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Предговор

Добре дошли при второто издание на Ръководството за най-добри практики при проектиране, снабдяване и изграждане на фотоволтаични електроцентрали на SolarPower Europe. Европейският съюз си постави за цел до 2030г. да намали емисиите на парникови газове с 55%
спрямо нивата през 1990г. В своето изследване за 100% Възобновяема Европа, SolarPower Europe
изчислява, че за да стане това над 870 GW нови фотоволтаични електроцентрали трябва да
бъдат построени в рамките на следващото десетилетие. За да се запази общественото доверие и инвеститорския интерес във фотоволтаичната технология, тези електроцентрали
трябва да бъдат построени по стандарти за високо качество, които да осигурят безпроблемната им и ефективна експлоатация през целия жизнен цикъл. Прилагането на най-добрите процеси и правилното поставяне на основите на проекта във фазите на разработване,
инженерно проектиране, снабдяване и изграждане е ключово за намаляване на разходите и подобряване на надеждността.
Първоначално, работната група за управление на качеството през целия жизнения цикъл
(Lifecycle Quality Workstream) на SolarPower Europe бе съсредоточена в етапа на поддръжка и експлоатация (О§М), но през 2020г. разшири обхвата си, в съответствие с факта, че осигуряването
на качеството е процес, който обхваща всички етапи от жизнения цикъл на една фотоволтаична електроцентрала. В допълнение на Ръководството за най-добри практики при експлоатация и поддръжка (O&M Best Practice Guidelines), работната група сега издава и Ръководство за
управление на активи (Asset Management Guidelines) и настоящето Ръководство за най-добри
практики при проектиране, снабдяване и изграждане (EPC Best Practice Guidelines). Цялостно ръководство за най-добри практики при управлението на качеството през целия жизнен цикъл
(Lifecycle Quality Best Practice Guidelines) също бе издадено, за да обедини основните изводи от
трите предишни.
Надграждайки първото издание, този документ е резултат от интензивната работа на над
25 водещи експерти от 20 компании, работещи във всички сегменти на фотоволтаичната индустрия, включително компании предоставящи EPC и O&M услуги, компании управляващи активи, консултанти, юридически експерти, компании, разработващи решения за дигитализация,
технически консултанти и инвеститори.
Тази версия на Ръководството за най-добри практики при проектиране, снабдяване и изграждане възприема нов подход към безопасността на труда като добавя измеренията на сигурността и опазването на околната среда и биоразнообразието в нова, подобрена глава, посветена на Здраве и безопасност на труда, сигурност и опазване на околната среда. Предвид
повишения интерес към гъвкави решения за диспечируема енергия, участниците създадоха и
изцяло нова глава за фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енeргия.
В тазгодишното издание определенията и насоките за управление на качеството в целия EPC
процес бяха прехвърлени към Ръководство за най-добри практики при управлението на качеството през целия жизнен цикъл, в съответствие с нуждата да се ръководим от общи разбирания
и практики по осигуряване на качеството за всички заинтересовани страни и на всички етапи
от жизнения цикъл на актива. Това са само част от актуализациите, които можете да намерите в тазгодишното издание.
Работната група беше много продуктивна и през 2021 г., актуализирайки насоките за най-добри
EPC и O&M практики и създавайки първото ръководство за най-добри практики при управлението на качеството през целия жизнен цикъл. Членовете също участваха в разпространението на Насоките за най-добри практики в международен план. Южноафриканското издание на
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/ продължение

Ръководството за най-добри практики за експлоатация и поддръжка беше публикувано през октомври. Проекти за създаване на индийските и субсахарските издания на EPC ръководството.
Йорданското издание на Насоките за най-добри практики за експлоатация и поддръжка също е
в ход. Българският превод, който държите в ръцете си е дело на Асоциацията за производство,
съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ).
Благодарим на нашите членове за тяхното изключително ниво на ангажираност, което отразява значението на качеството през целия жизнения цикъл за слънчевата индустрия. Ще продължим работата през 2022 г. като поканим заинтересованите страни да се присъединят към
нашата общност, за да бъдат част от това начинание.

Аделе Ара
Директор управление
на активи,
Lightsource BP
Председател
на Работната група
за качество на жизнения
цикъл
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Променлив ток
AM
Управление на активи
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1.1 Обосновка, цел, и обхват
Фотоволтаиката е бързо съзряваща индустрия, растяща с феноменални темпове навсякъде по земното кълбо. Соларната енергетика успява да отбележи двуцифрен годишен
ръст във всяка една година от последните
три десетилетия (виж Фигура 1), докато същевременно постига и еднакво впечатляващ

спад на цената на енергията, произведена с
фотоволтаични технологии (виж фигура 2).
Запазването на този непрекъснат стремеж
за намаляване на разходите е от решаващо
значение за успеха на соларната индустрия в
съревнованието с други технологии за генериране на енергия. Това Ръководство има цел
да допринесе именно за по-нататъшното намаляване на разходите.

Фигура 1 ГЛОБАЛНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 2000-2020
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Фигура 2 СОЛАРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Цената на фотоволтаичната енергия е функция от инвестиционните разходи (CAPEX),
оперативните разходи (OPEX), разходите за
финансиране, както и количеството енергия,
генерирано от фотоволтаичната системата.
Неумолимата конкуренция на пазара се фокусира най-вече върху разходите. Четирите елемента, посочени по-горе, често се разглеждат
независимо един от друг и се оптимизират поотделно, но това по-скоро не е идеалният подход. Цялостното осигуряване на качеството
на проекта е това, което свързва всички елементи, тъй като спестяванията от инвестиционни разходи (CAPEX) могат да доведат до
по-високи оперативни такива (OPEX) или пък
до намалено производство на енергия. Един от
мотивите за създаването на това ръководство е именно да се сведе до минимум риска от
такъв подход за оптимизиране „на парче“.
От една страна, за да получат широко обществено одобрение, фотоволтаичните активи трябва да могат да предложат конкурентна цена на инвестицията, а от друга, да

отговорят и на очакванията за представяне
и рентабилност на инвеститорите.
В индустрията съществуват различни подходи за осигуряване на качеството, всеки един
от които се стреми да изпълни и двете условия, описани по-горе. Това ръководство може
да се прилага за всеки един от тези подходи,
тъй като препоръките, които дава, конкретизират какво е от съществено значение за
осигуряването на стойностен актив и какво
е препоръчително или по избор.
Ръководството систематично преминава през фазите на проектиране, снабдяване,
изграждане и въвеждане в експлоатация (по
известни с акронима на английски EPC – от
Engineering, Procurement, Construction and
Commissioning) на слънчева електроцентрала. Приемайки, че контролът на качеството
е част от всеки един процес, колкото по-рано
се въведе, толкова по-ниски са общите разходи за изграждане на системата, както и разходите за експлоатация и поддръжка (O&M).
За повече информация по отношение на това
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как контролът на качеството преминава
през целия жизнен цикъл на фотоволтаичната електроцентрала, виж Глава 4.4 Управление на качеството в Ръководството на Solar
Power Europe за най-добри практики при управление на качеството през целия жизнен цикъл: Lifecycle Quality Best Practice Guidelines.
Връзките между етапите „E“, „P“ и „C“, както
и връзките между разработването на проект
и EPC и между EPC и O&M са описани подробно,
за да се сведат до минимум проблемите с предаването на проекта между различните участници в различните етапи.
Качеството най-често се гарантира чрез
прилагането на стандарти. В приложение А
ще откриете подробен списък с тях. Настоящето ръководство няма за цел да замени тези
стандарти. Напротив, целта е да се подкрепи следването им и да се посочат съответните приложения.
1.2 Как да използвате този документ
Това ръководство описва основните фактори, които трябва да бъдат взети предвид за
успешното и професионално предоставяне
на EPC услуга. Въпреки че насоките тук не са
специално пригодени към всяка от заинтересованите страни, ръководството си поставя
за цел да осигури за всички тях сходно разбиране на задължителните изисквания и необходимостта от предоставяне на професионални
EPC услуги, както и че включването на допълнителните препоръки от ръководството в един
по-разширен пакет от услуги ще допринесе за
предоставянето на по-ефективни EPC услуги
като цяло. Всяка от пряко заинтересованите
страни може да се възползва от този документ, да го съобрази със своите нужди и установени критерии за качество и да знае какво
да поиска, да предложи или да очаква. Ръководството е особено полезно за всеки в бранша,
участващ в оценката или минимизирането на
рисковете на даден актив. Въпреки че фокусът е върху практиките в Европа, по-голямата
част от съдържанието може да се използва и в
други региони по света. Задължителният минимум от изисквания, описани в ръководство-
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то, се прилага без промени в други региони и
лесно може да бъде допълнен или модифициран
за региони с уникални характеристики.
Както всички други ръководства за добри
практики на SolarPower Europe, този доклад добавя стойност като се ръководи от реалния
опит в индустрията, събира и обобщава знанията и опита на утвърдени и водещи компании в областта на EPC, AM, O&M, комуналните услуги, производители на компоненти,
специализиран софтуер и застрахователи.
Настоящото второ издание обхваща сегмента на големите фотоволтаични инсталации
с или по-точно системи над 1 MW. Ръководството се основава на опита на компании, работещи в световен мащаб (с концентрация в
Европа) и идентифицира изискванията на високо ниво, които могат да бъдат приложени в
цял свят. Специфични национални изисквания,
като например приложима законова рамка, не
са разгледани и съответно трябва да бъдат
допълнително анализирани, ако ръководството се прилага за конкретна държава.
Съдържанието обхваща технически и нетехнически изисквания, като ги класифицира, когато е възможно, в следните категории:
1. М
 инимални изисквания, които формират
минимален праг за качество от професионален и банкируем доставчик на услуги и
под които услугата EPC се счита за слаба
или недостатъчно добре изпълнена;
2. Най-добри практики, които са методи, които понастоящем са считани за еталон в
бранша и които постигат оптимални резултати, балансирайки както техническата, така и финансовата страна;
3. П
 репоръки, които могат да допринесат
за повишаване качеството на услугата, но
чието приложение зависи от съображенията на собственика на актива, като например наличния бюджет.
За да се разграничават тези три категории,
глаголни форми като „би трябвало“ показват
минимални изисквания, освен ако не е посочено
друго, както в „би трябвало, като най-добра
практика“ или „като препоръка“.
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Управление на риска
от „готов за строеж“ до дата
на търговска експлоатация
© IPS

Тази глава очертава техники за идентифициране и смекчаване на риска като надгражда
глава 4 от Ръководството за управление на
качеството през целия жизнен цикъл, основи
на управлението на проекти на Solar Power
Europe. (Lifecycle Quality Guidelines, Fundamentals
of Lifecycle Project Management). Различни рискове съществуват във всеки един момент
от жизнения цикъл на един проект, но ако
бъдат описани и смекчени още на етап разработване на проекта, вероятността да
възникнат намалява значително, както и тежестта на тяхното въздействие по надолу
по веригата. Винаги има множество гледни
точки за вероятността от възникване или
тежестта на даден риск. За да разберете подобре перспективата на собственик на актив, консултирайте се с ръководството на
Solar Power Europe за Най-добри практики при
управлението на активи. (Asset Management
Best Practice Guidelines (Version 2.0).
2.1 Количествена оценка на риска
Типичният подход за анализ на риска при технически проекти е да се приложи класическия анализ на вероятността на грешките
и въздействието им – Failure Modes and Effects
Analysis (FMEA), при който рисковете, свързани с определена фаза или компонент могат да
бъдат приоритизирани според техния номер
на приоритет на риска – НПР (RPN). При тази
техника, всеки идентифициран риск се преце-

нява според неговата тежест (S), поява (O) и
откриваемост (D) като всеки един от тези
параметри бива оценен с числова стойност.
Обичайно НПР се получава като се умножат
тези стойности по следната формула:
НПР фактори:

Техническите рискове са свързани с фотоволтаичните модули, инверторите и други механични и електрически компоненти, както
и с цялостното проектиране на системата,
прогнозното производство на енергия и процеса на изграждане. Някои рискове са ограничени само до определена фаза от развитието
на проекта, като например рискове, свързани
със строежа, докато други присъстват през
целия цикъл от идеен проект до пускане в
експлоатация, като например риска от неизпълнение. За повече информация по отношение на количествената оценка на техническите рискове по способа на грешките и
въздействието им, моля, обърнете се към
проекта Банкируемост на соларни проекти
на www.solarbankability.org.
Разходите, свързани със смекчаването на риска, трябва да бъдат част от цялостен анализ
на разходите и ползите, който взима предвид и
очакванията на всички заинтересовани стра-
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 правление на риска от „готов за строеж“
до дата на търговска експлоатация / продължение
ни по фотоволтаичния проект. Необходимо е,
да се идентифицират мерки за смекчаване на
риска по цялата верига на стойност като всяка мярка се отнесе към конкретен технически
риск. Типични мерки за смекчаване по време на
фазата на проектиране са свързани с избора
на компоненти (например стандартизирани
продукти, продукти с доказано качество), удобен за експлоатация и поддръжка дизайн (напр.
достъпност на обекта, съвременен дизайн на
мониторинговата система), LCOE оптимизиран дизайн (напр. тракер срещу фиксирана конструкция, централен спрямо стрингов инвертор, проверка на качеството на базата данни
за слънчевия ресурс).
Смекчаването на риска по време на транспортиране и изграждане е свързан с управлението на веригата за доставки (напр. добре
организирана логистика, осигуряване на качеството по време на транспорт), осигуряване на качество (напр. предварително дефинирани процедури за приемане), свързване към
мрежата (напр. познаване на мрежовия код).
Тези смекчаващи мерки влияят положително
на несигурността по отношение на добива
на енергия, увеличават първоначалния добив и
намаляват разходите за експлоатация и поддръжка по време на оперативната фаза.
Важно е, да се направи разпределение на отговорностите, за да се знае коя заинтересована
страна за смекчаването на кои точно рискове
е отговорна. Подходящото планиране, надзор
и действия по осигуряване на качеството са
от решаващо значение на всички етапи на
един фотоволтаичен проект, за да се минимизира риска от щети и аварии и да се оптимизират гаранциите и цялостното представяне на фотоволтаичната електроцентрала.
На практика, важно е да има добро разбиране за комбинираният ефект от мерките за
смекчаване, за да може да се изчисли тяхното
въздействие и да се оцени тяхната ефективност. Анализът на разходите и ползите може
да включва комбинация от различни мерки за
смекчаване и да извлече най-добрата стратегия в зависимост от пазарния сегмент и
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типологията на електроцентралата. Особено внимание трябва да се обърне на техническите рискове, които са свързани със здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и
околната среда. Някои от тези рискове не са
свързани с каквато и да е загуба на производителност, но е важно да бъдат смекчени, за да
се предотврати вреда (рискове, водещи до
електрически повреди, пожар и др.)
2.2 Фактори за финансов риск и банкируемост
Обикновено, страната влагаща собствен
капитал в проекта, е тази, която ще понесе най-големи загуби, ако фотоволтаичната
електроцентрала не работи. Това е така, тъй
като фазите на разработване и изграждане са
по-принцип смятани за най-високо рисковите.
Финансовият риск включва риск по отношение на пазара, използвания финансов модел, кредитен и ликвиден риск, риск при експлоатация
и други рискове (например репутационен, правен, информационни технологии и т.н). В много
проекти финансовото моделиране вече представлява присъщ риск, особено когато се базира на твърде оптимистични предположения
и не се използват достатъчно чувствителни
сценарии с критично влияещи фактори.
За EPC частта от оценката на финансовия
риск е важно, да се изяснят следните рискове:
пазарни рискове (особено колебания на цените
и валутите по време на проектиране/ инженеринг до датата за търговска експлоатация
(COD)) и парични рискове от транзакции, като
например осигуряване на предварително плащане срещу бъдещи доставки. Примери за
мерки за намаляване на риска включват обезпечения за изпълнение, обезпечени от международно приети финансови институции,
ескроу сметки и др.
Друг важен аспект на анализа на финансовия
риск е свързан с платежоспособността на
страните, участващи в проекта и техните
специфични бизнес навици. Това важи с пълна сила, когато става въпрос за първоначално взаимодействие с нов бизнес партньор,
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чиито навици и ценности могат да окажат
значително влияние върху финансовата стабилност на изпълнението на проекта. Има
няколко типа проверки, които могат да разкрият надеждността на нов бизнес партньор
като референции за предишни проекти и проверки на финансовото здраве (кредит).
Ключов момент, който трябва да се вземе
предвид по отношение на финансовия риск, е
банкируемостта. Тук е важно е да отбележим,
че различните банки имат различни стандарти за оценка на даден проект и свързания с
него риск. Два фактора са от съществено значение от гледна точка на EPC фазата: Първо,
от съществено значение е да се уверите, че
вашата собствена банка приема всички обезпечения, издадени от банки на вашия бизнес
партньор. На второ място, важно е да се разберат техническите изисквания на банката
заемодател (често само в дългосрочен план) на
купувача на фотоволтаичната централа и да
се придържаме към тях.
2.3 Фактори за държавен и регулаторен риск
Държавният риск се отнася до риска от инвестиране или отпускане на заем в дадена
държава. Например финансови фактори като
валутен контрол, девалвация или регулаторни промени или фактори за стабилност като
масови бунтове, гражданска война и други потенциални събития, допринасят за оперативните рискове за компаниите. Понякога този
термин се нарича и политически риск. Диференцирана класификация на държавния риск
се предлага от различни институции като
OECD, S&P, Moody’s, Fitch, Световната банка и
други институции.
От друга страна, културните особености в
дадена държава, които обикновено не са от
класациите за държавен риск, също могат да
дават важни индикации. Например, в много
страни може да не е прието да се признае открито за неизпълнение на дадена задача.
За EPC компаниите основните осезаеми рискове свързани с държавата, които биха мог-

ли пряко да засегнат даден проект, са: митническо оформяне, местни регулации, местно
законодателство (вкл. трудово законодателство) и ефективното му прилагане (включително когато договорът за EPC е предмет
на законодателството на различна държава),
изисквания за местно съдържание, условията
на терен, валутни рискове (особено ограничаване на търговията с валута), бизнес навици
(включително подкуп) и политическа стабилност (включително насилие). За да се оцени
риска от искане на подкуп, може да се направи справка с индекса на корупцията в дадена
държава в класификацията на Transparency
International. Това обикновено се отразява и в
схемите за класифициране на държавния риск,
за които споменахме по-горе.
2.4 Фактори за договорен риск
Договорите, които се сключват, често не се
отнасят до целия проект, а само до части от
него или пък не са добре дефинирани и така
носят значителен риск за разнопосочна интерпретация.
За да се избегнат неочаквани рискове и спорове по време на строителството, международните изпълнители трябва да обръщат голямо внимание на местните характеристики
и договорни практики на проекта. За подробности по този въпрос виж раздел 12.2 Договорно разпределение на риска.
Образец на договор за експлоатация и поддръжка и равномерно разпределяне на риска между
страните по договора можете да видите на
Отворени договори в соларната индустрия на
https://opensolarcontracts.org.
2.5 Фактори за технически риск
Основните технически рискове по време на
EPC фазата, са свързани с използването на подходящи ключови компоненти. Последните се
определят като основните компоненти, които са необходими за безопасното функциониране на фотоволтаичната система, така че
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2 У
 правление на риска от „готов за строеж“
до дата на търговска експлоатация / продължение
тя да работи по минимално приемлив стандарт. Съгласно тази дефиниция ключовите
компоненти на фотоволтаичната система са

2.7 Заключения и препоръки

Обичайно, международните и местни стандарти и кодекси (напр. Стандарти на IEC) са
базовите документите, които позволяват да
се извърши минимален набор от технически
анализи на риска. Има обаче и други аспекти на
техническия риск, включени в EPC фазата, които не са обхванати от такива стандарти.

В заключение, въпреки че предварителните
разходи за осигуряване на качеството могат
да добавят около 2% към разходите за фотоволтаичната система, ако са правилно изпълнени и включват оценка на съответствието,
особено по време на EPC фазата (или началната фаза) на проекта, те се изплащат многократно в дългосрочен план. Има твърде много
примери за осъществени инвестиции, които не се представят добре, някои от които
дори са откровено опасни. Привидната полза
от спестени разходи по време на фаза на разработване може, в крайна сметка, да доведе
до сериозни, непланирани разходи за предприемане на коригиращи действия в дългосрочен
план.

Макар тестването на ключовите компоненти да се препоръчва като част от процеса
по контрол на качеството, за изграждането
на високопроизводителна централа, критично важно е също да се контролира и тяхното
правилно инсталиране по най-съвременни методи. Проучванията показват, че по-ниска от
очакваната производителност при фотоволтаични централи най-често се дължи на системни проблеми.

Подходящи процеси по управление на качеството и управление на риска са задължителни
за всеки проект за фотоволтаични централи
и то през целия живот на актива. Провеждането на регулярни инспекции и оценки на фотоволтаичната централа, не само спомага за
поддържането на функционална и добре работеща система, но и дава ранно предупреждение за коригиращи мерки, които трябва да се
предприемат навреме.

· Модули
· Инвертори
· Монтажна конструкция
· Окабеляване – включително конектори
· Трансформатори

За повече подробности относно конкретните изисквания виж Глава 6 Инженерно проектиране, Глава 7. Снабдяване (раздел 7.5. Специфични изисквания за ключов компонент) и
Глава 8. Строителство.
2.6 Други рискови фактори
Други рискови фактори, които играят роля в
EPC фазата и които все още не са разгледани,
могат да включват:
· Наличност на компоненти
· Транспорт, транспортни щети
· Закъснения, напр . забавяне на пратките
· Местни сертификати, правила за внос
· Такси за внос
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Здраве и безопасност на труда,
сигурност и околна среда
© Enery

Здравословните и безопасни условия на труд
(ЗБУТ), сигурността и опазването на околната среда са ключови приоритети за всеки соларен проект. Тази глава ще изследва специфични за EPC фазата политики в тази област.
Цялостен преглед на основните елементи и
координация на ЗБУТ, сигурността и опазването на околната среда може да откриете в
Ръководството за управление на качеството през целия жизнен цикъл (Lifecycle Quality
Guidelines), версия 1.0.
3.1 Здраве, безопасност и сигурност
Следните действия трябва да бъдат включени в плана за организация на работата и да се
извършват от началото до края на разработването на проекта като най-добри практики:
Установяване на лидерство, култура, комуникация и отговорности
Важно е доставчикът на EPC услуги (главният
изпълнител) да има декларация за политика за
здраве и безопасност на труда, която обобщава неговия ангажимент към здравословни и
безопасни условия на труд на всички нива на
организацията. Организационната структура на доставчика на EPC услуги, с ясно дефинирани роли и отговорности на ръководството
и персонала за изпълнението на безопасни, съответстващи на изискванията и надеждни
операции, допълнително демонстрира този
ангажимент.

3.1.1 Проектиране и подготовка за строеж
В етапа на проектиране и подготовка за строеж, могат да се предприемат едни от най-ефективните мерки за смекчаване на риска чрез
оптимизиране на дизайна на актива и отстраняване на строителни и оперативни рискове.
Задълбочен процес за подбор на подизпълнители (предварителна квалификация) и окончателен избор въз основа на исторически данни
за спазване на здравословните и безопасни условия на труд, сигурността и опазването на
околната среда
На оперативно ниво, горното изисква всички на обекта да бъдат еднакво фокусирани и
ангажирани с разбирането на ежедневните
рискове в работата, превантивните мерки,
които са били въведени, за да се сведат до
минимум шансовете тези рискове да се материализират, и смекчаващите мерки, които
са били въведени, за да се намали до минимум
тяхното въздействие, ако все пак се появят.
В индустрията, когато се работи с партньори и изпълнителите споделят едни и същи
цели, обикновено те развиват обща култура
на безопасност, която осигурява висока ефективност в прилагането на здравословни и
безопасни условия на труд, сигурност и опазване на околната среда.
Преди да се избере изпълнител, трябва да се
извърши задълбочен преглед на техния ангажимент за спазване на здравословните и безо-
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3 З
 драве и безопасност на труда, сигурност
и околна среда / продължение
пасни условия на труд, сигурността и опазването на околната среда, както като система,
така и като изпълнение.
План за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Планът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е работен документ на
доставчика на EPC услуги, който описва подробно как ще се управляват действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд, сигурност и опазване на околната среда
по проекта и включва отговори на всички въпроси, свързани с безопасността, повдигнати
по време на проектирането преди строителството. Целта на този план е всеки да може да
се запознае с обхвата на проекта, как действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, сигурност и опазване на
околната среда на проекта ги засягат лично,
както и останалия персонал, включително персонала, който не е пряко свързан с проекта.
Планът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд описва в детайли следното:
· Описание на проекта
· Остатъчни опасности
· И
 нформация за структурно/електрическо
проектиране

За да се осигури съответствие с местните
законови изисквания, е важно доставчикът на
EPC услуги да поддържа регистър на задълженията за съответствие и да може да предостави допълнителна информация демонстрираща изпълнението на тези задължения пред
партньори и оператори, както и за външни и
вътрешни одити.
Интегрирането на принципите на безопасност при самото проектиране
Индустрията продължава да проектира и инсталира нови технологии, търси нови начини
за оптимизиране на строителството, намаляване на инцидентите свързани с условията
на труд, сигурност и околна среда и цялостно
подобряване на надеждността и качеството.
Важно е да се използва всяка възможност за отстраняване на риска при дадена операция интегрирайки принципите за безопасност при
самото проектиране. Следните кросфункционални проверки са ценни формални процедури
за преглед и се препоръчва доставчика на EPC
услуги да следва подобен процес:
Откриваща среща по здраве и безопасност
на труда, сигурност и околна среда

· Екзекутивни чертежи

Проектните екипи на собственика и доставчика на EPC услуги организират такава среща
в самото начало на работата по проекта, за
да обсъдят очакванията, които имат по отношение на действията за опазване на здраве
и безопасност на труда, сигурност и околна
среда.

· Извеждане от експлоатация

Преглед на дизайна (проектирането)

· Управление на отпадъците

Обичайно, проектният екип и проектантите
на собственика и доставчика на EPC услуги се
събират, понякога придружени от клиенти
или други заинтересовани страни, за да намерят начини да намалят рисковете за безопасност на труда, които могат да произтекат
от начина на проектиране при строителството, поддръжка, ремонтни дейности и
разрушаване.

· Опасни материали
· Безопасна експлоатация и поддръжка
· Местоположение на услугите

Идентифициране и привеждане в съответствие със законовите изисквания за здраве,
безопасност и опазване на околната среда
Планът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и последващото му
изпълнение трябва да отговаря на местните
кодекси и разпоредби, както и всички приложи-
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ми международни стандарти като ISO 45001 и
ISO 14001.
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Качествен анализ на потенциалния риск и
надеждността (Hazard & Operability study
(HAZOP)):
Работна среща, който събира проектанти,
клиенти и други заинтересовани страни за
идентифициране и смекчаване на потенциални опасности и проблеми при работата на
оборудването и цялата електроцентрала.
Преглед на заложените в проекта изисквания
за здраве, безопасност, сигурност и околна
среда (Project Health, Safety, Security, Environment
Review (PHSSER)): Работна среща посветена на
специфични за обекта изисквания за безопасност и логистични детайли преди започване
на строителни работи. Това е последната
кросфункционална проверка за здраве, безопасност, сигурност и околна среда, която трябва
да потвърди, че всички изисквания за безопасност от проектирането, разрешителните,
регистрите за риск, подизпълнителите и
техните комуникационни канали са добре известни и подходящо адресирани.
3.1.2 Фаза на строеж
По време на строежа се преминава по следните стъпки:
Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето на персонала при работа на
обекта
Споразумението за осигуряване на безопасността и здравето на персонала при работа
е споразумение между фирмите, работещи на
определен обект, което определя как ще се
управляват здравето и безопасността. От
споразумението зависи кои поддържащи формуляри са необходими и кои могат да бъдат
премахнати. Трябва да се обмислят и правила
за безопасност при всички дейности, свързани
с развитието на проекта.
Регистър за опасности и рискове на работното място в обекта
В този специфичен за обекта регистър EPC
изпълнителите регистрират значителни
опасности, които са част от тяхната рабо-

та и не могат да бъдат отстранени. Регистърът е документ, който трябва редовно да
се актуализира по време на работния период.
Регистърът на длъжностите / опасностите
и рисковете, се отнася само до специфичните
за обекта опасности и рискове и не замества
общия регистър на опасностите за здравето
и безопасността на компанията.
Инструктаж / Протоколи от срещи за запознаване с инструментариум
Воденето на протокол при провеждането на
брифинги и инструкции за безопасност на работата помага информацията от тях да се
структурира логично и в удобен за ползване
начин.
Честотата на провеждане трябва да следва
необходимостта, но е добре такива брифинги
да бъдат планирани на равни интервали. Тези
регулярни срещи са изключително ценни за
подновяване на фокуса върху безопасността
и насърчаването на дискусия в екипа за предстоящи предизвикателства и рискове. Всекидневното провеждане на разговори за безопасността осигурява безценна възможност
за установяване и поддържане на култура на
безопасност на обекта.
План за управление на трафика на обекта
Планът за управление на трафика на обекта
е подробен и постоянно обновяващ се документ, който адресира специфични за обекта
рискове и има за цел да:
· о
 тдели превозните средства от местата,
където работят хора
· д
 а минимизира движението на превозни
средства на обекта, включително маневрирането
· д
 а осигури подходящи компетенции на хората управляващи превозни средства
· д
 а въведе контроли за обръщане и маневриране на превозните средства
· д
 а максимизира видимостта за хората и за
електроцентралата
· да дефинира знаци и инструкции
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· да предотврати опасности на обекта
Важно е EPC изпълнителят да изработи този
план и да подсигури регулярното му обновяване при настъпили промени, както и ясното му
комуникиране към персонала на обекта и регулярни проверки за изпълнението му.
Надзор на работата
Ефективният процес по Надзор на работата
осигурява работна среда, която спомага задачите да бъдат изпълнени безопасно и без непланирани загуби. Това включва:
· писмени процедури за надзор на работата
· роли и отговорности

Разрешението за работа изисква декларации
от хората, които оторизират и изпълняват
работата. Когато работата се предава на
смени, всяка от смените също е необходимо да се разпише подробно предаването или
удължаването на работата. Най-накрая, преди всяка употреба на машинно оборудване е
необходима декларация от даващия разрешение, че машината е готова за нормална употреба.
Анализ на дейностите/Инструкции за безопасни методи на работа

· обучение и компетентности
· работен план
· оценка на риска при работа
· разрешение за работа
· документация, комуникация и одобрение
· наблюдение и управление на работата
· б
 езопасни условия при прекъсване/завършване на работата
· одитиране на процеса по надзор
· научени уроци
· з адължение и авторитет за прекратяване
на необезопасена дейност
По-стриктен контрол е необходим, когато естеството на работните задачи носи
по-висок риск. Тогава работите се извършват
при предварително уговорени правила за безопасност и система с изрични разрешения за
работа.
Разрешението за работа е документирана
процедура, която оторизира определени хора
да извършат специфична работа ( по подразбиране по-рискова и която не е описана в инструкциите за безопасност) за определен период от време. На базата на предварителна
оценка на риска, разрешението разписва предпазните мерки, които е необходимо да се взе-
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мат, за да се извърши работата по безопасен
начин, описва каква работа ще се извърши и
как. Последното може да се разпише подробно
и в инструкция за безопасност.

