Фиг. 5. Фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност 25,92 kWp

Това налага и изграждането на далекопроводи и подстанции, необходими за
присъединяването им към електрическата мрежа на местния доставчик. Същите
проблеми съпътстват и другите два основни ВЕИ – водата и вятърът.
Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа се
извършва в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния
процес на производство на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност
за инсталиране на фотоволтаичните панели във вече построени или новостроящи
се сгради. Това са фотоволтаични системи, вградени в обвивката на
сградата и стандартни фотоволтаични панели, монтирани върху съществуващи
сгради (фиг. 6).

Фиг. 6. Фотоволтаична система, инсталирана върху покрив.

Фиг.7.
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Повечето фотоволтаични (PV) системи са инсталирани върху покриви или
вградени в покривни конструкции на съществуващи сгради (фиг.7).
При плосък и наклонен покрив могат да се инсталират готови моно или
поликристални фотоволтаични модули, а аморфните фотоволтаични модули могат
да се използват като покривна изолация. За покрив, изграден от керемиди се
използват специални модули, които се инсталират на мястото на част от керемидите
или да ги заместват напълно.
Монтажните елементи трябва да издържат всякакви сили, действащи върху
покрива без да се прехвърля натоварване върху покривните керемиди. При
изчисляване на статичните сили на системата, трябва да се имат предвид
основните положителни сили на натиск като тегло, снежни натоварвания, както и
отрицателните сили, породени от вятъра.
За инсталации върху покриви, първо се монтират конструкции обикновено
направени от метал и след това върху тях се захващат модулите. В зависимост от
PV системата, се използват различни методи за закрепване на металната
конструкция към покрива или строителната структура. Покривни куки, разработени
за различни типове покривни покрития, се захващат към покривните греди и
формират основата на носещата система. Производителите на керемиди също
предлагат специални керемиди с интегрирани в тях фиксиращи елементи. На пазара
също се предлагат технически решения за метални покриви често използвани в
промишлени и търговски сгради.
Монтажните елементи трябва да издържат всякакви сили, действащи върху
покрива без да се прехвърля натоварване върху покривните керемиди. При
изчисляване на статичните сили на системата, трябва да се имат предвид
основните положителни сили на натиск като тегло, снежни натоварвания, както и
отрицателните сили, породени от вятъра.
Не трябва да се използват различни метали за връзки, например метал- метал,
при системата: рамка на PV модул/носеща конструкция, освен ако има много
надеждна защита против корозия. Тъй като вентилацията на задната повърхност на
PV модули, монтирани върху покрив е ограничена в сравнение със свободностоящи системи от модули, то температурата им през лятото може да достигне
стойност от 40 ºС. За PV системи вградени в покрив с вътрешна термична
изолация, тази стойност може да достигне дори 55 ºС. Следователно, могат
да възникнат температури на модулите, превишаващи 80 ºС. Това трябва да
се вземе под внимание при определяне на работните електрически параметри.
Допълнителни изисквания съществуват за свързващите елементи за изграждане
на свободно стоящи PV системи върху плоски покривни повърхности. Носещите
елементи трябва равномерно да поемат приложената тежест без да проникват (да
разрушават) в покривната повърхност. За да се удовлетвори това изискване, често
се използват тежки опори за стабилизиране на редиците от модули върху плосък
покрив.
Тежестите могат да съдържат предварително приготвени бетонни блокове,
тежки метални рамки или подсилени пластмасови контейнери, запълнени с
чакъл или баластра. Теглото на носещата основа трябва да бъде достатъчно
тежко за да издържа ветрови натоварвания, но без да се превишава
товароносимостта за единица площ на покрива.

Ситуацията за свободно-стоящи върху земята редици от PV модули е
съвсем различна. Тук, натоварванията се прехвърлят върху бетонни основи. За
носещи конструкции се използува както метал, така и дърво.
Когато PV системите са инсталирани на завършени покриви, те са
захванати за покривните греди (фиг.8). Тези закрепващи точки държат профилната
мрежа, към която модулите действително са захванати.

