниците на светлинно замърсяване са:
●● външно и вътрешно осветление на сградите;
●● светлинна реклама;
●● уличното и шосейно осветление;
●● осветени спортни обекти.

Проблемът не е в самите LED лампи , които са по-ефективни, защото се нуждаят от
много по-малко електроенергия, а в това,
че хората продължават да инсталират повече и повече светлини, именно защото те са
по-ефективни.

Изкуственото осветяване на планетата се е
засилило както като количество, така и като
интензивност, с около 2 % годишно от 2012
до 2016 г.

Светлинното замърсяване е най-тежко в индустриализираните, гъсто населени райони
на Северна Америка, Европа и Япония и в
някои големи градове в Близкия изток и Северна Африка. В Съединените щати и Европа 99% от хората не могат да почустват
естествената нощ.

Проблемът на светлинното замърсяване се
задълбочава от използването на енергоспестяващи LED лампи.

Светлинно замърсяване на европейския континент
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Светлинно замърсяване на Р. България

Последици от светлинното
замърсяване
Светлинното замърсяване скрива нощното
небе от обитателите на градовете като:
●● увеличава потреблението на енергия на
земята;
●● драстично намалява видимата яркост на
звездите и предизвиква проблеми за астрономическите обсерватории;
●● нарушава глобалната навигация;
●● предизвиква проблеми или разрушаване
на различните екосистеми;
●● вреди на здравето на животните;
●● води до здравни проблеми на хората.
Влияние на светлинно замърсяване
върху растителните и животинските
видове
Светлинното замърсяване нанася щети на
околната среда.При по-голямата част от
растителните и животинските видове естествената светлина и нейната последователна смяна играе много важна роля и е от
фундаментално значение за биологичния
цикъл, тъй като са биологично програмирани да реагират по различен начин по време на деня и нощта. Само някои дълбоководни растения и животни съществуват в

пълна тъмнина. Светлината от слънцето е
основен източник на енергия за екосистемите, най-вече чрез процеса на фотосинтеза.
Светлинното замърсяване може да има сериозни и невъзвратими последици за животните и растенията. Прекомерното нарастване на изкуственото осветление през нощта
променя естествената среда и на нощните
обитатели на планетата- птици, насекоми,
нощни бозайници. То ги дезориентира и
предизвиква гибелта им.
●● „Ефектът на очарованието“ тласка милиони насекоми към лампите, те се блъскат
в тях и загиват.
●● Други животински видове, дезориентирани от нощното осветление, започват да се
държат неадекватно - не могат да намират
храна, да се възпроизвеждат. Така числеността им намалява, което неизбежно се
отразява негативно по хранителната верига и на другите свързани с тях видове.
●● При птиците, които мигрират нощем, яркото изкуствено осветление на сградите
ги привлича и те се блъскат в тях
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Очевидно е, че екологията на планетата се
разрушава. Трябват интензивни и глобални
усилия за преустановяване на тези тенденции.

Влияние на светлинно замърсяване
върху здравето на хората
●● Ултравиолетовото излъчване (като част
от слънчевата светлина) е необходимо за
синтеза на необходимия за здравето на
човека витамин D.
●● Освен на съня, излагането на светлина
може да помогне за подобряването както
на настроението, така и на когнитивните
функции.
●● Изкуствената светлина по принцип е
вредна за здравето на хората. Изкуствената светлина през нощта нарушава формирания хилядолетия цикъл ден-нощ. Не
всички изкуствени светлини са еднакво
вредни,
●● Най-вредна е синята светлина. Повечето
светодиоди, използвани за външно осветление - както и компютърни екрани, екрани на телевизори, смартфони, таблети
и други електронни дисплеи - създават
обаче обилна синя светлина, поради което времето на тяхното използване трябва
да бъде намалено до разумни граници.
●● Естественото здраво тяло на човека произвеждa хормона мелатонин, когато цикъла ден-нощ не е драстично нарушен.
Този хормон укрепва здравето на хората.
Той притежава антиоксидантни свойства,
предизвиква сън, стимулира имунната
система, понижава холестерола и подпомага функционирането на щитовидната
жлеза, панкреаса, яйчниците, тестисите
и надбъбречните жлези.
●● Нощното излагане на изкуствена светлина подтиска производството на мелатонин. То увеличава риска от затлъстяване,
депресия, нарушения на съня, диабет,
рак на гърдата и др.

СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В Република България не са правени значителни собствени изследвания за светлинното замърсяване.
На фигура 1.2 е показана снимка на яркостта създадена от изкуственото осветяване
(светлинното замърсяване) на Република
България.
По долу в таблицата са посочени някои параметри за определени градове в България за
2015 г., отчетени по създадената световна интерактивна карта, като резултатите за яркостта
са сравнени с тези на други градове в света.
Яркостта (светлинното замърсяване), създавана от осветените български градове
(редове: 22, 23, 24, 26, 27) през нощта е 3 –
4 пъти по-малка от тази в Лисабон, Ню Йорк,
Лондон. Варшава, Амстердам, Париж и Рим.
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
СВЕТЛИННОTO ЗАМЪРСЯВАНЕ
Като изключим въпросите свързани с драстичното увеличаване на народонаселението
на земята през последните 70 години, както
и останалите форми на замърсяване на земята, водата и въздуха, светлинното замърсяване може да бъде намалено и здравето
на хората предпазено чрез прости не изискващи инвестиции действия като:
●● Провеждане на разяснителна и рекламна
дейности за популизиране и осъзнаване
вредното влияние на светлинното замърсяване;
●● Пряко участие в конференции и симпозиуми по разработката, производството и
използването на осветителни тела и системи за дома, индустрията и особено за
външното осветление;

Освен споменатото по-горе, светлинното замърсяване:
причинява визуален дискомфорт;
лишаването от светлина за продължително
време може да доведе до депресия;
силно осветените рекламни билбордове по
улиците могат да предизвикат отслабване на
зрението, което често води до катастрофи;
нарушава интелектуалната работа на учени,
философи, писатели, поети и композитори;
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Запознаване с целите и задачите от „Стратегически план 2019-2021“ на Асоциацията
за тъмно небе и особено на последващите
ги конкретни мерки;
●● Намаляване на светлината от собствения си жилища през нощта;
●● Използване на осветление само там когато и където действително е необходимо;
●● Използване на насочваща светлина към
обектите за осветяване и намаляване на
разсеяната светлина;

10

●● Използване на осветителни тела с цветова температура 3000K и по-ниска;
●● Инсталиране на детектори за движение
за включване на временно използваните
осветители в коридори, стълбища и входове в жилищата, както и за уличното осветление.
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СВЕТЛИННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ.
СВЕТЛИННАТА И ЕНЕРГИЙНАТА КУЛТУРА НА
ОСВЕТЛЕНИЕТО И СВЕТЛИННИЯ ДИЗАЙН
Д-р Теодор Кючуков
Русенски университет „Ангел Кънчев“
ВЪВЕДЕНИЕ
Светлината предполага преди всичко демократичност с равен достъп, без ограничения за всички индивиди, като осветлението по количество и качество има за цел да осигурява адекватно
качество на живота [1,2]. Налице е нeзадоволителна енергийна и светлотехническа култура в
много структури, имащи отношение към управление на процесите в областта на осветлението.
За момента, в редица случаи, философията се свежда до приемането, че електрическата енергия е продукт с общ свободен, неограничен и неконтролиран достъп.

Светлинното замърсяване е сравнително нов
феномен и още не се свързва с климатичните промени. В същото време ограничаването
на светлинното замърсяване намира място в
редица актове от глобалното, европейското
и националното нормиране [3,4,5]. Нивото на
интелектуално развитие в употребата на изкуственото осветление диктува курса на развитие на човешката цивилизация.

функции, условия и дейности. Източници на
светлинно замърсяване са [6,7,8]: външни
естествени светлинни източници; външно
изкуствено осветление (улично, архитектурно-художествено, рекламно-информационно, транспортно, на открити обекти и площи, друго); външно празнично осветление;
вътрешно осветление, излъчващо светлина
навън от помещенията).

Папа Франциск оценява, че световната
технико-икономическа система, основана на „Култура на разхищението”, поставя в основата си продуктите, а не хората.
Папата отбелязва, че човешката екология
и екологията на околната среда трябва да
вървят заедно и призовава за „Край на културата на разхищението” (Великденско послание „Urbi et orbi” („Към града и към света”)
на папа Франциск, 01.04.2018 г.)

В същото време разпиляната светлина
оказва вредно въздействие върху [6,7,8]:
живата природа (биологичен ритъм на хора,
животни, растения); пътната безопасност;
безопасността на въздушното движение; астрономическите наблюдения; комфорта на
външната среда (нахлуваща светлина); туристическа дейност; други.
Въздействията от светлинното замърсяване са разнообразни и имат специфични последствия. Те се класифицират по 14 класификационни критерии, систематизирани
на блоковата схема на фиг. 1 в три групи на
въздействия [9]. Тази систематизация позволява да се оценят характерът и тежестта на
въздействията на светлинното замърсяване.

Светлинното замърсяване е на вниманието
на националната общност на енергетиците,
светлотехниците и светлинните дизайнери.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Въздействия на светлинното
замърсяване
Външното осветление, което се използва
през тъмната част от денонощието (особено
ако е предозирано, динамично, неправилно
управлявано и насочено, с неадекватен цвят
на светлината) води до отрицателно (вредно и дори опасно) въздействие от нарушени
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Система за количествена бална оценка
на въздействието на светлинното
замърсяване
В табл. 1 е представена систематизация по
10-бална оценъчна скала за въздействието
на светлинното замърсяване [4,9]. Система-

Фиг 1. Класификация на въздействията на светлинното замърсяване

тизацията е по въздействията на светлинното замърсяване според предизвиканите
последствия.