Анализът на дейностите/Инструкции за безопасни методи на работа е регистър и инструмент за планиране на работата при високорискови дейности. Като високорискови
се определят дейности като работа в тесни
пространства, излагане на азбест, работа
на височина, изкопни работи, работа близо
до дълбоки води или работа с опасни продукти или материали. Главният отговорник или
главният изпълнител може да поиска актуалните регистри за дейности и инструкции за
безопасни методи на работа по всяко време и
за всяка дейност, не само за изброените по-горе. Инструкциите за безопасни методи на работа се изготвят в съответствие с процеса
по издаване на Разрешение на работа.
Матрица за оценка на риска и йерархия на
мерките за контрол
Матрицата за оценка на риска позволява да се
оцени риска от възникване на опасно събитие,
докато се извършват определени дейности. Оценката на риска определя потенциала/
тежестта и вероятността от настъпване
на всеки конкретен риск и това дава възможност за сравнение между проекти и с други
рискове, както и за ефективно смекчаване на
риска, проследяването му във времето и комуникирането му.
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Таблицата Йерархия на мерките за контрол
ви превежда през логичен набор от възможности, от най-ефективни до най-малко ефективни при елиминирането и минимизирането на опасни събития. За образец на Матрица
за оценка на риска виж приложение D.
Уведомление за високорискови дейности
Конкретни дейности се считат за високорискови и трябва да бъдат предварително
обявени преди започване на работа. Изпълнителят, контролиращ обекта или дейността,
трябва да уведоми съответните власти.
Регистър на опасните продукти и вещества
Този регистър записва всеки продукт, вещество и материал, докарани или използвани на
площадката от подизпълнителя. Повечето
национални законодателства изискват записването всеки продукт, вещество и материал, използвани на обекта, които съдържат
потенциално опасни съставки. Регистърът
трябва да бъде попълнен преди всяка работа
да започне на място и да бъде актуализиран
при настъпване на промени.
Регистър за обучение и компетенции на обекта
В този регистър се отбелязват обучението,
квалификациите, опита и компетенциите на
вашите служители, работещи на определен
обект. Той трябва да бъде напълно завършен,
преди да започне каквато и да е работа на терена, и да бъде актуализиран при промяна на
служителите или обстоятелствата. Този регистър е проектиран да се използва заедно с
регистъра за обучение и компетентност на
подизпълнителя.
Контролен списък за инспекция на обекта
Инспекцията е жизненоважна част от управлението на опасностите. Инспекцията
може да идентифицира проблем преди той да
причини вреда. Инспекциите варират по обхват и се различават в отделните отрасли
и професии. Следователно контролния списък
за проверка трябва да бъде персонализиран, за
да отговаря на специфичните изисквания на

дадена работа. Страните трябва да се договорят как и кога ще се извършват инспекциите. Честотата на тези проверки се определя
от документа за споразумение за специфичен
за обекта план за безопасност на труда.
Мониторинг на ефективността на процедурите по здраве и безопасност на труда, сигурност и опазване на околната среда – водещи и изоставащи индикатори
Проследяването на ефективността на процедурите по здраве и безопасност на труда,
сигурност и опазване на околната среда спрямо ключови показатели за изпълнение може
да идентифицира възникващи тенденции,
които изискват непосредствен фокус. Може
също така да идентифицира области на висока производителност, която другите могат
да възпроизведат.
Ключовите показатели за ефективност (KPI)
могат да бъдат изоставащи показатели за
безопасност, които сравняват исторически
производителността и определят дали има
влошаване или подобрение или водещи показатели, от които могат да се изведат тенденции, за възможна бъдеща промяна в производителността.
Виж примери за изоставащи и водещи ключови показателите за изпълнение по здраве и
безопасност на труда, сигурност и опазване
на околната среда в приложение E.
Управление на промяната
Не е необичайно по време на строителството да настъпят промени. Непредвидени находки може да компрометират първоначалния дизайн или да се промени нивото на риск
при изпълнение на някоя дейност. Повечето
от тези ситуации имат пренебрежимо малко въздействие, но някои могат да са от съществено значение или може да компрометират част от проектирането.
Промени в дизайна/проекта или промени в рисковия профил подлежат на преглед по Управлението на промяната и трябва да бъде подписани от същия многофункционален екип,
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включващ представители на собственика на
актива и на доставчика на EPC услуги, който е
одобрил оригиналния дизайн и всички направени промени следва да бъдат отразени в екзекутивната документация.
План за действие при извънредни ситуации
Планът за действие при извънредни ситуации
спасява животи. Той трябва да е наличен, преди
да започне каквато и да е работа на обекта и
да се актуализира при настъпване на промени.
Необходим е изчерпателен план за действие
при извънредни ситуации за всяка работа, която изисква анализ на задачата / инструкции за
безопасни методи на работа или разрешение за
работа, като спасяване със сбруя (над или под
земята), извличане от тясно пространство,
изкоп или изкопен колапс и разлив на химикали
или гориво. За пример на план за действие при
извънредни ситуации виж приложение С.
3.1.3 Преглед на проекта
След приключване на строителните работи
собственикът на актива и доставчикът на
EPC услуги трябва да организират обща работна среща, на която да оценят ефективното
изпълнение на проекта спрямо предварително
заложените цели. Това включва и управлението на процедурите по здраве и безопасност
на труда, опазване на околната среда и общо
управление на обекта. Уроците и обратната
връзка от тази работна среща е добре да бъдат използвани в последващи дизайни и предадени на екипа, който ще осъществява експлоатацията и поддръжката на обекта.
3.1.4 Извеждане от експлоатация
Преди да започнат каквито и да било работи
по демонтаж или разрушаване на фотоволтаичната централа, конструктивен инженер
трябва да извърши оценка на рисковете, заедно с подробно изследване на фотоволтаичната централа. Следните съображения трябва
да бъдат взети предвид:
· П
 о време на разрушаване се обмислят различни видове разрушаване според структу-
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рата, например частично разрушаване, пълно прогресивно разрушаване, разрушаване
чрез преднамерен колапс, техники за ръчно
и механизирано разрушаване.
· С
 ъщо така трябва да се направи справка с
ръководствата за експлоатация и поддръжка по отношение на последователността
на монтиране и всички бъдещи демонтажни дейности или модификации на инсталацията.
· Р
 азрушаването трябва да бъде програмирано и последователно, за да се избегне неконтролиран структурен колапс. Трябва да
се установи и набор от операции, които редовно позволяват почистване на отломки.
Извършвайте ежедневни или по-чести проверки, за да оцените стабилността на останалата конструкция. Всички работници
трябва да бъдат изтеглени, ако конструкцията е опасна. Трябва да се разпознават
опасни точки, като натоварване на пода,
падане на отломки, риск от пожар и необходимост от сигурна защита на ръба.
Като обща насока при всякакви дейности
по демонтаж или събаряне трябва да се има
предвид възможностите за рециклиране в съответствие със съответното местно законодателство.
3.2 Околна среда
Без предпазни мерки средата, в която се намира фотоволтаичната електроцентрала, може
да бъде засегната по време на жизнения цикъл
на проекта. Така, ефективната оценка за въздействие на предложения проект за развитие е
решаващ аспект на всяка оценка на въздействието върху околната среда и обществото. Тъй
като специфичните екологични и социални условия на всеки проект не могат да бъдат покрити от една универсална методология, различни
подходи се адаптират, за да отговарят на екологичния контекст на всеки обект.
Има няколко основни разрешения, свързани с
опазване на околната среда, включително, но
не само:
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· О
 ценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)
· Застрашени/защитени видове
· Земеделска защита
· Историческо опазване
· Горско стопанство
Административно-правните изисквания за
разрешаване слънчеви фотоволтаични електроцентрали се различават значително в
различните страни и дори в рамките на различните региони на една страна.
Всички необходими екологични разрешителни,
лицензи и предписания трябва да бъдат придобити преди започване на строителството.
Обичайна практика е да се наеме специализиран консултант по околна среда, който да предоставя съвети относно (1) специфичните изисквания на държавата, закони и разпоредби, (2)
да се консултира със съответните екологични агенции, планиращи и държавни органи и да
определя всякакви допълнителни задължения,
които имат отношение към начинанието.
Един важен аспект, който трябва да се вземе
предвид по време на фазата на планиране, е ситуацията в края на срока за експлоатация. Освен това трябва да се обмисли и справедливо
закупуване/изплащане на наем за земя и вода за
почистване на соларните модули. Специфичното за обекта разрешение се взема предвид при
преминаване към извеждане от експлоатация,
повишаване на мощността, придобиване от
собственика на земята и др.
3.2.1 Биоразнообразие
Биологичното разнообразие се отнася до разнообразието от живи видове, включително растения, животни, бактерии и гъби на обекта.
Ръководството за най-добри практики за
устойчивост и Ръководството за най-добри практики за експлоатация и поддръжка
на SolarPower Europe дават идеи как да се гарантира, че се поддържа високо ниво на биоразнообразие по време на експлоатацията на
централата. Въпреки това, някои решения

по време на разработването и изграждането
на централата са важни, за да се гарантира,
че фотоволтаичният проект поддържа или
дори увеличава нивата на биоразнообразие
преди строителството. Целта на биоразнообразието е да се постигне възможно най-добрата синергия между техническите и екологичните системи на обекта.
Може би най-важното от тези решения се отнася до избора къде да се построи централата.
Няколко проучвания (например BNE, Enerplan и
др.) показват, че биоразнообразието може да
бъде значително подобрено, ако фотоволтаичната централа е построена на биологично
деградиралa земя. Това не означава непременно,
че фотоволтаичните централи трябва да се
изграждат върху замърсена почва – и задължението за това трябва да се приеме само ако
произтичащият риск се носи от замърсителя.
Освен това, обекти със замърсена почва все
пак могат да покажат високо ниво на биоразнообразие, ако промишлената дейност е била
прекратена преди много време.
Други възможности са земеделски земи с ниска
производителност, тъй като в този случай
високият потенциал за увеличаване на биологичното разнообразие се съчетава добре
с приемлива загуба на земеделски потенциал.
Понякога дори има смисъл да се поддържат
селскостопански дейности във фотоволтаичната електроцентрала. Трябва обаче да се
вземе ясно решение дали предназначението е
енергийно-ориентирано или селскостопанско.
Строителството може временно да наруши
съществуващата естествена екосистема.
Затова, след като мястото е избрано, едно
първоначално проучване на съществуващите
видове – преди строителството – ще създаде базова линия за последващите проучвания.
Заданието на това първоначално проучване
трябва да бъде последователно пресъздадено
и в по-късните, за да бъдат на резултатите
от проследяването по-смислени.
Определени проектантски решения за дизайна допринасят за по-високи нива на биоразнообразието на бъдеща фотоволтаична центра-
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3 З
 драве и безопасност на труда, сигурност
и околна среда / продължение
ла. Въздухът, земята и водата са основните
стълбове в поддържането на животинския и
растителен живот, затова и решенията се
фокусират върху тези точки.
Няколко примера:
· О
 граничаване на уплътняването на почвата (фундаменти, бетонови пътеки в електроцентралата и др.). Например, уплътняването на почвата може да бъде ограничено
до по-малко от 2%.
· П
 ътищата в PV централата трябва да са
водопропускливи.
· И
 збягване на терасиране или поне ограничаване до малки проблемни зони.
· И
 зползване на носещата конструкция като
кабелен канал навсякъде, където е възможно,
за да се намалят изкопите за кабели и преместванията на земя до минимум.
· И
 збягване на използването на бетонни основи за пилоните на поддържащата конструкция.
· Б
 иологичното разнообразие може да помогне за ограничаване на ерозията на почвата
(и увеличаване плодородието на почвата,
като се избегне отмиването на хранителни вещества), а също и с регулацията на
вредители и ограничаване на височината
на растителността и др.
· И
 збягване на почистване на дървета и храсти навсякъде, където е възможно.
· С
 ъздаване на нови живи плетове (например
от северната страна на фотоволтаичната инсталация, жив плет функционира
като местообитание и визуален екран).
· Н
 яколко проучвания и насоки за най-добри
практики (например проучването BNE и
Triesdorf стратегията за биологичното
разнообразие) подчертават важността
на спазването на минималните разстояния
между редовете.
· Р
 астителност под панелите вместо чакъл
може да увеличи транспирацията (водна
пара като страничен продукт на фотосинтеза), което до известна степен помага за
охлаждането на панелите.
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· О
 градите трябва да позволяват преминаването на малки животни (например наличието на разстояние от 15 см между почвата и
оградата). За по-големи животни трябва да
има планирани пасажи, ако общата повърхност на електроцентралата е по-голяма
отколкото например 10-15 хектара. Ширината на проходите трябва да е най-малко
10 метра. Тук трябва да има компромис по
отношение на мерките за сигурност, тъй
като животните могат да задействат
сензори за движение или камери.
· П
 о време на строителството целостта на
растителния и горен почвен слой трябва да
бъде поддържана, когато е възможно.
· А
 ко все пак е необходимо да се садят растения, семената трябва да произтичат
от регионално присъстващи растения. Във
всеки случай, трябва да се избягва разпространението на инвазивни чужди видове.
· И
 зползването на торове или хербициди
трябва да се избягва.
· Т
 ипът на почвата и слънчевата радиация
ще повлияят на вида на дивата природа
и растенията. Сянката от панелите въздейства върху растенията под или до тях,
както и може да осигуряват убежище на животните.
· К
 ъщите за птици и прилепи може да се обмислят за създаването на правилния баланс.
Предвид спецификата на опазването на биологичното разнообразие, външен експерт-консултант трябва, когато е възможно, да бъде
ангажиран за предлагането на стратегии,
които са подходящи за размера и местоположението на обекта.
За да се получат най-добри резултати за биоразнообразието, екосистемата на даден
обект трябва да се вземе предвид в нейната
цялост при разработването на стратегия.
Не винаги резултатите са задоволителни от
първия път, затова е добре стратегията да
се актуализира, когато има събрани повече
данни за по-точно картографиране на екосистемата.
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Персонал
и обучение
© IPS

Събирането на екип от хора с точните умения е критично важно за успеха на всеки един
проект. Тази глава описва съвсем накратко
специфичния набор от умения, които се изискват от EPC изпълнителите, а за по-задълбочен преглед на уменията, които се изискват през целия жизнен цикъл на проект,
можете да се обърнете към Ръководството на Solar Power Europe за най-добри практики при управление на качеството през
целия жизнен цикъл Lifecycle Quality Guidelines
V1.0 (достъпен за свободно сваляне на
www.solarpowereurope.org).
EPC изпълнителят и служителите му трябва
да могат да докажат, че имат необходимите
квалификации, за да извършат работата, която се изисква от тях (виж Глава 5.2.2 Референции и експертиза)
Въпреки, че EPC фазата е една от най-кратките в рамките на целия жизнен цикъл на проекта, обемът и разнообразието от дейности,
които се извършват в нея е голям.

Това включва например избиране на модули,
създаване на електрически схеми, съобразени с местните разпоредби, строителни или
благоустройствени работи, които например
могат да включват земна или механична работа. Други примери включват веригата на доставки и логистика, включително транспорт
или ограничения за работа, достъп до обекти,
работна ръка като цяло, както и например
местни ограничения за пътуване и настаняване.
Персоналът на EPC обикновено има следните
профили на умения (за матрица от полезни
умения виж приложение В):
· Н
 аука, технологии, инженерство и математика (STEM), например електрически или геотехнически;
· У
 правленски и административни например
финанси, управление на проекти, управление на веригата на доставки;
· Т
 ехнически например подготовка на терена,
конструиране на основи, рамки, монтиране
на панели.
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Предаване на работата от
разработчика на проекта към EPC
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Изискванията към проекта обикновено се определят по време на фазата на разработване
на проекта (която предхожда фазата на EPC).
Те се регулират главно от споразуменията за
разработване на проекти, които се сключват
между специално създаденото проектно дружество (SPV), като собственик на проекта
(или собственика на актива, когато SPV все
още не е създаден) и местния разработчик,
който в ранната фаза на развитие провежда
първоначалните инженерни дейности, включително идейния проект.

ветните договори (виж Глава 12 Договорна
рамка) и крайното решение за продължаване
на инвестицията (notice to proceed – NTP). 5.1
Подбор на EPC проекти относно избора на
проекти за EPC обсъжда някои важни точки
от такава оценка.

В допълнение към техническите дейности,
разработчикът е отговорен и за подаването на всички искания за необходимите разрешения и строителни разрешителни до
компетентните публични администрации.
По тази причина, ролята на EPC изпълнителя
е незначителна в ранния етап на развитие.
Това се потвърждава от факта, че идейният
проект и другите предписания, които трябва да бъдат изпълнени, обикновено са извън
обхвата на работата на EPC изпълнителя.

И накрая, проектът трябва да бъде предаден
на EPC, без да се губи важна информация. 5.3
Предаване от разработчик на проект към
EPC разглежда тази критична процедура.

В настоящето Ръководство се обсъждат
само три точки, тъй като те са важни за прехода от фазата на развитие към EPC фазата:
Преди началото на строителната фаза различните заинтересовани страни, особено
инвеститорите и заемодателите, трябва
да оценят качеството на разработения проект, за да стигнат до окончателно решение
за изграждане на проекта, да подпишат съот-
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След това, заинтересованите страни, които
осигуряват финансирането, трябва да изберат EPC изпълнител. 5.2 Избор на изпълнител
на EPC обсъжда някои важни критерии за подбор.

5.1 Подбор на EPC проекти
За да изберат проекти за EPC и да оценят
тяхното качество, инвеститорите и заемодателите внимателно проучват определени фактори, които често се концентрират в контролни списъци и ръководства за
вътрешна употреба (наричани още „ex-ante
KPI“). Подборът на проекти силно зависи от
стратегията, опита и т.н. на заинтересованите страни. Например, за един инвеститор,
дейност в определен регион може да бъде изключена, докато друг инвеститор може да
е специализиран в този регион. Освен това,
подборът зависи от размера на проекта, а и
сложността на оценката се увеличава с цена-
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та на проекта. При избора на проект за EPC
анализът и смекчаването на риска играят важна роля. За повече информация виж Глава 2.
Управление на риска от „готов за строеж“ до
дата на търговска експлоатация.

Техническото качество на даден проект зависи силно от решенията за снабдяване. За повече информация виж Глава 7. Снабдяване

5.1.1 Рентабилност

Следните критерии (наричани също „ex-ante
KPI“), наред с други, помагат за оценка на EPC
изпълнителите: финансова стабилност, експертиза, цени и ефективност на процесите
по снабдяване.

Ключова за всички заинтересованите страни,
е оценката на рентабилността на проекта.
Тъй като бизнес планът трябва да бъде реалистичен и солиден, важно е да се уверите, че са
взети предвид всички важни параметри на разходите. Според установените в индустрията
стандарти, поне едно проучване на производителността на електроцентралата трябва да
подкрепи очакваното производство. Комплексна техническа и правна проверка (due diligence)
пък трябва да гарантира, че това производство може да бъде преобразувано в приходи.
След тези качествени проверки следва количествена оценка на рентабилността на
проекта. Важен KPI за рентабилността на
проекта е вътрешната норма на възвръщаемост (IRR). „Вътрешен“ се отнася до факта,
че изчислението изключва външни фактори
като инфлация и цена на капитала. Съгласно
формулата за вътрешна норма на възвръщаемост, проектът може да бъде осъществен,
ако вътрешната норма на възвръщаемост е
по-голяма от минимално необходимата норма
на възвръщаемост.
5.1.2 Технически критерии за качество
Един от всеобхватните инженерни KPI е очакваният Коефициент на производителност
(performance ratio – PR) / очакван добив на енергия, което е входен параметър в бизнес плана.
Множество параметри определят очаквания
PR. Тук можем да споменем само някои от тях.
По-подробният списък е част от техническо
проучване / проучване на производителността. Други аспекти обаче могат да бъдат еднакво важни, например показатели за предварителна оценка (като например рейтинг
на производител и основни компоненти) и
проектна оценка.

5.2 Избор на изпълнител на EPC

5.2.1 Финансова стабилност
Един важен фактор е финансовата стабилност на EPC компанията. Важно е, да се доближите максимално до актуалното финансово
състояние на компанията. Кредитните рейтинги (наблюдавани във връзка със страната /
пазара, в който работи EPC), както и одитираните отчети от последните 2-3 години обикновено са финансово най-солидната и безспорна информация. В различните държави обаче
има различни счетоводни определения, което
може да затрудни сравненията.
Алтернатива на това е банкова гаранция, при
която инвеститорът прехвърля оценката
на банков партньор. Това не дава непременно
по-добра оценка на финансовата жизнеспособност от собствената оценка, но дава финансовата застраховка на банка. Последното очевидно има и своята цена. Самото изискване за
банкова гаранция може да бъде непосилно за някои проекти и може да елиминира по-малките
компетентни EPC компании от участие, въпреки че те са финансово солидни за своя размер.
Оценката на следните четири области дава
представа за финансовото състояние на една
компания: ликвидност, платежоспособност,
оперативна ефективност и рентабилност.
Важен KPI за ликвидността е съотношението
за бърза ликвидност (наричано още киселинен
тест – (от английскoто quick ratio (QR) / acid
test). Определя се като съотношение между
бързо достъпни или ликвидни активи и текущи пасиви.
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Бърза ликвидност:
Пари
в брой

+

Паричен
еквива- +
лент

Търгуеми
ценни
+ Вземания
книжа

Текущи пасиви
QR трябва да е > 1, за предпочитане >1.1.

Платежоспособността е способността на
компанията да обслужва своите дългови задължения постоянно, а не само в краткосрочен план. Съотношението дълг / собствен
капитал (D / E) показва относителния дял на
дълга, използван за финансиране на активите
на компанията, към собствения капитал. Колкото по-ниско е съотношението D / E, толкова по-голяма част от операциите на дадена
компания се финансират от акционери, които
не начисляват лихва, но по-важното е, че може
да позволи на компанията да набира дългови
капитали в случай на необходимост. От друга страна, намаляващо съотношение D / E показва нарастваща финансова стабилност на
компанията.
Добър показател за оперативната ефективност на компанията е коефициентът на възвръщаемост на продажбите (ROS, наричан
още и коефициент на оперативната рентабилност или EBIT марж):
Възвръщаемост на продажбите:

ROS =

EBIT
Приходи

х 100%

Където EBIT = Печалба преди лихви и данъци

Възвръщаемост на заетия капитал:

ROCE =

EBIT
CE

х 100%

Където CE = Зает капитал = Общо активи – Текущи пасиви

Трябва да се отбележи обаче, че EBIT може да
съдържа осезаеми балансови стойности и
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амортизационни рискове. Следователно EBIT
може да бъде подвеждаща метрика в случай на
неподходящи амортизации или предположения за балансова стойност. KPI на финансовата възвръщаемост въз основа на позициите
на паричния поток (подобно на EBITDA) може
да отразяват по-надеждна база за оценка, въпреки че процентът естествено трябва да
бъде по-висок.
Добър KPI за оценка на рентабилността на
компанията е нейният марж на нетна печалба (NPM):

Марж на нетната печалба

NPM =

Нетна печалба
Приходи

=

Приходи – Разходи
Приходи

Ниският NPM означава, че има по-висок риск за
компанията бързо да срещне трудности, ако
оперативните разходи или конкуренцията се
увеличат. По-големият нетен марж показва
неговия по-голям потенциал за инвестиране
на капитал в растеж (но трябва да се разглежда във връзка с постоянните разходи).
Освен чрез проверка на финансовата стабилност на EPC компанията, инвеститорът може да се подсигури и с други средства:
банкови гаранции (напр. гаранция за добро
изпълнение), решения за застрахователно
покритие или задържане на пари в брой. Банковите гаранции, в този пример гаранция за
изпълнение, гарантират, че EPC компанията е
в състояние да плаща за задължения и гаранции, които могат да възникнат от договора
за EPC. За да получи такава банкова гаранция,
компанията EPC трябва да плати процент на
банката. Недостатъкът на това решение е,
че освен разходите за обезпечения за изпълнение, които EPC трябва да плати, свободната
ликвидност на EPC компанията обикновено се
ограничава с размера на обезпечението за изпълнение. Малките EPC компании пък често се
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сблъскват с предизвикателства при достъпа
до банкови гаранции. В този случай, паричните задържания могат да осигурят инвеститора, т.е. последното плащане се извършва
само след издаване на удостоверение за окончателно приемане (FAC).
5.2.2 Референции и експертиза
Опитът на EPC компанията при изграждането на фотоволтаични централи в определена държава, регион, мрежова среда, за специфичен тип инсталация (монтиран на земята,
покрив), размер и технология може да играе
важна роля в процедурата за подбор. EPC компанията може да предостави своите референции и описание на осъществени проекти,
за да документира своя опит.
Освен това EPC компанията трябва да документира, че нейният персонал има необходимото обучение и сертификати, за да бъде
квалифициран за изграждането на фотоволтаична централа. В случай на подизпълнители, техният опит в областта на дейността
също трябва да бъде доказан.
Друг признак на експертиза е подходът за
контрол на качеството на EPC компанията.
Освен потенциални проверки на производствената площадка на производителя, се
препоръчват незадължителни проверки на качеството по време на фазата на строителството (за повече информация виж Глава 7.
Снабдяване). Разбира се, степента на проверките трябва да бъде адаптирана към размера
на проекта.
Като част от експертизата трябва да се гарантира, че EPC изпълнителят има подходяща процедура за управление на качеството.
5.2.3 Цена и изпълнение на снабдяването
Тези EPC компании, които са предпочитани
партньори на своите доставчици, получават
по-добри условия. Това може да е по-добра цена,
но също и по-добро време за доставка или благоприятни гаранционни условия.

5.3 Предаване от разработчик на проект към
EPC
На етапа на сключване на договор, при избора
или назначаването на доставчик на услуги за
EPC, е важно разработчикът да предаде цялата важна документация за проекта и предварителните работи (виж Приложение F, раздел
Идеен проект – документация за разработка).
Това е основата за обхвата на преговорите за
работа с EPC изпълнителя и разпределението на отговорностите между собственика
на проекта и EPC изпълнителя. Основните
теми, които трябва да бъдат обсъдени от
двете страни, включват описанието на обекта с неговите особености, процеса на издаване на разрешителни и свързаните с него
ограничения от страна на правните органи и
техническите спецификации за свързване към
електрическата мрежа
5.3.1 Описание на обекта (включително технически обследвания и данни)
За да се осигури възможно най-доброто разбиране и точен дизайн на фотоволтаичната
електроцентрала, е необходимо EPC изпълнителят да получи детайлно описание на
обекта, в който ще се осъществи инвестицията, както и всички ограничения, свързани
с него.
За да се прехвърлят отговорностите на изпълнителя, всички предварителни проучвания
трябва да се споделят. Тези документи ще
позволят да се проверят изискванията и да се
идентифицира необходимостта от разширено проучване. Основната информация, която
трябва да бъде споделена, е изброена в приложение F, раздел Идеен проект. Ако е приложимо, някои документи от Документацията
преди строителството също трябва да се
вземат предвид.
5.3.2 Разрешителен процес
Разработчикът обикновено отговаря за получаването на разрешение за строеж и всички
други разрешения (напр. от органа по околна
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среда), свързани с изпълнението на строителните работи. В договора за EPC трябва
да се спомене, че изпълнителят е длъжен да
се съобрази с горепосочените разрешения и
да ги поддържа в пълна степен. Конкретни аспекти, свързани с периода на строителство
или проектирането на фотоволтаичната
инсталация, могат да бъдат поискани от съответните органи и следва да бъдат отговорност на изпълнителя по време на строителния етап:
· М
 ерки за смекчаване на въздействието
върху околната среда, които трябва да
бъдат приложени (засаждане на дървета, възстановяване на тревно покритие,
зони, забранени за дейности по изравняване и нивелиране, мерки спрямо флората и
фауната)
· Е
 стетични мерки за визуализация на проекта, интеграция в ландшафта или въздействие върху околните сгради (дизайн на
електрически шкаф, височина на конструкциите, живи плетове)
· М
 ерки за пожаробезопасност и реагиране
при извънредни ситуации
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5.3.3 Процес на присъединяване към мрежата
Етапът на разработка включва също така
идентифициране на най-подходящата точка за свързване към електрическата мрежа
и най-добрата стратегия за свързване. Това
често се обсъжда на ранните етапи с оператора на мрежата, който обикновено участва
в дефинирането на техническата спецификация, а понякога (в някои страни системно)
в завършването на строителните работи.
За да се осигури навременна мрежова връзка и
гладка комуникация между работата на мрежата и EPC изпълнителя, е важно да споделите следното:
· Т
 ехнически спецификации за мрежова връзка,
често изготвени от местния мрежови оператор
· Р
 аботни изисквания на мрежата, които
трябва да се спазват по време на фазата на
експлоатация
Ако търговските аспекти трябва да бъдат
поверителни, например в случай на специфичен договор за изкупуване на енергията (PPA),
се препоръчва с изпълнителя да се споделят
поне техническите спецификации, с които
EPC трябва да се съобрази.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали
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Инженерното проектиране и моделиране на
фотоволтаична централа е ключов елемент
от жизнения цикъл на EPC, тъй като той ръководи целия процес на EPC, от концептуализацията до инвестиционните решения и до
действителното изграждане на соларната

електроцентрала. Проектирането също е
и много итеративен процес, в който всички
основни заинтересовани страни дават своя
принос, за да се достигне накрая до най-подходящия план за проект за успешна и ефективна
фотоволтаична електроцентрала.

Фигура 3 ПРЕГЛЕД НА ЕТАПИТЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ, КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ
Участие в обществена
поръчка/търг

Решение за инвестиция/
Осигуряване на финансиране

· Т
 ехнически идеен
проект по специфично
задание
· План за параметри
на предпроектно
проучване

· О
 ценка на производство
на базата на слънчев ресурс
· (P50–P90 стойности)
· Чертеж – общ план,
отговарящ на всички
изисквания от търга/
обществената поръчка

Идеен проект

· И
 дентифициране на
терен за инвестиция
· Д
 ефиниране на PV технология
· П
 редварителен план на
обекта
· С
 имулация за прогнозно
производство
· С
 тарт на разрешителния
процес
· О
 ценка за присъединяване
към мрежата
· И
 ндикативна количествена
сметка

Работен
проект

· Г
 еотехническо проучване и
изисквания за връзка с ел. мрежа.
· С
 лънчево-енергиен одит
· Ч
 ертеж: Разпределение на
стрингове
· Ч
 ертежи: изкопи, електрически
диаграми за ниско/средно
напрежение, SCADA, видеонаблюдение, метеорологична
станция
· П
 роектиране на строителни
конструкции
· П
 редварителна количествена
сметка

Строеж
· У
 достоверение за
приемане на обекта

Проект
за строеж

· П
 оследни разрешителни
и съображения за околната
среда
· Чертеж: ген план за
строителство
· Пълна детайлна
документация за
строителство
· Планове и тестове за
въвеждане в експлоатация
· План за управление на
проекта
· Количествена сметка за
изпълнение

Екзекутив

· Е
 кзекутивна документация
· Ръководства и лицензи
· Ръководство за
експлоатация
· Предаване на резервни
части
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Като най-добра практика, всички местно
приложими стандарти и процедури по получаване на разрешения, трябва да бъдат ясно
описани и взети предвид в самото начало на
процеса на проектиране. По-късно различните заинтересовани страни могат да имат
различни инженерни и дизайнерски изисквания,
за да изпълняват съответните си услуги. Добра комуникация и навременни корекции на инженерния дизайн са силно препоръчителни, за
да се гарантира качество през целия процес.
В настоящата глава етапа на инженерното
проектиране е разделен на четири подфази,
които се считат за общоприетата последователност за разработване на фотоволтаични проекти. Въпреки това, някои от тези
фази (и ключови етапи) могат да се различават от конкретния проект на читателя
поради бизнес подходите или философията
на различните компании, видовете проектно финансиране, броя на заинтересованите
страни и размера на проекта.
Започвайки като технически идеен проект,
инженерният дизайн сам по себе си е процес,
който се развива и непрекъснато се усъвършенства с развитието на проекта докато накрая се превърне в подробен работен проект
за изпълнение, издаден за строителство. След
завършване на строителството и въвеждането в експлоатация, подробен набор от документи „екзекутивни чертежи“ се предава на
компанията, която ще отговаря за експлотацията и поддръжката на електроцентралата.