Фиг.8. Разрез, илюстриращ монтиране на рамка посредством покривни куки
Ако PV модулите са монтирани в края на покрива е необходимо да има
най- малко по една закрепваща точка на 1 m2 на слънчевия генератор. Ако
слънчевият генератор не е в близост до ръба на покрива или ако модулите са
разделени един от друг, се приема за достатъчно една закрепваща точка на всеки 2
m2 от повърхността на фотоволтаичния генератор.
На фиг.9. е показана безвинтова система „AluTec” за закрепване на
PV модули. Безвинтовият профил използва тежестта на системата за да
държи модулите заедно.

Фиг.9. Схема на система „AluTec”
Интегрирането в покриви подобрява външният вид на PV системите,
в сравнение с инсталирането им върху изградени покриви. Ако е
предварително планирано, този тип инсталация също позволява да бъдат
намалени разходите, тъй като професионално интегрираният слънчев генератор
осигурява цялостна защита на традиционния покрив. В общи линии,
слънчевите модули могат да бъдат използвани също както традиционни
стъклени панели. За да се избегнат течове, PV генераторите трябва да бъдат
проверявани системно.

При избора на модулен вид и инсталационна система, специално внимание
трябва да бъде обърнато на това да се осигури необходимото пространство
около слънчевата клетка, така че инсталационната структура никога да не
закрива клетките. Покривният профил трябва да бъде колкото е възможно поплосък, за да няма частично засенчване на слънчевите клетки, което
намалява енергийната производителност, когато светлината пада под остър ъгъл.
Също така съединителните муфи трябва да бъдат на определено разстояние от
края. На фиг.10. са показани стратегиите за интегриране на фотоволтаиците на
покривите.

Фиг. 10. Стратегии за покривно интегриране
На фиг. 11 е показано как стандартните модули могат да бъдат интегрирани
в покриви. Модулите и колекторите са включени във вертикални профили, а
хоризонталните релси са залепени.

Фиг. 11. Интеграция на PV модули в покривната конструкция
При остъклен покрив могат да се използват вградени в стъклопакетите
моно или поликристални фотоволтаични клетки, което позволява едновременно
да се произвежда електричество и да се осигури осветеност на прилежащите
помещения (фиг. 12). Също така могат да се използват тънкослойни фотоволтаици,
които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производството
на електроенергия и пропускат равномерна мека светлина.

Фиг. 12. PV керемиди за покриви от дървени плоскости
Посочените особености трябва да бъдат спазени и при инсталиране на PV
генератори върху плоски покриви, когато модулите трябва да са подредени
в редове. Разстоянието между редовете зависи от наклона, височината на
горния ъгъл на редицата от модули, ширината и допустимите енергийни загуби.
Основните геометричните зависимости са показни на фиг. 13. От една страна,
разстоянието между редиците трябва да бъде ограничено, за да бъдат
разположени колкото се може повече модули в даденото пространство, а от
друга страна, когато редицата причинява засенчване на редицата отзад, се
губи енергия. Като правило, при подреждането на редиците с модули, една
редица не трябва да бъде засенчвана от друга редица отпред по обяд по време на
зимното слънцестоене.

Фиг. 13. Основни геометрични параметри на PV модули, монтирани в редица
(разстоянието А е определено като d 3хb)

За да се осигури оптимална енергийна производителност, наклонът на
модулите в Централна Европа трябва да бъде 300 и разстоянието между редиците
(d) трябва да бъде грубо около 2,5 – 3 пъти дължината (b) на генераторното поле.

Ако наклонът е по-малък, могат да бъдат инсталирани повече модули на
дадена покривна площ. Производителността на покривна площ ще се увеличи.
По принцип се използват претеглени конструкции (фиг.14). Те се слагат на
плоски покриви, за да служат като котви за генераторната рамка. За да
издържат на вятъра, обикновено се използват за всеки 1 m2 на модулна площ около
60-80 kg. Ето защо, допълнителният товар на покрива, включително тежестта на
модулите, може да бъде около 80-100 kg на 1 m2. Модулите могат да бъдат
монтирани посредством олекотени стоманени конструкции или специални
строителни елементи като бетонни блокчета или олекотени кутии.

