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ОСНОВНИ хАРАкТЕРИСТИкИ,  
ПРИНцИПНО уСТРОйСТВО И фуНкцИй НА СИСТЕмАТА 

TRANSFORMER PROTECTOR
инж. Николай Върбанов 

минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“

ОСНОВНИ хАРАкТЕРИСТИкИ
SERGI Transformer Protector система е сравнително нов вид система и се базира на концеп-
цията за впръскване на инертен газ (азот) в казана на трансформатора (5-8). Тази система е 
проектирана да предотврати експлозия и пожар на трансформатора в следствие на вътрешни 
къси съединения. Системата има за цел незабавно да намали налягането в казана на тран-
сформатора до безопастно ниво, чрез отвеждане на взривоопастните газове и част от маслото, 
през резервоар за разделяне на масло и газ, до безопастно за „изпускането“ им място. А след 
това да „инжектира“ азот под налягане в ниската част на казана на трансформатора, с цел да 
бъде намалена температурата на маслото и да бъдат отведени газовете по-бързо извън казана 
(2-11). Целият процес, от отварянето на разкъсващият диск, до приключването на впръскването 
на азот в казана трае около 45 минути. След това трансформатора е изстуден и готов за първи-
чен оглед и ремонтни дейност.

Представяне
TRANSFORMER PROTECTOR (TP) е систе-
ма за предотвратяване на експлозии и по-
жари в трансформатора. Подходяща е за 
всеки тип масло-напълнен трансформатор, 
стъпален регулатор или масло-напълнена 
изводна кутия. 

Приложениея и основни разновидности
Mоделите на TP са изброени по-долу и из-
образени на фигури 1 до 5, съответно: TP, 
ТРА, TPB, TPAB и МТРА (7-90). Използват се 
за трансформатори, разположени на откри-
то и закрито. Когато се активира системата 
взривоопасното масло и газове се насоч-
ват към Резервоар за Разделяне на Масло 
и Газ (РРМГ), които след това се разделят. 
Експлозивните газове се отвеждат към отда-
лечен от трансформатора район, където се 
изпускат, без да навредят на оборудването и 
околните съоръжения.[5]

Всички модели могат да бъдат използвани 
за трансформатори със следните приложе-
ния: Електрически централи, Промишлени 
предприятия, Открити подстанции, Закрити 
и открити промишлени предприятия с висок 
риск от експлозия, Подземни електрораз-
пределителни мрежи, Екологично чувстви-
телни зони.

Ефективност на системата
Ефективността на системата се дължи ос-
новно на Разкъсващият Диск (РД), който се 
отваря напълно за периода време, вариращ 
от 0,5 ms, до няколко ms, в зависимост от 
количеството на енергията, прехвърлена 
към маслото от мястото на електрическата 
повреда.[1] В допълнение, РД реагира в за-
висимост от големината на повредата. При 
по-голяма стойност на налягането, т.е. при 
по-голяма повреда, времето на пълното от-
варяне на диска е по-кратко, отколкото при 
по-малка стойност на налягането, респек-
тивно при по-малка повреда. 

Високото ниво на надеждност на системата 
TRANSFORMER PROTECTOR се гарантира 
от това, че тя сработва непосредствено под 
въздействието на сили, създадени при на-
растване на налягането. При системата не 
се наблюдава никакви електрически пускови 
механизми.

Основни типове на TRANSFORMER 
PROTECTOR
TP тип - Фиг. 1 Това е базовият модел, който 
се монтира на трансформатор, без Стъпа-
лен Регулатор. Това е най-простият и съот-
ветно най-евтин вариант на защитната сис-
тема.
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TPА тип - Фиг. 2 Основната разлика между 
ТР и ТРА е наличието на Стъпален Регула-
тор при ТРА, който трябва също да бъде за-
щитен. 

TPВ тип - Фиг. 3 При този тип е защитена 
и монтираната на трансформатора Мас-
ло-Напълнена Кабелна Кутия (МНКК), която 
е напълно отделен маслен съд от трансфор-
маторният казан. 

TPАВ тип - Фиг. 3.4. Това е най-сложният мо-
дел на системата. Изпозува се най-вече при 
трансформатори, съдържащи голям обем 

масло, респективно с големи мощности и 
високи напрежения. 

мТРА тип – Фиг.5. Характерната ососбеност 
при този модел, е че Резервоарът за Разде-
ляне на Масло и Газ (РРМГ) е разположен 
на земята. Това е най-често използуваната 
аранжировка на ТР. 

МТРА се използува, когато системата се 
монтира на стар трансформатор, при огра-
ничено място на трансформатора, по пре-
ценка на проектанта или при монтаж на ТР 
на два или най-много на три близки един до 

фиг 1. TRANSFORMER PROTECTOR, тип TP

фиг 2. TRANSFORMER PROTECTOR, TPА тип
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друг трансформатори, като в този случай 
РРМГ може да бъде общ за всичките.

Всичките от изброените по-горе типове могат 
да бъдат монтирани на трансформатори с 
мощност от 0.1 MVA до 1000 MVA и по-голя-
ма, които се намират на закрито или открито. 

Най-важният модул на тази система е т.нар. 
Декомпресионен Модул (ДМ), който позволя-
ва незабавно освобождаване на натрупано-
то в трансформатора налягане, в случай на 
вътрешна повреда към РРМГ - фиг. 3.6. От 
там, отделените вече от маслото газове се 
„изхвърлят“ чрез Евакуационната Тръба за 
Експлозивни Газове (ЕТЕГ) извън обсега на 
трансформаторната площадка или сграда. 

Предимство на SERGI системата е по-голя-
мата й компактност, високата надеждност 
(дължаща се на заработването й, което е 
изцяло механично), отпада нуждата от пом-
пи и други оскъпяващи стойността на про-
екта съоръжения, и изискванията за тяхното 
захранване, няма нужда от изграждането и 
поддръжката на голям резервоар с вода, и 
затрудненията около оразмеряването и из-
граждането на маслосъбирателната яма.
[3,10] Също така тя спомага за опазването 
на околната среда, като предотвратява раз-
лива на масло. 

ПРИНцИПНО уСТРОйСТВО И фуНкцИй
ТР се състои от няколко модула, като всеки 
изпълнява различна функция, както най-ва-

фиг 3. TRANSFORMER PROTECTOR, тип TPВ

фиг 4. TRANSFORMER PROTECTOR, тип TPАВ
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фиг 5. TRANSFORMER PROTECTOR, тип MTPA

Таблица 1  Описание на елементите от Фиг. 1 до 4

№ ОПИСАНИЕ СЪкР. № ОПИСАНИЕ СЪкР.
1 Трансформатор - 16 Бутилка с Инертен газ - Азот -
2 Стъпален Рагулатор СР 17 Електрическа Задвижка EЗ

3 Консерватор - 18 Тръба за Инжектиране на Инертен 
Газ ТИИГ

4 Бухалц реле - 19 Тръба за Инжектиране на Инертен 
Газ в МНКК

ТИИГ 
МНКК

5 Маслонапълнена Кабелна 
Кутия МНКК 20 Тръба за Инжектиране на Инертен 

Газ в СР
ТИИГ 

СР
6 Ножов Шибърен Кран НШК 21 Клапан за Инжектиране на Газ КИГ

7 Амортисьор А 22 Срязан Резервоар за Разделяне на 
Масло и Газ СРРМГ

8 Разкъсващ Диск РД 23 Евакуационната Тръба за 
Експлозивни Газове ЕТЕГ

9 Декомпресионна Камера ДК 24 Въздушен Обратен Клапан ВОК

10 Маслоотточна тръба МТ 25 Експлозивни Газове, отведени до 
безопастно разстояние и място -

11 Евакуационната Тръба за 
Газове ЕТГ 26 Ножов Шибърен Кран на Масло-

Напълнена Кабелна Кутия
НШК 
МНКК

12 Разкъсващ Диск на Стъпален 
Регулатор РД СР 27 Амортисьор на Масло-Напълнена 

Кабелна Кутия АМНКК

13 Декомпресационна Камера на 
Стъпален Регулатор ДК СР 28 Разкъсващ Диск на Масло-

Напълнена Кабелна Кутия
РД 

МНКК

14 Маслоотточна Тръба на 
Стъпален Регулатор МТ СР 29 Маслоотточна тръба на Масло-

Напълнена Кабелна Кутия
МТ 

МНКК

15 Шкаф на системата Transform-
er Protector - 30 Линеен Топлинен Детектор ЛТД
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жният модул на тази система е т.нар. Деком-
пресионен Модул (ДМ), който е съставен от 
Декомпресионна Камера (ДК), Амортисьор 
(А) и Разкъсващ Диск (РД). Той позволява 
незабавно освобождаване на натрупаното в 
трансформатора налягане, в случай на въ-
трешна повреда.[6,8] Освободеното масло и 
смес от газове се отвеждат до Резервоара 

за Разделяне на Масло и Газ (РРМГ). От 
там, отделените вече от маслото газове се 
„изхвърлят“ чрез Евакуационната Тръба за 
Експлозивни Газове (ЕТЕГ) извън обсега на 
трансформаторната площадка или сграда, 
където газовете могат да изгорят безопаст-
но, без да се застраши човешки живот или 
околната среда. В края на ЕТЕГ се монти-

Таблица 2 Описание на елементите от Фиг. 6

№ ОПИСАНИЕ СЪкР. № ОПИСАНИЕ СЪкР.
1 Трансформатор - 15 Бутилка с Азот -
2 Стъпален Рагулатор СР 16 Електрическа Задвижка EЗ

3 Консерватор - 17 Тръба за Инжектиране на Инертен Газ 
в тр-ра ТИИГ

4 Бухалц реле - 18 Тръба за Инжектиране на Инертен Газ 
в СР

ТИИГ 
СР

5 Извод - 19 Тръба за Инжектиране на Инертен Газ в 
Резервоар за Разделяне на Масло и Газ 

ТИИГ 
РРМГ

6 Ножов Шибърен Кран НШК 20 Шкаф -
7 Амортисьор А 21 Клапан за Инжектиране на Газ в тр-ра КИГ
8 Разкъсващ Диск РД 22 Резервоар за Разделяне на Масло и Газ РРМГ
9 Декомпресионна Камера ДК 23 ВъздушенОбратен Клапан ВОК

10 Стойка на 
Декомпресионната Камера - 24 Евакуационната Тръба за Експлозивни 

Газове  ЕТЕГ 

11 Маслоотточна Тръба МТ 25 Маслоотточна тръба идваща от друг 
трансформатор -

12 Разкъсващ Диск на 
Стъпален Регулатор РД СР 26 Възвратен Клапан ВК

13 Декомпресационна Камера 
на Стъпален Регулатор ДК СР 27 Експлозивни Газове -

14 Маслоотточна тръба на 
Стъпален Регулатор МТ СР

фиг 6. Принцип на действие на ТР
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ра Въздушен Обратен Клапан (ВОК), кой-
то предотвратява навлизането на въздух в 
РРМГ или в казана на трансформатора. 

45˚Дм, за монтаж под ъгъл от 45 градуса 
и общ изглед със СРРмГ - монтира се на 
Трансформатора, Стъпалният Регулатор, и 
Масло-Напълнената Кабелна Кутия 

ДМ се произвежда в четири модификации, 
като изборът коя от тях да се използува за-
виси изцяло от дизайна на трансформатора 
и най-вече от ограниченията, поставени от 
изолационните разстояния. 

45˚Дм, за монтаж под ъгъл от 45 граду-
са и общ изглед със СРРмГ – това е стан-
дартното изпълнение на системата, като 
модула се поставя на капака на трансфор-
матора, на подходящо за това място (фиг. 
7). Най-често се монтира на мястото на Ава-
рийният Клапан, но като опция ДМ може да 
се монтира на троен фланец (Т-фланец), 
както е показано на фиг.1 Окомплектован е 
още и с НШК, РД, А и ДК.

45˚Дм, за монтаж под ъгъл от 45 градуса 
и общ изглед със СРРмГ – Монтира се на 
специално заварен за целта фланец под на-
клон на капака. При това изпълнение обаче, 
ДК е наклонена под ъгъл от 45˚– фиг.8 Оком-
плектован е с НШК, РД, А и ДК.

Дм за хоризонтален монтаж (хДм), фиг.9 – 
монтира се на най-удобното за целта място 
на една от стените на трансформатора - фиг.9 
Този модел на ТР се използува само, когато 
не е възможно бнедряването на ВДМ и 45˚ДМ. 

Благодарение на механиката си, ТР е в със-
тояние да понижи налягането в съответни-
ят трансформатор без необходимостта от 
задействането на какъвто и да е било вън-

шен спусък. ДМ функционира, дори когато 
захранващото напрежение отпадне. Всеки 
Декомпресионен Модул съдържа Разкъс-
ващ Диск, с вграден индикатор за разкъсва-
не – фиг.3.10 даващ възможност за бързото 
понижаване на високото (свръх) налягане в 
трансформатора в рамките на няколко ms.

Дм за Стъпален Регулатор (ДмСР) – мон-
тира се на фланеца на Аварийният Клапан. 
Съществуват два вида ДМ:

Вътрешен ДМ (ВТДМСР) – фиг. 11 Състои се 
от Разкъсвателен Диск, с вграден индикатор 
за разкъсване и Декомпресионна Камера 
под формата на коляно. Този тип се монти-
ра на Стъпални Регулатори със стоманени 
фланци, а в случайте на алуминиеви флан-
ци се прави допълнително укрепване.