6.1 Идеен проект
Идейният проект е първата инженерна оценка на проекта и понякога се счита, че е част
от фазата на ранното „разработване на проекта“ (виж Глава 2 относно Определенията
в Ръководството за качество през целия
жизнен цикъл – Lifecycle Quality Guidelines). На
този етап разработчикът може да няма ясно
разбиране за характеристиките на терена
на проекта като топография, хидрология и
други ограничения. Основната цел на идейния
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проект на този ранен етап е да се провери
осъществимостта на проекта.
Най-общо, идейният проект включва предварителен чертеж на разположението електроцентралата, симулация на производството на
електроенергия, оценка на присъединяването
към мрежата и ориентировъчна количествена
сметка само за ключовите компоненти:
· PV модули – производител и модел;
· Инвертори – производител и модел;
· М
 онтажна конструкция /тракер – производител и модел.
Използването на софтуер за симулиране и
сравняване на различни набори от модули или
инвертори, както и монтажни конструкции
и различни разположения на инсталацията,
може да бъде много полезно при избора на оптимален дизайн, отчитащ както прогнозното производство на електроенергия, така и
структурата на разходите.
Обичайно, идеен проект съдържащ информация
за обща инсталирана мощност, ориентировъчно разположение (генерален план) на електроцентралата и еднолинейна диаграма е достатъчен за стартиране на разрешителния процес.
Въпреки това, могат да бъдат изготвени
по-подробни версии на идейния проект, за да
се улесни преминаването на ключови етапи
от ранната разработка или участие в тръжни процедури в зависимост от конкретните
изисквания в случая.
Установяването на изискванията към проектирането и извършването на анализ на тези
изисквания са най-важните елементи в процеса на проектиране и тази задача често се
изпълнява едновременно с предпроектното
инвестиционно проучване.
В допълнение към основните неща като функции, атрибути и спецификации, определени
след оценка на нуждите на крайния ползвател,
някои изисквания за дизайн могат също да
включват хардуерни и софтуерни параметри,
поддръжка, наличност и проверяемост.
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Изисквания за поддръжка:
· Н
 осещата конструкция трябва да позволява косене на трева, почистване на панели и
да запазва устойчива екосистема;
· Т
 рябва да има достатъчно място между редовете с модули, а също и между редовете
и оградите;
· Н
 а покривите трябва да има пътеки за поддръжка;
· Ф
 иксирането на стринговите кабели трябва да държи конекторите далеч от дъжд;
· Д
 ренажната система трябва да бъде проектирана така, че да премахва водата по
ефективен начин, без високи разходи за експлоатация и да избягва наводнения;
· С
 истемата за сигурност трябва да бъде
проектирана така, че да позволява ефективна защита на централата при умерени
разходи за експлоатация;
· Системата за мониторинг трябва да
позволява бързо откриване на грешки и
ефективен анализ на грешки (виж Ръководството за най-добри практики за O&M за
изисквания);

· П
 редварителна еднолинейна диаграма на
електрическите инсталации;
· С
 имулации на производството на електроенергия с предположения за възможни загуби от наличност, замърсяване, окабеляване
и т.н.
След тази актуализация проектната документация е готова за техническа проверка
(due diligence), която обикновено се изисква от
инвеститорите, особено ако централата се
финансира чрез проектно финансиране.
Ориентировъчен списък с документи е предоставен в приложение F, раздел A Идеен проект, като насока за разработчиците как да
инициират проект, да търсят разрешителни
и да достигнат етапа на техническа проверка.
Най-добрата практика е изработването на
дизайна да се извършва в тясна координация
със заинтересованите страни като инвеститори, местни общности, банки, доставчици, мрежови оператори, национални и местни
власти и др. По-подробният и съгласуван със заинтересованите страни дизайн ще подкрепи
развитието на финансовия модел на проекта.

Дизайнът може да се актуализира съответно
със:

Като най-добра практика трябва да се потвърди техническата жизнеспособност на
дизайна. Предложените доставчици на ключови компоненти трябва да бъдат проверени
за задоволителен опит и подходящи гаранции. Тези стъпки са особено важни, когато се
разглеждат мащабни и търговски / промишлени проекти. Тези финансово заинтересовани страни, които не поддържат вътрешни технически екипи, могат вместо това
да разчитат на специализирани технически
съветници за извършване на съответните
проучвания и доклади и потвърждаване на качеството на инженерния дизайн.

· П
 редварителен план на разположението с
инсталирана мощност: Wp и Wac;

6.2 Работен проект

· Т
 рябва да е възможно сключване на договори
за услуги за основни елементи като инвертори и комутационна апаратура.
С напредването на проекта разработчикът
ще придобие повече информация, при условие че се извършват следните проучвания:
техническо обследване на терена, анализ на
слънчевия ресурс, проучвания на околната среда, изисквания за разрешителни и оценка на
свързването към мрежата.

· О
 граничения и граници на разположението
на централата (генерален план);
· О
 риентировъчна количествена сметка за
ключовото оборудване: модули, инвертори,
тип конструкция, трансформатори;

По-подробната версия на идейния проект
обикновено предоставя достатъчна основа за вземане на инвестиционно решение или
привличане на финансиране. Въпреки това, в
зависимост от участващите заинтересова-
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ни страни, достигането до този ключов етап
може да изисква по-прецизни измервания на топографията на обекта, както и съобразяване с
регулаторни и финансови аспекти, които да
бъдат отчетени в концепцията за предварителен работен проект.

· Площи за складиране

Ключов елемент от предварителния дизайн
на работния проект е топографията. Геотехническото проучване може да бъде направено
и с помощта на дрон, който може да генерира
ортомозаиката, дигитален височинен модел
и фотограметричен модел, наричан още облак
от точки. Използването на дрон за картографиране на терена и сцената на засенчване (както близкото засенчване, така и хоризонта) е
важно за оптимизирането на дизайна на фотоволтаичния масив за всяка зона от обекта. Ако
се използват двулицеви фотоволтаични модули, фотограметрията от дрона може да бъде
използвана и за оценка на албедо стойността.

· Постоянни и временни сгради

Софтуерни програми с компютърно подпомогнатото проектиране (CAD) могат да обработят тези 3D модели, за да генерират подробни топографски изгледи на фотоволтаичната
централа, в които всеки елемент е поставен
на точната геофизическа локация с високо
ниво на прецизност.
Във всяка ситуация, настоящият раздел и приложение Е, раздел Работен проект дават ориентировъчни насоки за стъпките и документацията на фазата.
Работният проект е част от предварителната строителната документация и съдържа
чертежи на:
· Р
 азпределение на масива от фотоволтаични
модули по секции
· Инверторни станции
· Монтажни системи или тракери
· Подстанция

· Метереологични станции
· Вътрешни алеи
· Ревизионни шахти
· Строителна площ

Работният проект включва и индикативна
количествена сметка за целите на бюджетирането. Количествената сметка дава доста
точна индикация за количествата, така че (обвързващи или необвързващи) оферти могат да
бъдат комуникирани с доставчици и изпълнители.
Топографското картографиране на фотоволтаичната електроцентрала може да бъде използване като 3D модел, на базата на който да
се генерира дигитален близнак, с помощта на
който се визуализира проекта. Информацията
за избора на компоненти също може да се визуализира в дигиталния близнак.
При проекти, при които се подписва договор
за EPC до ключ, дизайнът се одобрява само от
собственика на актива или от разработчика,
а изпълнителят на EPC отговаря за осигуряването на всички договори и доставчици.
Ако за проекта вече е ангажиран изпълнител на
EPC, освен чертеж с генералния план и количествената сметка на оборудването, комплектът
от документация включва също сградите на
проектите, апаратура, предварителни проучвания, планове за качество и изпитване, както
и процедурите за безопасност на труда.
На този етап Собственикът / Разработчикът
също се договоря с Изпълнителя за плана за управление на проекта, включително отчитане на
проекта, процедури по осигуряване на околна
среда, здраве и безопасност на труда, качество,
променящи се планове и регистър на документи.

· Комуникационни системи
· Системи за мониторинг1
· Кабелни трасета
· Пътища за достъп
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1З
 а избора на система за мониторинг виж Глава 10 от Насоките за най-добри практики на O&M относно изискванията
за данни и мониторинг, както и контролния списък за найдобри практики за инструменти за мониторинг, достъпен на
www.solarbestpractices.com.
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Подробен преглед на документацията от
този етап може да се намери в приложение F,
раздел B Работен проект.
6.3 Проект за строеж
Тъй като работния проект се променя и / или
одобрява от собственика, Изпълнителят
трябва да премине към етапа на строеж с
проект, отразяващ всички релевантни строителни планове и работни инструкции.
След като проектът е финализиран, той предоставя цялата информация, необходима за
присъединяване към мрежата, както и всички необходими параметри за анализ на въздействието върху мрежата (ако такъв анализ
е необходим).
Изготвя се пълна, подробна спецификация и
количествена сметка за оборудването (включително на резервните части). Проектът за
строеж включва и окончателните доклади за
изчисления и оценки за всички електрически и
строителни конструкции.
За ключовото оборудване се определят планове за приемане след фабрични тестове. Процедурите за въвеждане в експлоатация и изпитване трябва да бъдат проверени и одобрени
от собственика / разработчика.
Препоръчва се в плана за управление на проекти да се включи списък на компаниите, основните машини, броя на лицата, участващи във
фазата на строителство и планираните мерки за осигуряване на качеството. Процедурите за безопасност на труда трябва да бъдат
ясно дефинирани за всяка една фаза на проекта.

6.4 Екзекутив
След като фотоволтаичната централа бъде
приета от собственика на актива или от разработчика чрез сертификата за временно приемане (PAC) (виж също раздел 9.3. Тестове за изпълнение на временното приемане), проектът
влиза в етапа на предаване. Това е фазата на проекта, в която EPC компанията предоставя цялата проектна документация, както е построена, следователно това се нарича екзекутивна
документация. Това е важно да се подчертае,
тъй като по време на фазата на строителство
част от проекта за строеж може да се промени поради неочаквани събития, поради грешки в
дизайна, терена или подземни трудности.
Точен по размери геопространствен модел на
електроцентралата може да бъде изработен
и на базата на данните от заснемането с дрон
на процеса на строеж. Тези данни могат да се
използват и за да осъвременят дигиталния
близнак. Ако не е правено заснемане по време
на строежа, то дори един единствен фотограметричен полет може да генерира екзекутивен модел на видимото разпределение на
фотоволтаичния масив.
Възможно е също така да се генерира 3D модел
на новия актив за последващо моделиране и
проверка на добива чрез използване на по-усъвършенствани подходи за фотограметрия.
Такова събиране и моделиране на данни може
да бъде ценно като част от документацията
за предаване от доставчика на EPC услуги към
собственика на актива и доставчика на услуги
за експлоатация и поддръжка.

Подробен преглед на документацията на етапа на строеж ще намерите в приложение F, раздел C, Проект за строеж.

Подробен преглед на документацията Екзекутив може да се намери в приложение F, раздел D
Екзекутив (разгледайте също стандарта IEC
62446).

За мащабни проекти, се препоръчва процесът
на строеж да се наблюдава с дрон. Данните
могат да се използват като инструмент за
управление на риска и да помогнат да се следи
за изпълнението на строежа според дизайна
като открият рано отклонения и промени в
дизайна.

В допълнение към екзекутива, EPC трябва да
организира и друга документация за предаване,
като ръководствата за експлоатация и поддръжка, за собственика на актива и доставчика на услуги по експлоатация и поддръжка. За
повече информация виж Глава 10. Предаване на
O&M.
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Фазата на снабдяване е свързана със закупуване на компоненти като фотоволтаични модули и инвертори, както и идентифициране
и смекчаване на рисковете чрез подходящи
механизми за проверки, тестване и квалификация. Той включва въвеждане на доставчиците в проекта, инспекции и тестове до края на
процеса на снабдяване.

ключване на процеса по снабдяване. Насоките
са независими от самия процес на снабдяване
и остават приложими независимо дали доставчикът на EPC реши да работи чрез еднократни или повтарящи се поръчки, или проектно-базирано снабдяване.

Тази глава ще помогне на заинтересованите
страни да идентифицират рисковете в процеса на снабдяване с компоненти (като фотоволтаични модули, инвертори) и да ги смекчат чрез подходящи механизми за проверка,
тестване и квалификация за отделни проекти. В резултат на това процедурите се подкрепят с дефиниции за ниво на приемане и критерии.

Включването на трети страни в процеса на
снабдяване в много случаи води до доставка
на по-добри продукти, тъй като те могат
да допринесат с качествена експертиза и
обективност в преценката на продуктите и
доставчиците. Договорното споразумение за
мерките за контрол на качеството, било то
от трети страни или по друг начин, често
води до по-добра информираност за изискванията за качеството от страна на доставчика и следователно до по-стриктно прилагане
на същите. Подобно договорно споразумение
следва по-специално да разглежда обхвата
на отговорността, възложена на третата
страна, и правомощията, дадени на третата страна по отношение на решенията за
качество. Като цяло включването на трети
страни в процеса на снабдяване е най-добрата
практика, но не е категорична необходимост.

7.1. Общи насоки за снабдяване
Този раздел се занимава с общи насоки, приложими за снабдяването на който и да е компонент на системата и предоставя насоки
за това как да се интегрират аспектите на
качеството в процеса на снабдяване. Препоръчително е да се прилагат общите изисквания, когато е приложимо, и към дейности,
възложени на подизпълнители, като например
инженеринг, строителство или дейности по
управление на качеството. Този раздел проследява различните стъпки на дейностите
по снабдяване, от въвеждането на доставчика в проекта до проверка и тестове при при-
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7.1.1. Използване на трети страни

Техническите оценки на трети страни също
така се различават значително по задълбоченост, точност, пълнота, надеждност, валидност, прозрачност. Добро ръководство за
идентифициране на надеждността на тре-
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то лице- доставчик на услуги може да бъде доказателството за акредитация съгласно ISO
17020, ISO 17025 или приемането от IECRE.
7.1.2. Интегриране на управлението на качеството в процеса на снабдяване
Независимо от процеса по снабдяване, който е дефинирал, EPC изпълнителят носи отговорност за осигуряването на очакваното
ниво на качество за дейностите и компонентите, предоставени от доставчиците му.
EPC изпълнителят трябва да гарантира, че
качеството на компонентите и услугите, доставени от външни източници покрива неговите вътрешни стандарти за качество и че
рисковете, свързани с дейностите по снабдяване са идентифицирани и смекчени.
Следователно EPC изпълнителят трябва да
определя и прилага подходящи процедури за:
· И
 збор, оценка и наблюдение на своите доставчици.
· Контролът, който възнамерява да приложи
върху продуктите и услугите, доставени
от външни източници, като изисквания за
качество и критерии за оценка, процедури
за пускане на продукти, процеси на одит.
7.2 Управление на доставчиците
7.2.1. Избор на доставчици
Преди да сключи договор с доставчик, EPC компанията следва да определи способността на
доставчика да предоставя продукти и услуги,
които винаги са съобразени с изискванията.
Наред с това трябва да се оцени представянето на доставчиците по отношение на
техническите, финансовите, правните и социалните регулации и стандарти. Това изисква
сътрудничество от доставчиците по всички
тези аспекти. Съществува сериозен риск от
увреждане на репутацията, свързано с липсата на прозрачност на веригата за доставки.
За повече информация относно изграждането
на устойчиви и прозрачни вериги за доставки, моля, виж сравнителния показател за най-

добри практики за устойчивост на SolarPower
Europe. В допълнение, SolarPower Europe в момента (декември 2021 г.) разработва програма
за наблюдение на веригата на доставки, която
също ще допринесе за това усилие.
Когато избирате доставчик, TIER-рейтингите дават общ преглед на опита на производителя, но предоставят само ограничена
информация за качеството на даден продукт.
Следователно изборът на продукти само в
техния TIER рейтинг е недостатъчен. Изборът трябва да се основава на тестване на
продукта, придружено от фабрични одити и
преглед на документацията.
Техническият рейтинг на продуктите може
да се основава на достъпни данни за продуктите и предоставената от производителите информация за осигуряване на качеството. Този рейтинг може да се използва и като
критерий за предварителен подбор като
част от цялостния процес за осигуряване на
качеството на фотоволтаичните централи.
Системата за оценяване или оценка на доставчика на модули вече започва преди фазата
на снабдяване. Оценката може да се основава
на въпросник, който трябва да включва данни,
свързани с продукта, както и информация за
осигуряване на качеството.
· Електрически характеристики
· Спецификация на материалите
· Сертификати и гаранции
· В
 сяко извънстандартно осигуряване/мерки
за контрол на качеството (напр. разширени
програми за тестване на надеждност)
· Р
 ъководства, етикети и информационни
листове
· Управление на качеството в производството
7.2.2. Квалификация на доставчиците
Въпреки че всички продукти обикновено са
квалифицирани и произведени по валидна система за качество, вариациите в производствените линии, спецификации на материали,
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както и общите колебания в качеството
все още са често срещани в соларната индустрия. Мерките за качество трябва да се
наблюдават по време на производството и
доставката, за да се получи пълна оценка на
качеството на закупените стоки. Препоръчително е да се извършват мерки за преглед на
качеството за производствен надзор, които
са в съответствие с международните стандарти за оценка на съответствието. Като
алтернатива, оценките на място и тестването на продукта трябва да се направят преди подписване на договор с доставчик.

· О
 сигуряване / контрол на качеството (съхранение и обработка на материали, производствени площи, обучение на персонала,
обработка на искове)
· Р
 абота с оборудване за изпитване и калибриране
· Документиране на данните за процеса
· Процес за работа с дефектни продукти

Преглед на документацията
Общият преглед на документи, представен
от доставчика, трябва да съдържа:
· С
 ертификати за продукта и свързаните с
тях доклади (всички съответни документи
за достъп до пазара)
· С
 ертификати на фабриката (система за
управление, лабораторни акредитации)
· Условия за гаранция
· П
 реглед на рекламациите / обработка на
исковете
Инспекция на производствена площадка (фабрика)
Преди да започне производството се препоръчва предварителна инспекция на производствената площадка (фабриката). Целта е да се
идентифицират проблеми в процесите на производство и осигуряване на качеството, които могат да имат отрицателно въздействие
върху качеството на компонентите. Инспекцията трябва да се състои от проверка и
оценка на следните процеси и процедури:
· П
 роверки на входа и подготовка на материали – склад
· Оценка на производствения процес
· Тестове за електрическа безопасност
· П
 роверка на изходящата производителност / изходна мощност
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· О
 ценка на оборудването и процедурите по
тестове за контрол на качеството (като
соларни симулатори, инструменти за визуална проверка, електролуминесценция (EL),
тест за изолация)

· Кондициониране на готовия продукт
· П
 реглед и коментар на списъка с претенции
за гаранция
· Проследяемост на продукта
Изпитване за квалификация на продукта
Докато типовото одобрение и сертифицирането за безопасност са минималните изисквания за пускане на пазара на даден продукт,
серийното производство може да покаже колебания в качеството на производството въз
основа на производствени линии или вариации
на материалите. Освен това, може да има някои производители, които предприемат промени по спецификацията, без да извършат
квалификационни тестове с всички вариации
на материала.
Ето защо се препоръчва да се определи конкретна спецификация и фабрики / производствени линии в споразуменията за покупка и
продуктите за предварително тестване.
Изпитването за квалификация на продукта
трябва да се основава на стандарти и да е
специфично за продукта / компонента. В зависимост от размера на проекта могат да
се извършват обширни фабрични инспекции,
както и тестване на съответствието, че
компонентите, пристигащи на място, са наистина произведени с помощта на правилната спецификация и производственият процес е изпълнил определените изисквания за
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качество. Допълнителни подробности са изброени в раздел 7.5. Специфични изисквания за
ключов компонент

· М
 ониторинг на качеството по време на
производствения процес

7.3. Контрол на доставките

· П
 роверка на теста за определяне на ефективността на базата на проверка на място

Когато се доставят големи количества в
определени срокове, важно е да се оцени способността на доставчика да спазва срокове,
като се провери доставката на материали,
както и действителният производствен капацитет.
7.3.1. Предпроизводствен контрол
Преди производството е препоръчително да
се оцени готовността на фабриката за доставка на поръчаните продукти в рамките на
уговореното време за изпълнение и уговореното ниво на качество.
Фокусът трябва да е върху:
· Н
 аличие на договорените компоненти (спецификация на материали).
· С
 ъстоянието на поддръжка и калибриране
на оборудването за производство и изпитване.
· С
 ъобщаването на специфични изисквания за
качество на проекта и наличието на свързана документация.
· К
 валификацията на производствения персонал да прилага специфичните изисквания
за качество.
7.3.2. Инспекции по време на производството
Проверки по време на производството се извършват след началото на производството
на компонентите (например фотоволтаични
модули) за фотоволтаичния проект.
Инспекцията се съсредоточава върху следните теми:
· П
 роверка на продукцията по договорените
производствени линии
· И
 зползване на материали в съответствие с
договорената спецификация

· Проверка (проверка на място) чрез вътрешни тестове

·  Проверка за спазване на договорените спецификации
Плановете за вземане на проби и критериите за приемане на необходимите тестове
за проверка и инспекции се договарят предварително. Всеки процес на производствена
инспекция представлява компромис между
разходите и задълбочеността. В идеалния
случай производителите трябва да бъдат
наблюдавани достатъчно внимателно, за да
се гарантира, че никакво отклонение от договорените характеристики няма да остане
незабелязано.
7.4. Доставка
7.4.1. Следпроизводствен контрол
Договорените контроли за мониторинг на
последваща продукция (преди изпращане, след
получаване, по време на строителството) са
важни инструменти за оценка на последователността на качеството и по този начин
степента на изпълнение на договора. Статистическата извадка на този ранен етап от
проекта помага да се избегнат дългосрочни
неуспехи. Например, ако компонентите вече са
инсталирани и показват ранни неизправности,
разходите за разглеждане на жалби и, ако е необходимо, последваща подмяна са по-скъпи. Цялостното тестване би добавило значителни
разходи към проекта, поради което трябва да
се приложи метод като ISO 2859. Случаят, който ще се разглежда при тестване, трябва да
бъде договорен с доставчиците на компоненти в договорите. Нивото на съответствие
на партидите също трябва да бъде договорено с доставчика на компоненти в договорите,
тъй като тези неща могат да повлияят на
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оценката на финансовия риск и по този начин
да повлияят на общите разходи за финансиране. Обикновено тестването ще бъде в производствената линия, но трябва да бъде наблюдавано и проверено чрез пробно тестване на
трета страна (виж 7.4.3. Тестване преди изпращане, тестване за фабрично приемане).
Обикновено за определяне на размера на пробата се използва ниво на обща инспекция 1 (визуални и електрически свойства) и специално
ниво на проверка 2 (проверки на изолацията и
размерите) с AQL Major 1.5 и Minor 2.5.

· С
 ъответствие на целия персонал и процеси,
проследимост и смекчаване на проблемите.
· Механични спецификации на продукта
· Електрически спецификации на продукта
· Д
 окументация, включително ръководства,
еднолинейни диаграми и гаранция
· Качество на обслужване и поддръжка
· Управление и показване на данни

7.4.2. Инспекция преди изпращане
Извършват се предварителни проверки, за
да се провери дали готовата стока отговаря на договорените изисквания. Проверките
включват:
· Визуална инспекция
· Проверка на мощността
· Електрическа изолация
· Проверка на етикета
· П
 роверка на опаковката и годността за изпращане

7.4.4. Инспекция след изпращане
Извършват се проверки след изпращане, за да се
провери дали получените стоки притежават
всички необходими документи / сертификати
за внос (напр. Сертификат за съответствие).
Освен това инспекцията след изпращане документира всякакви транспортни щети, за да
даде възможност за искове, основаващи се на
такива щети. Отново, предварителното споразумение относно критериите за приемане е
от голямо значение.

7.4.3. Тестване преди изпращане, тестване за
фабрично приемане

7.5. Специфични изисквания за ключов компонент

На произволни проби, взети от опаковани, готови за експедиция пратки, се извършват
критични тестове, които определят съответствието с договорените оценки, както
и бързи тестове за осигуряване на качеството. Важно е, да се споразумеете за критерии
за преминаване / неуспех на тестовете и ясни
критерии за отказ на пратка. Тестването / инспекцията може да бъде на производствената
площадка (тестване за фабрично приемане ,
FAT) или на склад, в зависимост от достъпа и
наличността на тестовото оборудване.

Като цяло разписването на цялостни изисквания за ключови компоненти е един от
най-важните елементи. Значението на тази
тема трудно може да бъде подценявано, когато става въпрос за дългосрочния технически и финансов успех на фотоволтаичен
проект. Влизането в големи подробности
е извън обхвата на този документ и затова
следващите подраздели очертават накратко основните линии. Едно от най-големите
предизвикателства е времевия натиск по
време на строителната фаза, съчетано с
проблеми при производството или доставката, които могат да възникнат по време
на изпълнението на проекта. Допълнително
предизвикателство е свързано с оценката на
качеството, тъй като разнообразието от

FAT трябва да включва следните аспекти:
· О
 ценка на стандартите за качество на
производствената линия / производствената площадка
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· П
 роверка на системата за качество,
действаща в производствената линия,
като се вземат предвид процедурите,
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услуги за тестване и инспекция, предлагани
на пазара, е доста широко, що се отнася до
надеждност, точност, валидност, жизнеспособност и т.н.
Няма основна причина за неефективните
фотоволтаични активи. Системните неизправности възникват най-често, но отделните компоненти също могат да имат
дефекти. За доставчиците на EPC услуги е изключително важно да гарантират качеството и надеждността на всички компоненти,
които използват.
7.5.1. Модули
Модулите са двигателят на цялата фотоволтаична система и представляват значителната част от инвестиционните разходи, както и по отношение на труда, ако трябва да
се предприемат коригиращи мерки при поддръжка. Поради това, цялостният подход за
управление на качеството на жизнения цикъл
е от решаващо значение. Във фазата на планиране трябва да се провери дали модулите по
принцип са способни да работят в дадената
работна среда, за целия очакван жизнен цикъл
и с предполагаемата дълготрайност. Често
се предполага погрешно, че това е така ако
типът модул е преминал IEC 61215 / IEC 61730
тест за типово одобрение/ безопасност.
Тези стандарти допринасят зна1ително за
намаляване на проблемите с модулния масив, но по същество те сертифицират само
дизайн, ограниени са до оценка на известни
механизми на повреда и предполагат умерен
климат. Примери за пропуснати режими на
отказ включват проблеми с долната страна на модула, които се отчитат в момента,
или проблеми, свързани с PID и LeTID деградация, когато се появят за първи път и все още
са широко разпространени в индустрията.
Основното въздействие е да се намалят ранните откази през първите няколко години
в експлоатация. Това не дава никаква информация за трайността на даден модул, нито
проверява качеството на продукта, който
всъщност се инсталира, а само общата при-

годност на семейството продукти за предвиденото приложение.
В идеалния случай трябва да се провери дали
модулите работят при условията, представени от тестовете, които са преминали, или
отчитат повишен риск за качеството, ако
се очаква условията на мястото на инсталиране да бъдат извън обхвата на стандарта
за изпитване. Пример за модули, потенциално работещи извън тестваните спецификации, може да бъде изграждане на интегриран
монтаж или системи в сухи климатични зони,
тъй като такива системи могат да работят
в много по-горещ климат, отколкото този, в
който са тествани. IEC TS 63126 за квалифициране на фотоволтаични модули, компоненти
и материали за работа при високи температури, дава насоки за тестване на модули и
компоненти за високи температури.
Тъй като някои стандарти също позволяват
варианти на условия за изпитване въз основа на дефиницията на производителя, препоръчително е да прегледате протокола за
тестване заедно с прегледа на сертификата.
Интегрирането на изискванията за изпитване на фотоволтаични модули в условията
за снабдяване дава възможност за искове срещу незадоволително представяне, както и за
идентифициране на конструктивни недостатъци. Фотоволтаичните модули от една
система, доставяни от различни производствени обекти или партиди, може да изискват отделни оценки.
Описани са три групи тестове за качество:
1. Т
 естване на характеристиките на производителността
2. Квалификационно тестване
3. Тестове за надеждност на модула (стрес
тестове, тестове за ускорено стареене)
Изпитването за характеризиране на производителността се отнася основно до
електрическите характеристики на фотоволтаичните модули и състоянието на вери-
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гата за междусистемна връзка на клетката
(пукнатини или прекъсвания на клетката).
Що се отнася до гаранцията за мощност,
изпълнението на цялата доставка може да
бъде установено от произволна проба съгласно ISO 2859-1. Тъй като бюджетът и времето обикновено са от решаващо значение,
се прилага предимно ниво на обща инспекция
въз основа на общия брой модули на производствена партида. Като алтернатива,
комбинация от по-малък размер на пробата
(напр. 50 на партида) и флаш списък на производителя ще позволи надеждна проверка на
продукта, ако измерванията са извършени с
достатъчно ниска несигурност и доставчикът на услуги има подходяща система за качество. Препоръчително е да комбинирате
измерването на мощността с електролуминесцентно изображение за откриване на
пукнатини. Производителността при ниска
осветеност е нещо необходимо за изчисляване на добива на енергия, но размерът на пробите може да бъде малък (например S 1). При
липса на проверени от трета страна PAN
файлове е препоръчително PAN файловете
да се базират на независими измервания, тъй
като симулациите, базирани единствено на
информация от листа с данни, могат да доведат до висока несигурност в симулацията
на добив на енергия.
Тестовете за квалификация на продукта
обикновено са разрушителни или дългосрочни
тестове и размерите на извадката се запазват по-малки. Важно е да се извършват тестове върху модули, които представляват
комбинациите от материали (списък на материалите) от типа модул. Тестовете проверяват функциониращите производствени
процеси, производствения контрол и са полезни при определяне на общата изработка.
Някои подходящи тестове за квалификация
са дефинирани в стандарта IEC 61215-2, който
е основата за одобрение на типа и квалифи-
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кация на проекта на фотоволтаични модули. Методът за вземане на проби обикновено
е специално ниво на проверка S 1 до S 3 съгл.
към ISO 2859-1, като се вземат предвид всички
сметки за материали и потенциално различни производствени линии, които трябва да
бъдат представени. Индуцираните тестове
за деградация (като PID и LeTID) са скринингови тестове и се препоръчват, ако не са предоставени достатъчно доказателства за
устойчивост на такъв тип деградация. Тук
честотата на вземане на проби може да бъде
намалена до два модула на сметка за материали, за да се сведат до минимум разходите за
тестване.
Тестовете за надеждност на продукта
трябва да оценят дългосрочното поведение с акцент върху производителността
на модула, но също и върху електрическата
безопасност. Няколко тестови последователности за изследване на устойчивостта
на модула към условия на околната среда,
като високо ниво на UV, силни температурни промени, високи температури, съчетани с висока относителна влажност и механично натоварване (стрес), причинено от
вятър или сняг, са описани в IEC TS 63209
Фотоволтаични модули – Удължено изпитване на напрежение – Част 1: Модули. В зависимост от приложението и региона на
проекта нивото на стрес може да варира.
Предложеният размер на извадката е два модула за тест и спецификация на материалите. По-специално разграждането на полимерния материал предизвика сериозни опасения
за надеждността през последните години.
Тук техническата спецификация, издадена през 2021 г., предоставя комбинация от
изпитване на влажна топлина, UV тестване и термично напрежение в последователността три, която е предназначени за
скрининг за дългосрочни повреди на покритието на гърба на модула.
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ТАБЛИЦА 1 ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ ЗА КАЧЕСТВО ЗА PV МОДУЛИ

Тип Тест

ЧЕСТОТА НА ПРОБИРАНЕ
ПО ISO 2859-1

Тестване на характеристиките на производителността
Определяне на максимална мощност при стандартни тестови условия (STC)

G1

Загуба на ефективност при ниско слънцегреене

S1

Проверка на електролуминесценцията

G1

Тестване за квалификация на продукта
Визуална инспекция

S3

Тест за изолация при намокряне (мокър тест за течове)

S3

Степен на омрежване на етилен-винилацетат (EVA)

S1

Сила на сцепление EVA/покритие на гърба на модула

S1

Загуба на мощност поради деградация, предизвикана от светлина (LID)*

S1

Загуба на мощността поради потенциал индуцирана деградация (PID)**

2 модула на BOM и тест

Загуба на мощност поради светлина и деградация, предизвикана от повишена
температура (LeTID)

2 модула на BOM и тест

Тестване за надеждност
Пригодност на дизайна (разширено тестване на стрес, т.е. влажна топлина,
термично циклиране, замръзване на влажност, излагане на UV, механично натоварване), подходящо за всички използвани спецификации