цифика, времево развитие, структура - съгласно фиг.1); тенденции за развитие; превенция.

Системата съдържа:
●● „Групи въздействия“ - 5 групи според степента на светлинното замърсяване, формирани по възходяща степен на отрицателните въздействия;
●● „Подгрупи въздействия“ – 11 подгрупи,
формирани подсистемно според съдържанието на въздействието на светлинното замърсяване.

Група „0”. Отнася се за места, абсолютно
незасегнати от изкуствената светлина и намиращи се на голямо разстояние от източници на светлинно замърсяване. Целта е
абсолютна недопустимост на нарушаването
на тази даденост.

Оценката се базира на: наличие и характеристика на светлинните системи; характеристика на светлинните въздействия (спе-
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Група „1”. Отнася се отнася за места със
слаби отрицателни въздействия. Това са
места, където по стечение на обстоятелствата се е формирало макар и слабо, но
недопустимо светлинно замърсяване, което
следва да се ликвидира безусловно и неза-

бавно. Такива са напр. природни резервати
с уникални животински и растителни видове, които с времето са придобили изкуствено осветление за осигуряване на облекчен
достъп на хората, но с това им се нанасят
непоправими щети.
Група „2“. Обхваща средните отрицателни
въздействия на светлинното замърсяване,
които е препоръчително да бъдат избягнати
напр. чрез прилагане на добри светлотехнически практики.
Група „3“ е за силните отрицателни въздействия, които следва да бъдат ограничавани чрез смекчаващи или компенсаторни
мерки, но при спазване на нормените показатели на съответните осветителни уредби.

Група „4“ се отнася за опасни отрицателни
въздействия и изисква мерки за премахване
на тези въздействия чрез радикални мерки.
Специфицирани са подходи при управление
на въздействието на светлинно замърсяване. Предложената система може да се приложи за оценка на светлинното замърсяване, както на съществуващи, така и на предстоящи за реализация светлинни системи.
Оценка на светлинното замърсявване,
създавано от системи за външно
изкуствено освететление
По систематизацията на количествената
бална оценка на въздействието на светлинното замърсяване (табл.1) е направена
препоръчителна оценка на светлинното за-

Таблица 1. Систематизация на въздействието на светлиното замърсяване
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мърсяване от различни външни светлинни
системи и ситуации и при различни условия.
В случая са оценени следните ти системи за
външно изкуствено осветление:
●● улично осветление (табл. 2);
●● архитектурно-художествено осветление
(табл. 3);
●● рекламно осветление (табл. 4).
Енергиен аспект на светлинното
замърсяване
Външното изкуствено осветление (в т.ч.
уличното и архитектурно-художественото
осветление) е един от основните източници
на светлинно замърсяване
Стойностите на енергийно-икономическите
показатели, свързани със светлинното замърсяване от излъчването на светлина към
небосвода от уличното и архитектурно-художественото осветление в България, са определени на базата на представителна експертиза [10], данни от националната статистика
[10], нормиране на стнойността на екологичния еквивалент на електрическата енергия
[12] и на собствена информация. Оценката
е по потребената електрическа енергия от
системите за външно изкуствено осветление.
Уличното осветление и архитектурно-художественото осветление ангажират, съответно 1.62 % и 0.27 % от общото годишно електропотребление в Република България. Тази

реално потребена електрическа енергия осветителите от системите за външно изкуствено осветление генерира реално излъчения
светлинен поток от тези осветители.
В табл. 5 са представени стойностите на
показатели, характеризиращи светлинното
замърсяване от външното изкуствено осветление (улично осветление и архитектурно-художествено осветление) в Република
България.
Относителното годишно количество светлина, излъчено към небосвода (директно насочено към небосвода & отразено) от уличното
и архитектурно-художественото осветление,
на един жител на Република България, е qжи= 1.643 Мlm.h/жител.
тел -РБ
Обяснението на това голямо разпиляване
на светлина се състои основно в:
●● приложение на осветители с неадекватни
светлоразпределение и позициониране;
●● наличие на много селища със силно редуцирано население, но със сравнително
голяма улична осветителна мрежа.
Масово се прилагат кълбовите неекранирани осветители, които са с равномерно разпределен светлинен поток в горната и долната полусфера, като е практически са без
светлоразпределение.

Таблица 2. Примерна оценка на светлинното замърсяване от уличното осветление
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Таблица 3. Примерна оценка на светлинното замърсяване от архитектурно-художествено осветление

Таблица 4. Примерна оценка на светлинното замърсяване от рекламно осветление
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Таблица 5. Показатели, характеризиращи светлинното замърсяване от външното изкуствено
осветление в Република България (улично осветление (УО); архитектурно-художествено осветление (АХО))

Управление на светлинното
замърсяване от системите за външно
изкуствено осветление
Като параметричен фактор, въздействието на
светлинното замърсяване се оценява с параметри като яркост, цвят, динамика, посочност,
продължителност на въздействие, обхваната
площ на въздействие, други. С оглед ограничаване на вредното въздействие се специфицират и мерки за ограничаването на светлинното замърсяване. Мерките за ограничаване
на светлинното замърсяване са практически
и мерки за повишаване на енергийната ефективност на външното осветление. На блоковата схема на (фиг. 2) е представен методическият подход за управление на светлинното
замърсяване. В затворения контур от логично
последователно и паралелно свързани елементи (обекти, дадености, условия, етапи,
документи и други) като базови елементи, затварящи контура, са „Околна среда“, „Човек“,
„Жива природа“ [13,14].
Доколкото светлинното замърсяване се намира сравнително отскоро на вниманието
на научната и професионалната общност и
на обществото като цяло, то практически не
се оценява, както при проектирането, така и
при експлоатацията на системите за външно изкуствено осветление. При разработва-
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не и реализиране на проекти за външно осветление не се прави оценка на светлинното
въздействие върху околната среда (т.нар.
ОВОС). От своя страна разпиляването на
светлина е свързано с разход на електрическа енергия и би следвало в проектите по
част „Енергийна ефективност” на външните
осветителни уредби да се оценява разпиляната енергия и свързаното изхвърляне на
парникови газове. Специфицирани 12 групи
препоръчителни организационно-технически мерки за ограничаване на светлинното
замърсяване, с конкретизация за тяхната
реализация [15,16]:
●● Рационално нормиране на уличните осветителни уредби
●● Приложение на енергийноефективни
светлинни източници
●● Приложение на осветители с адекватно
светлоразпределение и голяма стойност на
коефициента на полезно действие (КПД)
●● Приложение на осветители с адекватна
степен на защита ІР
●● Приложение на системи за управление
на уличното осветление
●● Приложение на енергийноефективни
пусково-регулиращи апарати
●● Приложение на адекватна система за позициониране на външните (в т.ч. уличните) осветители

●● Приложение на многофункционални и
многокомпонентни улични осветителни
уредби
●● Осигуряване на качествено електроснабдяване на уличните осветителни уредби
●● Приложение на адекватна система за ремонт и поддържане на уличните осветителни уредби
●● Повишаване качеството на проектирането и на строителния контрол при изграж-

дането на нови и при реконструкцията и
модернизацията на съществуващи улични осветителни уредби
●● Други мерки.
Реализирането на адекватни мерки за ограничаване на светлинното замърсяване е
елемент на визуалната, енергийната и екологичната култура на качеството на светлинните системи.

Фиг 2. Блокова схема, представяща методическия подход за управление на светлинното замърсяване
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По систематизацията на количествената
бална оценка на въздействието на светлинното замърсяване е направена примерна
бална оценка на светлинното замърсяване
от три външни светлинни системи (улично
осветление;
архитектурно-художествено
осветление; рекламно осветление), при различни ситуации и условия.

in Lighting. ХVІ национална конференция
по осветление с международно участие
„BulLight 2017”; “Balkan Light Junior 2017”.
Сборник доклади (Proceedings). Созопол,
2017 (ISSN 1314-0787) (с. 153-158).
[3] CIE 150 2017, Techical Report. Guide on
limitation of the effects of obstructive light from
outdoor lighting installations. CIE, (ISBN: 9783-902842-48-0).

Стойностите на показатели, характеризиращи обобщено светлинното замърсяване от
уличното и архитектурно-художествено осветление в Република България са:
●● излъчено нетно количество светлина,
директно насочено към небосвода 8.606157 T lm.h/година.
●● годишно количество загубена електрическа енергия от разпиляна светлина
(излъчена към небосвода и създаваща
светлинно замърсяване) - 192.25442.103
МWh/година
●● годишно количество на емисиите от парникови газове, които се изхвърлят в атмосферата – от загубената електрическа
енергия за създаване на светлинно замърсяване – 157.45636 t СО2/година.

[4] IES TM-15-11, Addendum A. Backlight,
Uplight, and Glare (BUG) Ratings (IESNA
TM-15-07). [5] BDS EN 13201-2:2016. Road
lighting - Part 2: Performance requirements
(БДС EN 13201-2:2016. Улично осветление Част 2: Технически изисквания).
[6] Giacomelli А. C. Nardi, F. Giussani, L.
Massetti, “NINE YEARS OF PARTICIPATORY
MONITORING OF LIGHT POLLUTION FROM
ITALY: THE BUIOMETRIA PARTECIPATIVA
CASE”, Proceedings, XVI Conference
on lighting with international participation
BulLight-2017 & Second Balkan Youth
Conference BalkanLight Junior-2017. Sozopol,
Bulgaria, 25-27 May 2017 (ISSN 1314 – 0787)
(p.p. 30-35).