Външен ДМ (ВНДМСР) – фиг. 12 Разликата 
с ВТДМСР е, че при външният има монтиран 
НШК и Амортисьор, преди РД. При него от-
пада нуждата от допълнителна укрепваща 
конструкция.

Резервоар за Разделяне на масло и Газ 
(РРмГ) - събира и разделя декомпресирано-
то масло и сместа от запалими и експлозив-
ни газове. РРМГ не може да бъде използу-
ван за повече от един трансформатор, ос-
вен ако не е монтиран на земята (РРМГМЗ) 
и размерът му не е съобразен с това. Тогава 
типът на ТР системата е МТРА. Съществу-
ват няколко модела резервоари, в зависи-
мост от монтажа. Изборът, кой тип да бъде 
монтиран отново зависи от конструкцията 
на трансформатора, изолационните разсто-
яния и свободното място. [7,11]

Срязан Резервоар за Разделяне на мас-
ло и Газ (СРРмГ) – представлява вграде-
но, но напълно изолирано отделение в кон-

фигз 7. ДМ за Вертикален монтаж
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серватора на трансформатора, специално 
предназначено за ТР – фиг.13 Този сегмент 
ще събере цялото количество „изхвърлено“ 
масло и експлозивни газове, отделени при 
расгарянето на електрическата дъга. Мини-
малният му обем трябва да бъде 0,5м3. Обе-
мът му може да се изчисли по формулата:

 πV D L0,5 m 1
4

3 2( )≥ =

Входящият фланец, който се намира в до-
лната част на СРРМГ трябва да бъде със 
същият размер като на присъединителната 
тръба, излизаща от ДМ. Не се допуска раз-
лика в размерите! В най-високата точка на 
СРРМГ се намира фланец DN 50, към кой-
то се присъединява ЕТЕГ. В зависимост от 
типа на ДМ, който се изпозлува, в горният 
край на резервоара може да има и присъе-

фиг 8. 45˚ДМ, за монтаж под ъгъл от 45 градуса и общ изглед със СРРМГ

фиг 9. ДМ за Хоризонтален монтаж и общ изглед със СРРМГ

фиг 10. Разкъсващ Диск (РД)



9

динителен фланец DN 25, към който да се 
монтира тръба за отвеждане на газове от 
ДМ. Резервоарът трябва да бъде направен 
от неръждаема стомана или горещо-поцин-
кована ламарина. СРРМГ се използува само 
за един трансформатор.

Резервоар за Разделяне на масло и Газ 
монтиран на Стена (РРмГмС) – предназ-
начен е да се монтира на противопожарната 
стена на трансформаторната клетка на ми-
нимум 100мм над най-високата точка на кон-
серватора – фиг.14 Не е възможно присъеди-
няването на повече от един трансформатор. 
Стената трябва да бъде оразмерена така, 
че да издържи тежестта на РРМГМС, когато 
е напълнен с масло (приблизително 800 кг). 
Минималният му обем трябва да бъде 0,5м3, 
като може да се изчисли по формулата:

V (≥0,5 m3) = L (1 m) x W (0,5 m) x H (1 m)

Резервоарът трябва да бъде направен от 
неръждаема стомана или горещо поцинко-
вана ламарина. 

Повдигнат Резервоар за Разделяне на мас-
ло и Газ (ПРРмГ) – монтира се на подпори, 
закрепени към стойките на консерватора на 
трансформаторното тяло (в този случай при 
проектирането на трансформатора трябва да 
бъде съобразено наличието на ТР с ПРРМГ) 
или на допълнително изградена конструкция 
от подпори, монтирани на земята – фиг. 15 Ви-
сочината на монтаж трябва да бъде най-мал-
ко 100 мм над най-високата точка на консер-
ватора. Този тип резервоари се изпозуват при 
невъзможността, поради определени причини 
да се използува СРРМГ, при отдалечена про-
тивопожарна стена или при отсъствието на 
такава, както и по съображения на дизайнера. 
Минималният му обем трябва да бъде 0,5м3, 
като се изчислява по формулата:

фиг 11. Вътрешен ДМ за СР фиг 12. Външен ДМ за СР

фиг 13. Срязан Резервоар за Разделяне на Масло и Газ (СРРМГ), с вертикален ДМ
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 V D L( )≥ = π0,5 m 1
4

2 2

Условията за конструкцията и монтажа на 
ПРРМГ са същите като на първите два типа, 
изброени по горе. 

Диаметъра на резервоара се избира от таб-
лица 1, в зависимост от размерите на ДМ 
и ДК. Максималното работно налягане на 
РРМГ е 0,5 bar.

Резервоар за Разделяне на масло и Газ 
монтиран на Земята (РРмГмЗ) – когато 
няма достатъчно място или изолационно 
разстяние, конструкцията на трансформато-
ра не го позволява, по преценка на конструк-
тора или при монтаж на системата на стар 
трансформатор, РРМГ се монтира на фунда-
мент на земята до трансформатора – фиг.16 

Този тип резервоар също така се използува 
като общ за няколко системи ТР, при мон-
таж на системата на трансформатори близ-

ки един до друг, но не повече от три броя – 
фиг.16 Това значително намалява стойността 
на системата при серийното й монтиране на 
всички трансформатори в една подстанция. 
Обемът му се изчислява така, че той да е в 
състояние да побере „изхвърленото“ масло 
от всички трансформатори по едно и също 
време.[2,4] Минималният му обем е 0,5м3, а 
материалът от който е направен трябва да 
бъде неръждаема стомана или горещо-по-
цинкована ламарина . Евакуационната тръба 
за отделяне на образуваните газове трябва 
да бъде монтирана така, че да отведе Екс-
плозивните Газове на не по-малко разстоя-
ние от 5 метра от трансформатора.

Moдул за Отвеждане на Експлозивните 
Газове (мОЕГ)
МОЕГ (позиции 23-25) е система от тръби, 
която отвежда всички газове на безопасно 
разстояние и място отдалечено от тран-
сформатора и околното оборудване. Газове-
те трябва да бъдат отведени на поне 5 ме-
тра от трансформатора.

фиг 14. Резервоар за Разделяне на Масло и Газ Монтиран на Стена (РРМГМС)

фиг 15. Повдигнат Резервоар за Разделяне на Масло и Газ (ПРРМГ)
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модул за Отстраняване на Взривните 
Газове (мОВГ)
Чрез инжектиране на мощен поток от инер-
тен газ (азот), след приключване на процеса 
на понижаване на налягането, МОВГ създа-
ва безопасна среда вътре в трансформато-
ра, стъпалният регулатор (ако е наличен), и 
масло-напълнената кабелна кутия (ако е на-
лична). МОВГ се състои от TP шкаф, в който 
има колектор в комплект с две връзки за не-
пропорционално разпределение на инертни-
ят газ в трансформатора, стъпалнят регула-
тор и кабелната кутия. Амортисьора свързва 
колекторът, с бутилката с инертен газ. Чрез 

редуцир-вентил се осигурява плавното ин-
жектиране на газа в трансформатора. На бу-
тилката с Азот има монтиран манометър за 
следене на налягането му. Също така в ТР 
шкафът е поставен и нагревател с термостат 
и хигромер за осигуряване на необходима-
та работна температура. Потокът от азот, 
създаван от бутилката с газа предотвратява 
достъпа на въздух /кислород/ към самовъз-
пламеняващите се газове, като ги насочва до 
отдалечен и безопасен район, а също така и 
допълнително охлажда трансформатора и 
съпътстващото го оборудване, като този про-
цес продължава около 45 минути.

фиг 16. Резервоар за Разделяне на Масло и Газ Монтиран на Земята (РРМГМЗ)

фиг 17. ТР система, с монтиран общ РРМГМЗ на три трансформатора

Таблица 3 Определяне диаметъра на ПРРМГ

Размер на 
Декомпресионният модул

Външен диаметър на 
Декомпресионната камера

минимален Диаметър на 
РРмГ

 DN 150 / 6-inch  DN 300 / 12-inch  DN 350 / 14-inch 
 DN 200 / 8-inch  DN 350 / 14-inch  DN 400 / 16-inch 
 DN 250 / 10-inch  DN 400 / 16-inch  DN 450 / 18-inch 
 DN 300 / 12-inch  DN 450 / 18-inch  DN 500 / 20-inch 
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Азотът понижава и изравнява температура-
та на маслото, което е в контакт с:

 ● локално затоплени газове, между 1000 и 
2000 °С, които са създадени от електри-
ческата дъга.

 ● прегрятите метални компоненти, нагрети 
до 680 °C за алуминиеви части и 1080 °C 
за медни намотки. След като инжектира-
нето на инертен газ в трансформатора, 
стъпалният регулатор (ако е наличен) и 
кабелната кутия (ако е налична) е завър-
шено, те са вече напълно обезопасени и 
дежурният екип по поддръжка може да 
започне работа по трансформатора.

Шкафът, с монтираната бутилка Азот може 
да бъде разположен от срещуположната 
страна на противопожарната стена или на 
поне 5 метра разстояние от трансформато-
ра, при отсъствието на такава.

Възвратен клапан (Вк) – в случай на тран-
сформаторна експлозия, често повърхност-
та на казана се поврежда, и експлозивните 
газове, създадени от електрическата дъга 
предизвикват пожар. За съжаление, когато 
трансформаторният казан е разкъсан, кон-
серватора създава „обратно“ налягане на 
маслото, понеже се намира по-високо от 
казана и разпръснатото от него масло раз-
нася пожара по трансформаторният казан, 
околното оборудване и понякога, и в най-ло-
шия случай, цялата централа. Предназначе-
нието на ВК е да изолира консерватора, в 
случай на ненормално поведение на масло-
то (обратен поток, консерватор-казан) и да 

предотврати разливане на маслото и раз-
пространение на пожара – фиг.19 

ВК се използува като неизменна част от 
системата ТР. За да предотврати експлозия 
на казана, TRANSFORMER PROTECTOR, 
трявба незабавно да източи определено 
количество масло заедно с образуваните 
експлозивни газове, от трансформаторния 
казан. В този момент консерватора ще се 
опита да компенсира загубата на маслото, 
което ще предизвика бърз поток масло през 
основният маслопровод и през ВК, в посока 
към казана, което ще доведе до автоматич-
но затваряне на клапата на ВК и спиране на 
изтичането на масло. За това ВК се монтира 
със всяка ТР система, за да предотврати из-
тичане на масло от консерватора, в случай 
на задействане на системата.

Линеен Топлинен Детектор (ЛТД) – пред-
ставлява кабелен сензор, състоящ се от две 
стоманени жила, изолирани едно от друго с 
чувствителен на топлина полимер. 

Изолираните жила са усукани заедно, за да 
се създаде „пружинно“ напрежение между 
тях, след това са увити в защитна лента и за-
щитени с външна изолация, за да ги държи в 
пакет и да се осигури здравина и сигурност. 

ЛТД може да се използува на закрито и на 
открито. При достигане на температура-
та на задействане на алармата от 138 С˚, 
полимерната изолация поддава на напре-
жението на усукване на двете жила и те се 
допират едно до друго, създавайки контакт, 

фиг 18. Модул за Отстраняване на Взривните Газове (МОВГ)
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като по този начин се задейства сигналът за 
аларма. Това действие може да се извърши 
в първата нагрята точка по цялото протеже-
ние на ЛТД. Пакетът от изолираните жила е 
поставен в метален шлаух, за да се защи-
ти от механични повреди по погрешка. Чрез 
разпределителна кутия се прави връзката 
между краищата на ЛТД и Огнеупорен Ка-
бел, чрез който се осъществява връзката с 
Контролният Панел на SERGI, показан на 
фиг.20 

Огнеупорният кабел се използува за да се 
гарантира сигурното подаване на алармени-
ят сигнал при повреда в трансформатора. 
Разпределителната кутия трябва също да 
бъде огнеупорна и да осигурява IP 67. ЛТД 
се монтира по цялото протежение на капака 
на трансформатора, по края на фланцовата 

рама, както и около фланците на СР, МНКК 
и ИК – фиг.21

Системата ТР включва също така и спомага-
телни елементи, които имат второстепенна 
важност, като Електроклапани, Въздушен 
Обратен Клапан, Електрически Задвижки, 
Изолиращи Фланци и др. 

Със своето устройство, системата SERI 
защитава трансформатора от всички евен-
туални повреди в следствие на повредена 
изолацията, къси съединения, прегрявания 
и др. Устройството и компонентите на систе-
мата позволяват лесна експлоатация и под-
дръжка.[9] Също така със своите различни 
варианти, системата се вписва добре при 
конструктивни решения свързани с ограни-
чения в габаритни размери и пространство. 