2 модула на BOM и тест

Пример:
Вземане на проби за 50 MW PV централа с 400 Wp модули и две различни спецификации (BOM).
Общ брой модули: 125 000
Тестване на характеристиките на производителността:
• G I ниво би довело до размер на извадката от 200 модула.
Квалификационен тест:
• Ниво S 1 би довело до размер на извадката от 8 модула; като се има предвид, че 1/2 от модулите са от
всяка от 2-те спецификации, честотата на семплиране S 1 за 62 500 модула достига същата честота на
семплиране. Следователно ще бъдат избрани 8 модула от спецификация.
• Ниво S 3 би довело до размер на извадката от 32 модула; като се има предвид, че 1/2 от модулите са от
всяка от 2-те спецификации, извадка
• Ниво S 3 за 62 500 модула идва със същата честота на семплиране. Следователно ще бъдат избрани 32
модула за спецификация.
Индуцирана деградация и тест за надеждност:
• 2 модула на спецификация на тест би означавало, че трябва да бъдат избрани 4 модула за избрана тестова последователност.
Тестването може най-вече да бъде организирано преди изпращане в тестов център близо до производството. Вземането на проби винаги трябва да бъде произволно или организирано от независима трета
страна. Тестването след изпращане може да има смисъл, ако предварителното изпращане не е било възможно, сроковете не го позволяват, или щетите от транспортиране трябва да бъдат оценени.
* Може да се разглежда по-малко за n-тип технология. **Може да се разглежда по-малко за системи, които имат анти-PID решения.
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7.5.2. Инвертори
Инверторът е един от най-сложните компоненти в PV електроцентрала и включва многофункционална силова електроника за оптимизиране на изходната мощност. Този елемент е
интерфейсът с електрическата мрежа, а също
така чете и съобщава оперативни данни на
системата за наблюдение. Неизправност във
функционирането на инвертора води до незабавно намаляване на изходната мощност, като
загубата на мощност нараства пропорционално на размера на инвертора. Собствениците
не трябва просто да разчитат на информационни листове, а да инвестират в услуги за
осигуряване на качеството, извършвани от
опитни технически съветници. Посредством
процес за осигуряване на качеството ключовите стъпки на проектиране, производство,
монтаж и пускане в експлоатация се оценяват
независимо, за да се предотвратят потенциални проблеми, които биха могли да намалят
производителността през жизнения цикъл на
инвертора.
Основните стъпки за намаляване на риска,
които включват фабричен одит, производствен надзор, предварителна експедиция и
тестване и въвеждане в експлоатация, са
представени в раздели 7.3. Контрол на доставките и 7.4. Доставка
Освен общите коментари по-горе, ключовите области за потенциални проблеми с инверторите включват:
· Адаптиране към мрежово напрежение
· Проблеми с изолацията
· Блокирани отвори за въздух, филтри и др.
· П
 онижаване на мощността на инверторите
и/или изключване при висока температура
· М
 ощност или отстояния, неподходящи за
местоположението (напр. голяма надморска
височина)
· Съответствие с мрежови изисквания
· Липса на одобрение за употреба в страната
· Метрология на инвертора
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· С
 мущения от радиосигнали и др. (Електромагнитно съответствие и адаптивност)
· Оптимизиращи устройства
·  Транспорт, включително проблеми при разтоварване
· Обслужване от местен представител
Инверторите трябва да бъдат избрани в
зависимост от топологията на системата. Имайте предвид, че финансовото въздействие на топологиите (модул, стрингови или централни инвертори) може да бъде
свързано с множество аспекти, като потенциални ползи от производителността, които
от друга страна, могат да бъдат свързани с
по-високи рискове от повреда на компонента
или по-сложна поддръжка. Към момента няма
официална система за оценка освен оценката
на риска при избора на топология на системата, като се отчита производителността,
поддръжката, въздействието на отказите,
вероятността от отказ и поправката. Например, централният инвертор може да има
по-висока ефективност, да бъде по-евтин за
инсталиране, но в случай на повреда цялата
системата излиза от строя и ще отнеме седмици за ремонт, докато резервните стрингови инвертори могат да бъдат складирани
и всяка повреда може да бъде коригирана в
кратко време. Оценката на риска зависи от
целите на проекта, но тя трябва да бъде документирана за по-късна проверка и всички бъдещи подобрения на процеса.
Когато се планира система, от решаващо
значение е да се съчетаят работните характеристики на инвертора (ефективност, намаляване на мощността на инвертора при
претоварване, оптимален диапазон на напрежението) с реалните работни условия.
Трябва да се прояви достатъчно старание, когато става въпрос за:
· С
 пецифични изисквания за инвертори, напр.
съответствие с (ЕС) 2016/631 за Европа
· Т
 естване на характеристиките на производителността
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· Тестване за квалификация на продукта
· Т
 естване на надеждността на продукта в
съответствие с подходящи стандарти
7.5.3. Монтажна конструкция (фиксиран наклон)
Монтажната конструкция за слънчеви фотоволтаични модули е ключов компонент в слънчевите проекти инсталирани на земя. Стелажните системи държат на място ценните
модули и осигуряват стабилност на цялата
фотоволтаична системата. Монтажните
компоненти се състоят от различни метални части с различни покрития или материали,
напр. алуминий, сплав, неръждаема стомана или
поцинкована стомана. Корозията може да възникне поради постоянното и дългосрочно излагане на тези материали един на друг, на почвените условия и на стрес в околната среда, като
дъжд и влага и други атмосферни замърсители
като хлориди в морска среда или серен диоксид
и азотни оксиди в промишлени обекти . Тъй
като корозията се засилва с течение на времето, могат да се получат сериозни структурни
повреди в стелажни и монтажни компоненти
и следователно да доведат до нестабилност
и неизправност на цялата фотоволтаична система. Видно е, че качеството на монтажните
системи играе огромна роля във всяка стъпка
от производството до инсталирането, поддръжката и рециклирането.
Тъй като продължителността на живота на
слънчевите фотоволтаични системи може
да достигне до 30 години, производителите
на стелажи трябва да се насочат към подобна
продължителност на живота на стелажните
материали. Следните норми и насоки са от голямо значение и трябва да се спазват по време на разработването на проекта и по време
на етапа на строителството:
· П
 роизводственият процес на монтажните
системи трябва да бъде в съответствие
с Еврокодове 1991 1-1 – 1-6 Действия върху
конструкции. Нормата включва насоки за
действията, които трябва да се извършват върху конструкции, предназначени за

използване в сгради и други строителни работи.
· О
 свен това, за да се предотврати корозията
на монтажната конструкция, производителите трябва да се съобразяват със стандартите „Спецификации и методи за изпитване на горещо поцинковани покрития върху
изработени изделия от желязо и стомана“
(EN ISO 1461) и „Непрекъснато стоманени плоски продукти с горещо покритие за студено
формоване – Технически условия за доставка
„(EN 10346). Двата стандарта за качество
подчертават значението на антикорозионни гребени, алуминиеви монтажни скоби
и болтове и се фокусират върху химичния
състав и механичните характеристики на
компонентите за стелажни системи като
цяло. Информацията за дебелината на покритието (напр. Стомана с цинково покритие,
анодизиран алуминий и др.) Може да бъде определена чрез измервания в изпитателни лаборатории или на място.
·  Трети стандарт, „Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции – Част 1: Изисквания за оценка на съответствието на конструктивни елементи“
(DIN EN 1090-1), гарантира качеството на
стоманените компоненти, алуминиевите
компоненти и комплекти в производствения процес.
· К
 ачеството на материала трябва да се проверява на базата на документация (сплав и
др.). Могат да се извършват в завода или на
място точкови проверки на дебелината на
антикорозионното покритие. Освен това
размерите и толерансите на доставените
части трябва да бъдат проверени спрямо
наличната документация.
7.5.4. Монтажна конструкция (тракери)
Системите за проследяване на слънцето (тракери) усложняват значително системата на
фотоволтаичната централа, тъй като по същество добавят движещи се части към иначе
статична система. Когато обмисляте тракери, било то с едноосно или двуосно проследява-
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не, в допълнение към предишния раздел, трябва да се имат предвид и следните точки:
Избор на система за проследяване (тракер)
· С
 труктурно изчисление съгласно приложимите стандарти в страната на проекта и международни кодове като ASCE или
EuroCode. Това изчисление трябва да вземе
предвид специфичните условия, известни
или предвидени за почвените условия. Силно се препоръчва да се провери дали тракерната система е преминала изпитване
в аеродинамичен тунел и в допълнение
CFD (компютърна динамика на флуидите)
за симулиране на ситуации на вятър. Това
е особено важно за резонансните честотни условия, които могат да възникнат при
ъгли на атака на вятъра, които трудно
могат да бъдат симулирани в аеродинамичен тунел. Имайте предвид, че катастрофалният отказ при резонансни честоти
не изисква непременно висока скорост на
вятъра.
· С
 ертифициране на PV тракера съгласно съответните стандарти като IEC 62817, UL
3703 или UL 2703. Конкретно потвърждение,
че компонентите, използвани в тракерите,
които трябва да бъдат доставени, са изброени в тези сертификати.
· У
 скорени тестове на жизнения цикъл, извън
тези, свързани със сертификатите, споменати по-горе.
· О
 босновка под формата на проучвания, измервания в аеродинамични тунели или измервания на тракери, показващи, че всички
аеро-еластични стабилности са правилно
добавени към споменатото по-горе структурно изчисление. По-специално, следните
нестабилности трябва да се разглеждат
като минимум: трептене / галопиране, торсионна дивергенция, удароустойчивост, вибрации, предизвикани от вихър и аеро-еластично отклонение. Трябва да се предостави
обосновка на стойностите, използвани за
съотношението на затихване и естествената честота.
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Приемане и инсталиране на тракери.
Доставеното оборудване трябва да бъде
проверено на място чрез събиране на проба
от всеки елемент от конструкцията, която
след това се измерва и проверява в съответствие със спецификациите. Сертификатите
за стоманата и галванизацията се предоставят на място директно от поддоставчиците на производителя с измервания на размерите и дебелината.
Препоръчително е, процесът на инсталиране
да се контролира от представител на производителя и следващите препоръки да бъдат под формата на общ контролен списък за
този етап, като част от етапа на въвеждане
в експлоатация на проекта.
1. П
 роверка на въртящия момент съгласно
спецификациите на производителя
2. Д
 опустимите отклонения при монтажа са
в рамките на приетите от производителя нива
3. Тест на конструкцията (тест за изтегляне (pull-out), доказващ минимални препоръки от производителя
4. Контролерите за тракера и мрежата са
инсталирани и свързани с конфигурация,
одобрена от производителя и от инженера на собственика
 етеорологичните станции са пуснати в
5. М
експлоатация в съответствие с препоръките на производителя и работещата и
стратегията за застопоряване е тествана в работни условия.
Ако материалът е галванизиран, трябва да се
вземат специални предпазни мерки да се предотврати надраскване или машинно нараняване, което би могло да компроментира защитата от корозия.
7.5.5 Окабеляване (включително конектори)
Както е посочено във въведението на главата,
окабеляването и събирателните табла представляват една от най-разпространените
причини за повреда. Следователно, трябва да
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се положат максимални грижи около правилното окабеляване и връзки. Списъкът с частично сериозни проблеми е практически безкраен,
но ето няколко примера:
· Спецификация на кабелите
· С
 еченията на кабелите са неправилно изчислени и по-малки от необходимите
· С
 еченията на предпазителите са недооразмерени
· З
 ащитната обвивка на кабелите е направена от материал, който не е устойчив
на специфични климатични условия (напр.
ниска устойчивост на UV светлина, ниска
пропускливост)
· М
 атериалът на кабелния проводник е
по-нискокачествен (например, не отговаря на клас на конструкция на жилата 5 или
6 според IEC 62930:2017 или не отговаря
на клас на опън B или по-висок според UL:
изискванията за ZKLA или PV-wire
· Стрингови / събирателни кутии
· Н
 есъответващи, неподходящи или несъвместими конектори
· В
 ръзките имат твърде малка контактна повърхност или не са подходящи за конкретния ток (и напрежение)
· И
 зползвани материали между различни производители може да се различават малко,
причинявайки контактна корозия
· Р
 азмерът на металния контакт не отговаря на напречното сечение на кабелния
проводник
· У
 плътнение, което не пасва на външния
диаметър на фотоволтаичния кабел
· П
 редпазители (например номинална мощност/диаметър на проводника, корпус, намаляване на температурата)
· Заземяване, изравняване на потенциалите
Различни стандарти се отнасят до правилните практики за окабеляване и свързване,
напр. IEC 62930 респ. EN 50618 (Електрически
кабели за PV системи), IEC 62790 (разпреде-

лителни кутии за PV модули), IEC 62852 за DC
конектори и IEC 62738 (Насоки за проектиране) Съществуват и други международни и
частично национални стандарти и кодове,
свързани с окабеляването и съединителите. В допълнение към съответните стандарти, IECRE предлага система за оценка на
съответствието, отнасяща се до най-подходящите стандарти, напр. IECRE OD-401 и
OD-403.
Квалификационните изисквания могат да зависят от приложението. Например, когато
се планира полагане на кабели под земята, те
трябва да бъдат квалифицирани и тествани
за това приложение. Наличието на системи
в близост до брега или на плаващи системи
ще доведе до допълнителни изисквания като
устойчивост на натоварена със сол атмосфера.
Когато дефинирате компонентите на системата, също е важно да проверите съвместимостта на тези компонентите и техните интерфейси. Например, съединител
на модул може да се свърже с съединител на
стрингов кабел, но може да не е одобрен да
бъде свързан със „свързващия“ съединител на
друга марка. Гаранциите могат да изключват
подобна кръстосана връзка, така че трябва да
се внимава.
7.5.6 Трансформатори
Изпитването на силовия трансформатор
(тест за фабрично приемане) трябва да се
извърши, след като монтажът приключи в
производственото съоръжение. Процесът на
доставка на силов трансформатор трябва
да включва преглед на проекта и контрол на
качеството на производствения процес. Тестовете за фабрично приемане се правят във
фабриката, за да се гарантира, че са спазени
приложимите стандарти и за да се осигурят висококачествени продукти, като се има
предвид IEC 60076-1, 2, 3, 10, 18.
Следващата таблица обобщава тестовете,
които трябва да бъдат извършени за да бъдат предоставени трансформаторите.
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ТАБЛИЦА 2 ИЗПИТВАНИЯ ЗА ТРАНСФОРМАТОРИТЕ

Описание на теста

Изискване за тестване

Рутинни

Измерване на съотношение между първично и вторично

Да се проведе на всички

тестове

напрежение и проверка на векторната група

доставени трансформатори

Измерване на съпротивлението на намотката при
постоянен ток (DC)
Измерване на загубите на празен ход
Измерване на загуба на товар и импеданс
Измерване на изолационното съпротивление на
намотките спрямо земя и между намотките
Изпитване за издръжливост на напрежение подадено от
външен източник на ВН и СН намотки
Изпитване за налягане на сглобен трансформатор
Тест за дебелина на слоя на боята
Визуална проверка и проверки на размерите
Функционално изпитване на спомагателни вериги
Типови

Измерване на нивото на акустичен шум на

Да се проведе на един

тестове

трансформатора

трансформатор от всяка

Тестове за издръжливост на импулсно напрежение –

конструкция

импулсни тестове с частични и пълни вълни
Тест за повишаване на температурата
Специални

Тест за индуцирано напрежение с измерване на частичен

Да се проведе на един

тестове

разряд (IVPD) преди импулсни тестове

трансформатор от всяка

Тест за индуцирано напрежение с измерване на

конструкция

частичен разряд (IVPD) след импулсните тестове –
продължителност 1 час
Тест за индуцирано напрежение с измерване на частичен

Да се проведе на всички

разряд за 60 минути

доставени трансформатори

Тест за индуцирано напрежение с измерване на частичен
разряд за 5 минути
Измерване и анализ на честотната характеристика
Анализ на газовете от трансформаторно масло преди и
след диелектрични тестове и всички тестове.
Химичен анализ на трансформаторно масло
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Тази глава описва основните дейности, съображения и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени по време на фазата на изграждане на фотоволтаична електроцентрала.
На този етап соларната електроцентрала
се изгражда въз основа на ръководства за монтаж, предоставени от доставчиците, за да
се осигури правилното съхранение, управление и инсталиране на монтажни системи, фотоволтаични модули, инвертори, трансформатори, окабеляване, системи за наблюдение/
сензори и други компоненти от баланса на
системата. Така се гарантира и качеството
на инсталацията и дългосрочната стабилност на фотоволтаичната система.
Редица дейности около строителството се
нуждаят от внимателно планиране и подготовка и за предпочитане е, те да бъдат организирани съгласно общи техники за проектно управление. Това включва ясно дефиниране
на цели, дейности и отговорности (кой какво
прави?), времеви планове и етапи (кога?), планиране на разходите и осигуряване на качеството. За да се постигне това, е необходимо да
има ефективна и ефикасна комуникация, обмен
на документация и отчети между собственика на актива, изпълнителя на EPC и подизпълнителите. По този начин се насърчава
отчетността, подпомага се навременното
идентифициране на потенциални дефекти
в изграждането, съблюдават се високи стандарти, както и се улеснява мониторинга на
работата на изпълнителя на EPC.

Цялостната строителна дейност може да
бъде разделена на две фази: първо, подготвителната фаза, свързана с предварителните
дейности, и второ, фазата на изпълнение на
строителството, включваща подготовка на
площадката, строителни, механични и електрически работи, необходими за завършване на фотоволтаичната електроцентрала и
привеждането ѝ в производствена фаза.
8.1 Подготвителна фаза на строителството
Подготвителната фаза на строителството
включва онези планиращи и подготвителни
дейности, които осигуряват безпроблемната реализация на фотоволтаичната електроцентрала. За тази цел е важно, строителният проект да бъде правилно разработен
в съответствие с принципите за проектно
управление: собственикът на активите и
изпълнителят на EPC следва да определят
организацията и целите на проекта, да разпределят основните му части в структура с разбивка на работата (work-breakdown
structure – WBS), да определят времеви график
на всички подробно дефинирани дейности,
включително отговорности (чрез матрица за отговорност, например RACI матрица), взаимозависимости, продължителност
и персонал. Времевият график на строителните дейности трябва да бъде ориентир за
мониторинг на напредъка на проекта, както
от физическа гледна точка, така и от гледна
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точка на контрола на разходите, и той редовно трябва да се актуализира.
8.1.1 Техническо обследване на терен
Техническото обследване на терен има за цел
да провери дали няма физически и географски
ограничения или несъответствия с предварителните допускания и техническите
детайли, дефинирани в работния проект за
строеж (виж Глава 6. Инженерно проектиране). Ако се установят несъответствия между работния проект за строеж и техническото обследване на терена, изпълнителят на
EPC следва да обмисли провеждането на друго
топографско обследване с дрон.
Също така, техническото обследване на терена е необходимо, за да се провери действителното състояние на обекта и да се планират предварителните дейности, необходими
за подготовка на обекта за мобилизиране на
персонал и оборудване и започване на основните строителни дейности.
Докато ефективното мобилизиране на EPC
изпълнителите и техните подизпълнители
обикновено се извършва, след като договорите влязат в сила (общо казано, когато известието за изпълнение е издадено от собственика на актива), изпълнението на някои ранни
работи, наричани понякога и предварителни
работи, е проектна стратегия, която става
все по-честа.
Във връзка с уточняването на строителни
дейности, ключовите теми, които трябва
да бъдат проучени по време на техническото
обследване на терен, са:
· К
 артографиране на строителната площадка (разпределение и граници, топография и
др.);
· О
 пределяне на площта за временни съоръжения и съхранение/склад;
· И
 дентифициране и картографиране (геолокализация) на смущения, които трябва да се
имат предвид по време на строителството, за което могат да се използват дронове;
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· О
 ценка на критични елементи за изграждане и идентифициране на смекчаващи
действия (технически рискове, останки на
бомби, опасни отпадъци, както и археологически открития);
· П
 одробно проучване на транспортните съоръжения и маршрути и други логистични
елементи;
· И
 зпълнение на тест за издърпване (pull-out),
необходим за окончателното изпитване на
избрания дизайн на фундамента на монтажните конструкции.
8.1.2 Управление на заинтересованите страни
Основният инструмент за разбиране на контекста, в който се изпълнява проекта, е да
се идентифицират и разберат заинтересованите страни, участващи или засегнати от
проекта. Това позволява да се разберат очакванията на страните, както и да се определи
ефективното, потенциалното или предполагаемо въздействие, което проектът може да
окаже върху тях, и по този начин да се определят методи за тяхното включване.
Идентифицирането на заинтересованите
страни и техните нужди и очаквания, изисква
подходящо познаване на взаимоотношенията,
които съществуват между различните участници, които присъстват и са активни в определен контекст. За тази цел, трябва да се
разгледат всички теми, които биха могли да
повлияят или да бъдат повлияни от проекта.
При идентифицирането на заинтересованите страни е важно, да не се ограничаваме само
до местните и административните власти,
но трябва да се вземат предвид и тези лица и
организации, които са от значение за местните общности, тъй като представляват техните интереси или тяхната идентичност.
8.1.3 Изготвяне на план за строителство
Планирането на строителството има за цел
да провери дали всички строителни дейности са правилно планирани, персоналът е на
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разположение и е планиран в съответствие
с дейностите. Така се избягват непланирани
прекъсвания.
След дефиниране на обхвата на работа по
проекта, екипът за управление на проекти определя йерархична структура на дейностите
чрез разбивка на работата (Work Breakdown
Structure- WBS). Само дейностите, идентифицирани посредством WBS, трябва да попадат в обхвата на проекта и следователно
ще могат да бъдат планирани и контролирани. Следва да има само по една WBS на проект.
Добре дефинираната WBS:
· п
 редоставя пълна дефиниция на обхвата на
проекта на различни нива;
· разпределя задачи и отговорности;
· о
 пределя система за номериране (кодиране),
която да се използва като справка в проектни планове, отчети и техническа документация;
· о
 сигурява база за интегрирането на данни
за разходите и графика;
· г арантира привеждане в съответствие със
стратегията за изпълнение на договора;
· з а целите на отчитането, улеснява събирането на информация за разходите, напредъка и графика.
Всички страни (например собственикът на активите, изпълнителят на EPC и други изпълнители), участващи в проекта, трябва да се
съобразят с определената WBS и съответна
система за кодиране. Ясната и ефективна комуникация между собственика на активите,
изпълнителя на EPC и други изпълнители (и
като цяло всички трети страни, участващи
в проекта) и постоянният мониторинг на
напредъка на строителните работи в съответствие с WBS са от ключово значение за
осигуряване на пълно съгласуване на обхвата на
работата, целите, резултатите и времето.
Елементите от по-ниско ниво на WBS се наричат работни пакети (work package – WP).
Чрез подробно дефиниране на всеки WP и вземане предвид на зависимостите, се създава

планът на проекта. Всеки WP следва да съдържа най-малко следната информация:
· наименование;
· уникален номер/код;
· версия и информация за статус;
· о
 писание на съдържанието и резултатите,
които трябва да се постигнат;
· п
 редпоставки и зависимости (резултати,
които е необходимо да се постигнат и др.);
· продължителност на проекта;
· н
 еобходими ресурси (персонал, материали,
инструменти, превозни средства и др.);
· лице, отговорно за работния пакет (WP).
Подробното планиране на дейностите, включително и на етапите, е от съществено
значение за завършване на строителните
работи в срок. Правилното планиране на работите е задължително за правилното управление и контрол на хода на проекта. Ако работният план не е изготвен по подходящ начин,
не могат да бъдат идентифицирани грешки,
закъснения и корекции. Също така, планът на
проекта трябва са се актуализира редовно.
На база на основния план на проекта, ръководителите на проектите изготвят под-планове
и документи. Например, изпълнителят на EPC
и други изпълнители ще имат задължения за
планиране, изготвяне на графици, отчитане
и документиране, съгласно предвидения договор. Във връзка с дефинираната WBS, изпълнителите трябва да отговарят за графиците на дейностите от по-ниско ниво. Типичен
документ за тази фаза е мобилизационният
план, който включва следната информация и
документи:
· О
 рганизационна схема на строителната
площадка: подизпълнителите (строителни и електромеханични дейности) трябва
да предоставят организационна схема на
строителната площадка, която посочва
всички очаквани длъжности, време на пребиваване на персонала и очакваните часове.
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· С
 писък на превозните средства и оборудването на строителната площадката:
подизпълнителите трябва да предоставят списъка на превозните средства и съоръженията, които възнамеряват да използват за различни видове работа, придружен
от сертификати за годност и поддръжка и/
или листове за изпитване.
Разработването на работен и мобилизационен план е необходимо, за да се гарантира навременното пристигане и настаняване на
персонала и монтажните материали на строителната площадка. Тези планове осигуряват
правилна координация между отделните дейности, които трябва да се извършат по време на фазата на строителство.
Въз основа на определения график на проекта
(изходното ниво), следва да се определи свързаната с него крива на физическия прогрес, за
да се установи референтен план за процента
на физическо завършване на проекта на всяка
дата. Това е ключово за надлежното наблюдение на проекта.
За да се изчисли физическият прогрес на проекта, трябва да се дефинират конкретни
правила за изчисляване, които да се прилагат
за всеки основен вид дейност, както и да се
определят критериите за тежест (виж Глава 11.1 KPI за представяне на проекта).
Строителният план също трябва да дефинира процеси и процедури, по които строителния екип ще общува с останалата част
от персонала на проекта, по-специално с
проектантите, ЗБУТ и контрол на качеството. Трябва да се гарантира, например, че
всички промени в проекта, предложени от
изпълнителя на EPC и други изпълнители, се
проверяват и одобряват от инженерния отдел (управление на промените). Освен това
строителните дейности трябва да бъдат
проверени в съответствие с плана за контрол на качеството и процедурите за ЗБУТ
(управление на качеството). Други дейности
по контрол се отнасят до разходи/бюджет,
спазване на здравословни и безопасни условия
на труд, документация и др.
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8.1.4 Проверка и финализиране на разрешения
за строителство
Законодателството и разпоредбите на държавите около ЗБУТ и строителните дейности непрекъснато се развиват. Изключително
важно е, да се уверите, че всички работи, административни и други разрешения са получени, за да се избегне нарушаване на каквато
и да е законова разпоредба. Такова нарушение
може да доведе до тежки последици, както
по отношение на лични и административни
санкции, така и като престой и забавяне на
изпълнението на дейностите.
Полезен инструмент за осигуряване на пълно
съответствие е контролният списък с предписания и разрешения, който трябва да идентифицира всички съответни законодателства и разпоредби, приложими за конкретния
проект и местоположение. Той също така
трябва да изброи всички необходими реквизити за започване на строителните дейности
(разрешения, конкретни изисквания за обучение за определени работи – напр. работи на
височина – договори за наем на земя и др.).
8.1.5 Активиране на външни доставчици (услуги и материали)
След като всички предварителни дейности
бъдат оценени и завършени, строителните
дейности са готови за стартиране. Всички
подизпълнители и доставчици трябва да бъдат активирани съгласно специфичните клаузи на съответните договори и въз основа на
планираните дейности. Обхватът на тази
фаза е, да гарантира, че персоналът и материалите присъстват своевременно на обекта,
за да се избегне престой и забавяне.
8.2 Фаза на изпълнение на строителството
Дейностите на строителната площадка
трябва да бъдат контролирани от ръководителя на строителството на изпълнителя на
EPC, в пряка координация с ръководителя по
строителството на собственика на актива
и строителния надзор за всички дейности,
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свързани с мониторинга и контрола на подизпълнителите. По време на строителството
трябва периодично да се извършват обследвания с дрон, за да се наблюдават, записват
и докладват ходът на строителството и
качеството. Данните от тези обследвания
също могат да бъдат полезни за съблюдаването на здраве и безопасност, управление на
инвентара, и спазване на местните разпоредби за планиране и околна среда. За най-добрите практики, свързани със ЗБУТ, виж Глава 3.
Здраве и безопасност на труда, сигурност и
околна среда.
8.2.1 Организация на строителната площадка
Организацията на строителната площадка се отнася до подготовката на обекта
за започване на строителни, механо и електро-технически дейности.
Ефективното мобилизиране на изпълнителя
на EPC и свързаните с него подизпълнители,
обикновено се извършва приблизително за 60
дни от подписването на договора. Предварителните дейности по подготовката на
обекта обаче могат да започнат веднага след
подписването, както и проектирането на работния проект за строеж.
Във фазата на мобилизация, изпълнителите
започват да мобилизират пряка и непряка работна сила, оборудване и средства, така че
всички планирани дейности да започнат по
график.
Основните дейности по подготовката на
строителната площадка са:
· Откриване на строителната площадка;
· В
 зависимост от историческата значимост на терена, местните власти могат
да поискат и извършването на археологическо проучване;
· П
 ремахване на растителност и повърхностна част на почвата, където е предвидено (този вид дейност трябва да бъде
минимална в съответствие с положителна
стратегия за биоразнообразието);

· З
 алагане и биене на стълбовете на конструкциите;
· П
 ланиране на дейности за смекчаване на визуалното въздействие.
8.2.2 Строителни дейности
Строителните дейности се отнасят до изкопни работи за изграждане на кабелни канали,
включително фундамент, опори за въздушна
линия на средно напрежение, подготовка на
зоните за монтаж на инвертори, разпределителни кутии, разпределителна станция, пътно строителство и всякакви земни работи
като цяло.
Те трябва да бъдат планирани и изпълнени, за
да се сведе до минимум намесата и припокриването с електромеханичните дейности, описани по-долу, които често са трудни за управление от гледна точка на безопасността.
Проблеми, свързани с биологичното разнообразие (виж раздел 3.2.1 Биоразнообразие)
трябва да бъдат взети предвид, за да се сведе до минимум въздействието на строителните дейности. Когато това не е възможно,
трябва да се предприемат мерки за възстановяване или компенсация, но винаги е подобре да се намали разрушаването по време
на строителните дейности. Това може да се
постигне чрез повишаване осведомеността
на персонала и чрез ясни насоки.
8.2.3 Електромеханични работи
Механичните дейности се състоят основно
от:
· И
 зтегляне на материали от склада на изпълнителя;
· Сглобяване на метални конструкции;
· М
 онтаж на фотоволтаично оборудване / панели;
· Сглобяване на табла;
· Тестове и проверки.
Електрическите дейности се състоят основно от:
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· П
 олагане на заземителна система (еквипотенциално свързване или изравняване на потенциали);
· П
 олагане на DC соларни кабели за ниско напрежение и прилежащи компоненти за
свързването на стринговете към инвертори с помощта на инструменти, които
са сертифицирани/уточнени от производителя за монтаж на фотоволтаичните
кабели и конектори. Въпреки че понастоящем конфигурациите на DC окабеляването
могат доста да варират, полагането на DC
кабелите е ключов елемент от електрическите работи;
· П
 олагане на DC кабели за средно напрежение
от трансформаторните станции до разпределителните станции;
· П
 олагане на кабели на ниско напрежение за
спомагателни вериги;
· Табло и полеви връзки;
· Тестове и проверки.

8.2.6 Проверки и функционални тестове
Когато електроцентралата е напълно изградена и свързана към мрежата, трябва да се
провери дали тя работи правилно. Важно е,
тестовете да се извършват съгласно подробна процедура, договорена между изпълнителя на EPC и собственика на активите.
За тази цел, преди започване на дейностите
по Механично завършване и Дейности, предхождащи пускането в експлоатация на електроцентралата, изпълнителят трябва да
изпрати на Собственика на актива подробния план за изпълнение на всички дейности,
необходими за стартиране на дейностите
(План за стартиране).
Планът трябва да включва следните минимални изисквания:

8.2.4 Спомагателни работи
Спомагателните работи са дейностите, които не са пряко свързани с монтажа на „електроцентралата“. Като цяло, те се отнасят
до сигурността на обекта (ограда, видеонаблюдение, осветление, и т.н.), грижа за растителността, вътрешни пътища, указателни
табели и др.
Тези работи, дори и да не са с приоритет, не
трябва да бъдат подценявани, защото могат
да забавят предаването на цялата електроцентрала.
8.2.5 Връзка с мрежата
Големите фотоволтаични проекти обикновено се свързват към преносната електрическа
мрежа, управлявана от системен оператор
(TSO). Сложността на свързването зависи от
разстоянието от централата до подстанцията, условията за присъединяване и тех-
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ническото решение, което е предложено за
присъединяването. Тези работи са последният етап от строителните дейности и обикновено изискват участието на оператора на
мрежата, което трябва да бъде планирано
предварително.