Методическият подход за управление на
светлинното замърсяване се представя
като затворен контур от логично последователно и паралелно свързани елементи
(обекти, дадености, условия, етапи, документи и други). Базовите елементи, затварящи контура, са „Околна среда“, „Човек“,
„Жива природа“.

[7] Kyuchukov T. Light Pollution . “Borders” of
Lighting Design (Светлинно замърсяване
и “Граници” на дизайна на осветлението).
BalkanLight Junior 2019. Second Balkan
Junior Conference on Lighting, Plovdiv,
Bulgaria, 19-21 september 2019 (BalkanLight
Junior 2019 is technically Co. Sponsored by
IEEE (#45311); Forth National Conference for
Young Scientists Lighting’2019, ISSN 2603414Х).

Светлинното замърсяване, с разпиляването на светлина и енергия, е пример за „Културата на разхищението”. Всяко разпиляване е нерационално действие. Конкретно, в
осветлението и светлинния дизайн, следва
да се възпитава нова култура – „Култура на
рационалността”, елемент на която е ограничаването на светлинното замърсяване.

[8] Kyuchukov T. Light pollution and light
design. Ecologica, Beograd, 2015, № 79,
Godina XXII (ISSN 0354-3285) (p.p. 356-350).
[9] Kyuchukov T. A methodology for assessing
and managing light pollution in light design.
Ecologica, Beograd, 2015, № 78, Godina XXII
(ISSN 0354-3285) (p.p. 315-320).
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ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
РАЗХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОВИТЕ НОРМИ ЗА
ЕМИСИИТЕ ОТ СЕРНИ ОКСИДИ И ЖИВАК В ТЕЦ
ИЗГАРЯЩА ВЪГЛИЩА
Инж. Динко Кънев, Проф. д-р инж. Тотьо Тотев
Въведение
Съвременният начин на живот е немислим без наличието на електрическата енергия. Неслучайно един от основните показатели за технологично-икономическия статус на държавите по
света е именно зависимостта между енергопотреблението и брутния вътрешен продукт. В глобален аспект, постоянният ръст на потреблението на електрическа енергия се дължи не само
на нарастването на населението, но и от стремежа за подобряването на стандарта му на живот
– цел която е неразривно обвързана с достъп и утилизация на все по-големи количества енергия. Въглищата имат основно значение като източник на електроенергия по света. Понастоящем, електрическите централи, изгарящи въглища осигуряват 38 % от глобалните енергийни
доставки. В много страни, този процент е още по-висок като за България, през 2017 год., той се
равнява на 45,3 % (+8,5 % спрямо 2016 год.). През 2018 год. капацитета на енергогенериращите
мощности в световен мащаб достигна 2 000 GW - ръст от цели 62 %, спрямо 2003 год. Повече от
40 държави са внедрили в експлоатация нови инсталации, изгарящи въглища през последните
8 години като само в Азия, в момента се изграждат нови 300 GW въглищни мощности.

Въглища се добиват в над 70 страни по света. Световният добив през 2009 год. възлиза
на 6941 млн. т., докато през 2017 год. той се
равнява на 7 518 млн. т. (повишение с 3,4
%, спрямо 2016 год.). Доказаните запаси
на въглища в световен мащаб са над 1 000
000 млн. т. като при сегашните стойности на
добива им, те ще са достатъчни за захран-

Фиг 1. Световна генерация на електроенергия

ването на енергийни мощности за над 100
години. Запасите от въглища за България се
оценяват като достатъчни за над 60 години
напред. Световният, както и европейският
пазар на въглища видимо се възстановяват
през 2017 год. (Фигури 2 и 3).
Положителният ръст се дължи на няколко
фактора: ниското производство от ВЕИ, утвърждавайки ролята на въглищата при балансирането на енергийните мрежи; ниска
монополизация на предлагането, в сравнение с други пазари на енергоносителите; по-голямата конкурентоспособност на
въглищните пазари, спрямо нефтените и
газовите и не на последно място – развитието на технологиите за по-ефективното
им оползотворяване. Развитието на тези
технологии, целящи по-висока ефективност
и надеждност на енергийните доставки е
неминуемо обвързано и с редуциране на
негативните екологични ефекти от добива и
изгарянето на въглища.
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Характеристики и сравнителен
анализ между лигнитите в Европа
В Европа, а и в света, все още не се оползотворяват въглища с толкова ниска топли-

Фиг 2. Световен пазар на въглища

Фиг 3. Европейски пазар на въглища

на на изгаряне, каквито са местните източномаришки въглища. Българските лигнити
се различават от тези, в Европа, най-вече
по техните баластни характеристики – високо съдържание на влага, пепел и сяра. С цел
съпоставимост и коректно сравнение е направена оценка на баластните характеристики на база приведени стойности за пепел,
влага и сяра:
Съдържание на приведена пепел
Anp =

r
Aave
* 10 4

Q

r
i ave

,

g
като:
MJ

A – средно съдържание на пепел на работна маса за съответната страна, %;
r
ave

Qir ave – средна калоричност за страната, kJ/kg.
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От получените средни стойности за привеnp
е видно, че българските
дената пепел Aave
лигнити имат втората най-висока стойност

от 33,09 g/MJ, която е и значително над
средната за всички страни - 24,58 g/MJ.
С най-висока стойност те са в Румъния –
43,29 g/MJ.

Сре дни стойности на приведена сяра
S пр, g/MJ
4.00

3,75

3.50

3,00

3.00

Съдържание на приведена влага
W

=

np

r
Wave
* 10 4

Qir ave

2,39

2.50
1,81

2.00

g
,
като:
MJ

1.50
1.00

r
Wave
– средно съдържание на влага на работна маса за съответната страна, %;

1,61
1,24

1,16 1,05
0,69

0,67

0,82

0.50
0.00

Qir ave – средна калоричност за страната, kJ/kg.
np
Средната приведена влага Wave
в изгаряните в България лигнити е 86,00 g/MJ, което отново е втората най-висока стойност сред изследваните страни. Най-висока е в Гърция 90,08 g/MJ. Стойностите са много по-високи
от средните за Европа – 54,89 g/MJ.

120.00
100.00

K = K Anp ∗ KW np ∗ K S np , където:

98,08
86,00

56,81

60.00

65,96

64,81
54,25

63,93

23,92

22,95

31,86

K

35,20

0.00

S

=

Qir ave

Ainp
np
Amax

, където:

(2)

●● KWnp - коефициент, отчитащ съдържанието на приведена влага. Получава се като
страната с най-високо съдържание на
Wпр се приравнява на единица – в случая това е Гърция (98,08 g/MJ). За останалите държави, се пресмята аналогично, както за пепелта.
●● K Snp - коефициент, отчитащ съдържанието на приведена сяра. Получава се като
страната с най-високо съдържание на
Sпр се приравнява на единица – в случая
това е България (3,75 g/MJ). За останалите държави, се аналогично, както за
пепелта и влагата.

g
,
като:
MJ

r
– средно съдържание на сяра на раSave
ботна маса за съответната страна, %;

Qir ave – средна калоричност за страната, kJ/kg.
Видно, че българските лигнитни въглища
имат най-високо приведено съдържание на
np
– 3,75 g/MJ, което е над 2 пъти посяра Save
вече от средното съдържание за Европа от
1,65 g/MJ.
От така получените осреднени приведени
стойности на баластните характеристики е
изведен коефициент K, посредством който
да се отчетат и сравнят неблагоприятните

=

np
	Amax
– максималната стойност на съдържание на приведена пепел за сравняваните страни, в случая – Румъния, g/MJ.

Съдържание на приведена влага
r
Save
* 10 4

Atnp

	Ainp – съдържание на приведената пепел за съответната страна, g/MJ;

20.00

np

(1)

●● K Anp – коефициент, отчитащ съдържанието на приведена пепел. Получава се като
страната с най-високо съдържание на
Аnp се приравнява на единица – в случая
това е Румъния (43,29 g/MJ). За останалите държави, се пресмята съгласно:

Сре дни стойности на приведена влага
W пр, g/MJ

80.00

40.00

характеристики на лигнитите, оползотворявани в отделните страни:
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Графиката представя получените стойности
за коефициент K, посредством който съдържанието на неблагоприятните характе-

0.0000

България
Чехия
Германия
Гърция
Унгария
Полша
Румъния
Сърбия
Словакия
Словения
Турция

0.2000

0,0175
0,0577

0,0300
0,0672
0,0859
0,0307

0.4000

0.6000

0.8000

0,6702

0,2134
0,2136
0,2371

0,2180

Фиг 4. Изчислени стойности за коефициент K
ристики на лигнитите въглища, използвани
в България и Европа за енергийни нужди,
могат директно да бъдат сравнени. Резултатите показват, че изгаряните в България лигнитни въглища имат най-висока стойност, K
= 0,6702, която е и близо 3 пъти по-висока
от втората по големина, тази за Румъния =
0,2371. Също така е видно, че стойността на
K за българските лигнити е много по-висока от средната стойност за всички страни,
обект на изследването - K = 0,1365.