фиг 19. Възвратен Клапан (ВК)-Отворено и Затворено състояние, съответно при нормален и 
обратен поток на маслото

фиг 20. Контролен Панел (КП)
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ИЗСЛЕДВАНИя ВЪРху ПРЕДОТВРАТяВАНЕТО 
НА ЕкСПЛОЗИИТЕ ПРИ мАСЛОНАПЪЛНЕНИ 

ТРАНСфОРмАТОРИ: ЕкСПЕРИмЕНТИ И СИмуЛАцИИ НА 
ГОЛЕмИ ТРАНСфОРмАТОРИ. ВНЕДРяВАНЕ НА СИСТЕмА 

SERGI TRANSFORMER PROTECTOR
инж. Николай Върбанов 

минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“

ИЗСЛЕДВАНИя ВЪРху ПРЕДОТВРАТяВАНЕТО НА ЕкСПЛОЗИИТЕ ПРИ 
мАСЛОНАПЪЛНЕНИ ТРАНСфОРмАТОРИ
Смекчаването на последиците от трансформаторната експлозия се свежда до две възможности: 
или да се ограничи експлозията, чрез гасенето на последващият огън (чрез противопожарни 
стени и системи от пръскачки, създаващи т.нар.„Водни завеси“) или да се предотврати самата 
експлозия на трансформатора, с помощта на механични технологии, които абсорбират 
свръхналяганията, генерирани от разгарянето на електрическата дъга и по този начин 
предотвратяват разкъсването на казана на трансформатора и последващият пожар.

Технологията за предотвратяване на експло-
зии, представена тук е от втория вид. Този 
бърз и директен метод за незабавно пони-
жаване на налягането в трансформатора се 
активира веднага след като вълната на на-
лягането достигне определена стойност. В 
действителност, електрическата повреда ге-
нерира динамичен пик на налягането, който 
се придвижва със скоростта на звука вътре в 
трансформаторното масло - 1,200 m/s. Този 
динамичен връх на налягането „разкъсва“ 

Разкъсвателният Диск (позиция 1 на фиг.2), 
който е съставна част от Декомпресионен 
Модул. След това маслото и газа незабавно 
биват изхвърлени от казана на трансфор-
матора през ДМ (позиция 2) до Резервоара 
за Разделяне Масло и Газ (позиция 3). От 
там, експлозивните газове се насочват към 
отдалечена от трансформатора и обезопа-
сена зона, чрез Евакуационната Тръба за 
Експлозивни Газове. Веднага след това, се 
инжектира Азот в казана чрез Модула за Ин-

фиг 1. Последици от трансформаторна експлозия
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жектиране на Инертен Газ (позиция 4), за да 
се обезопаси и охлади трансформатора, и 
да се подготови за ремонт. Възможно е да 
бъдат монтирани и допълнителни ДМ за за-
щита на Стъпалният Регулатор и Изводните 
Куполи (позиция 5).

ЕкСПЕРИмЕНТИ И СИмуЛАцИИ НА 
ГОЛЕмИ ТРАНСфОРмАТОРИ
Проведени експериментални кампании
До момента са проведени две експери-
ментлни кампании, и двете при възможно 
най-лошите условия, чрез изкуствено съз-
даване на къси съединения с нисък импе-
данс, водещи до електрически дъги вътре в 
трансформаторното масло. 

През 2002 г., Electricité de France – Френски-
ят енергиен оператор извършва 28 теста в 
тяхната високоволтова лаборатория. 

След това, през 2004 г., CEPEL, една от 
най-реномираните в световен мащаб неза-
висима Бразилска Високоволтова Лабора-
тория извършва 34 теста. 

В тази точка ще разгледаме основните изво-
ди от последната тест кампания, предприе-
та от CEPEL и извършена върху голям тран-
сформатор 3, 4, 6 и 11.

Експериментална кампания, проведена 
от CEPEL
34-те теста, проведени с трансформатори 
от CEPEL през 2004 г. са били извършени 
с цел: 

 ● да се проучи процеса на изпарение на 
маслото, предизвикан от електрическата 
дъга и разпространението на получената 
вълна на налягането.

 ● да се направи оценка на прекият метод 
за понижаване на налягането и предо-
твратяване на трансформаторната екс-
плозия чрез внедряването на Transformer 
Protector. 

За тези тестове се използват три стандартни 
трансформатора - фиг. 3 Максималното раз-
стояние между електрическата дъга и ДМ на 
системата за защита варира до 8,5 m. Раз-
лични физически параметри като налягане, 
температура на газа, ток, напрежение на дъ-
гата и ускорение на налягането в трансфор-
маторният казан са проучени в детайли. [1,9]

Експериментални настройки 
Всеки трансформатор е оборудван със 
следните устройства:

 ● устройства за генериране на електриче-
ска дъга, за да се овладее и регулира 
местоположението на дъгата и да се на-
правят тестовете повтаряеми – фиг. 4

 ● температурни сонди 
 ● акселерометри
 ● датчици за налягане, разположени на 

различни места в трансформаторният 
казан

Всички защити на трансформатора, вклю-
чително и Тransformer Рrotector, също са 
били монтирани на всеки от трансформато-

фиг 2. Принципна аранжировка на SERGI ТР
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рите, за да се проучат напълно и в реални 
условия възможностите за предотвратява-
не на разкъсването на трансформаторният 
казан чрез метода, базиран на работата на 
внедрената система за понижаване на наля-
гането.

Експерименти
За да се изследва в детайли разпростране-
нието и влиянието на вълната на налягане, 
три електрически дъги са били запалени на 
три различни места по трансформатора, 
както е показано на фиг. 5: 

 ● на горният капак в близост до ДМ (пози-
ция А).

 ● на горният капак, в противоположният 
край на ДМ (позиция В).

 ● в долната част на казана, срещу ДМ (по-
зиция С).

 ● позиция D, показана на фиг.5, е мястото, 
където е монтиран ДМ.

По-голямата част от опитите са проведени с 
електрически дъги с токове, вариращи от 5 
до 15 kA, и поддържани по 83 ms всяка. Тази 
продължителност съответства на средното 
време за изключване на обикновен прекъс-
вач и е избрана за да се максимизира гене-
рираният обем взривоопасни газове по вре-
ме на опитите.

АНАЛИЗИ НА РЕЗуЛТАТИТЕ ОТ 
ТЕСТОВЕТЕ ВЪРху ПРЕДОТВРАТяВАНЕТО 
НА ЕкСПЛОЗИяТА НА ТРАНСфОРмАТОРА

1. Генерирани газове по време на 
тестовете
По време на изпитванията, направени от 
CEPEL, електрическата дъга, произведеж-

фиг 3. Експерименталната постановка на CEPEL

фиг 4. У-во за генериране на електрическа дъга и разположението му по казана
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дала от 1 до 2,3 m3 газ. За изпитаният енер-
гиен обхват, обемът на газовете, генерирани 
по време на електрическата дъга се оказва, 
че е логаритмичен тип функция от енергия-
та на дъгата - фиг.6 

Което изглежда в съответствие с процесът 
на изпарение и особено с насищането на 
изпарението за електрически дъги с голяма 
енергия: дъгата остава в генерираният обем 
газове, като използва своята енергия да раз-
руши маслените изпарения, а не продължа-
ва пряко да изпарява маслото, което води 
до по-плавен процес на изпарение[4,7].

2. Профил на развитието на налягането 
в определена точка от казана на 
трансформатора
Налягането на определено място в тран-
сформатора, след като е настъпила електри-

ческа дъга, е нестабилно, както е показано 
фиг.7, където изобразена експериментална-
та крива на развитието на налягането в бли-
зост до мястото на настъпване на дъгата.

След запалването на дъгата налягането в 
тази точка се повишава и достига максимал-
на стойност: вълните, генерирани от дъгата, 
се разпространяват с пределна скорост през 
трансформатора и разкъсват РД със стой-
ност на налягането от 3900 bar/s (56000 psi/s). 
Три ms след разкъсването на РД, стойността 
на налягането се възстановява до нивото му 
в момента на активиране. Вторични пикове, 
стойността на които е много по-ниска от пър-
воначалният максимум на налягането, е въз-
можно да бъдат наблюдавани: те се дължат 
на отраженията на първоначалната вълна от 
стените на казана и взаимодействието на от-
разените вълни. [5]В момента, в който TP е 

фиг 5. Принципна схема на тестовият трансфомратор.

фиг 6. Зависимост на генерираните газове от енергията на дъгата
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активирана, може да се забележи, че дъгата 
може да бъде поддържана за период, много 
по-дълъг от стандартното време за отваряне 
на прекъсвача. Дори и в това тежко състоя-
ние, налягането ще остане в граници, които 
са безопастни за трансформатора.

Разпространение на вълната на 
налягането
На фиг. 8 са изобразени три експеримен-
тални профила на налягането. Всяка крива 
показва какво се случва в близост до всеки 
един датчик, разположен в позиции А, В и 
С (виж фиг. 5). Дъгата е генерирана в точка 
C и разпространението на ударната вълна 
може да бъде проследено стъпка по стъпка, 
поради изместването на пика на налягането 
от точка C до точка A. 

Другите пикове на налягането, многократно 
по-малки от основния, се дължат на отра-

жения на вълната от стените. Вижда се, че 
налягането не се повишава пространствено 
равномерно в трансформаторният казан. 
Експериментите показват разпространяв-
щите се вълни на налягането в маслото с 
пределна скорост.

3. Върхови стойности на налягането
Само един главен пик на налягането е за-
белязан по време на всеки тест. Профилите 
на налягането показват различни вариации 
след основният пик, но тяхната стойност ос-
тава много по-ниска, в сравнение с първона-
чалният връх на налягането, вследствие на 
това, че те са отражения на основната вълна.

Върхът на амплитудата на налягането се оп-
ределя от създадената електрическа дъга. 
Този връх варира от +1.5 до +13 bar (+21.75 
до +188.55 psi) за енергия на дъгата от 0,01 
MJ до над 2.4 MJ.

фиг 7. Измерване на експерименталното налягане–крива на развитието на налягането

фиг 7. Криви на експерименталното налягане, измерени в три различни точки на казана
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Пиковите стойности на налягането не са 
силно зависими от енергията на дъгата, тъй 
като, когато сравним резултатите от напра-
вените тестове, за които пиковете на наля-
гането са съответно равни на 8 bar (116 psi) 
при единият тест и 8,8 bar (127 psi) при дру-
гият, разликата в максималното налягане е 
само 0,8 bar (11.6 psi), докато разликата в 
енергиите на съответните две дъги е десе-
тократна, съответно 0,1 MJ при едната и 1 
MJ, при другата.

4. Издръжливост на казана
Статично налягане: За проверка на меха-
ничните свойства на трансформаторите, са 
извършени статични изпитания, преди да 
бъдат подложени на късо съединение. Бе 
установено, че границата на издръжливост 
е 0.7 bar (10,15 psi) за най-голeмият тран-
сформатор - T3. Този лимит (0,7 bar, + 10.15 
psi) е използван в анализите като праг за 
Понижаване на налягането в казана по вре-
ме на динамичните изпитвания.

Динамично налягане: Дори ако налягането, 
измерено по време на динамичните изпит-
вания е средно с 6 до 10 пъти по-високо от 
границата на издръжливост, измерена при 
статичните изпитания, това няма да навре-
ди на казана и няма да му причини остатъч-
на деформация, защото пиковете на наляга-
нето са много кратки. Всъщност, структурата 
на казана на трансформатора може да из-
държи високи нараствания на динамичното 
налягане, поради еластичността на стените 
и краткото време, необходимо за задейства-
нето на системата за Понижаване на На-
лягането в Трансформатора - Transformer 
Protector.

5. Работа на системата Transformer 
Protector
Като цяло, TP се активира след средно око-
ло 20 ms (минимум: 4.64 ms, максимум: 45.7 
ms) след запалване на дъгата. Тъй като ско-
ростта на разпространение на вълната на 
налягането е ограничена, максималното раз-
стояние между местоположението на дъгата 
и ТР е параметърът, който има най-голямо 
значение за активирането на системата. 

В най-лошият случай, дъгата се разгаря в 
най-долната, срещуположна част трансфор-
матора срещу ДМ (местоположение C). 

Времето за понижаване на налягането, 
всъщност е времето между отварянето на 
TP и достигането на стойността на наляга-
нето в трансформатора, под нивото от 0.7 
bar (10.15 psi), определеното като гранич-
но. Средната стойност на времето за пони-
жаване на налягането в казана от ТР е 116 
ms, като минимална стойност е 19,7 ms, а 
максималната 347 ms. Това експериментал-
но доказва способността на TP да понижи 
налягането в трансформаторният казан в 
рамките на ms и да предотврати експлоади-
рането му. Тези експериментални данни се 
използват и в утвърждаването на разрабо-
теният цифров инструмент, който е предмет 
на разглеждане в следващите раздели.

6. цифрови симулации

математическо, физическо и числено 
моделиране
Наборът от уравнения използван за теоре-
тично и числено описание на явленията, 
свързани с електрическата дъга е модел за 
3D свиваеми двуфазни потоци, които са ба-
зирани на набор от Частни Диференциални 
Уравнения, определящи хидродинамичното 
поведение на смесите и описани в 14.

Една от основните и може би най-интерес-
ната характеристика на модела е способ-
ността му да даде точно изображение на 
разпространението на вълната на налягане-
то в течностите и газовете. Физичните ефек-
ти, като например гравитацията, вискозите-
та и преноса на топлина са добавени в мо-
делирането, за да бъде моделът възможно 
най-близък до реалността. Подробности мо-
гат да бъдат намерени в препратки 15 или 
16. Така настроен, а също така и работата 
му с ограничени стойности, този метод ре-
шава системата от Частни Диференциални 
Уравнения 14 и позволява точно да бъде оп-
исана една толкова сложна геометрия, като 
трансформаторният казан. 