Фиг.14. Елементи за монтиране на плоски покриви

Фасадата на сградите е място, където могат да се интегрират
фотоволтаични елементи. Тук готовите фотоволтаични модули се използват
като основна или допълнителна външна облицовка даваща дълготрайна
термо и звукоизолация, устойчива на атмосферните влияния. Тази функция
могат да изпълняват и гъвкавите фотоволтаични елементи от аморфен силиций.
Има специално разработени фотоволтаични модули, които заместват
слънцезащитните системи от типа на външните щори за сградата. Както при
остъклените покриви и тук фотоволтаичните клетки могат да бъдат вградени в
стъклопакетите на прозорците, с което се постига производство на
електроенергия и намаляване разходите за охлаждане през летния сезон.
В зависимост от начина на приложение, PV системите могат да
бъдат разделени на две категории (фиг.15), работещи в паралел с
електроснабдителната система (grid connected) и самостоятелни, несвързани с
електрическата мрежа (stand alone). Посоченото разделение е условно, тъй като
голяма част от приложенията на фотоволтаиците се припокриват. Може да се
направи класификация и според вида на потребителите – битов и индустриален.
Фотоволтаичните автономни захранващи системи от типа stand alone
се използват, когато достъпът до обществената електрическа мрежа е труден
и/или невъзможен. Например високопланинските хижи, предавателни
телекомуникационни клетки, острови, спътници и др.
Фотоволтаичните системи от типа grid connected, в зависимост от
мощността си и мястото на инсталиране, се присъединяват към обществената
електроснабдителна система на ниско, средно или високо напрежение.
Основен елемент в тях представлява инвертора, чрез който постоянния ток и
напрежение, получени от фотоволтаиците се преобразуват в променливотокови
с честота, равна на честотата на електроснабдителната система (за нашата страна
50 Hz).
Описаните фотоволтаични системи са предназначени за осигуряване на
електрозахранването на потребители в мощностния диапазон от няколко вата
до няколко киловата, като устройства за пропуск, осветления на спирки,
сгради, помещения, радиопредавателни клетки и релейни станции,
светофари, помпени станции, а така също и за всички електрически и
електронни устройства в бита: осветители, битови електроуреди, климатици,
бойлери и др.

Фиг. 15. Приложения на PV модули

Изводи:
Либерализацията на енергийния пазар и непрекъснато увеличаващата
употреба на ВЕИ налагат нови условия при производството, преноса и
консумацията на електрическата енергия. Към момента използването на
слънчевата
енергия остава на заден план в сравнение с енергията,
произвеждана от конвенционалните електроцентрали. Фотоволтаичните системи
са особено подходящи за осигуряване на електроснабдяването на отдалечени
потребители с малка мощност. От друга страна,
осъзнаването
на
предимствата от използването на ВЕИ, подкрепено от редица международни
споразумения, ще допринесат за намаляване на емисиите от вредни и парникови
газове, за запазване на природните ресурси и търсене на нови алтернативни
източници и енергоспестяващи технологии в битовия, индустриалния и
обществения сектор.
Основна роля за оценка на потенциала на ВЕИ, за даден район,
имат местните
общински и образователни структури. Ефектът от
използването на фотоволтаични системи се изразява в
осигуреност
на
електроснабдяването, намаляване цената на заплащаната електроенергия за
обществените сгради, повишаване безопасността на хората и защита на
околната среда, възможност за допълнителни приходи за общините от
вторична търговия с парникови газови (карбонов пазар).