Резултатите от изследването показват, че
като крайната цена на лигнитните въглища у
нас е най-ниска, спрямо страните, обект на
изследване ≈ 1,4 €/GJ. Съпоставяйки крайната цена на лигнитите, с тази на електроенергията за битови потребители (за периода на
изследване на формирането на цената) е видно, че в България е крайната цена за добив
на въглища е най-ниска (1,47 €/GJ). Също
така, най-ниска цена на електроенергия е в
Сърбия - 0,05 €/kWh, докато в България тя
е 0,08 €/kWh. Вземайки предвид значителния
дял на въглищата като източник на електрическа енергия (~45% за България и ~67% за
Сърбия), тази диспропорция може да се дължи до голяма степен на факта, че за разлика от България, Сърбия не е страна-член на
ЕС и съответно не попада в обхвата на все
по-рестриктивните екологични изисквания,
спрямо инсталациите, изгарящи въглища.

Цени на лигнитни въглища и
електроенергия в Европа
На база на изследване, проведено през 2012
година са определени разходите за формиране на крайната цена на лигнитни въглища
за страни от Европа със значителна консумация (над 2 GW инсталирани мощности,
изгарящи въглища). Отчетени са крайните
разходи за добив, които в последствие са
приведени към средните калоричности на
въглищата на съответните страни.
0.00
България
Чехия
Германия
Гърция
Полша
Румъния
Сърбия
Турция

1.00
0,08
0,17
0,26
0,14
0,14
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3.00

1,47
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2,00

Цена на електроенергия, €/kWh
Крайна цена на въглища, €/GJ

3,35
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Екологични предизвикателства
пред въглищните централи
Целите по подобряване на екологичните
показатели на инсталациите, изгарящи въглища по света следват различни стратегии. България като страна-член на ЕС прие
формулираните заключения за най-добрите
налични техники (НДНТ), относно големите
горивни инсталации (ГГИ), обуславящо още
по-строги изисквания спрямо нормите на допустими емисии (НДЕ), изпускани в атмосферния въздух. Прилагайки НДНТ, нормите
за емисии, изпускани в атмосферния въздух, които най-голямата въглищна централа
у нас – ТЕЦ „Марица Изток 2“, трябва да постигне през следващите няколко години са
дадени в Таблица 1.

Замърсител

NO x

SO 2

CO

Прах

Живак

Средногодишно

175 mg/Nm3

≥97% очистване, но не

100 mg/Nm3

8 mg/Nm3

7 μg/Nm3

100 mg/Nm3

14 mg/Nm3

няма

повече от 320 mg/Nm3
Среднодневно

220 mg/Nm3

няма

Табл.1 Норми за допустими емисии за ТЕЦ „Марица Изток 2“, съгласно НДНТ
Понастоящем, определените гранични стойности на НДЕ за емисиите, изхвърляни в атмосферния въздух са както следва:
●● емисии от азотни оксиди (NOx– 200 mg/Nm3);
●● емисии от серни оксиди (SOx– 96 % степен на сероочистване; )
●● емисии от въглероден оксид (CO) – 250
mg/Nm3;
●● емисии от прах – 20 mg/Nm3;
●● емисии от живак – няма.
Показанията на системите за непрекъснат
мониторинг на централата за NOx, CO и
прах, сочат че новите НДЕ за тези емисии
ще могат да се постигнат и без допълнителни мерки. Значително по-рестриктивните
нови изисквания за емисиите за SO2 добавянето на и

Фиг 5. Технологични мерки за редуциране на SO2
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такива за емисиите от живак, обуславят необходимост от въвеждане на технологични
мерки и мероприятия, чрез които новите
емисионни показатели да бъдат достигнати.
Технологични мерки за постигане
на емисиите, съгласно НДНТ
В резултат на проведено изследване са набелязани необходимите за постигането на
новите екологични изисквания технологични
решения, както и съпровождащите ги капитални и експлоатационни разходи.
Tехнологични мерки за постигането на
новите НДЕ за SO2
В резултат от обследване на техническото
състояние на сероочистващите инсталации
и специфичните характеристики на всяка от
една от тях, са набелязани необходимите

технологични мерки за постигане на новите
изискуеми нива за емисиите от SO2.
Избраните, в резултат на обследването мерки (Фигура 5), включват модификации по съществуващи впръскови системи (колектори
и впръскови дюзи), монтиране на пръстени
около стените на абсорберите, както и инсталирането на сулфитни анализатори. Предложените решения имат за цел да подобрят
масообмена между течната и газовата фаза,
както и да се повиши съответствието между
проектното и експлоатационното състояние
на системите. Представеният набор от технологични решения е оценен и като оптимален баланс, по отношение на подобряване
на работата на СОИ с минимални експлоатационни и капиталови разходи.
Tехнологични мерки за постигането на
новите НДЕ за живак
С цел набелязване на необходимите мерки,
които да приведат стойностите на живачните емисии до изискуемите нива е необходимо първо да се определят концентрациите
им в изходящите потоци на инсталациите.
За целта е проведен промишлен експеримент за изготвяне на масов баланс на живака в ТЕЦ „Марица Изток 2“ за ЕК № 11 и съответната сероочистваща инсталация СОИ
№ 7, резултатите от който са представени в
Таблица 2
Получените изходящи масови разходи на
живак показват, че почти цялото количество
живак (около 89 %) напуска котела с димните
газове и се емитира в атмосферния въздух.
От друга страна около 6 % от живака остава
в получения от процеса на сероочистване на
димните газове гипс, а под 5 % от живака се
съдържа в „уловената“ от електрофилтрите
летяща пепел. От резултатите е видно още,

че незначителна част от живака се отделя с
шлака и летящата пепел от изнесения въздухоподгревател.
В контраст на тези резултати други измервания на концентрацията на имисии (ефекта
от емисиите върху околната среда) на територията на централата и в населени места в
близост до нея, сочат че имисиите на живак
са около 1÷3 ng/Nm3 при норма 300 ng/Nm3.
Въпреки това противоречие, за да се постигнат новите НДЕ за емисии живак, ще е
необходимо въвеждането на комплекс от
мерки, които успешно да редуцират сегашните стойности от около 50 μg/Nm3 до 7 μg/
Nm3, т.е. да се постигнат около 7 пъти по-ниски стойности на емитирания в околната
среда живак.
За редуцирането на настоящите нива на
емисиите на живак до новите такива, е установена необходимост от внедряването на
системи за впръскване на активен въглен за
улавянето му в изходящите газове от котлите (Фигура 6). Тази мярка, в комбинация с
инсталацията на сулфитни анализатори за
СОИ за контрол на реемисията на живак да
са достатъчни с оглед постигането на НДЕ
за живак, съгласно изискванията на НДНТ.
Оценка на разходите и ползите от
постигането на новите НДЕ
Настоящите нива на емисиите от SO2 и живак
се оценят приблизително като SO2 700 тона
годишно като в следствие от редукцията им
се очакват да намалеят до 18 000 тона (намаление от около 4 700 тона); живак – 1,5 тона
годишно като в следствие от редукцията им
се очакват да намалеят до 0,4 тона (намаление от около 1,1 тона). Оценката на капитало-

Измерени концентрации на живак
Живак във въглищата, суха маса
Живак във варовика, суха маса
Живак в шлака та, суха маса
Живак в летяща пепел – ИВП, суха маса
Живак в летяща пепел – ЕФ, суха маса
Живак в гипса, суха маса
Живак в димните газове, сух газ при 6% О 2

Табл. 2 Резултати от масов баланс за концентрациите на живак
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Единица

Стойност

μg/kg
μg/kg
μg/kg
μg/kg
μg/kg
μg/kg
μg/Nm3

309,7
8,7
2,0
26,5
54,2
92,2
50,0

Фиг 6. Принципна схема на система за впръскване на активен въглен

ви и експлоатационни разходи, за постигане
на новите емисионни нива за серен диоксид
и живак са представени в Таблица 3.
Заключение
Въпреки глобалният стремеж за пълна декарбонизация на енергийния сектор през
следващите десетилетия, въглищата остават съществен енергиен ресурс, осигуряващ надеждна и евтина електроенергия. В
световен мащаб, предстоящото изграждане
на значителен брой мощности, изгарящи въглища е неизменно съпътствано от внедряването на нови технологии и системи, целящи както повишаване на ефективността на
енергопроизводството така и намаляване на
негативните екологични последствия върху
околната среда. Устойчивото развитие на
въглищните централи и запазването им като
производител на евтина и леснодостъпна

Капитални разходи [лв.]
Общо капитални разходи[лв.]
Експлоатационни разходи[лв. /год.]
Общо експлоатационни разходи[лв. /год.]