· О
 пределяне на екипа за стартиране на дейностите;
· О
 пределяне на функционалните единици на
проекта и свързаните с тях подразделения;
· О
 пределяне на секциите от електроцентралата, които могат да бъдат пуснати
последователно в производство;
· О
 пределяне на графика и процедурите за
провеждане на подготвителните тестове
за пускане на всяка функционална единица и
секция на инсталацията;
· О
 писание на начина за извършване на тестовете за механично завършване и предварително пускане в експлоатация на функционалните блокове;
· О
 писание на изпълнението на тестовете
за въвеждане в експлоатация на функционалните блокове и на цялата система.
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8.2.7 Механично завършване
Когато централата е напълно изградена и
свързана към мрежата, след визуална проверка
собственикът на активите издава удостоверение за механично завършване (MCC). (Виж
също раздел 9.1. Подготвителни дейности за
въвеждане в експлоатация.)
Целта на визуалната проверка е да се провери:
· ч
 е всички компоненти и материали са налични и са в съответствие с проектната
документация;
· ч
 е завършения проект съответства на
проектната документация, Техническата
Спецификация и действащото законодателство;
· е
 лектромеханичното завършване на инсталацията;
· ч
 е всички компоненти са без видими повреди, които биха могли да застрашат безопасността на компонентите и персонала;
· че компонентите са инсталирани правилно;
· ч
 е всички компоненти като инвертори, DC
събирателни кутии, кабели, редове от поддържащи конструкции, превключватели, комуникационни устройства, елементи за наблюдение и др. са правилно идентифицирани и етикетирани;
· п
 равилното изпълнение на връзките (виж
също раздел 9.1. Подготвителни дейности
за въвеждане в експлоатация);
· о
 бследване на терена по въздух, за да се потвърди, че активът отговаря на проектното оформление

тавчика на услуги по експлоатация и поддръжка (O&M) (който може да бъде трета страна
или подразделението за O&M на изпълнителя
на EPC). Това обучение може да предаде знанията и философията, с които е проектирана и
изградена електроцентралата.
Обучението е жизнено важно, тъй като позволява на персонала, който ще отговаря за
експлоатацията и поддръжката, да се запознае с централата и нейните операции. Лошото обучение може да доведе до по-ниска
производителност на централата поради
закъснения при откриване на сигнали за неизправност в системата и по-дълъг престой,
тъй като ще отнеме повече време да се разберат и отстранят неизправностите. Това
също е възможност за доставчика на услуги по
експлоатация и поддръжка (O&M) да даде обратна връзка към строителния (и инженерния)
екип, особено ако те принадлежат към една и
съща компания.
Най-добрата практика е да се обучава и персоналът на собственика на активите. Това
ще постави основите на общ език, който ще
избегне недоразумения между собственика и
доставчика на O&M и ще направи тяхното сътрудничество по-ефективно.
Изчерпателен и подробен екзекутив (приложение F), ръководства и процедури (приложение
С „Документация, придружаваща фотоволтаична електроцентрала“ от Ръководство за
най-добри O&M практики) трябва да бъдат
част от обучителните дейности. За повече информация относно предаването към
специализиран O&M доставчик, виж Глава 10.
Предаване на O&M.

8.2.8 Обучение на собственик на активи и доставчик на услуги по експлоатация и поддръжка (O&M)
Веднага след като централата е готова за
експлоатация след MCC, доставчикът на EPC
трябва да организира специално обучение за
собственика на активите и персонала на дос-
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Въвеждане в експлоатация
© Enery

Въвеждането на системата в експлоатация
е един от най-важните етапи от работата
на доставчика на EPC услуги, тъй като приключва периода на строителство и подготвя фотоволтаичната централа за търговска
експлоатация. Тази важна стъпка от проекта
включва тестове за производителност и надеждност.
Те трябва да гарантират, че фотоволтаичната централа е построена в съответствие с международните стандарти и
най-добрите практики в индустрията и че
отговаря на изискванията, договорени със
собственика, спецификациите на мрежата и
гарантираните нива на производителност.
Извършват се тестове за всички отделни
компоненти от проверка на функционирането на компонентите до по-подробни измервания и проверки на цялостната система. Успешното въвеждане в експлоатация
и навременното достигане на датата на
търговска експлоатация (COD) е свързано с
освобождаването на основно плащане, както
е определено в договора, както и с освобождаването на гаранцията за изпълнение. Ето
защо е много важно договорът ясно да описва
изискванията, критериите, документацията и отчитането, необходими за завършване
на обхвата на работа на доставчика на EPC
услуги и предаването на собственика на
актива и екипа на доставчика на услуги за
експлоатация и поддръжка (O&M).

56

9.1. Подготвителни дейности за въвеждане в
експлоатация
Механичното завършване е последният етап
на строителство (виж раздел 8.2.7 Механично
завършване), което означава, че всички основни компоненти, които са част от фотоволтаичната електроцентрала, са били издигнати
или инсталирани. На този етап обикновено
се предвижда изпълнителят да извърши подробна проверка на строителните работи,
евентуално придружен от собственика или
представител на трета страна (като технически съветник). Тази възможност трябва
да бъде ясно посочена в клаузата за договор за
EPC, отнасяща се до въвеждане в експлоатация.
Дейностите, извършени при пускане в експлоатация, трябва да бъдат подробно и предварително съгласувани в конкретен документ
със собственика на актива.
Дейностите по предварително пускане в експлоатация попадат във фазата на строителство и се извършват предимно успоредно с
последните стъпки на електромеханичните
работи. При мащабни проекти първите блокове са готови при пускане в експлоатация,
докато други части все още се издигат.
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Фигура 4 КЛЮЧОВИ ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 години период на гаранция НА EPC

Строителство

Механично
завършване

Въвеждане
в експлоатация

Тест за
предварително
приемане
(7–15 дни)

Тест за
междинно
приемане
(12 месеца)

Сертификат
за
предварително
приемане

Тест за
окончателно
приемане
(12 месеца)

Сертификат
за
междинно
приемане

Предаване
на собствеността

Сертификат
за
окончателно
приемане

Източник:. World Bank Group

Фазата преди пускане в експлоатация включва
следните основни дейности:
· С
 истематични проверки за съответствие
на всеки компонент от всяка система, извършени в състояние без захранване с електричество.
Тестване на уреди, захранване на кабели, тестване на инструментални вериги,
тестване на прекъсвачи и др.
По-специално, по време на фазата преди пускане в експлоатация, като минимално изискване
трябва да се извършат следните тестове:
· м
 еханична цялост на модулите с визуална
проверка и правилното окабеляване. Термографският анализ (чрез дронове) може да се
добави на този етап като най-добра практика.
· п
 роверка на номиналната мощност на инсталираната система се извършва като
сума от номиналната мощност при STC на
всички инсталирани модули.

· п
 роверка на правилната работа на всички
спомагателни услуги (пожарна система, защита от гризачи, принудителна вентилация на трансформатори, температурни
сензори, UPS системи и свързани системи
за съхранение, осветителни системи и др.).
· к
 онтрол на всички входни сигнали към SCADA
системата.
· п
 роверка на всички захранвания на спомагателните системи на шкафовете
· п
 ускане в експлоатация на UPS системи и
свързани системи за съхранение, SCADA система и на метеорологични станции и сензори за околната среда.
· проверка на IP адреси на цялото оборудване.
· н
 астройка на всички алармени прагове на
оборудването.
· п
 роверка на правилната полярност и електрическата непрекъснатост на всички
стрингове.
· проверка всички електрически връзки.
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· д
 овършване и функционална проверка на заземителната система.
След изпълнение на дейностите по пускане в
предварителна експлоатация, централата
ще бъде готова за енергизиране и дейности
по действителното въвеждане в експлоатация.
Обикновено се използва подробен контролен
списък, обхващащ всички компоненти и части, за да се гарантира, че нищо не липсва или
е непълно. Извършените работи са щателно
проверени съгласно следните елементи:
· Инвертори
· Модули
· Основи
· Монтажни конструкции на модулите

След като списъкът с дефекти е издаден от
представителя на собственика, се изисква
среща между тях и доставчика на EPC услуги,
за да се договори конкретно решение за всеки
артикул и да се определи дали има спорни елементи.
Механичното завършване, както е описано в
раздел 8.2.7., позволява да започнат по-нататъшни дейности по тестване. При мащабни
проекти това често се извършва на партиди
и се забавя във времето, тъй като различните части на централата са в различни етапи
на строителство.

· Окабеляване на ниско и средно напрежение

9.2. Въвеждане в експлоатация, тестове без
наличие и с наличие на мрежа

· Трансформатори

9.2.1. Дейности по въвеждане в експлоатация

· З
 ащитни, разпределителни системи и комутационни апарати в подстанцията

Дейностите по пускане в експлоатация
включват експлоатационни проверки и тестове, изпълнявани на електрически системи
под напрежение. Протоколът за изпитване
трябва да бъде съгласуван между страните
преди началото на тестовете, като част от
План за стартиране, определен преди началото на дейностите по Механично завършване
и Предварително въвеждане в експлоатация.

· Съединителни кутии
· Строителни работи
· И
 нсталационни работи на ниско и средно
напрежение
· Системи за наблюдение и сигурност
И накрая, контролният списък трябва да бъде
предоставен на собственика и съветниците,
заедно със съставянето на първоначален списък с дефекти в строителството (на английски често наричани „punch list“ или „snagging
list“). Препоръчва се повторна проверка на
контролния списък на доставчика на EPC услуги и предоставяне на собствени наблюдения
и елементи за добавяне, както е определено
от Собственика или неговите съветници.
Този списък с дефекти трябва да включва само
дребни довършителни работи, чиято цена
обикновено се равнява на малък процент от
общата стойност на договора. Договорът
също така трябва да уточнява срока за коригиране на елементите от списъка с дефекти
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и какви са условията за предоставяне на временно приемане, ако елементите от списъка
остават недовършени.

Протоколът за изпитване трябва да отразява всички изисквания, съдържащи се в договора, а основното му съдържание трябва да
включва:
· Р
 езултати от визуалната проверка и свързания с нея контролен списък
· Тестови методологии
· Инструменти за тестване
· Програма за тестване
· Тестови условия
· Данни от теста
· Р
 езултати от тестовете преди пускане в
експлоатация и пускане в експлоатация
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· С
 тартовите протоколи, издадени за ключовите компоненти (инвертори, трансформатори и др.)

· Н
 епрекъснатост на заземителната инсталация и / или проводници за изравняване на
потенциали

Това изпитване има за цел да провери и удостовери, че централата е изпълнена успешно и съгласно предварително установените
технически предписания, в съответствие с
проекта и всички одобрени варианти.

· Тест за поляритет.

Преди централата да бъде енергизирана,
трябва да се предприемат серия от функционални тестове и измервания съгласно референтната норма: IEC 62446: Фотоволтаични
системи, свързани с мрежата. Минимални изисквания за системна документация, изпитвания за въвеждане в експлоатация и проверка за всички електрически пускове.
Процедурата за тестване трябва да бъде
предадена на собственика на проекта преди
започване на тестовете, както обикновено
се определя в договора за EPC. Това позволява
на собственика или съветниците му да прегледат и коментират процедурата за изпитване преди изпълнението. В края на фазата
на въвеждане в експлоатация изпълнителят
на EPC представя протокол за изпитване на
собственика на актива, обобщавайки резултатите от тестовете за Дейности по подготовка за въвеждане в експлоатация и Въвеждане в експлоатация.
Следният режим на изпитване се изпълнява на
всички системи. Всеки тест, показващ неизправност, трябва да доведе до коригиране и
повторно тестване на компонентите.
По отношение на променливотоковата електрическа част (АС), всички променливотокови вериги, включително променливотокови
кабели от инвертори до трансформатори и
главните комплектни разпределителни уредби (КРУ) на средно напрежение, трябва да бъдат тествани в съответствие с изискванията на IEC 60364-6.
По отношение на постояннотоковата електрическа част (DC) се провеждат следните изпитвания на постояннотокови вериги и компоненти, образуващи фотоволтаичния масив:

· Тест на събирателните кутии.
· Т
 ест за напрежение при отворена верига на
стринга.
· Тест на тока на късо съединение на стринга.
· Функционални тестове.
· И
 золационно съпротивление на DC веригите.
Могат да бъдат проведени и някои разширени тестове, които не са задължителни, но
често са включени в обхвата на изпълнителя
на EPC, за да се осигури най-добрата производителност и надеждност на системата:
· И
 змервания на I-V крива от избрана извадка
(10% от централата при 500W / m²)
Най-добрата практика е да се използва прагматичен подход към тестовете, които изискват минимални нива на слънцегреене.
Стринг тестове и термографията трябва
да се извършват над определени минимум на
слънцегреене. Провеждането им на по-ниски
нива ще доведе до намалена стойност на резултатите. Ако е необходимо, някои тестове може да бъдат отложени до висок сезон на
слънцегреене, за да бъдат валидни.
В допълнение към горните електрически тестове, цялото друго оборудване трябва да
бъде тествано в съответствие с насоките
на производителя и най-добрите практики в
индустрията, за да се осигури правилната му
функционалност преди захранването на фотоволтаичната електроцентрала. Цялото
друго оборудване и материали включват:
· М
 етеорологични станции и система за наблюдение
· И
 нсталация за ниско напрежение, строителство и инсталация за средно напрежение
· С
 истема за сигурност, включително системата за кибер сигурност
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· Санитарна система

Vth се изчислява както следва:

· Противопожарна система.
9.2.2. Тестване без наличие на мрежа (off-grid)

Където:

Първите тестове, които трябва да бъдат
проведени, са тестовете за поляритет
и тестове на събирателните кутии, които трябва да се предприемат, докато
всички стрингове все още не са свързани с
мрежата.

· V
 OC = напрежението на отворена верига на модула, както
е на информационния лист на производителя на модула
[V]

Тестовете извън мрежата трябва да включват измерване на 100% от напрежението на
отворена верига (Voc) и тока на късо съединение (Isc) на модулните стрингове съгласно IEC 62446. Преди началото на тестовете адекватността на измервателните
устройства, предложени от изпълнителят
по отношение на несигурността на измерването, калибрирането и т.н. трябва да
бъде оценена и потвърдена от собственика. Доклад с резултатите от измерването
на 100% от стринговете се предоставя
от Изпълнителя в цифров вид като файл на
Excel.
Тестът VOC се преминава, ако всички VOC
стрингове, са в рамките на 5% от очакваната
стойност, получена от таблицата с данни
на модула. Имайте предвид, че през повечето
време теоретичната стойност трябва да
се коригира с действителната температура,
записана по време на измерванията, тъй като
тя може да е доста далеч от 25° C на STC.
Често използвана формула е:

Тест на напрежението при отворена
верига:

Където Vth е теоретичното напрежение на
отворена верига на стринговете и се изчислява, както следва:
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· n = е броят на модулите на тестваните стрингове

· T
 MOD = е температурата, записана на модул, представляващ тествания стринг [°C], измерена с точност подобра от 1%
· T
 STC = е температурата при стандартни условия на изпитване и равна на 25°C
· μ
 VOC = е стойността на коефициента на температурата на мощността от информационния лист на производителя на модула [% / °C]. Отрицателна стойност.

Тестът Isc се преминава, ако всички Isc,стрингове
на тестваните стрингове отговарят на
следното условие:
Тестът Isc е издържан, ако:

Където:
· I sc = е токът на късо съединение на модула, както е в техническата спецификация на производителя на модула
· G
 i = е моментното слънцегреене в равнината на масива
на тествания модулен стринг[W/m2], измерено с пиранометри с макс. 2% несигурност на измерването
· G
 STC = е слънцегреенето при стандартни условия на изпитване и е равно на 1000 W/m2.

Трябва да се отбележи, че изпитването на
тока за късо съединение не е предназначено
за откриване на недостатъчна ефективност
на системата, а се използва само за откриване
на неизправности в окабеляването на стринговете.
След като фазата на въвеждане в експлоатация на всички секции на електроцентралата
е завършена и протокола от тестването
е издаден, сертификатът за готовност за
старт (Ready for Start Up or RFSU) на електроцентралата се издава от собственика на
актива и след това могат да се стартират
тестовете за функционалност на мрежата.
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9.2.3. Тестване в мрежата
След успешното извършване на горните тестове без наличие на мрежа, фотоволтаичната електроцентрала може да се енергизира
на ниво инвертор и главно комплектно разпределително устройство (КРУ) в точката
на свързване с мрежата. Изпълнителят на EPC
трябва да докаже, че цялостната система и
оборудване функционират в съответствие с:

станцията и правилността на монтажа на
всички компоненти. Извършва се подробна
проверка на подстанцията. Тестването и
въвеждането в експлоатация на връзката на
подстанцията на фотоволтаичната електроцентрала към мрежата трябва да включва, но не само:
· Оборудване на средно напрежение
· Система за контрол и наблюдение

· С
 пецификации на производителя на оборудване, особено за инвертори, трансформатори и оборудване на средно напрежение;

· Защитна система

· С
 поразумение за присъединяване към мрежата, което трябва да бъде приложено към
договора за EPC или поне към техническите
приложения към спецификациите за изпитване и въвеждане в експлоатация;

· Измервателни уреди

· Спецификации, определени в договора за EPC;
· В
 сички съответни приложими стандарти,
главно IEC 61727 и локален мрежови код.
Инверторите и трансформаторите се пускат в експлоатация от техния производител
или упълномощен представител на производителя, като се използват посочените от
производителя процедури. Докладите за въвеждане в експлоатация се издават във формат, предоставен от производителя.
Цялото оборудване на системата SCADA
трябва да бъде пуснато в експлоатация и
тествано, като се използват процедурите, посочени от производителя. Тестовете
трябва да проверят правилната работа на
SCADA системата, измервателните уреди,
датчиците, инструментите на метеорологичните станции и всички инвертори, като
същевременно проверяват правилното регистриране на данни от тракери (ако има такива), прекъсвачи и други компоненти, наблюдавани от системата. Системата SCADA
трябва да бъде напълно достъпна от разстояние. Предоставя се протокол или доклад
за въвеждане в експлоатация на SCADA.
Преди енергизирането изпълнителят на EPC
трябва да провери завършеността на под-

· Телекомуникационна система

· С
 помагателно оборудване за захранване и
резервно оборудване (UPS, дизел, ...)
В някои страни спазването на изискванията
за безопасност на мрежата в съответствие
с местните стандарти трябва да бъде потвърдено от независим орган и сертификат,
предоставен на мрежовия оператор, за да позволи подаване на енергията в мрежата.
9.3. Удостоверение за временно приемане
Преди да се постигне временно приемане, обичайна практика е да се извърши модулна термография, като се използват въздушни инспекции като най-добра практика. На този етап
трябва да се извърши 100% модулна термография съгласно IEC 62446-3:2017. Проблемите,
установени от тази проверка, ще трябва да
бъдат разрешени, за да преминат Удостоверение за временно приемане (Provisional acceptance
certificate – PAC). Тези проверки и генерираните
доклади трябва да бъдат част от документацията за предаване.
Етапът на временното/междинно приемане
отбелязва края на строителните работи и
задълженията на изпълнителя. Това означава,
че собственикът на активите дава своето
условно приемане на строителните работи,
докато се потвърди изпълнението на фотоволтаичната електроцентрала, което да
бъде доказано в рамките на 2-годишния стандартен гаранционен период, който започва
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с Временното приемане. На този етап, електроцентралата също се предава на собственика и O&M доставчика, който може да бъде
същата компания като изпълнителя на EPC
или трета страна.
Условията за издаване на Удостоверение за
временно приемане могат да се различават в
различните договори, но ключовите елементи са, както следва:
· В
 сички тестове по пускане в експлоатация
са завършени успешно, включително механично завършване, свързване към мрежата и
енергизиране на централата.
· Е
 лементите от списъка със строителни
дефекти са идентифицирани и е подписан
план за корекции. Стойността на тези остатъчни работи не надвишава определен
размер от цената по договора (обикновено
2-5%).
· Т
 естовете за изпълнение на временното
приемане са преминати (PR, но в някои случаи и тестове за функционалност и капацитет).
· Цялото оборудване и гаранциите на подизпълнителите се прехвърлят на собственика.
· И
 зпълнителят е предоставил на собственика първоначалния или минимален запас от
резервни части, определени в договора (виж
също раздел 10.6 Създаване на стратегически склад за резервни части).
· Ц
 ялата документация по изграждането се
предоставя на собственика (виж също раздел 6.4 Екзекутив)
· И
 звършено е обучение на екипите по O&M
и са издадени съответни ръководства за
O&M.
· О
 безщетенията за вреди (LDs), свързани с
изпълнение или закъснения, са платени от
Изпълнителя.
· Н
 а собственика е доставена всяка гаранция за изпълнение или гаранция, изисквана по
време на гаранционния период на EPC.
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PAC се подписва от собственика на актива
и, ако е предвидено в договора, може също да
бъде валидиран и подписан от независим съветник.
9.3.1. Тест за коефициент на производителност (PR)
След функционалния тест, във фазата на
пускане се извършва оценка на работата на
фотоволтаичната система, както по отношение на енергията, така и по отношение
на мощността. За да се потвърди ефективността на фотоволтаичната електроцентрала във фазата на временното приемане,
PR тестът се провежда за ограничен период
от време и се сравнява с гарантирания коефициент на производителност, който е определен въз основа на симулации. Обичайната
продължителност на PR тестовете е от 7
до 15 дни, в зависимост от договорното споразумение. От гледна точка на собственика
се препоръчва да имате възможно най-дългия
период на тестване, за да проверите ефективността в пълния набор от климатични
условия и да улесните сравнението със симулирани стойности.
Обикновено периодът на тестване трябва
да отговаря на минималните изисквания по
отношение на метеорологичните условия и
наличността на инсталацията, като:
· М
 инимален праг на слънцегреене в дневни
стойности за определен брой дни (например
8 дни от 15 дневния период на тестване със
слънцегреене по-голямо от 5kWh / m² / ден),
който трябва да бъде адаптиран в зависимост от сезона на теста и специфичните
условия на местоположението на проекта.
· М
 инимален праг на слънцегреене за един
ден в продължение на няколко последователни часа (напр. слънцегреене над 500W /
m² по време на поне 3 последователни часа
в продължение на 8 дни в 15 дневния период
на изпитване), който също трябва да бъде
адаптиран към сезона и местоположението
на проекта.
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· О
 бщ брой часове за изпитване със слънцегреене над определен праг (напр. 500W /
m² за поне 20 часа за период от 15 дни)
· Р
 азполагаемостта трябва да бъде 100% по
време на периода на тестване, поне на ниво
инвертор. Разполагаемостта на мрежа
също трябва да бъде 100%. SCADA и системата за мониторинг на околната среда също
трябва да гарантират 100% наличност на
данни през целия период на изпитване.
В случай че горните условия не са изпълнени в
рамките на периода на тестване, периодът
обикновено се удължава за броя дни, за които
липсват определените условия. Условията
трябва да бъдат определени прагматично
и потенциално коригирани, за да не се забавя
допълнително временното приемане, което
води до трудни преговори и недоверие между
страните. Сезонността е важна, за да не се
определят недостижими прагове. Тестовете
за ефективност в идеалния случай се извършват през пролетта. През пролетта, производителността е най-добрата и централата
не може да страда от лоши метеорологични
условия, които биха повлияли производителността в сравнение със симулираните стойности (високи летни температури, зимни
сенки или ниско слънцегреене).
Ако периода на изпитването е прекъснат поради неизправности или събития, свързани с
повреда на инсталацията или на една от нейните части, изпитването ще бъде спряно и
повторено от самото начало.
Ако причините за прекъсването на периода не
са били свързани с Изпълнителя, тестът ще
бъде спрян и ще се възобнови в края на прекъсването.
PR изчисленията се основават на формулата на математическата дефиниция, но всеки параметър може да се различава и да има
свои собствени спецификации от договор до
договор. Важно е да се провери последователността на формулата и дефинициите на входните стойности и правилата за измерване.

Коефициентът на производителност
се определя като:

Където:
· PR = Коефициент на изпълнение за една година (%)
· Y
 f = специфичен добив за една година, изразен в (kWh/kWp)
или пикови слънчеви часове (ч)
· Y
 r = Референтен добив за една година, изразен в (kWh/kWp)
или пикови слънчеви часове (ч)

Тези дефиниции се основават на (Woyte et al.
2014) в съответствие с IEC 61724-1:2017 и са
обичайна практика.
За проекти, разположени в региони с високи
температури и температурна променливост, е необходимо да се приложи температурно коригирана PR методология, за да се
отчетат метеорологичните ефекти.

Температурно коригираният PR може
да бъде дефиниран, както следва:

Където:
· P
 RTO(i) = Температурно коригирано съотношение на производителност за периода i (%)
· Y
 f(i) = специфичен добив на централата за периода i, изразен в (kWh/kWp) или пикови слънчеви часове (ч)
· Y
 r(i) = Референтен добив за периода i, изразен в (kWh/kWp)
или пик слънчеви часове (ч)
·  = Температурен коефициент на инсталираните модули (%/°C)
· P
 0 = Пикова постоянна мощност на централата (номинална мощност) (kWp)
· T
 MOD(i) = Средна температура на модула за периода i, претеглена според специфичен добив Yf(j) (°C) – виж формулата по-долу:

· TMOD(i) = Виж по-горе
· Y
 f(j) = специфичен добив на централата за периода j, изразен в (kWh/kWp) или пикови слънчеви часове (ч)
· TMOD(j) = температура на модула за периода j (°C)
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И накрая, измереният PR се сравнява с гарантираната стойност въз основа на симулациите за оценка на добива преди строителството. Обикновено се използва буфер
от изпълнителя на EPC между симулираната
стойност и гарантираната. Важно е да се
гарантира, че референтният добив е актуализиран, за да отразява всички промени, направени по време на проекта. По-точно трябва
да се проверят изчисленията за междуредови
засенчвания. Гарантираният PR при временното приемане трябва да бъде представен
като месечна разбивка на годишната симулация, за да се осигури точно сравнение с измерения PR за периода на тестване. Като се
има предвид кратката продължителност на
теста, гарантираният PR при временното
приемане се използва само като критерий за
валидиране на „поемането“ от собственика.
Обикновено не предизвиква неустойки за загуби и пропуснати ползи, тъй като те са свързани с резултатите от годишните PR тестове. В случай, че PR е под гарантирания праг,
може да се предприемат коригиращи действия и тестването да се повтори.
След като PR критериите бъдат изпълнени
заедно с други изисквания, се издава Удостоверение за временно приемане (PAC). Проектът
достига до фазата „Прехвърляне“ („Taking
Over“), която е началото на оперативната
фаза и дейностите по експлоатация и поддръжка (O&M).
9.3.2. Други тестове
В някои договори могат да се извършват допълнителни тестове на етапа на временното приемане. Тези тестове могат да отразяват изискванията на купувача на енергията
от Договора за изкупуване на енергията (PPA)
или да тестват функционалността или просто като допълнителни мерки за осигуряване
на качеството.
За да се докаже способността на обекта да
изпълнява максималния си капацитет, може
да се предприеме Тест за надеждност. Това
означава, че обектът трябва да премине през
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определен период от време (напр. 7 последователни дни, 100 последователни часа) без значителна повреда или неизправност на системата. Освен това обектът трябва да докаже,
че може да работи за определен период от
време без повреда или изключване на инвертора, с пълна наличност на променливотоково и
постояннотоково оборудване и по-малко от
определен праг (обикновено 2%) от повреда на
стринг или тракер (ако има такъв). Ако възникне системна повреда или неизправност,
изпълнителят трябва да предприеме коригиращи действия и тестът за надеждност да
се рестартира на следващия ден.
Може да се наложи и Тест за капацитет, за да
се докаже, че инсталираната мощност достига нивото енергия, обещано на купувача.
Това обикновено се основава на изчислената
DC мощност на централата, базиран на пиковите мощности на инсталираните PV модули, както е посочено в информационните листове на производителя. Като алтернатива,
мощността се изчислява от сумата на пиковите мощности на флаш теста на PV модулите, предоставени от производителя при
доставка. Тези стойности трябва да бъдат
подписани от независима трета страна.
9.3.3. Начало на търговската експлоатация на
централата
След като всички тестове за ефективност,
описани в горните раздели, са изпълнени задоволително, собственикът на актива издава сертификат за временно приемане (PAC) и
започва търговското производство (дата на
търговска експлоатация).
За да се осигури плавно и ефективно предаване на експлоатационните дейности, собственикът на активите трябва да бъде включен
предварително и да участва във фазата на
въвеждане в експлоатация и тестове за ефективност. Също така е най-добра практика, да
се включи оперативната функция на собственика на актива по време на фазата на разработване и инженеринг, така че O&M перспективата също да бъде взета под внимание.
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Изчерпателните и подробни документи (приложение E), ръководства и процедури (приложение В „Комплект документация, придружаващ
слънчевата електрофотоволтаична централа“ от Ръководството за най-добри практики
на O&M) трябва да бъдат част от обучителните дейности. За повече информация относно предаването към специализиран доставчик
на O&M, виж Глава 10. Предаване на O&M.
9.4. Удостоверение за междинно и окончателно приемане
Има стандартна продължителност от 24 месеца (в зависимост от договора за EPC) между
началото на фазата на прехвърляне и периода
на уведомяване за дефекти. Изпълнителят на
EPC е отговорен за отстраняване на всички
дефекти, които могат да бъдат установени
през този период. През този период все още е
налице гаранция за изпълнение, базирана на гарантиран PR, и може да се преглежда ежегодно. Годишните PR тестове са от решаващо
значение за проверка на ефективността на
фотоволтаичната централа, тъй като те не
включват сезонни влияния като краткосрочните тестове при временното приемане. За
проекти с по-малък мащаб този период за уведомяване за дефекти може да бъде намален до
12 месеца. Винаги се препоръчва да се извършват PR проверки за поне една пълна година.
Методологията за изчисляване трябва да
бъде точно същата като при предварителния
тест за приемане. Гарантираният коефициент на производителност трябва да се коригира, за да се отчете влошаването на модула
за първата и втората година на експлоатация. Ако измереният PR е над очаквания праг
на гарантирана стойност, тогава се издават
сертификати за междинно и окончателно приемане. След това собственикът може да издаде сертификат за изпълнение и да освободи гаранцията за изпълнение на изпълнителя на EPC.
Този сертификат за изпълнение представлява
пълното приемане на фотоволтаичната електроцентрала от собственика и освобождаването от задълженията на изпълнителя.