Резултати от цифровите симулации
Описани в 15 или 16, направените симула-
ции успяват да дадат резултати, които са 
в съответствие с резултатите, получени от 
експериментите и то на сравнително ниска 
цена и без никаква опасност.[3,6] Те са из-
ползвани и за да се изчислят последствия-
та от появата на електрическа дъга, в казан 
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на трансформатор, който не е оборудван с 
Transformer Protection, също така и да се из-
числи действието на трансформаторната за-
щита при голям трансформатор (200 MVA).

 ● Какво би се случило, ако не беше изпол-
зувана защита по време на тестовете, из-
вършени от CEPEL?

Експерименталното изследване би било из-
ключително опасно, ако трансформаторът не 
е снабден със защита от експлозия, затова 
вместо това са направени редица числени 
симулации. Извършените изчисления със 
сходни стойности на геометрията и условия-
та за електрическата дъга като тези от теста 
на CEPEL показват, че след разгаряне не дъ-
гата, средното налягане в трансформатора 
остава близко до равновесното динамично 
налягане от 7 bar (100 psi), чиято стойност е 
многократно по-висока от границата на ста-
тичното налягане, което казана на трансфор-
матора може да издържи (фиг.9). По този на-
чин, ако трансформатора не е оборудван с 
ТР, при провеждането на този тест, средната 
стойност на вътрешното налягане би се по-
вишила над границата на статичното свръх-
налягане, което казана може да издържи.

Трансформаторът би експлоадирал веднага 
след като се прескочат границите на еластич-
ност на трансформаторният казан, т.е. вед-

нага след като стените на казана не могат да 
съхраняват повече механична енергия поради 
продължаващото нарастване на налягането.

Технологията на ТР, базирана на бърза де-
компресия на казана има огромен положи-
телен ефект върху защитата на трансфор-
матора - фиг.10. 

Всъщност, направените симулации показ-
ват, че:

 ● бързата реакцияна на TP системата пре-
дотвратява появата на бурни вълни наля-
гане, действащи върху изводите (едно от 
най-уязвимите места по казана).

 ● ТР понижава и изравнява налягането 
в целия казан в рамките на ms, като по 
този начин се избягва появата на високи 
статични вълни от налягане, които тран-
сформаторът не може да издържи.

7. Обобщение на резултатите от 
извършените изследвания
Експериментите, извършени от Electricité 
de France както и от CEPEL показват ефек-
тивността от метода за предотвратяване на 
експлозията. Той се основава на бързото 
понижаване на налягането в казана, предиз-
викано от мигновеният дренаж на масло от 
трансформатора. Също така, създадената 
компютърна симулационна програма, бази-

фиг 9. Налягане е трансформатора, когато не е снабден с Transformer Protector.
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рана на модел на свиваеми двуфазни пото-
ци е разработена и утвърдена, чрез срав-
нение със резултатите от експериментите. 
Компютърните симулации са били извърше-
ни на голям трансформатор (200 MVA), кое-
то потвърждава резултатите от проведените 
опити и доказва способността на защитната 
система, разработена от SERGI, да защита-
ва както малки, така и големи трансформа-
тори, при възникване на късо съединение в 
тях. Това от своя страна води до намаляване 
на разходите за ремонт на трансформатора 
многократно, както и времето му на престой, 
което също води до финансови облекчения. 
И не на последно място, намяляват се драс-
тично рисковете за съседното оборудване, 
околната среда и човешкият живот.[2]

III ВНЕДРяВАНЕ НА СИСТЕмА SERGI 
TRANSFORMER PROTECTOR

Защитната система TRANSFORMER 
PROTECTOR е патентована почти във всич-
ки страни по света. До сега са монтирани 
повече от 2755 ТР системи по целият свят. 
За момента тя е единственото решение за 
предотвратяване на трансформаторните 
експлозии: При късо съединение в силови-
ят трансформатор, системата се активира 
в рамките на милисекунди, още при пър-

вият динамичен пик на ударната вълна на 
налягането, което води до намаляване на 
статичното налягане и предотвратяване на 
трансформаторната експлозии. Тази систе-
ма може да се монтира на всички трансфор-
матори от 0.1 до 1000 MVA и по-голяма мощ-
ност. [5]

Ще разгледаме инсталираната от мен 
защитна система на трансформа-
тор, тип ТМTРУ 25000/230, 25 MVA, с 
Uном.=230±8х1,5%/38,5±2х2,5%/11 kV, монти-
рана по време на монтажа на трансформа-
тора през 2012 г. в гр. Шимкент, Казакстан. 

Поради малката мощност и високото напре-
жение на първичната страна, заради което 
трябва да бъдат осигурени големи изола-
ционни разстояния, е невъзможен монтажа 
на ДК на капака на казана. [8] Също така, 
разположението на Стъпалният Регулатор 
(OLTC) играе важна роля в избора на место-
положението на монтажа на Декомпресион-
ният Модул. В следствие на това е избран 
Хоризонтален тип на ДМ (ХДМ). Монтиран е 
на стената на казана, непосредствено меж-
ду СР и фаза А, на ВН. 

Тъй като се търси възможният най-кра-
тък път от ДМ до РРМГ, както и поради от-
съствието на пожароограничаваща стена, 

фиг 10. Ефективност на защитата Transformer Protector
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най-целесъобразен е изборът на резервоар, 
за монтаж на земята – РРМГМЗ (GOGST).

Методът за определяне на размерите на 
ХДМ, РРМГМЗ, МИИГ и ЕТЕГ е следният:

Размерът на ДМ е стандартен и се избира 
спрямо мощността на трансформатора от таб-
лица 1, предоставена от производителя. За 
съответният трансформатор избираме ХДМ с 
размер DN 200 / 8-inch (фиг.11) и съответните 
компенсатори за МТ със същите размери. 

Когато вече сме избрали размерът на ДМ, 
можем да изберем размерите на ДМСР, 
МНКК (при наличие на такава) и на ИК от 
таблица 2. В нашият случай размерът е 
DN150 / 6-inch (фиг.12)

От таблица 3 определяме размера и на 
РРМГ, както и разбираме основните разме-

ри на ДК. Това е минималният диаметър. 
Размерът тук зависи още от обема на тран-
сформатор, т.е. количеството масло което 
се намира в казана по време на нормална 
работа на трансформатора. Също така още 
зависи от това, дали резервоарът ще се из-
ползува от повече от една защитна система. 

На фигури 13 и 14 са показани монтираните 
резервоар, ХДМ, ДМСР и МТ.

Размерът на тръбната система на МИИГ е DN 
25 / 1 inch, а на Въздушният Обратен Клапан – 
DN 50. ТР Шкафът е монтиран на разстояние 
по-голямо от 5 метра, поради отсъствието на 
пожарообезопасителна стена (фиг.15).

На фиг.16 е изобразена принципната схема 
на системата SERGI за разглеждания тран-
сформатор. 

Таблица 1 Стандартни размери на ДМ за трансформатори

мощност на Трансформатора, MVA Размер на Декомпресионният модул
0.1 MVA < TP ≤ 1 MVA  DN 100 / 4-inch 

1 MVA < TP ≤ 4 MVA  DN 125 / 5-inch 

4 MVA < TP ≤ 15 MVA  DN 150 / 6-inch 

15 MVA < TP ≤ 100 MVA  DN 200 / 8-inch 

100 MVA < TP ≤ 300 MVA  DN 250 / 10-inch 

300 MVA < TP ≤ 500 MVA  DN 300 / 12-inch 

500 MVA < TP  2 x DN 300 / 2 x 12-inch 

фиг 11. ХДМ, монтиран на трансформатор 
25 MVA в Казакстан.

фиг 12. ДМСР, монтиран на трансформатор 
25 MVA в Казакстан



24

На фиг.17 е прадставен общият изглед на 
монтираната система Transformer Protector.

С остаряването на трансформаторните пар-
кове по света и в България, както и с на-
растването на потреблението и инсталира-
ните мощности, което от своя страна води 
до увеличаване на аварийните ситуации и 
фаталните щети при трансформаторите над 
20 години, се усеща все по-силно нуждата от 
внедряването на бърза и сигурна защита на 

тези съоръжения и в нашата ЕЕС. Поради 
този факт, през 2005 година стартира про-
грама за рехабилитация на предварително 
определени от ЕСО за целта трансформа-
тори. Тогава е монтирана и първата система 
SERGI в България, в подстанция „Столник”, 
400/220/110 kV.

До 2009 година са монтирани защитни сис-
теми ТР на общо 22 броя трансформатори в 
цяла България. 

фиг. 13 - 14. РРМГМЗ монтирани на трансформатор в Казакстан и ХДМ и МТ

Таблица 2 Размери на ДМСР и МНКК или ИК, в зависимост от размера на ДМ на трансформатора

Размер на Дм на 
Трансформатора

Размер на Дм на Стъпалният 
Регулатор

Размер на Дм на мНкк или 
на Ик

DN150 (6in) 

DN150 (6in) 

DN150 (6in) 

DN200 (8in) DN150 (6in) 

DN250 (10in) DN200 (8in) 

DN300 (12in) DN250 (10in) 

Таблица 3 Стандартни размери на диаметъра на РРМГ, в зависимост от размера на ДМПН на 
трансформатора

Размер на 
Декомпресионният модул

Външен диаметър на 
Декомпресионната камера

минимален Диаметър на 
РРмГ

DN 150 / 6-inch DN 300 / 12-inch DN 350 / 14-inch

DN 200 / 8-inch DN 350 / 14-inch DN 400 / 16-inch

DN 250 / 10-inch DN 400 / 16-inch DN 450 / 18-inch

DN 300 / 12-inch DN 450 / 18-inch DN 500 / 20-inch
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фиг 15. ТР Шкаф на МИИГ

фиг 16. Принципна схема на SERGI, монтирана на 25 MVA трансформатор в Казакстан.

фиг 17. Общ изглед ма трансформатор 25 MVA, Казакстан
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РЕЗуЛТАТИ ОТ ПРОучВАНИя ОТНОСНО  
ЕфЕкТИВНОСТТА И ВЛИяНИЕТО НА ЗАкОНОВАТА 

СРЕДА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИйНАТА ЕфЕкТИВНОСТ 
И ВЪЗОБНОВяЕмИТЕ ЕНЕРГИйНИ ИЗТОчНИцИ ВЪРху 

БИЗНЕС СТРукТуРИТЕ
Доц. д-р инж. Димитър Баев, Българска Стопанка камара

уВОД
Консорциум от Българска Стопанка Камара (БСК), Агенцията по устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) и „Софена” ЕООД изпълняват Проект „Повишаване на гражданското участие в проце-
сите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на 
енергийната ефективност”. Проектът се изпълнява по линия на процедура BG05SFOP001-2.009 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политики и законодателство по Оперативна Програма „Добро управление” /Л1/, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

цели на проекта са:
 ● Партньорско управление с гражданите и 

бизнеса в областта на енергийната ефек-
тивност (ЕЕ);

 ● Открито и отговорно управление;
 ● Отправяне на препоръки за:

 − Подобряване на процесите на предос-
тавяне на услуги;

 − По-добра регулаторна среда;
 − Предотвратяване на конфликта на ин-

тереси.

Настоящият доклад представя резултатите от 
изпълнение на Дейност 1 от Проекта „Извърш-
ване на проучвания и изследвания относно 
ефективността на законовата среда в облас-
тта на енергийната ефективност и възобно-
вяемите енергийни източници върху бизнес 
структурите“. Разглежданата дейност включва:

 ● Анкетни проучвания и срещи с бизнеса 
и енергийни експерти с акцент върху те-
жестта и ефективността на контролните 
функции от страна на администрациите.;

 ● Обработка и анализ на получените данни 
и информация; 

 ● Становище и предложения до Минис-
терството на енергетиката, други, свър-
зани с тематиката министерства и АУЕР.

ИЗВЪРшЕНИ ДЕйНОСТИ И 
ПРОучВАНИя
Дейността включва анкетни проучвания и 
срещи с бизнеса и енергийни експерти с 
акцент върху тежестта и ефективността на 

контролните функции от страна на админи-
страциите, обработка и анализ на получе-
ните данни и информация и подготовка на 
мнения и предложения до съответните дър-
жавни органи и администрации. 

Целеви групи на проучването: крайни по-
требители,търговци на енергия, енергийни 
одитори, неправителствени организации 
в областта на енергийната ефективност и 
възобновляеми енергийни източници (ВЕИ

Задачата включваше провеждане на анкет-
ни проучвания по целевите групи със след-
ната структура:

 ● Характеристики на адресанта;
 ● Степен за познание на Европейското и 

национално законодателства в областта 
на ЕЕ и ВЕИ;

 ● Оценка на готовността за изпълнение на 
задълженията по ЗЕЕ;

 ● Оценка на процедурите и ползите от про-
вежданите обследвания за ЕЕ;

 ● Оценка за формите и възможностите за 
финансиране на проекти за ЕЕ;

 ● Проблеми и предложения по темата

Въпросникът бе разпространен с 664 индиви-
дуални имейли до идентифицираните пред-
ставители на четирите групи респонденти.