електрическа енергия ще зависи от успешната реализация на нови технологии, обуславящи тенденции на все по-енергоефективно и екологосъобразно производство.
Постигането на тези цели е необходимо да
бъде определящо при продължаващата експлоатация на въглищните централи в България.
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Икономически щети от загуба на мощност
и съкращаване срока на изолацията при
несинусоидални режими
Маг. инж. Павел Данаилов
Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“
ВЪВЕДЕНИЕ
При изчисляване вероятноста за възникване на еднофазни земни съединения и преминаването
им в многофазни къси съединения към земя се приема, че при kHC = 5÷7 % броя на еднофазните
земни съединения на 100 кm кабелна мрежа за година се увеличава с 6÷ 20, а вероятноста на
преминаването в късо съединение прераства на 15 %.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Икономически загуби, обусловени от загубите на активна енергия

При колебания на напрежението, основната съставяща на загубите е социалната,
обусловена от влиянието на мигането на
лампите, нестабилността на картината на
телевизорите върху големи групи от хора,
намиращи се в почивка, а също и върху работещите на компютрите. Тази съставяща
на икономическите загуби само в отделни
случай може да бъде изразена в пари във
вид на предполагаеми глоби.

n

L1 = 0,01Le ∑ ∆PT
,
i i

където
	n- e броят на разглежданите групи еднородни елементи; Тi – броят на часовете
работа за година на i- тата група еднородни елементи; DPi – допълнителните
загуби на мощност в i- тата група еднородни елементи; Le – стойноста на 1 kWh
загуби на електрическа енергия.
2. Икономическите загуби, обусловени от
намаляване на експлоатационния срок
на електрооборудването
 γ

n
1
(2)
L2 = ∑ Li 
− 1 , 
i =1
1 + E H THOM i 
където
	Li – приведените загуби за i- тата група;
Т HOM i – номиналния експлоатационен срок
на i- тата група; gi = lHCi – кратност на понижаване на експлоатационния срок на iтата група; ЕН – нормативния коефициент
на ефективност на капиталовложенията.
3. Икономическите загуби, свързани с недоизползване на преносните елементи

Електромагнитната съставка се определя основно от увеличаване на загубите на
мощност и енергия; технологичната съставка се оценява в конкретните случаи на основата на прогнозиране на особеностите на
въздействието върху електрооборудването.
При отклонения на напрежението електромагнитната съставка на икономическите
загуби се определя от увеличаване на загубитев мрежите при DU < 0, а също така от
съкращаване на експлоатационните срокове на електрооборудването, изменение на
условията на генериране на реактивната
мощност и др.: нейната големина се определя на базата на фактическите стойности
на DU на изводите на консуматорите и законите на разпределение на стойностите на
DU.[5,9]
В са дадени следните изрази за електромагнитната съставка на икономическите загуби,
свързани с несиметрията и несинусоидалноста на напрежението:

(1)

i =1

m

(

)

L3 = ∑ L´j − L´´j , 
j =1

където
	∆L j = L´j − L´´j – допълнителните приведени загуби за усилване на i- тия предаващ елемент;
	m – броя на предаващите елементи в
електроснабдителната система.

(

29

(3)

)

водството на целулозата е необходимо да
се поддържа напрежението на изводите на
двигателя в границите на номиналното-отклонението на напрежението не трябва да
бъде повече от ±2,5%. [8,10]

Икономическите загуби, свързани с несиметрията и несинусоидалноста на напрежението и токовете са
LH = L1 + L2 + L3.

(4)

Технологичната съставка на икономическите загуби при отклонение на напрежението
на изводите на машината за хартия, работеща съас скорост 500 m/min и повече, с достатъчна степен на точност се определя със
следното уравнение в хиляди долари

Резултантната стойност на електромагнитната съставка на икономическите загуби е
L = LH = LOTK.

(5)

където LOTK са загубите, дължащи се на отклонения на напрежението.

Lтб = –0,3 – 0,2 DU.

Като правило LH ≈ (0,3 ÷ 0,4)L.

Зависимоста L(DU) определя т.нар. икономическа характеристика на електрифицираното производство или на негов участък.
Функцията L(DU) има минимум, съответствуващ на оптималната стойност на DU: тази
стойност във всички случай се намира в границите, регламентирани от стандарта ГОСТ
13109-97.

Както вече бе отбелязано, технологичната
съставка на икономическите загуби, свързана с ниското качество на електрическата
енергия, се оценява по характеристиките на
конкретното производство. Така например,
разглеждането на консуматорите от различни участъци на предприятия от целулозно-хартиената промишленост, показва, че
най-„чувствителни” към отклоненията на напрежението се оказват само част от технологичните механизми от целия производствен
процес. В непрекъснатия производствен процес на целулозата такива се оказват помпите
за висока концентрация. [1,7,11]

Като цяло най-голяма се оказва икономическата загуба , обусловена от отклонението
на напрежението. Загубите, предизвикани
от несинусоидалноста и несиметрията на
напрежението, средно 2-2,5 пъти по-малко.
Около половината от загубите , свързани с
отклоненията на напрежението, се падат на
металургичните и машиностроителните заводи, 10%-на химическите заводи.Загубите,
свързани със несиметрията на напрежението, също в най-голяма степен се проявява на
металургичните(35%), машиностроителните
(30%) и химическите (30%) заводи. 50% от
общите икономически загуби от въздействието на висшите хармоници има място в химическата промишленост, 25% - в черната и
цветната металургия.[2,4]

При отклонение на напрежението възниква
технологична съставка на икономическите
загуби, която измерена в хиляди долари е
LТЦ =

Bnc sH k r (1 − kU2 )cT tT

β

.

(6)

където
	B – коефициент, зависещ от концентрацията и степента на уплътняване на масата на целулозата;
	kU = U/UHOM - кратност на понижаване на
напрежението на изводите на двигателя
на помпата;
nC – синхронната честота на въртене;
kP – коефициент на натоварването;
sн – хлъзгане;
сТ – себестойност на целулозата;
tT – време за работа на потока;
β – предавателното число на редуктора
на помпата.
За намаляване на технологичната съставка на икономическите загуби при произ-

(7)
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Основната част от икономическите загуби,
предизвикани от отклоненията и несиметрията на напрежението, е технологичната
съставка(90÷92%). Електромагнитната съставка на тези загуби, причинена от наличието на несиметрия, несинусоидалност и
колебания на напрежението, параметрите
на които не надминават допустимите стойности, не е голяма: за големите металургични и химически заводи сумарните ежегодни
икономически загуби не надвишават няколко десетки хиляди долара. Рязкото увелича-

ване на загубите става при превишаване на
допустимите стойности на показателите за
качеството на електрическата енергия.

има нелинеен характер. Това се обеснява с
факта, че при внезапно спиране на технологичния процес са необходими съществени
разходи на труд за неговото възстановяване.
При постоянен и ограничен брой на персонала на работната смяна времето за пълното
повторно пускане на агрегата зависи от количеството на спрялото оборудване. Поради
технологичните особености на производството на химически влакна по време на престоя
на оборудването, недоформирания полимер,
намиращ в разтопено състояние, започва интензивно да губи своите свойства. Ако в резултат на провалите на напрежението е спряло само неголямо количество оборудване,
което може да бъде пуснато на ново от персонала за 20 min, то количеството брак ще бъде
неголямо. Ако процеса на възстановяване се
затегне , то като брак ще се формира изработеното от няколко последователни цикли.

В заводите за изкуствени влакна, автомобили и др. освен влиянието на „традиционните”
показатели за качеството на електрическата
енергия, много съществено се оказва влиянието на „провалите” на напрежението, особено при захранване по високо напрежение.
Нека да разгледаме основните фактори,
които обуславят появата на двете съставки
на икономическите загуби.
На първо място са загубите от недокомпенсация на реактивната енергия. Наличието на несинусоидалност в редица случаи
ограничава използването на кондензаторни
батерии и предизвиква или понижаване на
фактора на мощноста, получен вследствие
на работата на инсталираните кондензаторни батерии, или изисква монтирането
на допълнителни кондензаторни батерии
за получаване нанеобходимия фактор на
мощноста. Тази съставка на икономическите загуби може а се представи със следното
уравнение[3,6]

1 
Lнк = kϕ 1 − k cosϕ onnT , 

e 0T 
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Консуматори,
източници на висши хармоници
Маг. инж. Павел Данаилов
Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“
Въртящите се електрически машини - синхронни и асинхронни се явяват източници на висши
хармоници, поради две основни причини: наличието на многофазни намотки за създаване на
въртящото се магнитно поле и нелинейносттта на използваните магнитни материали за направата на магнитните им системи.

При синусоидално захранващо напрежение, техните фазови токове имат несинусоидална форма поради нелинейноста на
използваните магнитни материали, несиносоидалноста на м.д.н. създадено от трифазните намотки и несинусоидалната форма на
магнитната индукция във въздушната междина поради наличието на зъби и канали на
статора или ротора т.е. неравномерноста
в магнитната проводимост на въздушната
междина, където именно става електромеханичното преобразуване на електрическата енергия. [5,10] Т.е електрическите машини генерират следните видове хармоници:

Фиг 2. Канални хармоници: а) основно
м.д.н. б) резултатно м.д.н (модулирана синусоидална вълнавследствие наличието на
канали).

−− хармоници, създавани от многофазните
им намотки;

Фиг 1. Разпределение на м.д.н. и потока на
намотка с нормална стъпка и един канал за
полюс
−− хармоници, свързани с наличието на канали на статора или ротора;
−− хармоници, генерирани от асинхронните
двигатели, дължащи се на тяхното м.д.н
и зависещи от скороста на въртене, поради наличието на хлъзгане.
−− хармоници, дължащи се на електрически
дисбаланс в тези двигатели;
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Мощните електродъгови пещи в металургията са друг сериозен източник на висши хармоници в електроснабдителната система. При
тях генерирането на висши хармоници на напрежението и тока е свързано с задържането при запалването на електрическата дъга
и силно изразената нелинейност на нейната
волт-амперна характеристика. Стохастичното изменение на напрежението, вследствие
на внезапното изменение на дължината на
дъгата, предизвиква разпространение на висши хармоници най-вече в диапазона от 0,1
до 30 Hz около всеки основен хармоник.Този
ефект се проявява най-силно в процеса на
топенето на метала поради непрекъснатото
движение на разтопената шлака и взаимодействието на електромагнитните сили между дъгите (Фиг. ). По време на рафинирането
дъгата гори много по-равномерно, но и тук

става изменение на нейната дължина, поради вълните, възникващи на повърхноста на
разтопения метал.[1,4]
Полупроводниковите статични преобразуватели са сериозен „замърсител” на електроснабдителната система с висши хармоници. В наши дни във връзка с бума в развитието на полупроводниковата техника широко се използват различни преобразуватели
- инвертори, конвертори и т.н за регулиране
скороста на въртене на електрическите променливотокови и постояннотокови електрически машини в директните електрически
задвижвания. Освен това непрекъснато се
повишава единичната мощност на този тип
преобразуватели. За тяхното захранване

Фиг 4. Криви на тока и напрежението на 6
–пулсен мост: а) фазово напрежение; б – г)
фазовите токове на страната на изправеното напрежение; д- фазов ток на страната на
системата при съединение на намотките на
трансформатора D – Y

Фиг 3. Честотен спектър на тока по време
на: (а) топене; б) рафиниране.
се използват мощни изправители на променливото в постоянно напрежение, от които също проникват хармоници в мрежата.
На изхода на инверторите генерираното напрежение се отчличава с много висок процент на висши хармоници(Фиг. 2).
Мощните преобразуватели (с мощност няколко мегавата) обикновено имат голяма индуктивност на постояннотоковата си страна,
много по-голяма отколкото на страната на
променливия ток. При това преобразователя се държи като източник на хармоници на
напрежението на постояннотоковата страна
и източник на хармоници на тока на променливотоковата страна.[2,7]

а)

б)
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Фиг 5. Намагнитващ ток на трансформатора: а) без отчитане на хистерезиса; б) с отчитане на хистерезиса.