Гарантираният коефициент на производителност (и следователно гарантираната
енергия) отчита всяко събитие, което води
до пропусната възможност за производство
поради периоди на престой на инсталацията.
Собственикът и изпълнителят на EPC могат
да се съгласят и да предвидят това в договора за EPC, без да вземат предвид някои специални събития. Като цяло е разумно да не се
вземат предвид някои умишлени негативни
събития, които не зависят от изпълнителя
на EPC (напр. Вандализъм, спиране на инсталацията, наложени от оператора на преносната система) и форсмажорни събития.
Договорът за EPC трябва да включва разпоредби за това как да се разглеждат случаи на
действително изпълнение, по-ниско от гарантираното изпълнение. Тези разпоредби като
цяло са включени в клаузите за неустойки.
Когато действително изпълнените дейности са с по-ниско качество от гарантираните,
изпълнителят на EPC трябва да:
· д
 а направи всички необходими интервенции, за да гарантира, че се постигат гарантирани параметри на процеса, и
· да осигури обезщетение за изгубеното производство (разликата между действително произведената енергия и теоретично
прогнозираната в периода от Удостоверението за временно приемане до теста за
окончателно приемане), така и за изгубеното производство, което се очаква до края
на оставащия полезен живот на централата.
Ако измереното съотношение на ефективност (PR) е под гарантираните нива, доставчикът на EPC услуги е длъжен да заплати
на Собственика обезщетения за вреди (LDs)
до определена сума (виж 12.5 Ограничение на
отговорността и обезщетение за вреди) за
компенсация на загубите на приходи. По време
на фазата на междинно приемане, LD се основават на годишния производствен недостиг
и продажната цена на електроенергията на
фотоволтаичната централа. По време на
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фазата на окончателното приемане, LD също
се калибрират, за да отразяват загубата на
приходи, които се очакват за целия живот на
проекта или продължителността на Споразумението за закупуване на електроенергия.
Това обикновено се изчислява като нетна настояща стойност на недостига на бъдещи
приходи, свързан с недостига на PR. По-долу
е дадена примерна формула за допълнителни
LD при окончателно приемане:

Формула за допълнителни LD
при окончателно приемане

Където:
· Rf = Нетната настояща стойност на бъдещите приходи, генерирани от очакваната електроенергия, която
ще бъде произведена от централата по време на 18-годишния период след успешното завършване на Финалните тестове за приемане.
· j = годишният индекс, започващ от 1 и нарастващ с един
пункт до 18 (при 20 години живот)
· HPOA = очакваното годишно слънцегреене на равнината
на модулите, както е оценено в оценката на енергийния
добив преди строителството (P50) и е потвърдено от
независима трета страна
· PSTC = пиковата номинална мощност на инсталираните
модули при стандартни условия на измерване според
информационния лист в kWp.
· PRj = ефективният PR през периода между успешното
приключване на тестовете за междинно приемане и
тестовете за окончателно приемане и коригиран за
всяка j-та година след окончателното приемане, за да
отрази деградация на модула.
· PRjguaranteed = гарантираният PR за всяка j-та година след
окончателното приемане, коригиран, за да отчете деградацията на модула.
· GSTC = глобалната слънчева радиация при STC (1 kW / m2)
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Други изисквания на етапа на окончателното приемане трябва да включват проверка
на цялото съоръжение, включително строителните работи, електрическата инфраструктура, всяко инсталирано оборудване и
устройство и спомагателните системи, за
да се провери дали изпълнителят завършва
работата по електроцентралата по оптимален начин. В идеалния случай, това трябва
да се направи в присъствието на собственика и независима трета страна (технически съветник). Всички съществуващи дефекти трябва да бъдат решени като условие
за придобиване на окончателен акт за приемане. Резервните части също могат да се
попълват в съответствие с изискванията
на договора за O&M, за да се осигури плавен
преход между двамата изпълнители. На този
етап могат да се извършат и допълнителни тестове като многократна 100% модулна термография като най-добра практика
за собствениците на активи. Това е, за да се
гарантира, че проблемите, идентифицирани в PAC, са решени и могат да оценят всяка
промяна в състоянието на модула през междинния период. Това ще даде възможност за
идентифициране на всички дегенеративни
проблеми на ранен етап. Тези дейности могат да бъдат включени в обхвата на изпълнителя на EPC или под отговорността на
собственика за негова сметка.
След теста за окончателно приемане
собственикът издава сертификат за окончателно приемане (FAC) и поема пълната отговорност на електроцентралата.
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Тази глава описва процедурите за правилно
прехвърляне на дейностите по експлоатация и поддръжка (O&M) на фотоволтаична
електроцентрала от доставчика на EPC към
доставчика на O&M услуги.

евентуална незадоволителна ефективност
и се избягват скрити разходи. Предаването
(или прехвърлянето на дейности) включва
няколко стъпки, разпределени главно на три
макрокатегории дейности:

След сертификат за окончателно приемане
(FAC), когато собственикът на активите поема пълната договорна отговорност за експлоатацията на централата, практиката в
индустрията е да се предадат дългосрочните дейности по управление на електроцентралата на трети страни – специализирани
доставчици на услуги за управление и обслужване, чийто основен бизнес е управлението
на слънчеви електроцентрали. Тези специализирани доставчици са организирани, за да
осигурят най-добрите дейности по експлоатация и поддръжка. Техните технически отдели са проектирани да осигуряват дистанционно наблюдение на повреди на високо ниво,
навременни дейности по поддръжка на място,
услуги по управление на проекти и управление
на стратегически резервни части и др. (За повече информация и най-добри практики, виж
Ръководство за най-добри O&M практики на
SolarPower Europe.)

 сигуряване на документация като черте1. О
жи, спецификации, проекти, диаграми, политики, стандарти, процедури, списъци с
части и др. в подходящи файлови формати,
необходими за функционалната, безопасна
и ефективна работа на системата (виж
Също приложение C „Комплект документация, придружаващ слънчевата фотоволтаична централа на Ръководство за найдобри O&M практики).

Процесът на предаване на управлението и
обслужването на електроцентралата от
доставчика на EPC към специализирания O&M
доставчик е много важен и трябва да се управлява правилно от собственика. Така се избягва загуба на информация, предотвратява се

2. Осигуряване на достъп до площадката на
централата, за да се запознае изпълнителя
на O&M със съоръженията и по-специално с
цялото инсталирано оборудване и компоненти. Изпълнителя на O&M трябва да разполага с достатъчно време на място, за да
проучи съоръженията и да извърши всички
необходими измервания, за да се избегнат
след това скрити проблеми;
3. С
 тартиране на дейностите по техническо обслужване, включително създаването
на подходяща организация, обслужване на
контролната зала, ръководители на проекти, техници на обекти, подизпълнители и др. и цялата свързана логистика като
складове, предоставяне на резервни части,
връзки с трети страни като доставчик на
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услуги за сигурност, мрежов оператор, както е описано в Ръководство за най-добри
O&M практики.
Когато договорът за O&M включва гаранции,
като например разполагаемост или PR, от съществено значение е да има достатъчно исторически данни за производителността на
централата и да се разбере правилно състоянието на компонента при поемането, за да се
избегне рискът от плащане за обезщетения
за вреди. Наличието на централизирано, базирано на облачно пространство събиране на
данни, както и системите за анализ са нова
най-добра практика, която позволява данните (както исторически, така и в реално време) да бъдат последователно събирани, споделени и използвани от всички заинтересовани
страни.
В следващите раздели са описани най-добрите практики на стъпките на предаването.
10.1 Прехвърляне на документацията
Надлежният и пълен набор от документация е от решаващо значение за осигуряване
на правилното управление на жизнения цикъл
на фотоволтаична електроцентрала. O&M
компанията ще го използва за експлоатация и
поддръжка, докато собственикът на актива
може да се нуждае от него за административни или търговски цели. Следователно, на този
етап, най-добрата практика е, да се включи и
собственикът на актива или негов представител, за да получи копие на цялата документация за бъдещи нужди.
1. Списък с всички необходими документи може да бъде намерен в приложение F и приложение C „Документация, придружаваща
слънчевата фотоволтаична елктроцентрала“ на Ръководство за най-добри O&M
практики; Важно е, обаче да се наблегне на
файловия формат. Всички технически чертежи трябва да бъдат получени едновременно като PDF с печат и подпис и като
редактируем формат (.dwg). Наличието на
редактируем формат на чертежа има две
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основни предимства: (1) улеснява O&M оператора да актуализира екзекутива след
основна намеса или преустройство, (2)
ограничава допълнителните разходи на
собственика на актива за преработване на
документацията. За съжаление много често голяма част от информацията за инженеринга се предоставя във формати като
PDF, JPEG, TIF вместо Autocad. Въпреки че
тези формати са полезни за обикновените
потребители, те имат ограничена стойност за съвременните системи за управление и обслужване, тъй като изискват преобразувания или ръчно въвеждане на данни
за конвертиране на неструктурирани документи. Това често води до проблеми с
целостта на данните, което може да доведе до операционни грешки.
2. В
 допълнение към описания по-горе пакет
с документация е важно, да имаме пълната
информация за експлоатацията през гаранционния период. Необходимо е, да бъде предаден и следният списък с информация:
· Д
 оклади за поддръжка, направени от EPC
изпълнителя;
· П
 очасови производствени данни за всеки
инвертор и измервателно устройство;
· П
 очасови стойности на слънцегреене, измерени на място;
· О
 писание на всяко настъпило форсмажорно събитие, като кражби, повреди в мрежата или прекъсвания, оборудване, заменено по гаранция;
· Р
 езултат от всеки проведен измервателен тест.

10.2 Прехвърляне на съществуващи договори
Има документи, които се нуждаят от специален вид предаване: договори. Тези договори
може да са били сключени с подизпълнители
като местни полеви електротехници, компании, които се грижат за растителността, специализирани компании за поддръжка,
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доставчици на интернет услуги и др. Други
примери включват договори за услуги с производители на инвертори или системи за сигурност.
Прехвърлянето на договори е от решаващо значение, тъй като води до прехвърляне
на задължения и отговорности. Освен това,
новият изпълнител не е в позиция да избира
отстрещната страна по договора и не може
лесно да предоговаря условия. Следователно
прехвърлянето на договори се нуждае от известно време; често три месеца са разумна
продължителност. В някои случаи трябва да
се прекрати договор и да се намери нов доставчик на услуги.
Най-добра практика е, от самото начало договорите да включват клауза за този вид
прехвърляне, за да се избегне влошаване на условията на договора поради промяната. Общата проверка с новите договарящи страни
трябва да позволи по-добро разбиране на настоящата ситуация и да даде възможност за
определяне на приоритети за следващия период от време.

10.3 Достъп до системи за наблюдение и комуникация
Необходимо е, да се планира достатъчно време за прехвърляне на системата за наблюдение и комуникационните системи. Често
срещани проблеми включват пароли, които
не се дават на новия изпълнител на O&M и патентован код в програмируемите логически
контролери (PLC). Друг проблем може да бъде
използването на комуникационната инфраструктура на EPC компанията за определени
функционалности, например използването на
виртуалната частна мрежа (VPN) на EPC изпълнителя, за да се осигури сигурен достъп до
мрежови устройства.
Най-проблемният момент е съществуването
на собствени PLC кодове. Дори ако изпълнителят на EPC се съгласи да предостави достъп
до този код (което обикновено не е така), ще
бъде трудно за новия изпълнител на O&M да

разбере този код и в крайна сметка да го доразвие. Това изисква много добра документация на съществуващия код и изпълнителят
на EPC ще трябва да се съгласи да предостави документацията на новия изпълнител на
O&M. Ако случаят не е такъв, единственото
решение е да се заменят съществуващите
PLC с тези на новия изпълнител на O&M.
Като алтернатива, може от самото начало
да се използва външен доставчик на услуги за
наблюдение. В този случай прехвърлянето на
системата за мониторинг може да бъде обработено като прехвърляне на договор за услуга. Или, ако договорът включва предоставяне
на потребителски идентификатор и парола на изпълнителя на O&M. От друга страна,
тази алтернатива има присъщи недостатъци като различна структура на разходите, в
крайна сметка по-малко гъвкавост и т.н.
Най-добра практика е, използването на отворени решения с отворени интерфейси, свободно достъпна документация и специализирани компании за поддръжка. Това обаче все
още предстои да бъде разработено в голям
мащаб.
Поради сложността на предаването или миграцията на системата за наблюдение и комуникационните системи, трябва да се планира
достатъчно дълъг преходен период, например
6 месеца. През този период EPC изпълнителят
трябва да бъде задължен да си сътрудничи с
новия изпълнител на O&M услуги. Условията за
това сътрудничество трябва да бъдат описани в договора за EPC.

10.4 Организиране на проверка
Техническите инспекции на място са съществена стъпка от процеса на предаване, тъй
като позволяват на изпълнителя на O&M да
документира и оцени текущото състояние на фотоволтаичната електроцентрала.
Като процедура, техническите инспекции
надхвърлят по обхват екзекутивните проверки за съответствие, които се основават
на набора от документи, придружаващи фо-
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товолтаичната електроцентрала (виж пълния списък на документите в приложение F).
Инспекции имат за цел да запознаят бъдещия
изпълнител на O&M също и с географските характеристики на обекта, логистиката, околността и т.н.
От техническа гледна точка инспекциите за
предаване (в съответствие с критериите за
инспекция, определени в IEC 62446-1:2016), въпреки голямото си сходство с инспекциите,
извършени по време на въвеждане в експлоатация, имат малко по-различен подход, в сравнение с дългосрочната перспектива на O&M,
който се фокусира основно върху изброените
по-долу аспекти.
За да се осигури точна и пълна проверка на
място, изпълнителят на EPC и собственикът на централата трябва да предоставят
на бъдещия изпълнител на O&M достатъчно
време, за да извършат всички подробни проверки, които се изискват. Това означава, че
инспекцията за предаване може да продължи
няколко дни, в зависимост от размера и характеристиките на централата. Като най-добра практика изпълнителите на O&M и EPC
трябва да планират инспекцията предварително, като се договорят за писмен график
за дейностите, които ще се извършват на
място, с посочване на ролите, които ще имат
служителите на всяка от страните по време
на посещението.
Проверката трябва да обхваща поне следните аспекти:
· Проверка за здраве и безопасност на труда
Проверките трябва да са насочени към
осигуряване на безопасността на полевия
персонал, като същевременно се поддържа
непрекъсната работа на централата. Това
трябва да се счита за минимално изискване
и трябва да се извършва в съответствие с
разпоредбите на юрисдикцията, в която се
намира централата.
· С
 ъответствие на строежа на централата
с екзекутив документация
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Като минимално изискване инспекционният
екип на изпълнителя на O&M проверява целия обект. Екипът по-специално трябва да
прегледа всички основни инсталирани компоненти и материали, за да провери дали съответстват на екзекутивните проектни
документи. В случай на несъответствие,
изпълнителят на EPC трябва да актуализира екзекутивната документация. Ако при
мониторинга на изграждането е използвано
заснемане с дрон (като най-добра практика), тази документация също е полезно да
бъде прегледана.
· И
 дентифициране на потенциални проблеми с договорни гаранции
Една от основните цели на инспекцията на
изпълнителя на O&M е да гарантира, че гаранциите за производство на електроцентралата, включени в договора за услуги, могат да бъдат надлежно постигнати. Както
е посочено в Глава 10 Ключови показатели за
ефективност и Глава 11 от Ръководство за
най-добри O&M практики относно Договорната рамка, това може да включва Разполагаемост и Време за реакция, а в някои случаи
и PR гаранции.
Ръководството за най-добри O&M практики на SolarPower Europe очертава недостатъците на гаранцията за PR в договор за
O&M услуги и предлага алтернативи като
гаранции за Разполагаемост и Време за реакция. В крайна сметка обаче, решението
за това какви гаранции да бъдат включени
в договора, е предмет на преговори между
собственика на актива и изпълнителя на
O&M услуги преди предаването на обекта.
Ако гаранцията за постигнат PR е включена, като най-добра практика, изпълнителят
на O&M трябва да бъде поканен да участва
в процедурите по приемане на обекта и да
присъства на тестовете за окончателно
приемане, за да има точните доказателства за действителния PR на централата.
Като алтернатива, ако изпълнителят на
O&M все още не е бил назначен или не е бил
поканен да присъства на окончателните
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тестове за приемане, PR трябва да бъде
преизчислен по време на предаването възможно най-точно. Правилното изчисляване
на PR е особено важно, тъй като изпълнителят на O&M ще поеме рисковете от проект, направен от трета компания2.
· У
 слуги, възложени на подизпълнители: обичайна практика е големите изпълнители на
O&M да използват местни специализирани
компании за извършване на дейности като
контрол на растителността, почистване
на модули, поддръжка на подстанции и сигурност и наблюдение. Както споменахме
по-горе, такива компании могат да бъдат
същите като тези, които вече са наети
за тези дейности от изпълнителя на EPC.
Най-добрата практика е, да ги включите по
време на инспекциите за предаване, за да
дадат своите съвети към основния изпълнител на O&M.
· С
 ъбиране на устна информация от настоящия оператор
Макар и да не е официална дейност, посещението на площадката трябва да се използва за потвърждаване на информацията, включена в отчетите за техническо
обслужване, които се предоставят, както
е описано в раздел 10.1 Прехвърляне на документацията. Това трябва да стане чрез
задаване на въпроси на приемащия персонал на EPC за подробности за извънредни
събития и големи интервенции за ремонт
/ замяна, настъпили в миналото, аспекти,
свързани със сигурността (например кражба), форсмажорни събития (напр. проблеми
с наводнения и отводняване) и свързани с
компоненти проблеми (напр. серийни дефекти на модулите). Най-добрата практика
предполага пълна прозрачност между EPC
изпълнителя и новия изпълнител на O&M.
· П
 осещение и достъп до склада, използван
от EPC
За да се създаде стратегия за управление
на резервни части, както е описано в раздел 10.6 Създаване на стратегически склад

за резервни части, като част от инспекцията трябва да се включи и посещение на
склада, използван от изпълнителя на EPC, и
да се направи опис на материали и компоненти, които ще бъдат предоставени на
изпълнителя на O&M за неговата дейност.
· Допълнителни инспекции
Предаването от изпълнителя на EPC на
фотоволтаична електроцентрала обикновено не изисква изключително подробна
проверка на компонентите, стига те да са
нови и все още с гаранция от производителя. Тъй като обаче фотоволтаичните модули са основните производствени единици
на фотоволтаичната електроцентрала
и биха могли да имат скрити проблеми, които не се появяват през първите няколко години, като минимално изискване, се препоръчва визуални проверки на всички модули
(процедурите за проверка в IEC 61215-1: 2016
може да бъде полезна справка). Като най-добра практика, могат да се приложат допълнителни техники за въздушна инспекция,
като инфрачервена термография (в съответствие с IEC TS 62446-3: 2017). За O&M изпълнителя, наличието на изчерпателен доклад за въздушна визуална и термографска
инспекция служи като ценна базова линия,
спрямо която може да се сравни бъдещата
производителност на фотоволтаичната
инсталация. Допълнителни техники за проверка3 могат да се извършват върху представителна извадка от модули.

__________________________________________________________________________
2К
 акто е препоръчано в Ръководството за най-добри O&M практики, подраздел 10.3.4, формулата за PR трябва да бъде коригирана с температурата, за да се неутрализират краткотрайните колебания, причинени от температурни вариации извън
STC (25°C). Като най-добра практика, температурата трябва
да се записва с гранулираност до 15-минутен интервал, а среднo-аритметичната температура трябва да се изчисли като се
претеглят стойностите на средните температури според
специфичния добив за периода.
3П
 реглед на приложимите международни стандарти виж в Приложение А
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· В
 ъзможности за преоборудване и модернизиране / повишаване на мощността

10.5 Предварителен доклад за предаването и
списък на строителните дефекти

Тъй като това Ръководство разглежда предаването на дейностите по безопасност
и експлоатация след FAC, малко е вероятно
централата да се нуждае от преоборудване или обновяване. Препоръчва се обаче, да
се направи оценка на обекта с перспектива
за това как да се удължи живота му и да се
увеличи производителността му чрез средносрочни и дългосрочни планове за модернизиране и обновяване.

Както е описано в предишния раздел, инспекцията за предаване на място създава подробен доклад, който включва така наречения
списък на строителните дефекти (punch list).
Този документ е технически доклад, който
описва всички съществуващи проблеми и несъответствия, които са били открити, и
определя прост критерий за изправност на
всеки компонент. Такъв доклад е от голямо
значение за процеса на предаване, тъй като
може дори да предизвика важни разговори с
мениджъра на активите или собственика на
актива за приспособяване или изменение на
договора за техническо обслужване (напр. договаряне на цената). Стандартният доклад
за предаване трябва да съдържа следната информация:
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Каре 1
Шаблон на стандартен доклад за предаване

ДОКЛАД ЗА ПРЕДАВАНЕ
A. И
 нформация за обекта (включително описание на достъпа до централата, околността, растителността вътре и извън оградата и др.)
B. К
 онтролен лист за проверка на документи (съгласно Приложение F от Ръководството за най-добри EPC
практики и Приложение С от Ръководството за най-добри O&M практики)
C. П
 одробности за компонентите на централата:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Модули
Инвертор(и)
Съединителни кутии
Трансформатор(и)
Тракери
Верификация на плана централата
Ориентация и наклон на модула
Основи
Монтажни конструкции
Инверторна станция
Трансформаторна станция
Видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и ограничителна ограда
Електромер
SCADA и наблюдение

За всеки от горните компоненти трябва да се попълни следната таблица
ДА

НЕ
Система, съответстваща на посоченото в екзекутивната документация
Системата е инсталирана правилно
Състоянието на системата е задоволително

Бележки за визуална проверка (за всяка от горните категории) .................................................................................................
D. Информация и препоръки за дейностите по контрол на растителността и почистване на модули
E. П
 редварителен списък на строителните дефекти
За всеки компонент или секция на централата, изискващи интервенция, следва да се включи следната
информация в списъка на строителните дефекти:
i.

Описание на необходимата дейност

ii.

Предварителна количествена сметка

iii.

Бюджетни разходи

iv.

Бележки

Всякаква допълнителна информация и препоръки за екипи, участващи в бъдещи дейности, могат да бъдат
добавени като допълнителна бележка към този доклад.
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10.6 Създаване на стратегически склад за резервни части
Управлението на резервни части е ключова
дейност за осигуряване на високо ниво на разполагаемост и минимизиране на престоя и
обикновено е включено в обхвата на работа
за O&M изпълнителя. Отправната точка на
този процес е създаването на стратегически склад за резервни части. Подробно описание на този процес може да се намери в Глава
8 от Ръководството за най-добри O&M практики за управление на резервни части. Следва кратко резюме.
Снабдяването с резервни части се осъществява от EPC изпълнителя заедно с всички останали компоненти за изграждането на електроцентралата, тъй като това осигурява
максимална ефективност на процеса. Обичайно, този първоначален запас от резервни
части трябва да е достатъчен за първите

две години от Датата на търговска експлоатация (COD). Обемът на запаса от резервни
части трябва да е в съответствие с изискванията на Собственика на актива и изпълнителят на O&M услуги, тъй като последният
може да препоръча допълнителни резервни
части, които те считат за необходими за изпълнение на договорните задължения (напр.
гаранции за разполагаемост). По правило, не е
икономически целесъобразно да се складират
резервни части за всяка възможна повреда в
централата. Така, Изпълнителят на O&M, заедно със Собственика на актива, трябва да
определи нивото на складиране на конкретни
резервни части, които имат икономически
смисъл (анализ на разходите и ползите). За минимален списък с резервни части виж таблицата по-долу. Този списък не е изчерпателен
и системните изисквания и технологичните
разработки могат да доведат до актуализирането му след обсъждане с производителите, наред с други.

ТАБЛИЦА 3 МИНИМАЛЕН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ (НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН)
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No.

Резервна част

1

Предпазители за цялото оборудване (напр. инвертори, събирателни кутии и т.н.) и комплекти предпазители

2

Модули

3

Резервни части на инвертора (напр. захранващи устройства, прекъсвачи, контактор, превключватели, контролери и др.)

4

Системи за непрекъсваемо токозахранване (UPS)

5

Кабелни глави (средно напрежение)

6

Резервни части за контролери

7

SCADA и резервни части за комуникация на данни

8

Резервни части за трансформатори и разпределителни устройства

9

Сензори за метеорологична станция

10

Мотори и трансмисия за тракери

11

Харнеси и кабели

12

Винтове/болтове и други консумативи и инструменти

13

Специфични конектори за модули (мъжки и женски трябва да бъдат от един и същ производител)

14

Компоненти на монтажните конструкции

15

Оборудване за охрана (напр. камери)
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Друг аспект, който трябва да се има предвид, е местоположението и състоянието
на склада: остатъчни материали от строителството, като конструктивни елементи
и електрически кутии, може да не са необходими често и да се съхраняват в отдалечен
склад. Повечето полезни компоненти обаче
трябва да се съхраняват на място или да са
лесно достъпни в случай на нужда.
Важно е, по време на този предварителен
етап да се идентифицира оборудването, изискващо определени условия за съхранение, напр.
контролирана температура и влажност, така
че O&M изпълнителят да организира склада съобразявайки се с тези изисквания.
Най-добрата практика след като бъде приет
предварителният списък е, да се позволи на
изпълнителя на O&M да експлоатира централата за период от 3 месеца, преди да определи окончателен списък с резервни части. През
този период изпълнителят на O&M оценява
степента на деградацията на оборудването
и периодичните прекъсвания.

10.7 Обучение на собственик на активи и O&M
изпълнител (след FAC)
Както вече беше подчертано в раздел 8.2.8
Обучение на собственик на активи и доставчик на услуги по експлоатация и поддръжка
(O&M), EPC изпълнителят трябва да организира запознаване на терен и специфична програма за обучение за собственика на активите
и Q&M изпълнителя като част от процеса на
предаване. Това е още по-приложимо за случая,
описан в тази глава, който се отнася до предаването на тази услуга на трета страна
O&M изпълнител. В този случай, като най-добра практика, този процес трябва да бъде
структуриран в два паралелни потока:
· ЗБУТ обучение: Персоналът на Q&M изпълнителя, както и ЗБУТ координаторът от

страна Собственика на актива, трябва
да присъстват при посещението на терен, когато EPC изпълнителят обяснява и
показва всички ЗБУТ процедури. Така, персоналът на O&M изпълнителя и координаторът по ЗБУТ могат да идентифицират
допълнителни опасности и да приложат
нови процедури, ако е необходимо. Обичайно, някои O&M изпълнители или Собственици на активи имат по-строги стандарти
за ЗБУТ и опазване на околната среда от
регионалните разпоредби. Ето защо, проверката преди предаването е от полза за
всички страни.
· O
 &M ръководство и процедури: O&M персоналът трябва да бъде обучен в специфичните изисквания на обекта. Поради това се
препоръчва провеждането на обучителни
сесии, в които EPC изпълнителят обяснява
съдържанието на ръководствата за основните системи и оборудване на служителите на O&M изпълнителя.

10.8 Потвърждение на списъка със строителни дефекти и KPIs след 3 до 6 месеца от старта на O&M услуги
Преходният период (т.е. началният период на
договора за O&M, през който O&M изпълнителят се запознава с обекта) приключва след 3
месеца като минимално изискване. Препоръчва се обаче, като най-добра практика, този
период да бъде 6 месеца. В края на преходния
период от изпълнителя на O&M се изготвя
окончателен Доклад за предаването, за да се
представи крайната версия на списъка със
строителни дефекти и да се сравнят текущите показатели за ефективност (KPI) на
централата с историческите. При необходимост могат да се добавят други елементи
или друга информация, получена от наблюдението и събитията, настъпили през преходния период.
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Ключови показатели
за ефективност
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Има различни видове ключови показатели за
ефективност (за краткост ще ги означаваме
с английското им съкращение – KPI), свързани с
EPC, в зависимост от фазата на проекта и заинтересованите страни. KPI, свързани с EPC,
могат да бъдат групирани в три категории:
1. П
 редварителните (ex-ante) KPI позволяват
на (бъдещия) Собственик на актив (или разработчик на проект) да реши дали да инвестира в проект, който все още не е изграден,
и да се довери на определен EPC изпълнител.
Те също така помагат на заемодателя да
оцени проектите, които ще бъдат финансирани. Тези аспекти са важни по време на
прехода от фазата на разработка към фазата на строителство и са разгледани в раз-

дел 5.1 Подбор на EPC проекти и раздел 5.2
Избор на изпълнител на EPC.
2. K
 PI за представяне на проекта помагат на
всички заинтересовани страни да проследят напредъка на проекта, но също така
и на компаниите за EPC да оптимизират
своите процеси.
3. П
 оследващите (ex-post) KPI дават окончателна оценка за изграден проект. За EPC
компаниите тези KPI също могат да бъдат полезни, когато представят своите
референции на потенциални нови клиенти.
Броят на критериите, които трябва да
бъдат разгледани, зависи от стойността
на проекта: големите проекти трябва да
бъдат разгледани по-подробно.

Фигура 5 КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА ПРОЕКТА, СВЪРЗАНИ С EPC

EX-ANTE

Предварителен
подбор на основни
компоненти

Проектиране на
системата

• Стандартизиран
• Квалификация
дизайн/решение
на продавачи
• Общ и специфичен
• Квалификация
за обекта дизайн
на продукти
• Разграничение между: • Стандартен анализ
на слънчевия ресурс
• покривни, наземни
и оценка на добива
или плаващи
на енергия
• климат
• специфична за обек- • Сертифициране и
та околна среда
рейтинг по IECRE
• Сертифициране и
рейтинг по IECRE
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Снабдяване

Изграждане

• Т
 ехнически
спецификации/
стандарти

• П
 ринципи на
проектирането

• Q
 A/QC преди и след
доставка
• Р
 ейтинг на
продавача/тиер или
кредит, др.
• Р
 еференции за
дейност/услуга
• С
 ертифициране и
рейтинг по IECRE

 одробни ЕPS
• П
спецификации
(обхват, изисквания,
др.)
• П
 ълно съответствие за приложимото законодателство
 ериодични
• П
инспекции
• С
 ертифициране и
рейтинг по IECRE

EX-POST

Изпитване
и въвеждане
в експлоатация
• Р
 азделени роли
на ръководител
проекти и
ръководител
пускане в
екслоатация
• Д
 обре дефинирани
и опростени
процедури
• С
 ертифициране и
рейтинг по IECRE
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11.1 KPI за представяне на проекта
По време на строителната фаза изпълнението на проекта трябва да се следи отблизо.
Налични са стандарти за управление на проекти за това, като ISO 21500 или публикации
на асоциации като Германската асоциация за
управление на проекти (GPM) или Института за управление на проекти (PMI). По принцип управлението на проекти проследява
срокове, бюджет и качество, за да се постигнат планираните резултати. Непланираните събития, новите изисквания и рисковете
трябва да бъдат обработвани по професионален начин (управление на промените в смисъл на управление на проекти, управление на
риска).

Отклонение във времето:

Където:
· ΔT(i) = Отклонение във времето, изразено като процент
(%),
· #Ma(i) = Брой изпълнени междинни цели в момента i,
· #Mp(i) = Брой междинни цели, които е трябвало да бъдат
изпълнени в момента от времето i според плана.

От договорна перспектива, обезщетенията
за вреди могат да бъдат свързани с отклонение във времето – виж раздел 12.5 Ограничение
на отговорността и обезщетение за вреди.

Съществуват множество KPI за оценка на
представянето на проекта. Тук се фокусираме върху онези, които проследяват трите
основни елемента на „триъгълника за управление на проекти“: (1) време, (2) бюджет, (3)
качество. За да се постигне удовлетвореност на клиентите, планираните цели, свързани с тези елементи, трябва да се спазват.
Разделите по-долу обсъждат по-подробно KPI,
свързани с тези аспекти.

Тъй като значението на различните етапи
може да се различава, може да се въведе друг
KPI: брой на пропуснатите критични междинни цели (critical milestones missed – CMM). Критична междинна цел е цел, която не трябва да
се пропуска поради значението й за проекта.
Примерите включват датата на получаване
на разрешителни за строеж или на присъединяване към мрежата. При нормално протичащ
проект CMM трябва да бъде 0. Допълнителните KPI могат да включват отклонение от
планираните часове работа.

11.1.1 Отклонение във времето

11.1.2 Отклонение в бюджета

Про управлението на проекти обикновено
се определят няколко важни междинни цели
(milestones), които маркират конкретни точки по времевата линия на проекта. Тези точки могат да означават важни събития като
начална и крайна дата на проекта или кога е
необходимо външно оценяване, допълнителна
информация и проверки на бюджета. Следователно, един важен KPI по отношение на времето е отклонението във времето, изразено
като процент на пропуснатите междинни
цели:

В определени моменти от проекта, обикновено при постигане на междинни цели и след (или
дори преди) закупуване на важни компоненти
(като модули) или услуги, текущите натрупани разходи Cca (i) трябва да се сравняват с
разходите съгласно бизнес плана Cpa (i). Полученото отклонение на KPI в бюджета може да
се определи като:

Стойността на този KPI се увеличава, ако
междинните цели са детайлно определени
и добре разпределени през цялата фаза на
строителство.