За допълнително уточняване на предвари-
телно получените резултати от анкетното 
проучване се проведоха дискусии със заин-
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тересованите страни, в които взеха участие 
53 специалисти от различни организации 
и институции. Дискусиите бяха фокусира-
ни върху изпълнение на задълженията на 
търговците на енергия и възможностите 
за осъществяване на проекти (съвместни 
дейности) с доставчици на оборудване и 
отразяване на гледните точки на крайните 
потребители, енергийните одитори и непра-
вителствените организации в областта на 
енергийната ефективност.

По анкетното проучване са получени 63 от-
говора, които представляват 9.5% от общия 
брой изпратени електронни анкетни запитва-
ния. Процентът на отговорите е в границите 
на очаквана допустимост за този вид изслед-
ване. Преобладават отговорите от крайни по-
требители, една трета от всички отговорили. 
Съотношението между отговорите по групи 
анкетирани съответства на структурата на 
изпратените електронни съобщения.

63% от всички респонденти оценяват, че 
са запознати с директивите на ЕС /Л2, Л3/в 
областта на енергийната ефективност час-
тично, а около една трета – че са добре 
запознати. 58% от анкетираните считат, че 
българското законодателство в областта на 
енергийната ефективност /Л4/ съответства 
на европейското частично, а повече от 1/3 
нямат мнение по въпроса.

Относно оценка за структурата и съдържа-
нието на документите, регламентиращи под-
готовката и издаването на удостоверения за 
енергийни спестявания (УЕС) /Л6/, мненията 
им са разделени. За 40.5% документите са 
добре структурирани, разбираеми и удобни 

за прилагане. Други 40.5% са на противопо-
ложно мнение, че документите са трудно раз-
бираеми, има неясноти и нееднозначности, 
както в документите, така и в тълкуването им 
от страна на администрацията. Една пета ня-
мат мнение по темата (Фиг.1).

Договорите с гарантиран резултат са малко 
познати като енергийно ефективни реше-
ния и механизъм за постигане на енергий-
ни спестявания. 43% от анкетираните нямат 
достатъчно информация, за да формират 
мнение. За същото количество респонден-
ти договорите с гарантиран резултат не са 
ефективни. Едва за 14% те са били прило-
жени и са дали положителен резултат.

Над 80% от отговорилите търговци на енер-
гия имат индивидуални цели за енергийни 
спестявания /Л7/, но едва под половината 
от тях имат практически опит за изпълнение 
и доказване на индивидуалните цели. В го-
леми индустриални и търговски структури е 
налична обща практики и процедури за из-
вършване на обследвания и доказване на 
спестявания, за които се изготвят доклад, 
издава се удостоверение, с което се покри-
ват индивидуалните цели. Самостоятелни 
предприятие предпочитат използването на 
договорни отношения с фирми за обследва-
не за енергийна ефективност с цел доказва-
не на енергийни спестявания.

Над 1/3 от анкетираните търговци на енергия 
не виждат подходящ механизъм за постига-
не на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания. Една четвърт от търговците на 
енергия разчитат на сътрудничество с ком-
пания, която вече предоставя на пазарен 

фиг 1. Оценка за структурата и съдържанието на документите, регламентиращи подготовката 
и издаването на удостоверения за енергийни спестявания
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принцип енергоефективни технологии и ус-
луги на крайните потребители, включително 
договори с гарантиран резултат. Една пета 
(18.8%) от тях предоставят на пазарен прин-
цип на енергоефективни технологии и услуги 
на крайните потребители, включително до-
говори с гарантиран резултат. С най-голяма 
популярност се ползват комбинацията от ме-
ханизми за придобиването на удостоверения 
за енергийна ефективност (31% от отгово-
рилите). За нито един от анкетираните тър-
говци на енергия не представлява интерес 
използването на финансовите механизми 
чрез осъществяване на вноски във финан-
сов посредник, който да финансира проекти 
за енергийна ефективност. Търговците на 
енергия споделят, че механизмите за пости-
гане на индивидуалните цели са свързани с 
допълнителни разходи за предприятията. Те 
срещат значителни проблеми при предоста-
вяне на енергийни услуги на пазарен прин-
цип поради липсата на икономически инте-
рес и търсене от страна на крайните клиенти.

Половината от търговци на енергия считат, 
че документите на документите, регламен-
тиращи подготовката и издаването на удос-
товерения за енергийни спестявания са 
добре структурирани, разбираеми и удобни 
за прилагане (Фиг. 2).

За половината от търговците на енер-
гия най-значим проблем при изпълнение 
на индивидуалните им цели за енергийни 
спестявания е липсата на развит пазар на 
удостоверения за енергийни спестявания и 
свързаните с това неясноти в разпоредбите. 
Значителни затруднения пред търговците 
на енергия произтичат от липсата на опит в 
подготовката и изпълнението на договори с 
гарантиран резултат, предлагането на енер-

гоефективни технологии и услуги и на дос-
татъчно обосновани проекти за икономия на 
енергия при крайните потребители (Фиг.3).

Повече от половината от крайните потребите-
ли не намират трудности при подготовката и 
изпращането на изискуемите годишни отчет-
ни форми. Почти ¼ получават консултации от 
АУЕР. Над 2/3 от предприятията със задълже-
ния за извършване на енергийни обследвания 
намират формите за отчет за удобни и насоч-
ващи. Половината от МСП без задължения се 
възползват от помощ и консултации от АУЕР.

Наблюдава се непознаване на възможност-
ите, рисковете и ползите от внедряване на 
стандарта за управление на енергията БДС 
EN ISO 50001. 71% от анкетираните нямат 
мнение по въпроса или не желаят да се ан-
гажират с внедряването му поради липса на 
стимули, както и поради допълнителното на-
товарване.. Една пета от анкетираните проя-
вяват интерес от внедряване на стандарта за 
управление на енергията БДС EN ISO 50001, 
тъй като това ги освобождава от периодично 
провеждане на енергийни обследвания.

Само за 43% от предприятията провеждането 
на обследвания за енергийна ефективност /
Л5/ водят до положителни решения и реша-
ване на текущи проблеми при енергопотреб-
лението. За 57% от анкетираните обследва-
нията представляват допълнителна админи-
стративна и оперативна тежест, която не води 
до производствени и технологични решения в 
областта на енергийната ефективност.

Не представлява изненада резултатът, че 
предпочитаните форми за финансиране на 
мерки за енергийна ефективност е канди-
датстването по процедури за безвъзмездно 

фиг 2. Търговци на енергия. Оценка на структурата и съдържанието на документите, регламен-
тиращи подготовката и издаването на удостоверения за енергийни спестявания
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финансиране (67% от анкетираните) или със 
собствени средства (62%). С най-малка по-
пулярност е възможността за използване на 
кредити от Фонда за енергийна ефективност и 
възобновяеми източници (14%). Еднаква е сте-
пента на интерес за финансиране на мерките 
с помощта на договори с търговци на енергия 
и договори с гарантиран резултат (по 19%).

Почти половината от анкетираните предпри-
ятия ползват допълнителна консултантска 
помощ за подготовката на документите и 
проектните предложения за кандидатстване 
по процедури за безвъзмездно финансира-
не (47.6%). Единствено в групата на голе-
мите предприятия част от респондентите 
разполагат със собствен капацитет за под-
готовка на документите за кандидатстване.

Само 24% от анкетираните предприятия 
имат издадени удостоверения за енергий-
ни спестявания (УЕС). Над половината от 
всички анкетирани предприятия (52.4%) 
проявяват интерес към търговията с удос-
товерения за енергийни спестявания и/или 
прехвърляне на УЕС.

Водещи за предприятията проблеми и за-
труднения във връзка с изпълнението на 
задълженията си по извършване на обслед-
вания за енергийна ефективност са допъл-
нителните разходи на средства (30%) и труд 
(19%). Значителни са затрудненията и от 
технологични причини – липса на достатъч-
но точна информация за използваното обо-
рудване и режимите на работата му (13%) и 
липсата на достатъчно развита система за 

енергиен мониторинг (11%). Предприятията 
практически не срещат трудности при избора 
на качествен енергиен одитор, но едновре-
менно с това част от тях не получават одит 
с нови за тях изводи и предложения (13%).

Над половината от енергийните одитори имат 
затруднения при прилагането на действащи-
те наредби, методики и указания по изпълне-
ние на енергийните обследвания на промиш-
лени предприятия. Те считат, че указанията 
в цитираните документи са много общи и не-
достатъчно конкретни, което води по-голямо 
от необходимото разнообразие в изпълнява-
ните обследвания. Основните трудности за 
вписване в регистрите на фирми, извършва-
щи обследвания за енергийна ефективност 
са продължителните и скъпи курсове за обу-
чение, които не се провеждат редовно, както 
и изискването за разполагане с голям брой 
различни по специалност експерти.

С най-голяма степен на тежест основните 
трудности и проблеми при изпълнението 
на обследвания за енергийна ефективност 
на промишлени системи са ограниченото 
вътрешно измерване на енергийните по-
тоци, нелоялна конкуренция на пазара за 
енергийни обследвания, свързана с ниско 
качество на продукта при занижени цени, 
недостатъчно синхронизирани данни за ма-
териалните и енергийни потоци.

Над половината от одиторите оценяват до-
кументите, регламентиращи подготовката и 
издаването на удостоверения за енергийни 
спестявания като трудно разбираеми, с не-

фиг 3. Търговци на енергия. Проблеми и затруднения при изпълнение на индивидуалните им 
цели за енергийни спестявания
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ясноти и нееднозначности в документите и 
тълкуването им от административни струк-
тури. Методиките за оценка на енергийни 
спестявания са оценени като удобни за при-
лагане от над 90% от анкетираните енергий-
ни одитори. Въпреки това, 2/3 от тях считат, 
че методиките не са приложими за голям 
брой често срещани мерки.

Респондентите, представители на браншови 
асоциации и НПО, декларират заинтересова-
ността на техните членове към търговията с 
удостоверения за енергийни спестявания не 
само за търговците на енергия, но и на пред-
приятията с голям обем постигнати енергийни 
спестявания. Оценката им е, че извършените 
от търговците на енергия разходи за пости-
гане на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания ще бъдат компенсирани пре-
димно за сметка на увеличение на цените на 
енергоносителите, приходи от договори с га-
рантиран резултат и комбинация от мерки.

В хода на проучването бяха получени значи-
телен брой различни по значимост и степен 
ма конкретизация оценки и предложения за 
подобрения в законодателната база и прак-
тиките на приложението й, в това число:

 ● Предложения за подобрения в норматив-
ната уредба и практиките на извършване 
на енергийни обследвания и доказване 
на енергийни спестявания чрез:

 − Мерки за подобаване качеството на об-
следванията за енергийна ефективност;

 − Увеличаването на броя и разширява-
нето на обхвата на специализираните 
методики за оценка на енергийните 
спестявания;

 − Регулярно провеждане на курсове за кон-
султанти по енергийна ефективност и др.;

 ● По постигането на националната цел за 
енергийна ефективност и доказване на 
енергийни спестявания за индивидуал-
ните цели:

 − Засилване на ролята на алтернатив-
ните мерки;

 − Задължените лица да се запознаят 
с добри практики за придобиване на 
удостоверения за получените енер-
гийни спестявания и др.;

 ● По договорите с гарантиран резултат (ЕСКО 
договори) - по-широко популяризиране на 
възможностите на този финансов механи-
зъм и резултатите от подобни проекти и др.;

ЗАкЛючЕНИЕ
В резултат на проведените проучвания са 
получени становища и оценки относно за-
конодателството в областта на енергийната 
ефективност и ВЕИ и са идентифицирани 
са проблеми по приложението му. Получе-
ните оценки и предложения са представени 
на вниманието на съответните държавни 
органи и администрации, като преобладава-
щата част от тях са оценени положително с 
ангажименти за съответстващи корекции и 
допълнения в законодателната база и прак-
тиките на изпълнението им.
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мОДЕЛ НА ГЕОПОЛИТИчЕСкА СТРАТЕГИя ЗА 
ЕНЕРГИйНА СИГуРНОСТ НА РЕПуБЛИкА БЪЛГАРИя

инж. Иван Желязков; инж. Димитър Белелиев

Понастоящем ЕС внася 53 % от енергията, 
която потребява. Зависимостта от вноса на 
нефт е почти 90 %, природния газ - 66 %, и в 
по-малка степен по отношение на твърдите 
горива - 42 % и на ядреното гориво - 40 %.

Сигурността на енергийните доставки за-
сяга всяка държава членка, независимо че 
някои държави са по-уязвими от други. Това 
важи особено за по-слабо интегрирани и 
свързани региони като Балтийския регион и 
Източна Европа.

Най-належащият въпрос във връзка със си-
гурността на енергийните доставки е силна-
та зависимост от един външен доставчик. 
Това е особено вярно за природния газ, но 
важи и за електроенергията: В шест държа-
ви членки Русия е единствен външен дос-
тавчик за целия техен внос на газ, а в три от 
тях над една четвърт от общите енергийни 
нужди се покриват чрез природен газ.

ЕС плаща за внос на енергия над 1 млрд. 
EUR на ден, като това е над една пета от 
общия внос на ЕС. ЕС внася нефт и неф-

топродукти за над 300 млрд. EUR, от които 
една трета от Русия.

Енергийната сигурност на ЕС трябва да се 
разглежда също в контекста на нараства-
щото търсене на енергия в световен мащаб, 
което се очаква да се увеличи с 27 % до 
2030 г., и на важните промени в търговските 
и енергийните потоци.