Като една преходна група консуматори могат да се посочат луминисцентните и другите газоразрядни лампи, които се използват
за осветление, както в промишленоста, така
и в бита. Те имат силно изразена нелинейна волтамперна характеристика и генерират
нечетни хармоници (Фиг.6). В трифазните
четирипроводникови мрежи хармониците с
пореден номер кратен на три, съществуват
в нулевия проводник и сред тях преобладава третия хармоник.

До появата на статичните полупроводникови преобразуватели наред с въртящите се
електрически машини друг основен източник на хармоници в мрежата са силовите
трансформатори и трансформаторите с
друго предназначение. Те генерират висши
хармоници в техните намагнитващи токове, поради силно изразената нелинейност
в магнитните характеристики на материалите от които е направен магнитопровода
им.[3,9]
Поради магнитния хистерезис, насищането и други причини дори при синусоидално
захранващо напрежение, техния намагнитващ ток има несинусоидална форма. Изкривяването на кривата на тока се предизвиква
основно от третия хармоник и тези с номера,
кратни на три. За тяхното гасене се използват специални намотки на силовите трансформатори, свързани в триъгълник.
По икономически причини проектантите на
силовите трансформатори се стараят да използват максимално магнитните свойства на
електротехническите стомани и при нормална работа на трансформатора в магнитопровода му магнитната индукция може да достигне до 1,6÷1,7 Т. А ко в такъв трансформатор се увеличи захранващото напрежение до
около 30% то работната магнитна индукция
може да се увеличи до 1,9÷2,0 Т и да предизвика насищане, което поражда висши хармоници.
При трансформаторите съществува и остатъчна магнитна индукция. При повторно
включване на трансформатора индукцията
може да достигне стойност 2Bmax, която се
сумира с остатъчната магнитна индукция
Bост . При това индукциите в магнитопровода могат да достигнат стойности 3,4 до 4,7
Т, което води също до силно насищане на
магнитопровода. Това може да увеличи намагнитващия ток до 5÷10 пъти.

Фиг 6. Осцилограми на токовете и напреженията на луминисцентни лампи: а0 напрежение върху тръбата; б) ток на една фаза
при наличие на кондензатор; в) токовете в
неутралата, при съединение на три лампи в
звезда
Източници на висши хармоници в бита са:

С това се изчерпва в основни линии групата
на консуматорите в промишленоста, които
оказват влияние на КЕЕ.[6]
Важно е да се посочат и консуматорите в
бита, които като правило са маломощни, но
поради това че са много на брой също оказват вляние върху КЕЕ.
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Аудио и звуково обзавеждане;
Халогенни лампи;
Компактни луминесцентни лампи;
Регулатори на светлинния поток;
Миксери и режещи инструменти;
Хладилници и фризери;
Микровълнови печки;
Прахосмукачки;

●●
●●
●●
●●

Перални машини;
Съдомиялни машини;
Компютри;
Помпи.

За изкривяване на кривата на напрежението допринасят и маломощните преобразуватели. Част от тях са телевизорите, друго
видео и аудио обзавеждане.Тъй като те са
маломощни ефекта на изкривяване на напрежението се наблюдава тогава , когато работят едновременно много от тях, примерно
във вечерните часове. Както телевизорите,
така и радиоприемниците,стереосистемите
генерират силни хармоници с нулева последователност, които претовартват нулевия
проводник.
В нашия дом всички сме заети с придобиването на компютри, широкоекранни телевизори и системи за домашно кино, DVD
плейъри и др. Всички тези модерни служебни и домакински уреди са свързани към
електрическата мрежа чрез електронни импулсни преобразуватели.[8]

Да вземем като пример инвертор или импулсно захранване с мощност 1,5kW. Върховият ток е около 60А, което се дължи на
многото токове от хармоници с по-високи
честоти, вместо 6,52A. Това показва един
от основните ефекти на хармониците – изключително големи токове, а импулсните
захранвания се използват навсякъде при
компютри, телевизори, енергоспестяващи
лампи, инвертори, климатични инсталации
и фазови контролери. Освен това, токовете от хармониците причиняват нарушаване
на формата на вълната на захранващото
напрежение, загряване на трансформатори и кондензатори, както и намаляване на
товароносимостта на кабелите поради скин
ефекта (явление, при което токове с по-висока честота протичат само във външния
слой на кабела).
Компютрите са едни от най-разпространените съвременни замърсители на мрежата
с хармоници, както в бита, така и в промишленоста и всички останали области на живота ни, където те се използуват. Такива са и

Фиг 7. Импулсно компютърно захранване ATX с мощност 300W
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периферните устройства към тях, принтери,
скенери, компютърна мултимедия и т.н. Висшите хармоници при компютърната и офис
техниката се генерират най-вече от техните
импулсни захранвания. Те са маломощни, но
в рамките на една енергийна мрежа са стотици хиляди и милиони и се оказват сериозен
„замърсител” на мрежата с висши хармоници.

[3] Илиян Илиев - Влияние на
консуматорите върху качеството на
електрическата енергия с генериране на
висши хармоници. стр.55 сборник част
втора Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни
2016г.
[4] Пройков М.А., Илиев И.Х.,Гюров
В.Н,Ниров Р.М.-Изследване и анализ
на някой енергетични характеристики
и показатели на качеството на
електрическата енергия в ЕСС на „Каолин“
АД – гр.Сеново. стр.205 сборник Енергиен
форум НТСЕБ 26-29 юни 2018г.

При импулсното захранване мрежовото
напрежение първо се изправя от двуполупериоден изправител 3 , след това напрежението се «изглажда» чрез филтрови кондензатори 2 и чрез мощни високоволтови
(най-често биполярни) транзистори се «накъсва» на правоъгълни импулси с висока
честота (над 20KHz, при компютърните е
около 35,5-40KHz, но това зависи най-вече от вида на импулсния траснсформатор).
След това тези импулси се подават на феритен импулсен трансформатор 7, който
както класическия мрежов има първична
и вторични намотки, но с тази разлика, че
работи на много по-висока честота от него
и от там идва голямата мощност при много
малки тегло и обем, което е предимството
на всички импулсни захранвания. Така получените напрежения преминават през дросела 12 който е един с много намотки за всяко напрежение и постъпват на изходен LC
филтър 13.Често този филтър се спестява
и се слагат само филтриращите кондензатори 13 както е в този случай.Пести се и от
входния LC филтър който се слага веднага
след предпазителя на 220V. Първият филтър предотвратява проникването на високочестотни смущения и техните хармоници
в компютъра а втория-мрежовия на високочестотни смущения в захранващата мрежа.

[5] Илиян Илиев - Влияние на консуматорите
върху качеството на електрическата енергия
с генериране на висши хармоници. стр.55
сборник част втора Енергиен форум НТСЕБ
22-25 юни 2016г.
[6] Илиян Илиев - Икономически щети от
ниско качество на електрическата енергия.
стр.59 сборник част втора Енергиен форум
НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
[7] Румен Киров,Валантин Гюров,Илиян
Илиев, Николай Найденов-Относно
практически възможности за постигане
на електроенергийна ефективност и
електромагнитна съвместимост при
експлоатация на електрически пещи.
стр.106-109,Международна научна
конференция Унитех 2014,21-22 ноември
ТУ-Габрово
[8] Румен Киров,Валантин Гюров,Илиян
Илиев, Николай Найденов,Свилен РачевХарактеристики на електропотреблението
в циментовата промишленост.стр.135138,Международна научна конференция
Унитех 2014,21-22 ноември ТУ-Габрово

Всичко това предизвиква проникване на висши хармоници в мрежата, тъй като обикновено при нискостойностните компютри, тайванско и китайско производство филтрите за тази
цел са спестени за намаляване на цената.
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[1] Жежеленко И.В., Показатели качества
электроенергии на промышленных
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[9] Румен Киров,Валантин Гюров, Николай
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Захранване на електрически консуматори
чрез магистрални мрежи
Доц. д-р инж. Илиян Илиев
Маг. инж. Павел Данаилов
Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“
ВЪВЕДЕНИЕ
Отклоненията при магистралните схеми се правят в зависимост от конкретните условия, като не
се държи сметка за ъгъла, под който се извършва отклонението - обикновенно се правят по най –
късото разстояние между магистралата и консуматора Кi, т.е. при ъгъл на отклонение 90° (фиг.1).
В първия случай стойността на отклонението ще бъде най–малка, поради минимална
дължина – L2. Обаче сечението на захранващата магистрала след точката на отклонение
остава равно на сечението преди точката на
отклонение А, т.е. S1= SΣ. Освен това пътят
на предаване на ЕЕ от точка А през точка В
до консуматора е с дължина L1+L2.Тази дължина е по – голяма отколкото дължината на
отклонението под ъгъл γ и следователно загубата на ЕЕ ще бъде по–голяма. Във втория
случай дължината на отклонението се увеличава с ΔL2 и следователно стойността му
ще се увеличи. Също така се увеличава и загубата на ЕЕ със загубата в участъка ΔL2. В
същото време обаче пътят на предаване на
ЕЕ от точка А до консуматора е по – малък
и общите загуби на ЕЕ ще бъдат по – малки в сравнение с първия случай. Освен това
магистралата в участъка АВ ще струва по–
евтино, тъй като сечението и може да бъде
намалено след точка А.