Отклонение в бюджета:

Където:
· ΔB(i) = Отклонение в бюджета, изразено в проценти (%),
· Cca(i) = текущи натрупани разходи към момента на i,
· Cpa(i) = планирани натрупани разходи съгласно бизнес
плана към момента i.
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В този случай стойността на KPI отново
зависи от избора на точките за измерване i,
тяхната детайлност и разпределение за периода на проекта.
11.1.3 Отклонение в качеството
Показателите за измерване ефективността на качеството измерват качеството
на строителството, както и това на самия
строителен процес и следователно са доста технически. Общ KPI за проследяване на
качеството е отклонението в качеството,
което може да се определи като:

Тъй като значението на различните аспекти
на качеството може да се различава, най-добрата практика е да се определи коефициент
на тежест за всяка проверка за съответствие.
Могат да бъдат разгледани други аспекти на
качеството на проекта, като например:
· брой на исканията за промяна (показва качеството на разработването и подготовката на проекта),
· KPI, описващи качеството на комуникацията между заинтересованите страни (проучвания),

Отклонение в качеството:

Където:
· ΔQ(i) = Отклонение в качеството, изразено като процент
(%),
· #NC(i) = брой открити несъответствия към момента i,
· #QC(i) = общ брой проверки на качеството към момента
на времето i.

Стойността на този KPI зависи, разбира се,
от дефиницията на проверките за качество, техния брой и разпределение през периода
на проекта. Несъответствията могат да
включват:
· отклонения от плановете за изпълнение,
· строителни дефекти,
· отклонения от нормите, стандартите,
мрежовия код и най-добрите практики в индустрията (документите, които трябва
да бъдат разгледани, трябва да бъдат посочени в тръжното обявление),
· отклонения от разрешителните.
Препоръчва се отделни аспекти на качеството да се проследяват поотделно, например
съответствие със ЗБУТ и опазване на околната среда. В този случай бихме преброили
несъответствия в ЗБУТ и опазване на околната среда и бихме го сравнявали само с броя на
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всички проверки на ЗБУТ и опазване на околната среда.

· пълнотата на необходимите документи за
фазата на O&M (виж Приложение C към Ръководството за най-добри O&M практики).
Този списък трябва да бъде попълнен според
нуждите на конкретния проект.
Важно е, не само да се измери изпълнението на
проекта, но и да се създадат механизми за постоянна обратна връзка, които от своя страна създават атмосфера, в която непрекъснатото усъвършенстване може да процъфтява.

11.2 Последващи (ex-post) KPIs
Последващи KPI са KPI, които помагат за оценка на EPC проектите след фазата на изграждане.
11.2.1 Коефициент на производителност (PR)
Има няколко ключови показатели за ефективност, които могат да бъдат използвани, за да
се оцени цялостното представяне на електроцентралата, като например коефициент
на производителност (PR) или цялостна разполагаемост на фотоволтаичната електроцентрала.
Коефициентът на производителност (PR)
показва ефективността на системата за

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

преобразуване на енергия на фотоволтаична
електроцентрала. При изчисляването на PR,
трябва да се има предвид, че ефективността на фотоволтаичните модули зависи и от
температурата. За подробно обяснение и
формули, моля, виж раздел 10.3.4. Температурно
коригиран коефициент на производителност
в Ръководството за най-добри O&M практики.
11.2.2 Цялостно представяне на проекта

11.2.3 Гаранционни KPIs
Допълнителни последващи KPI след FAC измерват обработката на гаранционни претенции
от доставчика на EPC, например
· Брой счупени компоненти / Общ брой компоненти
· Брой счупени компоненти, заменени в гаранционна процедура / Общ брой счупени компоненти

KPI по отношение на цялостното изпълнение
на проекта в повечето случаи са идентични с KPI на представянето на проекта, описани в раздел 11.1., като i е завършващия етап
(milestone) на проекта.
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Договорна рамка
© Pexels.com

Тази глава описва най-добрата практика за
договор за EPC с пълен обхват, съгласно който
изпълнителят на EPC се задължава да изгради и достави централата в съответствие
с договорения график. Изпълнителят на EPC
също така управлява доставките на необходимото оборудване и всички необходими спомагателни работи и дейности. За други подходи като „разделени договори“, виж частта
за разделени договори за EPC.
При стандартен договор за EPC, изпълнителят обикновено трябва да спази точен срок,
за да достигне датата на търговската експлоатация (COD). Определянето на този краен срок е особено важно, когато централата
желае да кандидатства за преференциална
цена (като се има предвид, че доста често възможността за получаване на такива стимули
се обуславя от достигане на COD до определена дата) или трябва да спази договорните
срокове в рамките на условията на корпоративно споразумение за покупка на електроенергия (което може да доведе до плащане на
обезщетение за вреди на корпоративните
доставчици по договора за изкупуване на електроенергия).
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Сключвайки договор за EPC, собственикът на
централата има за цел да намали рисковете,
произтичащи от наемането на няколко изпълнители във фазата на строителството.
Собственикът на централата също така
подсилва позицията си, съсредоточавайки
цялата отговорност за изпълнението на
проекта в една точка – изпълнителя по договора, който ще носи пълна отговорност за
навременното и точно изпълнение на всички
строителни работи, извършени на терен,
включително когато се изпълняват от подизпълнители (ако е позволено от договора за
EPC). В това отношение, всички съответни
правни гаранции, свързани с изпълнението на
строителни работи (напр. срок за завършване на работите или гаранции за изпълнението) ще бъдат издадени от един единствен
субект, който ще поеме пълната отговорност по договора за EPC. Това улеснява оценката на кредитоспособността на единния
гарант, особено когато гаранцията на дружеството-майка е предпочетена пред банковите гаранции.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

Каре 2
Разделени EPC договори
Договорът за EPC може да се сключи или като
договор с пълен обхват, или като набор от
разделени договори. В последния случай доставката и инсталирането на компонентите
се извършват от различни изпълнители, на
които е възложено изпълнението на съответните дейности. В този случай, собственикът
на актива (SPV) сключва различни договори за
доставка и монтаж на компонентите.
Изборът на договор за цялостно или разделно
EPC изпълнение зависи от собственика на актива, който трябва да прецени как да разпредели рисковете, свързани с отделните дейности. Изборът на собственика на актива
трябва да е съобразен, доколкото е възможно,

с исканията и интересите на заемодателите, които обикновено предпочитат да имат
един контрагент, с когото да се свържат за
структурата на проекта. Както беше посочено по-рано, структурата на договора е
един от критериите за банкируемост, който трябва да се спазва, за да се гарантира,
че SPV получава необходимите средства за
покриване на строителните и експлоатационните разходи. Освен това е възможна и
смесица между двата договора. Например, SPV
може да избере да закупи модулите директно,
тъй като те са най-скъпият компонент. Това
разрешение много често се нарича „EPC light“
(олекотени условия по договор за EPC услуги).

Фигура 6 ДОГОВОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ В СРАВНЕНИЕ С РАМКОВ ДОГОВОР

ДОГОВОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ

РАЗДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ с РАМКОВо споразумение

SPV

SPV

ЕРС договор

ЕРС изпълнител
Рамково споразумение

Доставчик
на компоненти

Подизпълнител
№1

Подизпълнител
№2

Доставчик
на компонент

Инсталатор
на компонент

Доставчик
на услуга
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Каре 2 – продължение
Разделени EPC договори
Разделени договори се предпочитат главно
когато собственикът на актива разполага
с необходимите вътрешни ресурси, умения и персонал, за да се справи с някои от
задачите, които иначе биха били възложени на външен изпълнител чрез EPC договор
с пълен обхват. Също така, възлагането на
някои дейности на изпълнители, намиращи
се в други юрисдикции, и пренасочването
на печалбите в други страни може да има
предимства по отношение на данъчната
оптимизация и спестяването на разходи.
За запазване на единната точка на отговорност и за ефективно координиране на
различните процеси, обикновено се сключва
трето споразумение между всички изпълнители, за да се определи как трябва да бъдат
разпределени рисковете и задълженията.
Такова споразумение, известно още като
„рамково споразумение“, гарантира, че не се
извършва отклонение от цялостната концепция на споразумението „до ключ“ и критериите за банкируемост се спазват. Освен това трябва да се отбележи, че често
се използва рамково споразумение заедно с
гаранциите на дружеството майка, които
гарантират, че изпълнителите ще изпълняват всички свои задължения.
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не на другия обхват на работа чрез препратка към него. По този начин главният
изпълнител остава отговорен за всички
по-нататъшни дейности.
2. Изпитване и въвеждане в експлоатация:
(несъответствие в отговорностите)
Основният изпълнител трябва да обхване риска от завършване и да поеме риска
от извършване на всички тестови дейности и икономическата тежест на свързаните с това обезщетения за вреди.
3. Насрещни искове по договора: Трябва да
се постигне съгласие относно това, кога
изпълнители биха могли да предявяват
искове срещу SPV за удължаване на сроковете и ревизии на цените, ако други изпълнители не изпълняват задълженията
си.
4. Граници на отговорност: SPV не трябва
да се влияе негативно от под-разделянето на каквито и да било ограничения на
отговорността в процеса на разделяне
на договорите. Възможно е да се запази
обща граница на отговорността за всеки договор, като се има предвид, че различните изпълнители не носят солидарна отговорност.

За да се избегнат спорове в случай на разделени договори и рамково споразумение, следните области трябва да бъдат предварително уточнени:

5. П
 рекратяване: Прекратяването на който и да било от договорите не трябва
да се отразява на другите договори и не
трябва да води до верижни резолюции.

 бхват на строителните работи: Ва1. О
жно е да не възникват „пропуски“ между
обхвата на строителните работи във
всяко едно споразумение, тъй като не е
необичайно да възникнат технически несъответствия между различните споразумения. Такива несъответствия могат
да бъдат смекчени чрез дефиниране на
спецификацията на проекта в основния
договор (обикновено, това е споразумението за инсталиране) и чрез определя-

При изграждане до ключ, договорът с пълен
обхват е за предпочитане поради принципа на състредоточаване на отговорността в една точка. Заемодателите открито
предпочитат да имат отношения с една
финансово стабилна страна, която да поеме пълна отговорност по отношение на
всички аспекти на работите по изграждане,
включително време, бюджет, разходи, технически изисквания и изисквания за производителност.
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12.1 Връзка между договора за EPC и регулаторната рамка
Дейностите на изпълнителя на EPC се определят не само от договора за EPC, но и от
приложимите регулаторни изисквания и разрешенията, получени от предприемача (разработчика на проекта).
Изграждането на фотоволтаична електроцентрала изисква безброй разрешителни и
одобрения от публичните власти и други регулаторни органи. В това отношение изпълнителят на EPC е отговорен за поддържането на по-голямата част, ако не и на всички,
от посочените разрешения и одобрения. В
действителност, дори ако изпълнителят не е
отговорен за получаване на разрешителните
за строеж (разрешителни за зониране, декларации за липса на възражения (nihil obstat) от
публични институции, оценка на въздействието върху околната среда), които се предоставят от предприемачите във фазата преди строителството, изпълнителят трябва
да се увери, че тези разрешенията ще останат валидни за целия срок на договора за EPC.
Прекратяването на дори едно от тях може
да представлява основание за прекратяване
съгласно договора за EPC. Дори ако идейният
проект на централата не е включен в обхвата
на работа на договора за EPC, изпълнителят
на EPC е длъжен да го спазва, тъй като той е
валидиран от публичните власти по време на
процеса на разрешаване. Тъй като мрежовите
изисквания на много европейски държави са
строго определени, изпълнителят има ограничена възможност за промяна на дизайна и
спецификите на фотоволтаичната електроцентрала. В допълнение, изпълнителят на EPC
също е отговорен за кандидатстването и
изпълнението на всички други разрешителни,
необходими за изграждането на проекта (например подаването на всяко изменение на проекта и всяко искане до компетентния орган).
Освен това, по време на фазата на строителство, изпълнителят на EPC също е отговорен
за удовлетворяването на всички изброени в
разрешителните предварителни условия, необходими за пускането в експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала.

Пример за взаимодействие между изпълнителя и публичните органи възниква в края на фазата на строителство, когато фотоволтаичната електроцентрала е присъединена към
мрежата. В това отношение изпълнителят
на EPC носи отговорност пред SPV и мрежовия оператор за:
1. спазването на изискванията, подробно описани в правилата на мрежата и относно
техническите изисквания, на които фотоволтаичната електроцентрала трябва
да отговаря (т.е. напрежение, реактивна
мощност, която трябва да се отдава в
мрежата);
2. и
 зграждането на част от инфраструктурата за присъединяване към мрежата; не е
необичайно, изграждането на част от инфраструктурата за присъединяване към
мрежата (т.е. сегмента, който свързва
електроцентралата с подстанцията) да
се възложи на изпълнител на EPC. В такъв
случай изпълнителят трябва също да координира дейностите с мрежовия оператор по време на процеса на тестване.
12.2 Договорно разпределение на риска
Договорът за EPC е един от най-важните
елементи на проекта за фотоволтаична
електроцентрала и има голямо влияние върху финансирането на проекта и оценка му за
банкируемост. Договорът за EPC има задължителни принципи и съдържа определени разпоредби, които осигуряват възможностите за
банково финансиране на цялата транзакция.
Наличието на тези характеристики в договорната рамка прави възможно разпределението на риска (както на разходите, така и на
разпределението на техническия риск) между
изпълнителя (ите) на EPC и собственика на
активите (или SPV). Правилното разпределение на риска и наличието на единна точка на
отговорност (един контрагент) са основните очаквания на повечето заемодатели. Това
прави възможно прехвърлянето на икономическия риск, свързан с увеличаване на разходите,
директно върху собственика на актива. Кол-
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кото по-малко дефинирано е разпределението на риска на един проект, толкова повече
капиталова подкрепа ще бъде поискана от
собственика на актива (инвеститора).
За постигане на баланс между изискванията
на заемодателите и интересите на собственика на активите, ключовите клаузи относно
времето, разходите и качеството на строителството трябва да бъдат приведени в
съответствие със стандарти на пазара. В
това отношение основните фактори – които са стандартите за финансиране – са:
· П
 ринцип на носене на цялата отговорност:
Изпълнителят на EPC трябва да бъде единственият отговорен за инженеринга, снабдяването, изграждането и въвеждането в
експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала. Това позволява пълно прехвърляне на техническия риск от собственика на актива (SPV) към изпълнителя на EPC,
който трябва да се изправи срещу всякакви
претенции, които могат да възникнат. Този
принцип се счита за ключов елемент, тъй
като е първият инструмент, използван от
кредиторите за оценка на кредитоспособността на целия проект. Собственикът на
активи (SPV) обаче може да сключи различни
споразумения за възлагане и инсталиране на
компонентите.
· У
 говаряне на фиксирана цена, изключващо
или ограничаващо какъвто и да е механизъм
за коригиране на цените: Този елемент е застраховка, че всякакви технически промени
или преработка на дизайна няма да доведат
до преразглеждане на цената и позволява на
заемодателите лесно да оценят и дефинират всички разходи по проектното финансиране, а на собственика на активите да
прехвърли риска от строителните разходи4 на изпълнителя на EPC.
· Ф
 иксирана дата на завършване, която изключва всяко искане за удължаване на срока.
· П
 редварително договорени строителни
стандарти и критерии: Това изискване възлага отговорността за постигането на
минимален стандарт на параметри като
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коефициент на производителност (PR) на
изпълнителя на EPC. Последният отговаря и
за контрола по спазването на всички мрежови изисквания. Ако централа не отговаря на
минималния стандарт на производителност, собственикът на актива обикновено
има правото да отхвърли централата и да
бъде обезщетен за вече платените суми по
договора за EPC.
Прехвърлянето на риска
от изпълнението обаче може да се смекчи
като се определи ограничение на максималната отговорност на изпълнителя.
· П
 рехвърляне на търговския риск (снабдяване, складова наличност и гаранция на компоненти): тъй като изпълнителят е ключовият контакт с останалите субекти,
участващи в изграждането на проекта,
те осигуряват гаранция за качеството на
електромеханичните системи, в допълнение на продуктовата гаранция, дадена от
съответния производител на компонент,
съгласно националното законодателство.
· И
 здаване на гаранции: Те могат да бъдат
под формата на гаранции за авансово плащане, гаранции за изпълнение и гаранционни обезпечения в размер на 5-10% от цената
на договора, за да бъдат предоставени от
изпълнителя на EPC като гаранция за съответните плащания на неустойки или за изпълнението на съответните строителни
работи.
В допълнение към горните точки, задължението на изпълнителя на EPC да поправи извършените строителни работи обикновено
не е включено във всички договори за EPC, а е
лимитирано до споразумения за изграждане на
мащабни централи. По тази линия, договорите за EPC биват приспособени към мащабите
на проекта, от което следва, че не се очаква
по-малки централи да имат същите гаранции
за изпълнение като по-големите проекти.

__________________________________________________________________________
4О
 бщоприето е, че определени събития като непреодолима сила
или промяна в закона могат да предизвикат преразглеждане на
някои договорни разпоредби като цена или продължителност,
или могат да представляват основание за прекратяване
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12.3 Цени и плащане
Що се отнася до плащането, договорите за
EPC обикновено обвързват графика на плащанията, с постигането на ключови етапи от
строителството, предварително договорени между страните.
Не е необичайно да има авансово плащане около 10% от цената, платена при подписването
на договора (или при удовлетворяване на специфични условия, предшестващи влизането
в сила на договора) и след това плащания в
проценти от цената, която трябва да бъде
платена, когато са изпълнени съответните
ключови етапи. В случай че няма предоставени гаранции за изпълнение или други гаранционни обезпечения, страните могат да се
споразумеят и да отложат плащането на последните 5% -10% от цената след приключване на строителството и изтичане на т.нар.
„Гаранционен срок“, който обикновено е 24-месечен период, започващ от датата на издаване на Удостоверението за временно приемане (PAC).
Договорите за EPC обикновено включват клауза с фиксирана цена, която обвързва страните с общата цена, договорена по договорите. Понякога обаче външни фактори могат
да имат значителен ефект върху проекта. В
тези случаи, трябва да се възприеме гъвкав
подход по разпределяне на отговорността за
възникналите проблеми, като ръководството се поема от заинтересованата страна,
която е най-способна да се справи с проблема.
Страните обаче могат да преговарят за
конкретни случаи и сценарии, когато е разрешена промяна в цената. В определени случаи,
собственикът на актива може да запази във
всеки случай правото да се откаже от договора.
Преразглеждането на цената обикновено се
ограничава до определени непредвидими събития или условия, възникнали по време на
изпълнението на договора за EPC, като например промени в законодателството или природни събития, които правят изпълнението

на работата особено обременително за изпълнителя.
Всяка разпоредба, оказваща влияние върху фиксираната цена, първоначално договорена
между страните, винаги трябва да бъде внимателно изготвена и оценена. Това би било
обект на задълбочен анализ от гледна точка
на банкируемост, тъй като банките предпочитат стабилност в цената през целия договор. Следователно трябва да има само много
ограничен набор от случаи, в които корекцията в цената е оправдана поради основателна
причина или специфика на проекта.
В случай на закъснения в изпълнението на
строителните работи или технически дефекти, собственикът на актива може да
има право да поиска намаляване на цената в
допълнение към съответното обезщетение
за вреди или неустойка, предвидени по договора.
В случай на спорове относно плащанията,
страните първо ще се срещнат, за да се опитат да разрешат спора по взаимно съгласие. Ако технически проблем е в основата на
спор относно плащанията, предварително
договорена трета страна ще следва да направи преценка относно техническите параметри на спора. Трябва да се отбележи, че при
определянето на цената, всеки механизъм за
преразглеждане обикновено е изключен между страните. Следователно, дори в случай на
увеличение на разходите за материали, труд
или други непредвидими фактори, договорената цена не подлежи на промяна и не може да
се приеме друго споразумение в механизма за
плащане.

12.4 Обезпечения и гаранции
Стандартният договор за EPC обикновено
предвижда издаването на следните гаранции
от страна на изпълнителя, за да се осигурят
всички негови задължения по EPC:
· О
 безпечение при авансово плащане: обикновено се издава при плащане на първоначал-

85

12 Договорна рамка

/ продължение

ната вноска или като условие за извършване
на такова плащане. Обезпечението за авансово плащане обикновено покрива 10-15% от
цената.
· Г
 аранция за добро изпълнение: обикновено
се издава при освобождаване на авансовото
плащане или се издава директно при изпълнение на договора за EPC, ако не е предвидено авансово плащане и не е издавано обезпечение за авансово плащане. Гаранцията за
добро изпълнение обикновено покрива 10-15%
от цената и остава в сила до издаването на
PAC и действието на гаранцията.
· З
 астраховка гаранция за добро изпълнение:
обикновено се издава при освобождаване на
гаранцията за добро изпълнение и издаване
на PAC. Застраховката обикновено покрива
5% от цената и остава в сила до изтичането на 24-месечния гаранционен период на
EPC след издаването на PAC, който обикновено завършва с издаването на FAC.
Всички гаранции по-горе обикновено се издават като неотменяеми, първостепенни, автономни гаранции от банка или друга приемлива
институция с определен кредитен рейтинг. В
зависимост от надеждността на изпълнителя, собственикът на актива може да обмисли
приемането на горепосочените гаранции, издадени като гаранции на дружеството майка,
но такова решение трябва да бъде внимателно оценено от гледна точка на банката.
· Г
 аранция от компанията майка на EPC изпълнителя: В допълнение към горното, изпълнителят на EPC може да бъде помолен
да предостави и гаранция на компания-майка, която ще бъде в сила през цялото времетраене на EPC и обикновено покрива около
70% от цената.
· Г
 аранция от компанията майка на собственика на актива: Изпълнителят на EPC може
да поиска издаването на гаранция, обезпечаваща всички задължения на собственика
по плащанията по EPC през целия период
на договора. Обикновено това става чрез
издаване на гаранция на компанията майка.
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Гаранцията на компанията-майка на собственика на активи обикновено се издава при изпълнение на договора и остава в сила през продължителността на EPC фазата, обикновено
покриваща около 70% от цената.
12.5 Ограничение на отговорността и обезщетение за вреди
Съгласно договора за EPC обичайно е да се определят общи ограничения на отговорността, приложими и към двете страни. Отговорността на изпълнителя на EPC не трябва да
надвишава 100% от общата цена, договорена
съгласно договора за EPC, с изключение на всяко
ограничение за умисъл или груба небрежност.
Същото важи и за собственика на актива, но с
таван, който обикновено е по-нисък от този,
определен за изпълнителя на EPC.
Отговорността за непреки щети или загуби,
наказателни или последващи щети винаги е
изключена и за двете страни. Без да надвишава
общата граница на отговорността на изпълнителя, договорена между страните в стандартен договор за EPC, изпълнителят отговаря и за заплащане на конкретно обезщетение
за вредите, претърпени от собственика за
конкретни нарушения на договора.
Стандартните обезщетения за вреди (LDs)
са следните:
· О
 безщетение за забава: такъв вид обезщетения за вреди много често се изчисляват
като фиксирана сума, дължима за всеки ден /
седмица закъснение от крайния срок, определен за достигане на дата на търговска
експлоатация. Количеството трябва да е
свързано с потенциалната загуба на приходи на собственика на активи.
· О
 безщетение за техническа забава: такъв
вид обезщетения за вреди обичайно са свързани с непостигането на предварителнo
уговорени технически прагове за производителност като крива на мощността или
нисък коефициент на производителност
(PR), по време на 24-месечният гаранционен
период.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

Обезщетенията за вреди отговарят на загубата на приход или на увеличаването на
цената за изпълнение (или и двете), които са
резултат от неуспешното достигане на необходимата производителност спрямо живота на проекта или съгласно уговорените
крайни срокове.
Струва си да се отбележи, че в договора за EPC
ще бъде посочена максимална сума, платима
като обезщетение за вреди за всяка категория (която обикновено е процент от цената
между 5-15%, като в определени случаи може да
достигне 20% за единична категория), която
при достигане ще даде право на собственика
да прекрати договора и да иска пълно заплащане на натрупаните обезщетения.

12.6 Прекратяване, оттегляне и форс мажор
Клаузите за прекратяване са много чувствителна тема и обикновено се договарят за дълъг период от време между страните. Като
цяло, изпълнителят на EPC има много ограничени договорни права за прекратяване, които
основно са свързани с липса на плащания, които не са направени в рамките на уговорения
за това период.
Когато във финансирането на проекта участва банка, вероятно ще бъде сключено пряко
споразумение между банката, изпълнителя
на EPC и собственика на активите. Съгласно
прякото споразумение правото на прекратяване на изпълнителя на EPC ще бъде допълнително ограничено. Това се дължи на факта, че
изпълнителят на EPC ще трябва да информира предварително банката за намерението
си да прекрати споразумението и ще предостави на банката правото да отстрани проблема.
В същото време собственикът на активите
обикновено ще има право да прекрати договора за EPC за всяко неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя на EPC, включително срокове, плащания на обезщетения за
вреди и стандарти за качество.

В случай на прекратяване поради нарушения
на съответните задължения, страната, която не е в неизпълнение, ще има право да претендира за вреди в границите, определени в
договора.
Друг случай, който може да доведе до прекратяване на договор за EPC, е настъпването на непреодолима сила, като природно
събитие (или друго събитие), което е извън
контрола на страните и има отрицателно
въздействие върху изпълнението на задълженията както на собственика, така и на
изпълнителя. Договорът за EPC обикновено
предоставя изчерпателен списък на форсмажорни обстоятелства. Всяка страна е длъжна
да смекчи въздействието на форсмажорната
ситуация, за да сведе до минимум времевата рамка на спирането и да рестартира изпълнението на услугите във възможно
най-кратък срок. Въпреки това, в случай че се
задейства клаузата за непреодолима сила, засегнатата страна се освобождава от всякакви задължения и отговорности заради неизпълнението си.
За да се позове на гореспоменатия механизъм
и да бъде облекчен от последицата от неизпълнението на услугите, засегнатата страна
трябва да информира другата страна за прогнозирания ден за рестартиране и мерките,
които трябва да бъдат приети за запазване
на първоначално определения баланс на задълженията по договора. За да се защитят интересите на всяка страна, ако непреодолимата
сила продължи за период, по-дълъг от определен праг (обикновено 45 последователни дни
или общо 90 дни) или това застрашава изпълнението на съответните задължения, всяка
страна има право да се откаже от договора.
Клаузата за непреодолима сила наскоро придоби особено значение след избухването на пандемията от COVID-19 поради същественото
ѝ въздействие върху изпълнението и ефективността на услугите по договорите. В отговор на пандемията много правителства са
приели силно ограничителни мерки за намаляване на разпространението на заразата, като
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локдауни, довели до частично или пълно спиране на някои промишлени дейности. Националните локдауни направиха невъзможно пътуването за изпълнители на EPC в някои държави и
отсъствието им от производствените площадки възпрепятства нормалния напредък в
строителните работи. Поради широкия кръг
от случаи, задълбочен анализ на въздействието на непреодолима сила върху договор за EPC
трябва да се извършва за всеки отделен случай. Всъщност, в европейското законодателство липсва общо и абстрактно определение
за непреодолима сила и поради това е необходимо да се продължи със задълбочено изследване както на преките, така и на непреките
ѝ ефекти. Във всеки случай отбелязахме, че в
соларния сектор пандемията не оказа пряко и
силно въздействие върху изпълнението на договорите за EPC, тъй като енергийният сектор се счита за съществен за националните
икономики и не са наложени екстремни мерки
директно върху изпълнителите. Съществуват обаче известни закъснения в сроковете
за строителството, тъй като задълженията
на изпълнителя са били възпрепятствани от
последващи събития като стачки и прекъсване на веригата за доставки. За в бъдеще следва да се отбележи, че по принцип рестрикциите във връзка с COVID-19 не могат да бъдат
разглеждани като непредвидими (или непредвидени) събития, поради което не следва да
попадат в обхвата на непреодолимата сила.
Друга клауза, която е предмет на усилени преговори, е клаузата за отказ/оттегляне, която
позволява на всяка страна да прекрати договора за EPC. Подобно на прекратяването,
събитията по оттегляне са малко и добре
дефинирани и обикновено се случват, когато
форсмажорни обстоятелства продължават
повече от договорения максимален период
или една от страните е обект на производство по несъстоятелност или други подобни процедури (в зависимост от проблема,
варират от трудност при изпълнение на
собственото си задължение, до фалита на изпълнителя / собственика). Други събития по
оттегляне могат да възникнат в случай, че
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промяната в приложимото законодателство
доведе до въвеждането на повече и тежки
изисквания за съответствие или други непредвидими такси, които да бъдат толкова
тежки, че да повлияят на договорните отношения като цяло. В тези случаи засегнатата
страна трябва да уведоми писмено другата
страна, като посочи датата на ефективното оттегляне и описанието на събитието
за оттегляне, за да даде на другата страна
необходимото време да намери надежден контрагент за продължаване изпълнението на
договорените задължения.

12.7 Собственост, изтичане на гаранции и
прехвърляне на риск
Собственикът на активите придобива напълно правата и гаранциите върху компонентите, които ще бъдат инсталирани (с изключение на монтажната система, панелите и
инверторите) при доставка до обекта. За основните компоненти (PV модули, трансформатори и инвертори) времето за предаване
е издаването на PAC, тъй като такива части
трябва да бъдат инсталирани и тествани
от изпълнителя на EPC. До датата на издаване на PAC, изпълнителят на EPC запазва напълно правата над основните компоненти поради ролята си на монтажник и оператор на
централата. Поради факта, че изпълнителят
на EPC е единственият отговорен субект за
експлоатацията на централата до издаването на PAC, също така рискът от загуба остава за изпълнителя до тази дата. След това
собственикът на актива може да претендира за дефекти и неизправности само в рамките на гаранциите, предоставени съгласно
договора за EPC.

12.8 Възлагане и прихващане
Договорът за EPC обикновено трябва да изключва възможността всяка страна да възложи договора без предварително съгласие на
другата страна, за да се запази режима, от-
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носим към датата на изпълнение. Този принцип се основава на интереса на собственика
да има стабилна и надеждна насрещна страна, на която да разчита при изграждането на
централата. Същата ключова концепция е
обосновката, приложима към ограничаването
на подизпълнението. Също така, в този случай договорът обикновено предвижда пълно
изключване или максимален праг на услугите,
които могат да бъдат възложени на подизпълнител. Във всеки случай, изпълнителят на
EPC остава изцяло отговорен за услугите, извършвани от неговите подизпълнители.

Тъй като соларните електроцентрали се финансират все повече и повече чрез схеми за финансиране без обезпечения, изпълнителят на
EPC не може да прихваща вземанията си и да
прехвърля правата си срещу собственика на
активите. От друга страна, собственикът
винаги има право да прехвърли вземанията,
произтичащи от договора за EPC, в полза на
заемодателите.
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Технологиите за съхранение на енергия са инструментални за осъществяването на прехода към климатично-неутрална и базирана
на възобновяема енергия икономика. Пропорционално на нарастването на дела на възобновяеми източници в производството на
електричество нараства и необходимостта
от гъвкави решения за управление на електроенергийната система.
Технологиите за съхранение на енергия предлагат пазарно изпитано решение, което спомага за увеличаване на дела на променливите възобновяеми източници в системата.
Едно от приложенията им е съхраняването
на излишъка от енергия, когато търсенето
е ниско, и преместването на използването
й във време, когато търсенето е по-високо.
В допълнение, системите за съхранение на
енергия (ESS) предоставят широк спектър
от спомагателни услуги към мрежата (например, балансиране, управление на честотата и
напрежението, „черен старт“ и т.н.), като по
този начин гарантират стабилна, сигурна и
ефективна работа на енергийната система.
В тази глава ще се съсредоточим върху ESS,
които са част от хибридни съоръжения (където производството и съхранението са или
интегрирани, или съвместно разположени) и
как тези системи могат да се използват за
по-добро интегриране на производството
на слънчева енергия в електрическата система.
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13.1 Видове системи за съхранение на енергия
Има много форми на системи за съхранение
на енергия: помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), системи със
сгъстен въздух, водород, термални, маховици,
суперкондензатори и др.
Зеленият водород, тоест водород произведен с енергия от възобновяеми източници,
има огромен потенциал: може да бъде използван за дългосрочно (сезонно) съхранение, може
да бъде използван в централизирани или децентрализирани конфигурации (осигурявайки
гъвкавост), може да разреши проблеми с непостоянното производство и то използвайки
вече съществуващи технологии за съхранение на газове.
Друго важно, икономически жизнеспособно
решение за слънчеви централи в Европа са
електрохимичните системи за съхранение.
В останалата част от главата ще се съсредоточим върху особеностите при EPC услугите именно за този тип системи. Успехът
на системите за електрохимично съхранение
при големите PV електроцентрали може да
се обясни с високата съвместимост на размера на типичните решения за съхранение и
нивата на напрежение и на двете системи. В
този сегмент литиево-йонните решения в
момента заемат най-голям пазарен дял. През
последните три години внедряването на редокси проточни батерии (основно на базата
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на ванадий) също се увеличава. Оловно-киселинните батерии, от друга страна, все още
често са най-икономичният избор за системи,
които не са свързани към мрежата и системи
с по-малък капацитет в жилищния сектор и
в индустриални фотоволтаични инсталации
със системи за съхранение на енергия.
Понастоящем литиево-йонните химии са
доминиращата технология за съхранение за
краткотрайни приложения (т.е. 1 – 4 часа) и заемат ~90 % от пазара (анализ на Лазард (LCOS
6.0)) от големите стационарни системи за
съхранение. Редокси проточните батерии,
благодарение на уникалната им способност

да разделят мощност и енергия, също набират популярност, особено в случаи на употреба с дълъг период на разреждане (няколко
часа) и дълга продължителност на съхранение
(няколко дни). В приложения, където високата
скорост на реакция и възможностите за частична мощност са задължителни (спомагателни услуги към мрежата), литиево-йонните решения в момента имат по-добри общи
стойности на ефективност. В този случай
работата на частична мощност е техника,
която позволява по-голям контрол върху тока
за зареждане на батерията, подобрява ефективността на системата и същевременно
намалява загубите на мощност.