Хоризонтална ос: % дял на природния газ 
в енергийния микс; Вертикална ос: % дял 
на руския природен газ в националното по-
требление на природен газ; Размер на ок-
ръжностите: обем на импортирания руски 
природен газ. Прогнозите са основани на 
предварителни данни от промишлеността 
за 2013 г., включващи обемите природен газ, 
търгуван от руски дружества, който не е не-
пременно произведен в Русия.

През последното десетилетие, потребление-
то на природен газ в Европа стабилно рас-
те, като неговият пик е бил през 2010 г. - 597 
млрд.куб.м./год. След 2010 г., потреблението 
започва постепенно да спада, като за периода 

фиг 1. Зависимост от доставките на природен газ от Русия
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2010 -2014 г., процентът на намалание е 23%. 
Основният източник на това намаление е сек-
торът електроенергетика, където равнището 
на потребление е спаднало до нивата от на-
чалото на 2000 г. Италия е намалила потреб-
лението на природен газ в сектора електрое-
нергетика с 49% - от 33 млрд. куб.м./г., през 
2008 г., на 16 млрд. куб.м./г., през 2014 г., Ве-
ликобритания с 43% - от 24,8 млрд.куб.м./г., 
до 14,2, млрд.куб.м./г., Испания с 72,5% - от 16 
млрд.куб.м./г., на 4,4 млрд.куб.м./г.

В сектора промишленост намалението е 
още по-голямо. До кризата през 2008 г., го-
дишно потребление под 100 млрд. куб. м./г. 
е регистрирано само през 1976 г. 

Доминиращият сектор, който потребява 
природен газ в Европа са битовите и мал-
ките небитовите (дребен бизнес) потреби-
тели. При него се наблюдава, в най-голяма 
степен, стабилност при потреблението – от 
2003 г., годишното потребление варира в 
рамките на 200 – 210 млрд.куб.м./г. 

Пикът на потреблението на газ в промишле-
ността е бил през 2003 г., но от тогава до 
2014 г., отчетеното намаление е повече от 
20%. През 2013 г. годишното потребление 
е било 104 млрд.куб.м./г. Това намаление 
се дължи на извеждане от експлоатация на 
енергоемките производства и въвеждането 
на мерки за енергийна ефективност.

В периода след икономическата криза се на-
блюдава ръст на икономиката, но той може 
да доведе единствено до временно повише-

ние на потреблението на газ в рамките на 
5-7 %, като цяло трендът е към намаление 
на потреблението на природен газ.

Миксът от газови доставки в Европа е на път 
драстично да се промени в рамките на след-
вашите 20 години. Това е резултат от нама-
ляването на добива на природен газ в стра-
ните от Европейския Съюз и Норвегия. През 
2014 г. миксът от доставки на природни газ за 
Европейския съюз е съставляван от добив от 
страни членки на ЕС, Русия, Норвегия, Се-
верна Африка и LNG внос от Катар и САЩ.

През последните години собственият добив 
е спаднал от 221 млрд.куб.м./г., през 2005г. – 
42 % от общото количество природен газ, до 
144 млрд.куб.м./г., а през 2014 г. – 34%. Нама-
ляването на добива в ЕС спомага за увели-
чението на вноса от Норвегия, който бележи 
ръст от 14 % 2005 г., до 23% през 2014 г., през 
периода 2005 г. – 2010 г., доставките от Ру-
сия леко са намалели, но през 2014 г., са се 
възвърнали на предишните си нива, поради 
пускането на нови газови трасета в експлоа-
тация. За 2014г. Русия държи 27 % от общото 
количество на природен газ, за потребление 
в ЕС. Южните Европейски страни са захран-
вани с природен газ чрез тръбопроводи от 
Северна Африка. Тяхното потребление е 
било 7% от общото за 28-те страни членки. 
Други 9% са доставки , главно от Катар и 
САЩ, през LNG терминали. За периода 2010 
г.-2014 г., тези доставки бележат двоен ръст.

През 2015 г. Норвегия е доставила 113 млрд.
куб.м. газ на страните в ЕС. За 2015 г. Испа-

фиг 2. Потребление на природен газ по групи потребители – млрд. куб.м./г.
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ния е внесла 15,5 млрд. куб.м. газ от Алжир, 
през интерконекторните си връзки с Алжир 
и Мароко, а Италия е внесла 14 млрд. куб.м. 
от Либия и Алжир по други два интерконек-
тора. Общото количество на внесения при-
роден газ от Северна Африка възлиза на 
29,5 млрд. куб. м.

Русия доставя газ в Европа през Украйна, Бе-
ларус и по дъното на Балтийско море. През 
2015 г. тя доставя 62,9 млрд.куб.м. по тра-
сето през Украйна, като голяма част е била 
за покриване на нуждите от природен газ на 
Словакия – 37 млрд.куб.м. Значителни коли-
чества са били доставени и до Румъния, Ун-
гария и Полша – съответно 16.4 млрд.куб.м., 
5.8 млрд.куб.м. и 3.7 млрд. куб.м. През 1990 г. 
в експлоатация е пуснат „Ямалския газопро-
вод“, свързващ Русия и Полша, през Бела-
рус. През 2015 г. 36 млрд.куб.м. газ са били 
доставени в ЕС по този маршрут. Най-нова-
та газова връзка между Русия и Германия, 
респ. ЕС е „Северен Поток“, който е пуснат в 
експлоатация през 2011 г. Балтийските стра-
ни членки на ЕС и Финландия са директно 
свързани с газоразпределителната мрежа в 
Русия. За собствените си нужди, Турция дос-
тавя природен газ от Русия през тръбопрово-
да „Син Поток“ и през България. Останали-
те доставки за Турция са по газопроводи от 
Азербайджан – през Грузия и Иран.

По отношение на доставките на втечнен 
природен газ, може да се каже, че редица 
Европейски страни имат изградени такива 
терминали, по които внесените количества 
природен газ са както следва: 13.6 млрд.
куб.м за Великобритания, 12.5 млрд. куб.м. 

за Испания, 7.6 млрд. куб.м. за Турция, 6 
млрд.куб. м. Италия и 5.6 млрд. куб. м. за 
Франция. По-малки количества са били вне-
сени през терминалите в Португалия, Гър-
ция, Холандия и Литва. На фиг. 4 е предста-
вена карта с внесените кличества природен 
газ, към страни потребителки през 2015 г. и 
2014 г. (червени цифри).

Според публикувани данни от Eurostat, през 
2015 г. и 2016 г., руският газ е съставлявал 
съответно 37,5 % (2015 г.) и 38,2% (2016 г.).

Данните по-горе показват, че делът на руски 
газ се увеличва. При проведени симулации, 
на газовия пазар в Европа, резулатите пот-
връждават сегашната ситуация. Към 2035 г. 
Русия ще доставя около 33-35 % от необхо-
димите количества природен газ. Това уве-
личение се дължи основно на намаляваща-
та роля на добива реализиран в Европей-
ския съюз и Норвегия.

След направен анализ на зависимостта от 
енергийни източници в Европейския Съюз, 
Европейската комисия публикува данни за 
степента на енергийна зависимост за стра-
ните членки на ЕС, както и за страните, които 
членуват в Европейското икономическо съ-
трудничество. Като най-застрашени са Бел-
гия, Малта, Ирландия, Кипър и Люксембург. 

Делът на първите два най-големи достав-
чика на газ за Европа, е по-голям от 50 % 
от общата консумация. Този факт излага на 
висок риск енергийната сигурност на съюза. 
Докато риска от прекъсване на доставки-
те от Норвегия е минимизиран до нула, то 

фиг 3. Дял на вноса на природен газ по газопроводи от Русия
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рискът от прекъсване на доставките от Ру-
сия остава висок. Начина за намаляването 
му е диверсификация на доставчиците и на 
трасетата и оптимизация на потреблението.

След присъединяването на нови страни-член-
ки, енергийният микс на съюза се промени. 
Някои от новоприсъединилите се нямат ал-
тернативи на доставките на природен газ и са 
принудени да купуват от един доставчик – Ру-
ската Федерация. Този факт засилва опасе-
нията за енергийна зависимост от Русия. За 
някои страни, получаването на повече руски 
газ и изграждане на нови трасета към Русия, 
означава повишаване на риска от зависимост 
от нея. За други страни, основно в западна 
Европа, повече руски газ и нови тръбопроводи 
може да се интерпретира като диверсифици-
ране на портфолиото от доставки.

Стратегия за енергийна сигурност на ЕС 
(2014).Енергийната сигурност на ЕС е една 
от най-важните политики на европейските 
държави. Това е стратегия, чиято цел е да 
се постигне енергийна независимост на ре-
гиона и да се гарантира енергийната сигур-
ност на всички членки на ЕС.

Очевидно енергийната сигурност е един от 
ключовите фактори, гарантиращи стабилно-
то функциониране и развитие на всяка дър-
жава. Следователно една от най-важните 
политики на европейските държави е енер-
гийната сигурност на ЕС. Тъй като страните 
от Европейския съюз в по-голямата си част 
са вносители на енергийни ресурси, полити-
ческият контекст на отношенията с достав-
чиците и транзитните страни на енергийни 
ресурси се превръща в основен фактор за 
осигуряване на енергийна устойчивост.

През последното десетилетие въпросите на 
енергийната сигурност станаха най-важните 
и актуални за ЕС. В съвременния свят има 
тенденции към изчерпване на изчерпаемите 
природни ресурси, особено на тези, необхо-
дими като въглеводороди. От своя страна 
тези промени водят до по-високи цени на 
енергията, до по-голямо търсене и по-ви-
соки цени на енергията, въпросът за под-
държане на енергийния баланс става много 
важен. Международната агенция по енерге-
тика не прогнозира спад в следващите две 
десетилетия, а по-нататъшно увеличение на 
цените на петрола, което ще бъде придру-
жено от спад на резервните мощности. Про-
блемите с енергийните доставки са особено 
актуални за страните от ЕС, тъй като има 
редица причини за това.

фиг 4. Енергиен баланс: Откъде идва газът 
и как се използва

фиг 5. Газова инфраструктура
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По отношение на потреблението на енергия 
нуждите на ЕС са на трето място след САЩ 
и Китай. Важен източник на енергия е Север-
но море, чиито ресурси, според експертите, 
при сегашните темпове на производство на 
енергия ще са достатъчни за следващите 
осем години, което ще доведе до още по-го-
ляма зависимост на ЕС от чуждестранните 
енергийни доставки в сравнение със САЩ.

В резултат на активните интеграционни про-
цеси, разширяването на ЕС, се наблюдава и 
увеличаване на потреблението на енергия, 
тъй като повечето източноевропейски страни 
в миналото са били част от енергийната систе-
ма на СССР, което създава нови трудности при 
създаването на единна европейска система за 
енергоснабдяване. Ако сравним показателите 
за потреблението на енергия през 70-те и през 
2000-те, разликата се увеличи с 40%.

Отношенията в енергийния диалог между ЕС 
и Русия остават доста напрегнати. На насто-
ящия етап Русия се опитва да осигури ролята 
на влиятелен участник, като активно използва 
енергийни лостове в сферата на политическите 
и икономическите въпроси. Русия не прие усло-
вията на един от определящите документи в 
европейската енергийна политика - Енергийна-
та харта на ЕС, а също така многократно влиза 
в енергийни спорове с Украйна и Беларус.

По този начин, покачването на цените на 
енергията и постоянното ескалиране на гло-
балното търсене на енергия, което се очак-

ва да нарасне с около 60% през следващите 
20 години, доведе до 

голям дебат за това как да се справим с 
енергийните нужди в бъдеще. От своя стра-
на, за ЕС с неговите 27 държави-членки е и 
енергийната сигурност се превърна в прио-
ритетна част от политиката. Около 50% от 
вноса в ЕС идва от неговите енергийни нуж-
ди. В процеса на текущите промени експер-
тите на Европейската комисия прогнозират 
увеличение на броя до 65% до 2030 г. 

По количествени показатели 27 държа-
ви-членки и държави от ЕС представляват 
около 17% от общото потребление на енер-
гия в света. Европа внася около 50% от об-
щото енергоснабдяване - малко над 80% 
нефт и около 57% природен газ.

Зависимостта му от вносни енергийни из-
точници, особено от природен газ, се очаква 
да нарасне значително през следващите де-
сетилетия. Русия, Норвегия, Близкият Изток 
и Северна Африка са най-големите достав-
чици на енергия в ЕС.

Европа покри 40% от нуждите си от газ (от 
2008 г.) и 32% от нуждите от петрол (към 7 
септември 2011 г.) поради внос от Русия.

Последните изчисления на анализаторите 
на Deutsche Bank сочат, че през 2030 г. Ев-
ропейският съюз ще внесе до 93% нефт и 
84% природен газ.

фиг 6. Световно потребление
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Експертите прогнозират, че потребление-
то на природен газ в ЕС ще се удвои през 
следващите 25 години, а природният газ от 
своя страна е необходим елемент от произ-
водството на енергия на европейския пазар. 
Понастоящем потреблението на природен 
газ в ЕС представлява 18% от глобалното 
потребление. Очаква се вносът на газ в Ев-
ропа да достигне малко над 80% от общото 
потребление през 2030 г.