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
В Договора за присъединяване към Европейския Съюз (ЕС),
България
е приела 11% от брутното вътрешно потребление на
електроенергия към 2010 г. да бъде произведено от ВЕИ.
Анализ на месечните и годишните нива на слънчевата
радиация
за района на гр. Пордим, както и проучване и
популяризиране на възможностите за приложение на фотоволтаични
системи за захранване на обществени сгради.
Изучаването на посочените зависимости ще подпомогне редица
организации и лица, имащи интерес в областта на възобновяемите
енергийни източници за производство на енергия от Слънцето, както и в
областта на енергийната ефективност. Постигането на поставената цел
може да се извърши чрез решаването на следните задачи:
Изготвяне на анализ на слънчевата радиация за района на гр. Пордим;
Систематизиране
на обществени сгради, потенциално подходящи
за инсталиране на фотоволтаични системи;
Разработване на пилотен проект - проучване и идеен проект за
изграждане на фотоволтаична система върху конкретно избран обект;
Запознаване на обществеността в община Пордим с възможностите и
предимствата
на фотоволтаичните системи за производство на
електроенергия.
Разпространение
на информация и обмен на добри
практики за възможностите на фотоволтаичните инсталации;
Обучение на специалисти и граждани за предимствата от
използването на ВЕИ;
Организиране на кръгла маса за представяне на данните от
проучванията и разработеното задание пред представители на местния
бизнес и други заинтересовани лица;
Популяризиране на проекта и резултатите от неговото изпълнение
чрез е-брошури, уеб сайт и други информационни материали.
АНАЛИЗ НА СЛЪНЧЕВИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС ЗА
РАЙОНА НА гр. Пордим
Географски данни от предходните точки

Основни характеристики на слънчевата радиация:
Слънчевата радиация е енергията, която слънцето излъчва в
космоса с дължина на вълната  от 0,2 до 4 m (от ултравиолетовата
до инфрачервената преминавайки през видимата) с максимум за  =
0,475 m. Този максимум съответства на температура на слънчевата
повърхност T = 6000 K. Извън земната атмосфера, но в близост до
Земята, интензивността на слънчевата радиация е постоянна (слънчева

константа) и е равна на 1353 W/m2. На земната повърхност, след
абсорбирането от атмосферата, тази стойност намалява до 900 W/m2
(при отлични метеорологични условия до 1100 W/m2), т.е. около 27 %
от радиацията, достигнала горната граница на атмосферата. Въпреки
това количеството на слънчевата енергия е огромно – около 5000 kWh
на всеки m2 земна повърхност на година или общо 100 000 000 000
MWh/година.
При ясен слънчев ден стойностите на директната слънчева
радиация имат обикновен дневен ход, следващ азимута на слънцето с
максимум около 12 – 13 часа, както и обикновен годишен ход с максимум
през лятото. Установено е, че дневните стойности на слънчевата
радиация са в силна зависимост от продължителността на слънчевото
греене и наличието на облачност. Въпреки това се наблюдават
съществени различия в получените стойности за слънчевата
радиация през отделните дни и месеци на годината. Това се дължи на
факта, че поради влиянието на географската ширина, климатичните
условия и локалната топография на местността, различните райони от
земната повърхност
получават различни
количества
слънчева
енергия. Разликата в интензивността на слънчевата радиация за нашата
страна обаче, отнесена за равнина перпендикулярна на слънчевите лъчи,
не е голяма за различните географски ширини (фиг.16). Нивото на
сумарната средногодишната слънчева радиация е в диапазона от 1350 до
1600 kWh/m2. Както се вижда от фиг.16, Община Пордим се намира в
една от най-благоприятните зони на разпределение на сумарната
слънчева радиация на територията на страната (1450...1550) kWh/m2.
По така описаният подход са измерени интензитета на директната
(през 1 min), във W/m2, и интегрираната (през 1 ден), в J/m2,
слънчевата радиация. Периодът на наблюдение обхваща 2005 - 2009 г.
Обработката на данни е извършена с програмния продукт STATISTICA 0.8
и MS Excel.

Фиг. 16. Сумарни средногодишни нива на слънчевата радиация в България
Регистрираните стойности на слънчевата радиация през
облачните и смесените едни имат силно изразен статистически характер
и се колебаят в границите от 60 до 1000 W/m2. Това се обяснява с
наличието на плътна облачност, за по-ниските стойности, и нейното
разсейване през определени части на деня.
По-голям интерес за практиката представляват общите среднодневни
стойности на слънчевата радиация . Те са получени като регистрираните
данни се осредняват по време. Визуализацията на данните за отделните
месеци предполага нормален закон на разпределение на интензивността
на слънчевата радиация с много близка стойности на основните параметри,
определящи положението и формата на кривата на разпределение (летен
период).