Фиг 1. Отклонения под прав ъгъл
ИЗЛОЖЕНИЕ
Направените изследвания доказват,че ъгълът на отклонение има значение за намаляване загубата на ЕЕ. Възможни са следните
два случая:
1. Отклонение от магистралата под прав
ъгъл при минимална дължина на отклонението – L2( фиг.1).
2. Отклонение от магистралата под ъгъл γ,
различен от 90° с дължина на отклонението - Δ L2 +L2 ( фиг.2 ).

От направената съпоставка се вижда, че
може да бъде намерен такъв оптимален
ъгъл γ, при който общите приведени годишни разходи (ПГР) са минимални. Тези разходи се състоят от първоначалната стойност
на дадена линия на захранване плюс стойността на годишните загуби на ЕЕ в линията. Първоначалната стойност К0[лв] на една
линия се изчислява по формулата:
К0 = (m + n.S) . l . αн

Фиг 2. Отклонения под ъгъл γ
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където: m(лв/м)–част от стойността на линията независеща от нейното сечение; n(лв/м.мм2) – коефициент, даващ нарастването
стойността на линията, в зависимост от нейното сечение; l(м) – дължина на линията; αн

– норматичен коефициент на ефективност;
S (мм2) – сечение на линията .

В = B.j12.ρ1.S1.I2.τ.Цe.10-3
Г = n1.S1.I2.αH
Д = 3.j22.ρ2.S2.ΔI2.τ.Цe.10-3
E = m.I2.αH
Ж = n.S2.αH

Стойността на годишните загуби на EE Се в
една трифазна линия е:
Ce = 3 . j2 . ρ.S.l.τ.Цe.10-3

За да се определи ъгълът на отклонението
γ, при който икономията на годишните разходи ще бъде най-голяма, диференцираме
уравнение спрямо γ и приравняваме първата производна на нула:

където : j( A/mm2 ) – плътност на тока в линията; ρ (Ωmm2/m) – специфично съпротивление; τ (h) – времетраене на максималните
загуби; Це(лв/kWh) – цена на ЕЕ.
Тогава за дадена линия ПГР З ще бъдат:

или

З = K0 + Cе = (m + n.S).I.αH + Cе = 3.j2.ρ.S.l.τЦe.10-3

∂ Δ3
∂γ

Годишните разходи на участъка l1 при пренасяне на сумарната енергия са:

= В+Г-А-Б .

1
cos γ
+ Д+Е+Ж . −
=0
sin γ
sin γ

След като заместим А, Б, В, Г, Д, Е и Ж с
техните еквивалентни изрази и опростим,
получаваме:

Зl = 3.jΣ2.ρΣ.SΣ.I1.τ.Цe.10-3 + (m + nΣ.SΣ).I1.αH
1

а при пренасяне само на транзитна EE:
При най-често срещания случай, когато
сечението на магистралата след точка А е
непроменено (S1=SΣ; ρ1=ρΣ; но j1≠jΣ), се получава:

З’l = 3.j12.ρ1.S1.I1.τ.Цe.10-3 + (m + n1.S1).I1.αH
1

Годишните разходи на участъка Δl2 при пренасяне на отклоненатаEE са:
З’Δl = 3.j22.ρ2.S2.ΔI2τ.Цe.10-3 + (m + n2.S2).ΔI2.αH
2

tgγ
sinγ
sinγ
След заместване в уравнение изразите за
3I , 3’I и 3’ΔI , както и определените l1 и ΔI2
1
1
2
и извършване насъответните преобразувания, се получава:

От формулите се вижда, че ъгъл γ зависи
от сеченията SΣ и S2, тъй като jΣ, j1, j2, m и
n са различни, но постоянни за тези сечения, а останалите величини във формулата
са константи. За по-голяма прегледност ще
изразим графично зависимостта на ъгъла
на отклонението γ от съотношението между
сеченията на отклоняващия кабел и захранващата магистрала, т.е. S2/ SΣ . Разглеждаме
два случая:
1. Когато захранващата магистрала и отклоняващия кабел са изпълнени с медни
жила;
2. Когато захранващата магистрала и отклоняващия кабел са изпълнени с алуминиеви жила.

където:

И в двата случая вземаме кабели, които се
използват най-често в проек-тантската практика, а именно СВТ и САВТ.

Тъй като годишните експлоатационни разходи по участъка l2 не зависят от ъгъл γ (l2 е постоянно) не е необходимо тяхното отчитане.
Тогава икономията на годишните разходи Δ3
при отклонение под ъгъл γ ще бъде:
Δ3 = 3I - (3’I + 3’ΔI )
2

1

2

Изразяваме l2 и l1 чрез l2 и γ и се получава:
l1 =

l2

=

l2 .cosγ

∆l2 =

А = 3.jΣ2.ρΣ.SΣ.I2.τ.Цe.10-3
Б = nΣ.SΣ.I2.αH

l2 (1 − cosγ )
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За сечения на захранващата магистрала
избираме кабели със стандартни сечения

150 mm2, 120 mm2, 95 mm2, 50 mm2, а за отклоняващите кабели подходящи стандартни
сечения. Математическите изчисления се
извършват на базата на действащите нормативни документи: стойностите на коефициентите m и n; коефициента αH = 0,10;
ЦЕ = 0,15лв/kWh, ρси = 0,017Ω.mm2/m;
ρal = 0,028.mm2/m; τ = 2800 h

Разглеждаме случай, когато захранващата магистрала е със сечение SΣ=150mm2, а
участъка от магистралата след точка А със
сечениеS1=50mm2. Отклоняващия кабел
има постоянно сечениеS2 = 95 mm2.Определеният оптимален ъгъл на отклонение е
γ=31°.От фиг.1.15 се вижда, че при γ=31°,
Δ3 има максимум, който е пропорционален
на отклоняващия кабел l2. Направените изследвания дават основание вместо традиционната магистрална схема на електрозахранване (фиг.1) да се предложи използването в проектанската практика на нова
магистрална схема (фиг.5), при която ъглите
γi са различни и се определят по показания
начин. Използването на новата магистрална
схема ще доведе до значителна икономия
на ЕЕ.

Получените от изчисленията резултати са
дадени графично на фиг.3

Фиг 3. Зависимост на γ от S2/SΣ за медни и
Al кабели

Предлаганата нова магистрална схема
може да се използва с успех и при електрозахранването на жилищни квартали.

От фигурите се вижда, че за всяко отношениеS2/ SΣ има един определен ъгъл на отклонение γ, при който икономията на общите
ПГР Δ3 трябва да бъде максимална. За да
докажем, че функцията Δ3 има за така определения ъгъл на отклонение γ максимум
намираме нейната втора производна:
2.cos γ
sin3 γ

1
2.cos γ
+
sinγ
sin3 γ

От направените проверки се установи, че
Δ3'' за различните ъгли γ и съответните
стойности на останалите величини е отрицателна, т.е. функцията Δ3 има максимум за
тези ъгли.

Фиг 5. Ново решение за магистрални отклонения

Фиг 4. Зависимост Δ3 = f(γ) за различни l2
На фигура 4 е показана графически зависимостта на Δ3 от отклоняващия ъгъл γ за
различни дължини на отклоняващия кабел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимизацията при магистрални мрежи
се свежда до търсене на компромис между
загубата на мощност и ел. енергия и разхода на цветни метали. Това се постига
чрез прилагане на ново техническо решение, при което отклоненията от магистралната линия се правят под някакъв
ъгъл γ. По критерий “минимум на риведени годишни разходи ПГР”, може да се определят оптимални ъгли γ за различни
дължини на отклоненията и на сеченията
на магистралата. При такава оптимизирана структура, ЕЕЕф, изчислявана само
от годишната икономия на ЕЕ, възлиза на
около 850лв. годишно само, за едно отклонение.

Между целевите функции N и I при радиални мрежи съществуват множество компромисни решения и те се явяват основни при
оптимизационния процес. Целевата функция K има самостоятелен характер, но е на
втори план със самостоятелно значение.
Началната конфигурация на ЕСС може да
бъде избрана от типов вид, като в последствие чрез прилагане на стъпков метод да
се търси оптимизационно решение.

Ако в проектното решение има завишени изисквания към критерий К, то от
тези четири компромисни решения се
избира това, което в най-голяма степен
удовлетворява тези изисквания за качество на електроснабдяване.
Използването на многоцелевата оптимизация при проектиране и реконструкция
на ЕСС на промишлени обекти показва, че
само от преразпределение на потребителите между ГПП и ТП може да се икономиса ЕЕ между 6 и 8%. Освен това може да
се постигне увеличаване на надеждността на ЕСС чрез прилагане на дълбок въвод. Изследванията показват, че ПГР при
оптимално съчетаване критериите I и N
могат да доведат средно намаляване на
разхода с (3-5 ) % в сравнение с оптимизационни решения само по критерий I.