За първи път опасенията на Европа за ней-
ната енергийна сигурност бяха провокирани 
по време на арабското петролно ембарго 
през 70-те години. Именно ембаргото помог-
на да се подчертаят три основни проблема. 
Първо, възникна въпросът за необходимост-
та от разширяване на сътрудничеството в 
областта на енергийната политика между 
самите европейски страни и между Евро-
па и световните производители на енергия. 
Второ, стана ясно, че са необходими ин-
ституционални механизми за засилване на 
координацията в случай на бъдещи прекъс-
вания на доставките. Трето, консенсусът се 
проявява във факта, че Европа трябва да 
разработи стратегия, която да не позволи тя 
да стане жертва на опитите на износителите 
да използват енергията като политическо и 
икономическо оръжие в бъдеще.

Създаването през 1974 г. на Международна-
та агенция по енергетика, която се превърна 
в инструмент на Европа за наблюдение и 
анализ на енергийните пазари, беше първи-
ят отговор на ембаргото. Освен това евро-
пейските страни се стремят да разработят 
стратегии за диверсификация на енергийни-
те доставки. След ембаргото европейските 
страни започнаха да разглеждат Русия и 
други евразийски страни като потенциални 
доставчици на енергия.

През 1991 г. ЕС изготви Декларацията за 
енергийната харта като инициатива, насо-
чена към насърчаване на сътрудничеството 
в областта на енергетиката и диверсифика-
ция на енергийните доставки в Европа. Де-
кларацията беше последвана от Договора 
за енергийна харта през 1994 г., който влезе 
в сила през 1998 г., установявайки система 
от правила и споразумения за улесняване 
на международното енергийно сътрудни-
чество. Към днешна дата 51 държави и ЕС 

подписаха или се присъединиха към Дого-
вора. Споразумението има за цел да създа-
де равни правила по отношение на насър-
чаването на чуждестранните инвестиции в 
енергия, свободната търговия с енергийни 
материали, продукти и оборудване; свобода 
на транзит на енергия през тръбопроводи и 
мрежи; подобряване на енергийната ефек-
тивност чрез осигуряване на механизми за 
решаване на спорове.

След подписването на Договора за енергий-
на харта Европейската комисия използва съ-
ществуващите компетенции в политиките за 
конкуренция и опазване на околната среда и 
защита на потребителите, за да се опита да 
оформи европейската енергийна политика в 
различни посоки. Те включват насърчаване 
на вътрешния енергиен пазар, разработване 
на алтернативни източници на енергия, както 
и в сътрудничество с Върховното представи-
телство на ОВППС, в търсене на колективен 
подход към външни отношения с настоящи и 
бъдещи доставчици на енергия.

В Зелената книга от 2006 г. отношенията на 
ЕС в енергетиката бяха определени като 
основни за енергийната сигурност и стабил-
ността на ЕС. Друга важна цел беше разши-
ряването на вътрешния енергиен пазар на 
ЕС до съседните страни, което доведе до 
подготовката и подписването на многосте-
пенни форми на сътрудничество: споразу-
мения за партньорство и сътрудничество, 
меморандуми за разбирателство, споразуме-
ния за асоцииране, механизми в рамките на 
Европейската политика за съседство и др.

ЕС беше разглеждан като „ключов участник 
в развитието на международните споразу-
мения“, който включваше разширяване на 
регулаторната рамка на ЕС извън ЕС.

Под влияние на съвременните предизвика-
телства, най-новите политически решения 
на членовете на ЕС се фокусират върху 
подобряване на енергийната ефективност, 
разработване на възобновяеми източници и 
използване на екологично чисти източници 
на гориво, както и намаляване на общите 
емисии на парникови газове.

Всички тези тенденции допринесоха за при-
емането на редица важни промени в ЕС, а 
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именно разработването на нова енергийна 
стратегия, която е отразена в редица регу-
латорни документи.

Основните точки на стратегията засягат 
следните точки;

 ● подобряване на сигурността на енергий-
ните доставки;

 ● осигуряване на конкурентоспособност на 
европейската икономика въз основа на 
достъпна енергия;

 ● устойчиво развитие на собствената енер-
гийна система;

 ● провеждане на ефективна политика в об-
ластта на околната среда.

Основата на новия подход следва да бъде 
Единната енергийна политика на Европей-
ския съюз, която се основава на шест прин-
ципа - единство на действията, интеграция 
на националните пазари, солидарност на 
действията, устойчивост и разнообразие на 
източници, ефективност и научно-технически 
прогрес и насочени към създаване на устой-
чив, конкурентен и надежден енергиен пазар.

В резултат на това ЕС трябва да стане свето-
вен лидер в енергийната реформа и развитие.

Въпреки факта, че 27 държави-членки пове-
ряват част от своя национален суверенитет 
(компетенции) на институциите на ЕС в раз-
лични сектори като икономическа, търговска 
политика, енергийната политика основно ос-
тава в компетентността и отговорността на 
самите държави. Решенията относно дълго-
срочните покупки на нефт и газ, развитието 
и подобряването на енергийната инфраструк-
тура, както и използването на конкретни гори-
ва продължават да се вземат на национално 
ниво от отделните държави-членки. Вътреш-
ните фактори включват непрекъснато растя-
щите цени на енергията, намаляването на 
производството на енергия в Европа и раз-
покъсаността на вътрешния енергиен пазар, 
които предизвикаха опасения относно спо-
собността на Европа да посрещне собствени-
те си енергийни нужди в бъдеще. Сред външ-
ните фактори заслужава да се отбележи: 
нарастващото глобално търсене на енергия 
от растящи икономики като Китай и Индия; 
поддържане на нестабилност в енергийните 
региони; нарастващата заплаха от терорис-
тични атаки именно върху енергийни съоръ-

жения; Очевидната готовност на Русия да 
използва енергийната си сила за политически 
цели; нарастващо обществено недоволство 
от влиянието на производството и потребле-
нието на енергия върху глобалните климатич-
ни промени. Неочакваната ескалация на си-
туацията в арабския свят също допринася за 
увеличаване на опасенията относно енергий-
ната сигурност на региона. Арабската пролет, 
която доведе до поредица от революции на 
страните от Северна Африка, бунтове и граж-
дански войни в арабските страни, с директ-
ни последици, повлияха на прекъсванията в 
доставките на енергия за Европа. Нестабил-
ността в региона влоши проблема със сигур-
ността при осигуряването на производството 
и доставките на нефт и газ за европейските 
страни, а държави като Италия и Испания по-
страдаха най-много. По този начин регионът, 
който е геоикономически важен, пряко свър-
зан с Персийския залив и Каспийския регион, 
където са концентрирани до 70% от световни-
те запаси от нефт и 40% от световните газови 
запаси, в момента се характеризира с висока 
степен на нестабилност.

Нефтената и газовата криза между Русия и 
граничните съседи също подтикнаха стра-
ните от ЕС да координират външната по-
литика за гарантиране на сигурността и ди-
версифициране на енергийните доставки. 
За тази цел държавите-членки на ЕС се съ-
гласиха да започнат сътрудничество в про-
цеса на формиране на външната политика, 
като се съсредоточиха върху разширяване 
на политическото сътрудничество, както и 
увеличаване на инвестициите в енергийна-
та инфраструктура на транзитните страни и 
страните производители. За тази цел евро-
пейските държави определиха регионите на 
Централна Азия и Каспийско и Черно море 
като координатори за такива дейности. Ос-
вен това ЕС призова за установяване на ев-
ропейски енергиен диалог със стратегиче-
ските африкански страни. Водещият проект 
на ЕС в Централна Азия и Каспийския ре-
гион е газопроводът Набуко. Предложеният 
тръбопровод (първоначално се изискваше 
финансиране от ЕС в размер на 7 милиар-
да долара, сега експертите преценяват, че 
може да струва 15 милиарда долара), в ре-
зултат на което ще донесе газ от Централна 
Азия и Каспия в Европа, заобикаляйки Ру-
сия. Въпреки това потенциалът да започне 
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изграждането на съвременен тръбопровод 
беше представен преди няколко години и 
много експерти се съмняват във жизнеспо-
собността на проекта.

За Русия някои държави-членки се надяват да 
институционализират общи ангажименти за 
пазарните принципи, установени в Договора 
за енергийна харта чрез Енергийния диалог 
между Русия и ЕС и чрез ново споразумение 
за партньорство и сътрудничество. Въпреки 
това двустранните енергийни споразумения 
между някои държави-членки, по-специално 
Германия, Италия и България, от една страна, 
и Русия, от друга, подчертават продължаващи-
те разногласия в рамките на ЕС относно това 
как най-добре да се прави бизнес с Русия.

Каспийският и централноазиатският регион 
не е равносилен на енергийния потенциал 
на Русия, но той може да играе ролята на 
друг важен алтернативен източник на нефт и 
особено на газови ресурси. Диверсификаци-
ята на вноса на газ в Европейския съюз в бъ-
деще до 2020 г. поради извършената работа 
може да доведе до допълнителни 300 мили-
арда кубически метра в допълнение към 150 
милиарда кубически метра руски газ.

Стратегията на Европа е насочена към укреп-
ване на отношенията със страните от Цен-
трална Азия, за да се осигури свободен дос-
тъп до енергийния пазар. Въпреки това, как-
то много експерти, изучаващи отношенията 
между Централна Азия и ЕС, отбелязват, че 
ЕС все още е далеч от региона на Централна 
Азия. Европа ще трябва да направи много, за 
да заеме силна позиция на енергийния пазар, 
тъй като Централна Азия и Казахстан не са 
само в сферата на интересите на ЕС.

Укрепването на позицията на ЕС в региона се 
дължи на намерението на ЕС да диверсифи-
цира американското и руското политическо 
влияние и да пренесе тези отношения в иконо-
мическата равнина. ЕС е основен потребител 
на износа за страните от Централна Азия и с 
диверсификацията на енергийните потоци и 
разширяването на енергийната система стра-
ните от Централна Азия ще получат стабилен 
пазар. Европа търси начини за пазарите в 
Централна Азия, за да предотврати ситуации 
като тази, когато Русия прекъсва доставките 
на газ през Украйна, а дългите прекъсвания в 

доставките на енергия са опасни за икономи-
ката и могат да дестабилизират не само една 
държава, но и цели региони. Това прави Евро-
пейския съюз изключително заинтересован от 
диверсифициране на енергийните ресурси на 
доставчиците и маршрутите.

Новите стратегически цели на ЕС в облас-
тта на енергийните доставки се отразяват 
в редица правни актове, предназначени да 
решават конкретни проблеми, както в регио-
налния енергиен сектор, така и в рамките на 
международните отношения на ЕС с достав-
чиците на енергия.

При такива обстоятелства Европейската ко-
мисия се стреми да засили многостранните 
механизми, включително Енергийната харта, 
за по-добра координация на глобалните енер-
гийни политики между потребителите, тран-
зитните страни и страните производители.

Въпреки че европейските лидери говорят 
по-вербално за необходимостта от разши-
ряване на сътрудничеството в областта на 
енергетиката, успехът на енергийната стра-
тегия на ЕС вероятно ще зависи от способ-
ността на държавите-членки да преодолеят 
различията в решаването на трите основ-
ни задачи. Първо, как да установим силни 
партньорства с производители на енергия и 
транзитни региони, второ, как да използва-
ме и развиваме традиционните и алтерна-
тивни енергийни източници, опитвайки се да 
ограничим общото потребление и трето, как 
да създадем ефективни вътрешни системи, 
които да гарантират надеждни и безопасни 
енергийни доставки за цяла Европа.

В областта на енергийната сигурност, в рам-
ките на новата стратегия, беше предприет 
курс за диверсификация на енергийните век-
тори на страните от Европейския съюз, който 
би трябвало да допринесе за намаляване на 
зависимостта на ЕС от само един доставчик, 
разширяване на източниците на енергоснаб-
дяване, пътища за доставка, както и доприна-
ся за увеличаване на запасите от нефт и газ.

В последните няколко години беше постиг-
нат голям напредък по отношение повиша-
ването на енергийната сигурност на Европа. 
Въпреки тези постижения Европа продъл-
жава да е уязвима за енергийни сътресения. 
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Поради това в Европейската стратегия за 
енергийна сигурност се определят редица 
конкретни мерки за укрепване на устойчи-
востта на Европа и намаляване на нейната 
зависимост от вноса на енергия.

ПРИНцИПИ НА мОДЕЛА, ПО кОИТО 
ТРяБВА ДА СЕ РАЗВИВАТ ТуРСкО-
БЪЛГАРСкИТЕ ОТНОшЕНИя В 
ЕНЕРГИйНАТА ОБЛАСТ В кОНТЕкСТА 
НА чЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИя В 
ЕВРОПЕйСкИя СЪюЗ:
Енергийната сигурност на Съюза е нераз-
делна част от рамката за 2030 г. за полити-
ките в областта на климата и енергетиката и 
следва да бъде одобрена съвместно от Ев-
ропейския съвет. Преминаването към конку-
рентоспособна икономика с ниска въглерод-
на интензивност ще намали използването 
на вносни изкопаеми горива, като намали 
търсенето на енергия и даде възможност за 
използване на възобновяеми и други местни 
източници на енергия. В краткосрочен план:

 ● За бъдещи периоди Съюзът трябва да 
подобри своята подготвеност за случаи 
на нарушения на енергийните доставки. 
Съществуващите европейски механизми 
за реагиране в непредвидени ситуации, 
както и механизми за солидарност след-
ва да бъдат подсилени въз основа на 
оценки на риска, координирани от Коми-
сията, заедно с държавите членки, регу-
латорите, операторите на преносни мре-
жи и енергийните оператори, с цел да се 
повиши устойчивостта. Съюзът трябва 
също да работи заедно с международ-
ните си партньори по разработването на 
нови механизми за солидарност в облас-
тта на природния газ и използването на 
съоръжения за съхраняване на газ.