От приложението за 64 бр. обекта общинска собственост от тях
неизползваеми 14 -сумата покривна площ е над 20 400 м2. Коефицента
на използваемост е над 0.6 или при 15 кВт на 100 м2.

Потенциала на общинските покриви е 1 836 kВт
Цена на Мероприятието, с всички разходи по иженеринга, не
повече от 1 евро на Вт 1

836 000 евро или изчислено по коректно;

Препоръчвани икономически параметри на основното
обзавеждане
(приложение )
Цена на PV модулите
Цената на един W PV модул е около 0.7 €/W (цена на едро).
При количество над 500 броя
Обща стойност на модулите: за 1 836 000 х 0.70 €. За цялото
количество, с отстъпките -1 285 200€.
Цена на инверторите
Ø 10 kW – 2 бр. х 450 € . или За цялото количество, с отстъпките 164 700 €;
Цена на арматурата и окабеляването
Около: 350 000 € (зависи от използваните материали, цената на труда
и др.).
Други и извънредни – 100 000 €
Годишни разходи за поддръжка
Около 20 000 € .
Общо инвестиции 1 900 000 €. Или

3 800 000 лв.

Техникоикономически анализ
Разходи:
Обща инвестиция:. 3 800 000 лв. ; Поддръжка на инсталацията:
40 000 лв;
Годишна инфлация: – 4 %.
Приходи:
Произведена енергия за година 3 500 МWh/год.
От реализация на продукцията (продадена енергия за 1 година):
805 000 -40 000 =775 000 лв. Печалба
При 230/МВтч прогнозна цена
Намаление в сметките за заплатена ел. енергия: ще отчитаме през
Балансиращата група.
Икономически резултати
Срок на откупуване :/ 3 800 000 лв/775 000 лв = около 4,9 години.
Експлоатационен срок: не по-малко от 20 години.

Екологичен ефект
При работата на фотоволтаичната система не се излъчва шум и не се
замърсява околната среда.
Произведената електроенергия от системата е еквивалентна на 3 500 т.
CO2.
Община Пордим може да се ползва от облекченията при монтажа
на модули до 30 кВт тъй като много от сградите са около 200 м2.
6.2. Вятърна енергия:
Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния
потенциал, са средномесечна скорост на вятъра – V (m/s), на 10 m височина
от повърхността и плътност на енергийния поток (W/m2).)
Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния
потенциал, са средномесечна скорост на вятъра – V (m/s), на 10 m височина
от повърхността и плътност на енергийния поток (W/m2).
Справка:http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.d
oc

По така описаният подход са измерени интензитета на
СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА М/S и неговия напор (през 1 min), във W/m2,
и интегрираната (през 1 ден), . Периодът на наблюдение обхваща 2005 -

2010 г. Обработката на данни е извършена с програмния продукт

STATISTICA 0.8 и MS Excel.
Фиг. 17. Основен прозорец на софтуерната програма

Обобщени данни и анализ на СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА М/S и
неговия напор (през 1 min), във W/m2.
ЗА гр. Пордим и околностите са ивестиционно непригодни 70
Вт/м2
Като изходна климатична информация за изучаване на закономерностите
на СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА при изменение му са използвани часовите,
дневните (месечните и годишните ) база от данни за типичен слънчев,
облачен и смесен ден и максималните му стойности, представени от БАН.
По териториите с надморска височина над 1000 м. Потенциалът е висок,
но отдалечеността и липса на данни за тези райони изисква
допълнителна и по конкретна информация. Ако има инвеститорски
интерес предлагам на общината при процедурата по чл.62 от ЗЕ да приеме
исканията на инвеститора при условията на ПЧП и до 20% от произведената
енергия.