Основните параметри по тази оптимизация са структурата на мрежата ВН,броя
на местоположението на ГПП, ТП и ЦП, а
също и разпределението на потребителите между подстанциите при съответна конфигурация на радиалната кабелна
мрежа НН. Математическата формализация на итерационния процес може да се
осъществи чрез прилагане на следния критерий: З=I+З0.N (1) където: З0 - гранична
стойност на ПГР.
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Отклонения на напрежението
Гл. ас. д-р инж. Николай Лаков
Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“
ВЪВЕДЕНИЕ
Електрическите системи захранват мощни потребители на електрическа енергия, технологичните режими на които предизвикват бързи изменения на електрическите товари. Най-разпространени потребители от този вид са стоманодобивни електродъгови пещи, електрозадвижвания
с тиристорно управление, заваръчни агрегати, електрическия транспорт, синхронните и асинхронните двигатели, които задвижват механизми с бързопроменлив режим на работа, бутални
компресори и др. Бързите изменения на товара на тези потребители създават значителни колебания на напрежението и влошават технико-икономическите показатели и сигурната работа
електрическите мрежи. Всяко отклонение на показателите за колебание на напрежението от
нормите е свързано с намаляване на производството, разстройване на технологичния процес,
брак на продукция.[5]

ИЗЛОЖЕНИЕ
Напрежението в дадена точка на електрическата мрежа се явява локален параметър
на режима. Неговата стойност зависи от баланса на реактивната мощност в тази точка. Всички консуматори са конструирани да
работят при номинално напрежение и работата им при него се характеризира с определени технически показатели, които също се
наричат номинални.
Товарите в електроенергийната система
се изменят значително през денонощието. Така например комунално-битовите товари през нощта достигат до 10 - 15% от
максималните си стойности, реализирани
във вечерния връх. В райони с развита
промишленост минималните нощни товари
са около 40 - 50% от максималните. Тези
промени в товарите предизвикват пропорционални изменения в падовете и загубите
на напрежение в електрическите мрежи и
системи. В резултат на това напреженията при консуматорите непрекъснато се
изменят в рамките на денонощието, което
от своя страна влияе съществено върху
технико-икономическите им характеристики. Тези сравнително бавни изменения на
напрежението със скорост по-малка от 1%
за 1 s, което се обуславя от плавното изменение на електрическите товари, или от
режимите на напрежение на захранващия
източник, се наричат отклонение на напрежението.[2,4,8]

Отклонението на напрежението в % в дадена точка от EEC се определя с израза
∆U =

U − UH
UH

100,% 

(1)

където: U е текущата стойност на напрежението;
UH - номинално напрежение.
Отклонението на напрежението в дадена
част от електрическата мрежа (Фиг.1) се определя в зависимост от напрежението на
захранващия източник U1, и загубата на напрежение DU в елементите на мрежата
U 2 = U1 − ∆U .

(2)

Екстремалните стойности на отклонението
на напрежението се получават съответно в
максимален и минимален режим, т.е.

42

U 2max = U1max − ∆Umax ; 

(3)

U 2min = U1min − ∆Umin . 

(4)

От всички показатели за качество на електрическата енергия най- голяма е вредата от отклонението на напрежението. При
изчисляване на загубите на електрическа
енергия в електроразпределителната мрежа неотчитането на отклонението на напрежението може да доведе до грешка, достигаща до 18 - 20%.

Фиг 1. Отклонение на напрежението по дължината на електропровод
(колебания) на напрежението. Причина за
тяхната поява са къси съединения, люлеения на генераторите, внезапно включване
и изключване на мощни консуматори и потребители бързопроменлив режим на работа (електродъгови пещи, прокатни станове,
преси и заваръчни трансформатори, чукове,
ножици), комутационни и атмосферни пренапрежения. Честите колебания на напрежението се отразяват неблагоприятно върху
работата на консуматорите.

Ограничаването на отклонението на напрежението е от съществено значение за режима
на работа на консуматорите. Колкото по-голямо е отклонението на напрежението, толкова
по-големи са загубите, които предизвиква.
Вредата от отклонението на напрежението
се разглежда в два основни аспекта. На първо място, отклонението на напрежението
влияе върху съоръженията на електроснабдителната система, участващи в производството и трансформацията на електрическа
енергия. На второ място се явява влиянието на отклонението на напрежението върху
потребителите или по-точно върху техните
уреди и съоръжения. Отклонението на напрежението оказва върху консуматорите и
елементите на електроснабдителната система следните отрицателни въздействия:
увеличава продължителността на технологичния процес; намалява производителностга и увеличава себестойността на продукцията; разстройва технологичния процес и
увеличава разхода на суровини и брака в
продукцията; съкращава живота на изолацията, консуматорите и елементите на електроснабдителната система. [1,10]
Освен бавните съществуват и бързи изменения на напрежението. Изменения на напрежението със скорост превишаваща 1%
за секунда, се наричат бързи изменения

Основните характеристики на изменението
на напрежението са показани на фиг.2
−− Размах на изменението на напрежението - това е разликата между два
съседни екстремума на ефективната
стойност на напрежението, която се
изчислява с формулата
δU (t ) =
където:

Umax + Umin
UH

100,% 

(5)

Umax е максималната стойност между два съседни екстремума на напрежението;
Umin - минимална стойност между два съседни екстремума на напрежението;
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Uh - номинално напрежение.

Фиг 2. Определяне на колебанието на напрежението с обвивна крива
δU (t ) ≤ 1 + 6 = 1 + ∆t ,
m
10

−− Продължителност на интервала на
изменение между началата на две последователни изменения на напрежението
∆t i ,i +1 = ∆t i +1 − t i ; 

където:
m е броя на колебанията в час;

(6)

∆t – среден интервал между последователните колебания, минути.

−− - Честота на повторение на изменението на напрежението
FδV =
t

1 = 1 = m,
∆t i ,i +1 T / m
T

Колебанието на напрежението има местен
характер. Неговото влияние се чувства в непосредствена близост до създаващия го източник. За намаляването и премахването му
е необходимо осветлението да се захранва
от отделен трансформатор от агрегатите
с бързопроменлив режим на работа. При
мощни агрегати с бързопроменлив режим
на работа (електродъгови пещи и прокатни
станове) затихване на колебанията до допустимите стойности може да се постигне с
увеличаване на мощността на късо съединение, чрез захранване на промишлените
предприятия от подстанциите с електропроводи с напрежение 220 и 400 kV. [6,9]

(7)

където:
m е броя изменения на напрежението за
време Т;
Т - интервал на временни изменения, който
се приема равен на 10 минути.
Неблагоприятните последици от колебанието на напрежението се определят не само от
абсолютната му стойност, но и от честотата
на възникването им. По тази причина допустимите колебания на напрежението се определят в зависимост от амплитудата и честотата им. Съгласно стандартите допустимите
колебания на напрежението в зависимост от
амплитудата и честотата на появата им се
дават с израза

(8)
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Електрическите системи захранват мощни
потребители на електрическа енергия, технологичните режими на които предизвикват
бързи изменения на електрическите товари. Най-разпространени потребители от

този вид са стоманодобивни електродъгови
пещи, електрозадвижвания с тиристорно
управление, заваръчни агрегати, електрическия транспорт, синхронните и асинхронните двигатели, които задвижват механизми
с бързопроменлив режим на работа, бутални компресори и др. Бързите изменения на
товара на тези потребители създават значителни колебания на напрежението и влошават технико-икономическите показатели
и сигурната работа електрическите мрежи.
Всяко отклонение на показателите за колебание на напрежението от нормите е свързано с намаляване на производството, разстройване на технологичния процес, брак на
продукция.

во) заваряване времето на заваряване е от
0,02 до 0,4 s, поради което дори колебания
на напрежението с малка продължителност
влияят неблагоприятно на технологичния
процес. Бързите изменения на напрежението влошават режима на работа на инсталациите за електролиза. Установено е намаляване на производителността и рязко увеличаване на износването на електродите. Колебанията на напрежението могат да бъдат
причини за късане на нишки в предачните.
станове, дефекти в отливките на стъкло и
пластмаса, късане на хартия в машините за
навиване и др.
Гореизброените консуматори, оказват неблагоприятно въздействие върху всички останали консуматори, включително и върху
източниците на колебания на напрежението. Начините за ограничаване на размаха на
изменението на напрежението могат да се
обединят, в две групи: избор на рационална
схема и параметри на електроснабдителната система; използване на специални технически средства.

Бързото изменение на напрежението е причина за електромагнитни и технологични загуби. В резултат на това електротермичните
и електротехнологичните уредби увеличават продължителността на производствения
процес и от там разхода на електрическа
енергия, наблюдават се смущения в работата на електронната апаратура, микропроцесорни и компютърни системи за управление
на агрегати, технологични процеси, телевизори и други.[3,7]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Това изменение на напрежението оказва
най-силно смущаващо действие на зрителния процес на човека, тъй като възниква зрителен ефект наречен фликер. Той
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малки амплитуди могат да причинят неприятни усещания. Получават се пулсации в
светлинния поток на лампите, което може
да предизвика зрителна умора в персонала,
а в някои случаи и поява на стробоскопичен
ефект.
Бързите изменения на напрежението влошават качеството на заваряването и оказват
вредно въздействие и на самите машини за
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