 ● При нови инвестици и в инфраструктура-
та, извършвани от доставчици в домини-
ращо положение, трябва да се спазват 
всички правила на вътрешния пазар и 
конкуренцията. По-конкретно, проектът 
„Южен поток“ е преустановен.

 ● Съюзът следва да работи в тясно сътруд-
ничество със своите съседи и партньори в 
рамките на Енергийната общност, особено 
с Украйна и Молдова, за подобряване на 
енергийната сигурност. В това отношение 
трябва да бъде приветствано сключеното 
неотдавна споразумение за обратни пото-

ци между Словашката република и Украй-
на. В средносрочен и дългосрочен план.

 ● В Европа трябва да се постигне по-добро 
функциониране и по-голяма степен на 
интеграция на енергийния пазар. Следва 
да се ускорят приоритетните проекти, за 
да се обединят съществуващите енер-
гийни острови и да се гарантира изпъл-
нението на съществуваща цел за свърз-
ване с междусистемни връзки на поне 10 
% от инсталираните мощности за произ-
водство на електроенергия до 2020 г. До 
2030 г. държавите членки трябва по план 
да постигнат целта за междусистемно 
свързване на 15 % от мощностите.

 ● Съюзът трябва да намали своята външ-
на зависимост от определени доставчи-
ци, като диверсифицира своите енер-
гийни източници, доставчици и трасета. 
По-специално, следва да се работи за 
укрепване на партньорството с Норвегия, 
ускоряване на южния газов коридор и на-
сърчаване на изграждането на нов газо-
разпределителен възел в ЮжнаЕвропа.

 ● Енергийната сигурност и преходът към 
икономика с ниска въглеродна интензив-
ност следва да бъдат приоритети на при-
лагането на финансовите инструменти на 
ЕС за периода 2014-2020 г., по-специално 
с помощта на Европейския фонд за регио-
нално развитие и Механизма за свързване 
на Европа, „Хоризонт 2020“ и Европейския 
инструмент за съседство и партньорство. 
Те следва също така да бъдат водеща 
цел при използването на инструментите 
за външни действия на ЕС, като например 
механизма за инвестиции по линия на до-
бросъседството, и нвестиционния механи-
зъм за Западните Балкани, Европейската 
инвестиционна банка и на Европейската 
банка за възстановяване и развитие.

 ● Необходима е по-тясна координация на на-
ционалните енергийни политики, за да се 
намери убедителен отговор на предизви-
кателството, което представлява енергий-
ната сигурност. Избраните на национално 
равнище варианти по отношение на енер-
гийния микс и енергийната инфраструк-
тура засягат други държави членки, както 
и Съюза като цяло. Държавите членки 
трябва по-добре да информират другите 
държави членки и Комисията, когато опре-
делят своите дългосрочни стратегии в об-
ластта на енергийната политика и подгот-
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вят междуправителствени споразумения с 
трети държави. Необходими са допълни-
телни усилия, за да се гарантира по-добро 
взаимодействие между енергийните цели 
и външна политика и да се заеме единна 
позиция спрямо нашите партньори.
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РАцИОНАЛИЗИРАНЕ РЕЖИмИТЕ  
НА РАБОТА НА СИЛОВИ ТРАНСфОРмАТОРИ В 

мНОГОТРАНСфОРмАТОРНИ ПОДСТАНцИИ
Доц. д-р инж. Илиян Илиев и маг. инж. Павел Данаилов 

минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“

ВЪВЕДЕНИЕ
При експлоатация на електроснабдителната система (ЕСС) на промишлени предприятия (ПП) 
възникват ситуации, когато на главната понижаваща подстанция (ГПП) или на трафопост (ТП), 
изпълнени най-често с два трансформатора с еднаква мощност, захранвани по двулъчева схе-
ма, товарът на всеки трансформатор се оказва значително по-малък от номиналния. В този 
случай за намаляване на загубите е икономически целесъобразно да се изключат част от тран-
сформаторите в ГПП или единия от кабелите, захранващи ТП, ако това е допустимо от гледна 
точка на надеждността на електроснабдяването на потребителите и товарът на включените 
силови трансформатори (СТ) да се разпредели между останалите.

ИЗЛОЖЕНИЕ
В такъв случай задачата за икономия на ЕЕ 
при експлоатация на заводски разпредели-
телни подстанции се свежда до:
1. Избор на оптимален брой на включените 

трансформатори в ГПП.
2. Определяне на критичния товар в ТП, при 

който да се изключи единия от лъчите.

Изпълнението на първата задача се пости-
га при спазване на условието за минимални 
загуби на мощност в работещите трансфор-
матори.

Табл.1 Каталожни данни за ∆Ро. ∆Рk и k

Мощност S,
кVА

Загуби на 
п.х.

∆Ро, W

Загуби при  
к.с.

∆Рк, W = ∆
∆

k Pk
Po

250 820 3700 4,5
400 1050 5900 5,6
630 1560 7000 4,9

1000 2450 11000 4,5

Както е известно загубите на мощност в СТ 
се определят с израза:

∆ = ∆ + ∆

=
∆

∆

ββ

ββ

P P P
P
k

P

T k

k
k

.

.

0
2

2

където: ΔP0, ΔPk - загуби на мощност при п.х. 
и к.с. [W] (табл.1); b - коефициент на нато-

варване, равен на отношението на текущата 
към номиналната мощност на трансфор-
матора; k-коефициент, чийто стойности за 
най-разпространените мощности трансфор-
матори са дадени в табл.1

При изследването на четиритрансформа-
торна ГПП на “Солвей соди” (фиг.1), ако от 
съображения за надежност, например тре-
тия трансформатор не може да се изключ-
ва, възможните варианти по отношение на 
намиращите се в експлоатация трансфор-
матори са посочени в таблица 2.

Определянето на най-икономичния вариант 
от съвкупността {∆PI, ∆РII, ..., ∆PVII} на всеки 
30 мин през часовете на максимално нато-
варване на ЕСС и през един час за остана-
лите часове от денонощието, е заложено в 

фиг 1. Еднолинейна схема на четиритран-
сформаторна заводска ГРП
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Таблица 2 Експлоатационни варианти на трансформаторите

Вариант Изкл. 
Т-р

Поем. 
Т-р

коеф. на натоварване b на работещите 
Тр-и

Загуби в тр-те: 
поотделно и общи

I T1 T2

( ) ( )
=

+ + +
β

P P Q Q

S,21
1 2

2

1 2

2

H2

=
+

β
P Q

S
;

3
3
2

3
2

H3  
=

+
β

P Q

S4
4
2

4
2

H4

ΔP2=ΔP02+b21
2.ΔPk2

ΔP3=ΔP03+b3
2.ΔPk3

ΔP4=ΔP04+b4
2.ΔPk4

ΔPI=ΔP2+ΔP3+ΔP4

II T2 T1

( ) ( )
=

+ + +
β

P P Q Q

S12
1 2

2

1 2

2

H1

=
+

β
P Q

S
;

3
3
2

3
2

H3  
=

+
β

P Q

S4
4
2

4
2

H4

ΔP1=ΔP01+b12
2.ΔPk1

ΔP3=ΔP03+b3
2.ΔPk3

ΔP4=ΔP04+b4
2.ΔPk4

ΔPII=ΔP1+ΔP3+ΔP4

III T2 T3

( ) ( )
=

+ + +
β

P P Q Q

S32
2 3

2

2 3

2

H3

=
+

β
P Q

S
;

1
1
2

1
2

H1  
=

+
β

P Q

S4
4
2

4
2

H4

ΔP3=ΔP03+b32
2.ΔPk3

ΔP1=ΔP01+b1
2.ΔPk1

ΔP4=ΔP04+b4
2.ΔPk4

ΔPIII=ΔP3+ΔP1+ΔP4

IV T4 T3

=
+

β
P Q

S
;

1
1
2

1
2

H1  
=

+
β

P Q

S2
2
2

2
2

H2

( ) ( )
=

+ + +
β

P P Q Q

S34
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софтуера на автоматизираната система за 
контрол, регистрация и управление на елек-
тропотреблението. Внедряването на сис-
темата в експлоатация за схемата от фиг.1 
води до икономия на ЕЕ от 1,5 до 3,2% от 
общото електропотребление, като по-ви-
сокият процент на икономия се реализира 
през нощните часове.

Реализацията на втората задача относно 
определянето на критичния товар, при който 
се изключва единия от лъчите, се разглежда 
на базата на най-проста двулъчева кабелна 
линия 6 или 10 kV, към която са присъедине-
ни n двутрансформаторни подстанции от СТ 
с еднаква мощност (фиг. 2).

В общия случай дължината между отделни-
те участъци на линията между трансформа-
торите е различна. В отделни случаи раз-
лични могат да бъдат сеченията и дори про-
водниковия материал на кабелите. Предвид 
на това се разглежда линия, еквивалентна 
на действителната по загуби на мощност с 
еднакви съпротивления на участъците rk.екв.

При среден коефициент на натоварване на 
СТ от първи лъч β1 и на втория β2, общите за-
губи на мощност в СТ от двата лъча ∆PТ

(1,2) са:

( )∆ = + +( ) ββ ββP 2n
k
P nP

T
1,2

k k 1
2

2
2

Загубите на мощност в СТ при изключване 
на единия лъч ∆PТ

(1) са:

( )∆ = + +( ) ββ ββP n
k
P nP

T
1

k k 1 2

2

Загубите на мощност в първия лъч на ка-
белната линия, ∆PЛ

(1), се определят с израз

Катo се вземе предвид съотношението 

=
2

2

S
U

P
R

H

H

k

T

, където RT е активното съпро-

тивление на СТ, приведено към ВН, [Ω], 
(табл.4.14), както и израза за сумата на кра-
ен ред числа от вида ∑ =

2
1
a
kk

n
[46], изразът 

(4.25) придобива видът:

 

където: m=2n2+3n+1; C= rk.екв/6RT

Изчислените стойности на коефициента С 
за различни СТ и кабелна линия за напре-
жение 10кV, сечение q=95mm2 и дължина до 
1000m са приведени в таблица 3.6.

Табл. 3 Изчислени стойности на коефициента С

Sн RT Стойности на С

кVА Ω l = 200 т l = 500т 1= 1000 т

250 5,93 1.88.10-3 4.7-10-3 9.35. 10-3

400 3.69 2.93.10-3 7.3. 10-3 1,45.10-2

630 1,92 5,7. 10-3 1.43.10-2 2.85.10-2

1000 1.1 1.10-2 2.5. 10-2 5.10-2

Аналогично на изразът за загубите на мощ-
ност във втория лъч на кабелната линия 
∆PЛ

(2) и сумарните загуби в мрежата ∆PЛ
(1,2), 

са равни на:

 

 
При изключване на единия от лъчите, загу-
бите в мрежата се определят с израза:

 

Критичното натоварване на СТ се определя 
от условието за равенство на загубите на 
мощност при работа с един или два лъча:

 

След заместване и преобразуване се полу-
чава:

 ( )
=

+
ββ ββ 1

2k m.C 11 2

фиг 2. Магистрална двулъчева кабелна линия
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или в случай на равенство на коефициенти-
те на натоварване (b1 = b2):

 ( )
=

+
ββ 1

2k m.C 1

При много къса линия, загубите на мощност 
в нея се пренебрегват и критичното нато-
варване се определя само от отношението 
на загубите в СТ:

 =ββ 1
2k

Определянето на еквивалентното съпро-
тивление на участък от линията rk.екв.се из-
вършва от условието за равенство на загу-
бите на мощност в линията с действителни 
съпротивления на участъците и в линия с 
еквивалентни съпротивления

 

( )+ + +
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ββ

ββ
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2
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2
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2
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откъдето: 

 ( )
=

+ + +
r

6 r 4r n r
m.nKEKB

k1 k2
2
kn

�

За кабели с еднакво сечение съпротивлени-
ята в израз се заменят с дължините на учас-
тъците. Тогава:

 ( )
=

+ + +
l

6 l 4l n l
m.nKEKB

k1 k2
2
kn

�

ЗАкЛючЕНИЕ
Извършените по предложената методика из-
числения по определяне на критичното на-
товарване на СТ с напрежение 10kV и мощ-
ност 1000kVA, захранвани по двулъчева 
схема, част от системата за вътрешнозавод-
ско електроснабдяване на “Солвей Соди”АД 
показват, че β=0,25, т.е. при натоварване 
25% и по ниско е целесъобразно да изключи 
единия захранващ кабел. Подходящи пери-
оди за това се оказват нощните смени през 
зимния период и в различни периоди в те-
чение на цялото денонощие – през летния, 
икономията на ЕЕ при това достига от 5 до 
7% от общото количество потребявана ЕЕ.
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