Фигура 7 ОПРОСТЕН ПРЕГЛЕД НА НИВАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ (ПРИМЕР ОТ ГЕРМАНИЯ) И ОБИЧАЙНАТА ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕНА ФОТОВОЛТАИКА, НАЗЕМНИ И ОФШОРНИ ВЯТЪРНИ И РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЪВКАВОСТ НА
МРЕЖАТА

ВЯТЪР

PV
Генериращи мощности

Електропреносна мрежа
220/230kV

ПАВЕЦ, сгъстен въздух,
големи електролизьори

Високо напрежение Средно напрежение Ниско напрежение
400 V
110 kV
10/20 kV

DSM*
Електричество
към газ

DSM* батерии/
електричество
към газ

DSM* електромобили/
домашни системи за
съхранение

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
*Demand side management / Управление на потреблението

Видът на системата за съхранение влияе
значително на цялостния проектен дизайн.
Технически параметри като жизнен цикъл на
батерията, ефикасност, скорост на заряд/
разряд и/или енергийна плътност трябва
да бъдат взети под внимание в процеса на
развитие на проекта, когато се преценява
оптималния дизайн на системата за съхра-

нение на енергия, топология на свързване (AC
или DC връзка) и технология. Годишната деградация на батерията също трябва да бъде
разгледана, за да се определи дали и кога ще
е необходима подмяна /увеличаване на капацитета на батерията. За последното е нужно
да се определи ясен профил на работа за батерията.
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Обикновено, полезният живот на оловно-киселинните батерии се оценява на между 1000
и 1500 цикъла, докато литиево-йонните батерии издържат между 2000 и 6000 цикли,
а редокси проточните батерии могат да
достигнат 15 000 – 20 000 цикъла. Точната
продължителност на живота на системата
за съхранение на енергия трудно може да се
предвиди, защото зависи от кумулативния
ефект на множество фактори като броя на
циклите на година и на ден, средно състояние
на заряд (SOC), дълбочина на разряд (DoD), температура и номинални стойности на тока.
В зависимост от необходимата разполагаемост на батерията има различни препоръки
за процента на остатъчен капацитет, който задейства подмяна, но обикновено варира от 60 до 80% от първоначалния капацитет.
При оценка на литиево-йонните опции за
проект на фотоволтаична инсталация плюс
съхранение, трябва да се има предвид и конкретния химичен състав на батерията. През
2021 г. двата водещи избора са литий никел
манган кобалт (NMC) и литий феро (желязо)
фосфат (LFP).
NMC има по-висока енергийна плътност, което ги прави по-подходящи за електрически
превозни средства и стационарни системи
за съхранение, които изискват чести цикли
на заряд и разряд и то за сравнително кратък
период от време. От друга страна, по-високата енергийна плътност носи и по-висок
риск от прегряване и съответно риск от пожар.
Обратно, LFP се възприема като по-безопасен
вариант, тъй като има по-висока термична стабилност. Въпреки това, тъй като LFP
клеткитe имат по-ниска енергийна плътност
от NMC клетките, те обикновено изискват
повече място за съхранение на същото количество енергия. Освен това производителносттa на стационарни системи за съхранение на базата на LFP клетките в дългосрочен
план все още предстои да бъде доказана.
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13.2 Околна среда, здраве и безопасност
Повечето батерии са обект на екологични
разпоредби, които изискват рециклиране или
правилно изхвърляне в края на периода на работа. Най-важен за Европа ще бъде предстоящият регламент за батериите и отработените батерии, който все още е предмет
на преговори между държавите-членки и Европейския парламент.
Споменатите по-горе стационарни системи
за съхранение са електрически уреди и носят
значителни рискове за здравето и безопасността (DNVGL 2015). За да се предотвратят
опасности (например неконтролирано освобождаване на енергия), трябва да се извърши
подходяща оценка на риска по време на фазите на проектиране и планиране и да се приложат необходимите предпазни мерки. Опасностите трябва да бъдат идентифицирани по
време на тези етапи и да се вземат подходящи мерки за смекчаване на риска и за защита
на работещите със системата.
По време на оценката на риска трябва да се
вземат предвид както външни, така и вътрешни фактори, тъй като в някои случаи
самата система за съхранение може да бъде
причина за опасно събитие. Основните опасности за мащабни системи за съхранение могат да бъдат категоризирани, както следва:
· Е
 лектрически, възникващи при директен
контакт между човек и системата (батерийните системи обикновено са проектирани да следват директивата за ниско
напрежение с диапазон на напрежение от 751500 V DC и 50-1000 V AC.)
· М
 еханични,
сблъсък.

възникващи

след

физически

· Х
 имически – отравяне или излагане на опасни материали чрез изтичане на химически
компоненти от системата, например. Това
може да бъде смес от неводен електролит
на литиево-йонна батерия или сярна киселина в оловно-киселинни или редокс-поточни батерии.
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· Д
 руги, възникнали поради експлозия, пожар,
термичен бяг.
За да се избегнат рискове, системата не
трябва да прегрява или замръзва, да влиза в
контакт с вода или да бъде подложена на електрически стрес или висока влажност. Рискът
от токов удар може да бъде намален – както е
обичайната практика във фотоволтаичните
централи – с подходяща електрическа изолация: например чрез носене на подходящи лични предпазни средства (ЛПС). Системата за
съхранение на енергия трябва да се поддържа
от обучени техници, тъй като неправилното
боравене увеличава риска от токов удар. За
квалификация на персонала по време на инсталиране и поддръжка на стационарни батерии,
виж IEEE 1657 – 2018.
Информационните листове за безопасност
трябва да бъдат предоставени на работещите със системата. В случай на ремонт или
подмяна, добавяне или промяна на конфигурацията на системата, протоколът за безопасност трябва да бъде преоценен и, ако е необходимо, да се приложат допълнителни мерки.
Добра практика е системата да се проектира
по начин, който позволява лесно премахване и
подмяна на модули и разделяне между компонентите на батерията и друго оборудване
като вентилация и климатизация (HVAC) или
система за преобразуване на електроенергия
(PCS), включително инвертор и трансформатор. Самата система трябва да бъде лесно

достъпна за проверка, без да е необходимо значително разглобяване на системата за съхранение. Изхвърлянето на опасни материали
трябва да отговаря на местните и национални правила и разпоредби.

13.3 Проектиране
Системите за стационарно съхранение на
енергия условно могат да бъдат разделени на
две категории, в зависимост от точката на
свързване към мрежата: „преди електромера“
(front-of-the-Meter (FTM)) и след електромера
(behind-of-the-Meter (BTM)).
Приложенията „преди електромера“ се фокусират върху работата на електроенергийната мрежа, където системите за съхранение
на енергия се използват за поддържане на плавен и непрекъснат поток на електроенергия
към потребителите. Приложенията „след
електромера“ обикновено се използват за увеличаване на собственото потребление на
възобновяема енергия зад точката на свързване към мрежата на потребителя. Когато
се отнасят до мащабни хибридни проекти
на фотоволтаични електроцентрали плюс
системи за съхранение на енергия, BTM приложенията използват системата за съхранение
на енергия предимно за преместване на производството на енергия към пикови часове
на търсене и/или самобалансиране (виж таблица 5)
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ТАБЛИЦА 4 ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИ И СЛЕД ЕЛЕКТРОМЕРА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Категория

Приложение/употреба

Определение

Преди

Спомагателни мрежови

Предоставяне или усвояване на енергия за балансиране

електромера

услуги

на търсене/предлагане и поддържане на честотата на
електроенергийната мрежа на референтна стойност,
както и за намаляване на тесни места в мрежата:
· регулиране на честота
· замяна на термичните централи при осигуряване на
оперативни и допълнителни резерви
· регулиране на напрежението
· компенсация на реактивна енергия
· черен старт (възстановяване след пълно или частично отпадане на мрежата)

Преди/след

Преместване на енергия

Системата за съхранение на електроенергия се зарежда

електромера

във времето (арбитраж)

от мрежата при ниска цена на тока, или, ако се захранва
от ВЕИ инсталация, с енергия при свръхпроизводство,
когато излишъкът не може да бъде изнесен към мрежата, и се разрежда, когато цената е висока, има свободен
мрежови капацитет и търсене. С други думи, кривата
на производство се изглажда, за да отговори по-добре
на кривата на потребление и възобновяеми източници свързани със системи за съхранение се превръщат в
диспечируеми генериращи мощности.

Преди/след

Самобалансиране/

Координатори на балансиращи групи и електроразпре-

електромера

оптимизация на

делителните дружества могат да използват системи

портфолио от

за съхранение на енергия, за да намалят дисбалансите в

активи (виртуална

портфолиото си и да избегнат съответните разходи.

електроцентрала)

Те не използват увеличената гъвкавост на портфолиото си, за да участват на пазара на балансираща енергия,
а неутрализират дисбалансите вътре в него. Комбинацията от няколко актива с различни точки на присъединяване към мрежата е известна още и като виртуална
електроцентрала.

След

индустриални/ битови

Съхранение на енергия, което се използва за увеличаване

електромера

системи за съхранение на

на потреблението за собствени нужди от фотоволта-

енергия

ичната система на търговски / индустриален клиент
или битови клиенти или за да намали мощността в
точката за присъединяване и така да се намалят разходите за свързване към мрежата.
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Първото нещо, което трябва да се вземе
предвид в началото на процеса на проектиране и на фотоволтаична система комбинирана със система за съхранение, е нейното
приложение, начин на използване и свързаната с това спецификация на работния цикъл,
включително типичен дневен работен цикъл
през целия живот на системата. Анализът на
работния цикъл помага да се определят минималните изисквания за енергийния капацитет, мощността и броя на дневните цикли,
които се използват като отправна точка за
оразмеряването. Тази фаза обикновено е доста
итеративна, тъй като различните налични в
търговската мрежа решения се оценяват по
отношение на тяхната производителност,
живот и цена. При тази оценка на производителността често се използват софтуерно
подпомагани симулации в комбинация с оценки

на добива на енергия от фотоволтаичната
централа. Тази стъпка е важна, тъй като определя необходимия капацитет на система в
началото на работа и съответното преоразмеряване, което пък е важно за капиталовите
разходи по проекта.
Друг важен аспект при проектирането на
фотоволтаична система, комбинирана със
система за съхранение е подходът, който ще
се използва при куплирането (свързването) на
системата за съхранение на енергия (към DC
или AC частта от фотоволтаичната електроцентрала).
При AC свързването, фотоволтаичната система и системата за съхранение на енергия
са свързани с отделни инвертори и могат да
работят едновременно или по отделно.

Фигура 8 СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ AC СТРАНА
От/към ел. мрежата
Прекъсвач
за ФвЕЦ
системата
Електромер
двупосочен

Фотоволтаично поле
DC изход

Интерактивен
инвертор

Резервно захранване
за AC товари

Съхранение на енергия

Прекъсвач за системата
за съхранение на енергията

Хибриден
инвертор

Прекъсвач
на интерактивна
система

Основен контролен
панел за AC товари

Източник: Mayfield Renewables, 2020
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При DC свързаните системи, фотоволтаичната система и системата за съхранение на
енергия са свързани на DC страната и използват един инвертор. Двете системи могат да
работят само заедно, като една система.
Допълнително, DC куплираните системи могат да бъдат плътно или свободно свързани

към мрежата. Плътно свързаните системи
използват еднопосочен инвертор, тоест батерията може да се зарежда само от фотоволтаичната система. При свободно свързаните DC системи, инверторът е двупосочен
и батерията може да се зарежда, както от
фотоволтаичната електроцентрала, така и
от мрежата.

Фигура 9 СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ DC СТРАНА
От/към ел. мрежата

Електромер
двупосочен

Прекъсвач
за ФвЕЦ
системата

Прекъсвач
на интерактивна система

Фотоволтаично поле
DC изход

Прекъсвач
за системата
за съхранение
на енергията

Заряден
контролер

Хибриден
инвертор

Съхранение на енергия
Резервно захранване
за AC товари

Основен контролен панел
за AC товари

Източник: Mayfield Renewables , 2020

В зависимост от приложението, всеки един
от тези два подхода има своите предимства
и недостатъци. Най-често срещаните са изброени в таблица 6, макар че всеки един проект ще има своите специфични съображения,
включително приложимата правно-административна рамка и избор на доставчици.
Приложимите правила за присъединяване към
мрежата, електрически стандарти и ограничения, свързани с околната среда също трябва да бъдат взети предвид в процеса на про-
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ектиране и често имат решаваща роля при
определянето на оптималният дизайн на
комбинираната система.
В инженерната фаза, компонентите на системата трябва да бъдат съобразени и с нивото на шум, което излъчват и потенциалните смущения за околната среда. По-големите
инвертори и охладителни системи имат
по-високо ниво на шум, което трябва да бъде
проверено дали отговаря на местните ограничения за ниво на шум.
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Таблица 5 СРАВНЕНИЕ НА AC / DC ТОПОЛОГИИ НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

AC-куплирани системи за съхранение

DC-куплирани системи за съхранение

Предимства:

Предимства

· П
 о-висока оперативна гъвкавост – AC-куплираните системи имат същата ефективност при зареждане на батерията от фотоволтаичната централа и от мрежата и
разреждането е независимо от инвертора на
фотоволтаичната част

· П
 о-висока ефективност при зареждане на батерията от фотоволтаичната енергия

· По-висока скорост на реакция за осигуряване
на спомагателни мрежови услуги
· Д
 о днес, повечето мащабни системи за съхранение са AC-куплирани, съответно налични са
повече референции

· Е
 лиминира нуждата от един допълнителен
инвертор и свързано оборудване (комутационна апаратура и други разходи за баланса
на системата)
· П
 о-подходяща при преоразмеряване на фотоволтаичната електроцентрала (по високо
DC/AC съотношение) и съхраняване на енергията, която иначе не би могла да бъде подадена към мрежата

· П
 о-лесно инсталиране на система за съхранение на енергия при вече съществуващи фотоволтаични електроцентрали
Недостатъци:

Недостатъци:

· П
 о-ниска ефективност при двупосочното
преобразуване (нужни са повече преобразувания – фотоволтаичен инвертор DC-AC, инвертор на батерията AC-DC, когато зарежда,
DC-AC когато разрежда)

· Н
 иска оперативна гъвкавост – комбинирания
износ на енергия от фотоволтаичната част
и от батерията е лимитиран от размера на
инвертора и ако инверторът се повреди, се
губи и фотоволтаичната енергия и батерията

· Н
 е може да оползотвори енергията, която не
може да бъде подадена към мрежата, затова
няма смисъл фотоволтаичната част да се
преоразмерява

· П
 о-сложен процес на дизайн и инсталиране
(при DC куплирането, фотоволтаиката и батерията трябва да бъдат присъединени на
всеки инвертор)
· З
 а някои от компонентите все още няма сертификация

13.4 Снабдяване
Когато се пристъпи към етапа на снабдяване,
изискваният обхват на работа трябва вече
да е изяснен. Ясните изисквания по отношение на технологията на батерията и начина
на употребата й ще помогнат на изпълнителите на EPC услугата да се ангажират по-дълбоко с веригата на доставки.

Тогава процедурата по снабдяване може да
бъде организирана като покана за участие в
търг (Request for Tender (RFT)) или покана за ценови предложения (Request for Quotation (RFQ)).
Ако предназначението на цялата система не
е съвсем уточнено или предстоят допълнителни инженерни задачи и има неяснота относно финансовите рискове, по-подходящата
форма е събирането на ценови предложения.
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13 Ф
 отоволтаични електроцентрали със системи
за съхранение на енергия / продължение
Толерантността към риск на компанията
разработваща проекта е основен определящ
фактор при дефинирането на интеграцията
на веригата на стойността. Системните
интегратори обикновено доставят напълно интегрирана система за съхранение на
енергия с всички необходими компоненти, до
AC връзката на ниско или средно напрежение.
Друг ключов момент, който трябва да се вземе предвид при снабдяването, е комуникацията между инвертора и системата за съхранение на енергия, както и с външни страни
(например търговец, оператор на мрежата).
Освен това, всички компоненти трябва да са
съвместими с местните изисквания и разпоредби. Един основен риск е, че акумулаторните системи (особено инвертора) в момента
имат само удостоверение за типово одобре-

ние вместо сертификат за съответствие на
единица продукт. Последното е задължително, за да бъде напълно сертифицирани за европейски мрежи.
Продуктовите гаранции (типични са продуктовите гаранции от 2 години + 12 месеца) и
гаранциите за представяне (основно за капацитета на батерията при определен профил
на работа за 10 до 15 години) са още един важен
аспект от процеса на подбор.
И накрая, сроковете за доставка на компонентите също трябва бъдат взети предвид. Модули с батерии обикновено се доставят от
Южна Корея или Китай и в момента имат периоди на доставка от пет до девет месеца.
Поради пазарната сила на шепа от доставчици, снабдяването с по-малък обем става все
по-сложно.

Фигура 10 ВЕРИГА НА СТОЙНОСТ ЗА БАТЕРИЙНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ТИПИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ
EPC

O&M ИЗПЪЛНИТЕЛ

Експлоатация и диспечиране

Предпроектно проучване
Инженеринг на проекта

Снабдяване

Финансиране

Изграждане

Поддръжка и поправка
Наблюдение и договори

RTF

Продукт/
електроцентрала

Разработчик на проект

Производители на оборудване

Легенда:
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Клетка
BMS,
сглобяване

Батерийна
система

Силов преобразувател
Контролери и спомагателни
системи
ВОР: трансформатори,
комутационна апаратура

Изпълнител
Системен
интеграгор

Задача

BESS
контейнери

BOP: Допълнително
оборудване за баланс на
системата
BMS: Система за управление
на батерията
BESS: Б
 атерийна с-ма за
съхранение на енергия

RTF/RFO

Продукт/електроцентрала

BOP: трафопостове,
комутационна апаратура и др.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

13.5 Изграждане
Към настоящия момент, типичният дизайн
за системите за стационарно съхранение на
енергия в диапазона 1 – 100 MW са контейнерни
решения, при които или цялото оборудване е
поместено в ISO стандартен контейнер или
част от преобразувателната електроника е
разположена отвън. Важно е да се вземат под
внимание размерите на контейнера и типа
на клетките на батерията. По-новите формати представляват компактни модулни
блокове във външни корпуси, които могат да
бъдат електрически свързани помежду си с
различни топологии.
Контейнерите за батерии се нуждаят от
основи – постамент или ивичести основи. В
зони, където е необходимо контейнерите да
се поставят високо над земята (в зони с опасност от наводняване), се поставят специални основи, които позволяват свободно оттичане на водата. При обичайни обстоятелства
това не е необходимо, ако контейнерът има
дренажна система, която позволява на водата да се оттича.

Теглото на контейнера зависи от оборудването, което се помещава в него при доставка
(например, ако модулите с батерии са предварително инсталирани) и може да достигне до
30 тона за 12-метров (40-футов) ISO контейнер. По тази причина, при цялостния дизайн
на строителната площадка трябва да се
предвиди място за кран и адекватни пътища
за достъп. Освен това, местоположението на
батерията трябва да бъде достъпно за пожарната.
За монтаж на контейнери без предварително
инсталирани модули, може да се предвидят
2-3 човекодни за един 12-метров (40-футов) ISO
контейнер, който побира около 500 модула.
Продължителността на въвеждане в експлоатация зависи от местните условия и трябва
да обхваща електрическите тестове, комуникационни тестове, тестове за съответствие на мрежовия кодекс (в зависимост от
държавата) и тестове на действителните
услуги, които ще бъдат предоставяни (в зависимост от приложението и държавата).
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A

Приложение

4

5

405-2

x

IEC 60891

Фотоволтаични устрой- Характества – Процедури за коре- ризиране
кции на температурата и
облъчването на измерените ВХ характеристики

EC 60364-7-712: 2017 се прилага за електрическата инсталация на фотоволтаични системи,
предназначени да захранват цялата или
част от инсталацията. Оборудването на
фотоволтаична инсталация, както и всеки
друг елемент от оборудването, се разглежда
само доколкото се отнася до неговия избор и
приложение в инсталацията. Това ново издание
включва значителни ревизии и разширения,
като се вземе предвид опитът, натрупан
при изграждането и експлоатацията на
фотоволтаични инсталации, и разработките, направени в технологиите, откакто
беше публикувано първото издание на този
стандарт.
IEC 60891 определя процедурите, които трябва да се следват за корекции на температурата и облъчването на измерените I-V (ток
и напрежение) характеристики на фотоволтаичните устройства. Той също така определя процедурите, използвани за определяне
на фактори, които са от значение за тези
корекции. Изискванията за I-V измерване на
фотоволтаични устройства са определени в
IEC 60904-1. Основните технически промени по
отношение на предишното издание са както
следва:

x

x

Договорна рамка

IEC 60364-7-712 Електрически инсталации Система
на сгради – Част 7-712:
Изисквания за специални
инсталации или места –
Соларни фотоволтаични
(PV) системи за захранване
IEC 60364-7-712 Електрически инсталации Система
на сгради – Част 7-712:
Изисквания за специални
инсталации или места –
Соларни фотоволтаични
(PV) системи за захранване

Основни показатели за ефективност

3

х

Предаване на O&M

Система

х

Пускане в експлоатация

Инструментни трансформатори – Част 8:
Електронни токови
трансформатори

х

Строителство

IEC 60044-8

Снабдяване

2

Този европейски стандарт описва маркировката, включително данните за номинална
мощност и изискваната документацията за
неконцентриращи фотоволтаични модули.
Този европейски стандарт предоставя задължителна информация, която трябва да бъде
включена в документацията на продукта или
прикрепена към продукта, за да се гарантира безопасна и правилна употреба. В този
документ са включени най-добрите практики,
даващи насоки за допълнителна информация,
например производителност на модула при
различни нива на облъчване.се гарантира безопасна и правилна употреба. В този документ
са включени най-добрите практики, даващи
насоки за допълнителна информация, например
производителност на модула при различни
нива на облъчване.
Тази част от IEC 60044 се прилага за новоизработени електронни токови трансформатори с аналогов изход на напрежение или
цифров изход за използване с електрически
измервателни уреди и електрически защитни
устройства при номинални честоти от 15 Hz
до 100 Hz.
IEC и EN / HD не са едно и също.

Инженеринг

Фотоволтаичен
модул

Разработване

Информационен лист с
данни и номинална мощност за фотоволтаични
модули

Персонал и обучение

EN 50380

№
1

Околна среда, здраве и безопасност

Кратко описание за най-релевантните документи (повечето описания са взети от IEC.ch,
ISO.org и VDE-Verlag.de]

Оценка на риска

Свързан
компонент

IECRE OD 411-series

Наименование

IECRE OD‘s 4xx

Относим
стандарт

Жизнен цикъл на управлението на
качеството

А. Списък с приложими стандарти

x

x

x

x

x

x

x

x

•р
 азширява процедурата за превод на издание
1 до промяна на облъчването по време на I-V
измерване;
• добавя 2 нови процедури за превод;
•п
 реразглежда процедурата за определяне на
температурните коефициенти за включване
на PV модули;
•о
 пределя нова процедура за определяне на
вътрешното съпротивление на серията;
•д
 ефинира нова процедура за определяне на
коефициента на корекция на кривата.
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x

7

IEC 60904-serie Фотоволтаични устрой- Характеризиране
ства
Част 1: Измерване на фотоволтаични характеристики на ток-напрежение
Част 1-1:
Част 1-2:
Част 2:
Част 3: Принципи на
измерване за наземни
фотоволтаични (PV)
слънчеви устройства
с референтни данни за
спектрално облъчване
IEC 60904-4:2019 RLV
IEC 60904-5:2011
IEC 60904-7:2019 RLV
IEC 60904-8:2014
IEC 60904-8-1:2017
IEC 60904-9:2007
IEC 60904-10:2009
IEC TS 60904-13:2018

Определя техниките за измерване на PV модули, основно фокусирани върху тестването на
ефективността на PV модулите.

EC 60947-3

IEC 60947-3: 2020 се прилага за превключватели,
разединители и комбинации от предпазители
и техните специални аксесоари, които да се
използват в разпределителни вериги и моторни вериги на което номиналното напрежение
не надвишава 1 000 V AC или 1 500 V DC. Това
четвърто издание отменя и заменя третото
издание публикувано през 2008 г., изменение 1:
2012 и изменение 2: 2015. Това издание представлява техническа ревизия. Това издание включва следните значителни технически промени
по отношение на предишното издание:

Комутационни апарати
BOS
за ниско напрежение. Част
3: Товарови прекъсвачи,
разединители, товарови
прекъсвач-разединители и
апарати, комбинирани със
стопяеми предпазители

х

Договорна рамка

Основни показатели за ефективност

Предаване на O&M

Пускане в експлоатация

Строителство

Снабдяване

Инженеринг

Разработване

Персонал и обучение

Кратко описание за най-релевантните документи (повечето описания са взети от IEC.ch,
ISO.org и VDE-Verlag.de]

Околна среда, здраве и безопасност

Свързан
компонент

Оценка на риска

№
6
405-2

Наименование

IECRE OD 411-series

IECRE OD‘s 4xx

Относим
стандарт

/ продължение

Жизнен цикъл на управлението на
качеството

A Приложение

х

х

х

х

•Д
 обавяне на тестове за критичен ток на
натоварване за DC превключватели (виж 9.3.9).
•Д
 обавяне на изисквания за условен рейтинг
на късо съединение за разединители, ключове
и разединители, защитени от прекъсвачи
(виж 9.3.7.2).
•Д
 обавяне на нови категории за високоефективно превключване на двигатели (виж
приложение А).
8

9
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IEC 61173

401, 401-1, х
405-2

Защита от пренапрежение за фотоволтаична
(PV) мощност генериращи
системи – Ръководство

IEC 61215- series Наземни фотоволтаични
(РV) модули. Квалификация на конструкцията и
одобряване за модули с
кристален силиций

х

Дава насоки за защита на проблемите с пренапрежение едновременно за системи самостоятелно и свързани към мрежата фотоволтаично генериране на енергия.

Фотоволтаичен
модул

Забележка: Стандартът се оттегля и заменя
с изискване на IEC 60364-7-712
IEC 61215-1: 2016 определя изисквания за квалифи- n
кация на проекта и одобрение на типа на наземни фотоволтаични (PV) модули, подходящи за
дългосрочна експлоатация в общ климат на открито, както е определено в IEC 60721-2-1. Този
стандарт е предназначен да се прилага за всички земни плоски плочи модулни материали като
кристални силициеви модулни типове, както и
тънкослойни модули. Целта на тази тестова
последователност е да се определи електрическите и топлинните характеристики на
модула и да покаже, доколкото е възможно в
рамките на разумни ограничения на разходите
и времето, че модулът може да издържи продължителна експозиция през климати, описани
в обхвата. Това издание на IEC 61215-1 включва
следните значителни технически промени
по отношение на второ издание на IEC 61215:
2005: нова стандартна серийна структура в
съответствие с други стандарти на IEC: Част
1 изброява общи изисквания, Част 1-x специфични за всяка PV технология и част 2 определя
тестване. Всички тестове, определени в част
2, са MQT (тестове за качество на модула).

n
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IEC 61701: 2011 описва тестови последователх
ности, полезни за определяне на устойчивост
на различни PV модули към корозия от солена
мъгла съдържащи Cl- (NaCl, MgCl2 и др.). Всички
тестове, включени в последователностите,
с изключение на теста за функционалност на
байпасния диод, са напълно описани в IEC 61215,
IEC 61646, IEC 62108, IEC 61730-2 и IEC 60068-2-52.
Стандартът може да се прилага както за
плоски PV модули, така и за PV модули и възли
на концентратора. Тестът за солена мъгла се
основава на IEC 60068-2-52, а не IEC 60068-2-11,
както в издание 1 от бившият стандарт е
много по-широко използван в електронното
поле на компонент. Според тази промяна
новото издание 2 включва последователност
на тестване, която комбинира във всеки цикъл
солена мъгла, последвано от съхранение на
влажност при контролирана температура
и условия на относителна влажност. Тази
последователност на тестване е повече
подходяща за отразяване на корозионните
процеси, които се случват във фотоволтаичните модули подложени на постоянна или
временна корозивна атмосфера
IEC 61724 очертава оборудването, методите
EC 61724-series Производителност на Фо- Производителнст и терминологията за мониторинг на произвотоволтаична система
- система дителността и анализ на фотоволтаични (PV)
Част 1: Мониторинг
системи. Той се отнася до сензори, монтаж
Част 2: Оценка на капации точност за оборудване за наблюдение
тета метод
в допълнение към измерваните данни за
Част 3: Метод за оценка на
параметрите проверки за придобиване и
енергията
качество, изчислени параметри и показатели
Част 4: Степен на разза изпълнение. В допълнение, той служи като
граждане метод за оценка.
основа за други стандарти, които разчитат
на събраните данни
Инвертор Прилага се за взаимосвързани фотоволтаични
IEC 61727
Фотоволтаични (PV)
(PV) енергийни системи работещи паралелно
системи – Характеристики на полезността на
с помощната програма и използващ статичен
интерфейс
(твърдо състояние) неостровни инвертори за
преобразуване на DC в AC. Залага изисквания за
полезност на свързаност на фотоволтаични
системи с доставчици на комунални услуги
Квалификация за безопасФотовол- IEC 61730-1: 2016 определя и описва основните
х
IEC 61730-серия
ност на фотоволтаичния таичен
строителни изисквания за фотоволтаични
(PV) модул
модул
(PV) модули, за да осигури безопасна електрическа и механична работа. Предвидени са
Част 1: Изисквания към
конкретни теми за оценка на предотвратястроителството
ването на токов удар, опасност от пожар и
Част 2: Изисквания за
нараняване поради механични и екологични
тестване
натоварвания. Тази част от IEC 61730 се
отнася до специфичните изисквания на строителството. IEC 61730-2 определя изискванията
за изпитване. Тази серия от международни
стандарти определя изискванията на IEC за
наземни фотоволтаични модули, подходящи за
дългосрочна експлоатация в открит климат.
Този стандарт е предназначен да се прилага
за всички наземни плоски модулни материали,
като кристални силициеви модули, както и
тънкослойни модули. Това ново издание включва следните значителни технически промени
по отношение на предишното издание:
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•А
 даптиране на хоризонтални стандарти и
включване на IEC 60664 и IEC 61140.
•П
 рилагане на координация на изолацията,
категория на свръхнапрежение, класове,
степен на замърсяване и дефиниция на групи
материали за пълзене, хлабина и разстояние
чрез изолация.
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Пускане в експлоатация

IEC 61829: 2015 определя процедури за измерване
на място на характеристиките на фотоволтаичната (PV) плоска фотоволтаична (PV)
решетка, придружаващите метеорологични
условия и тяхното използване за преобразуване в стандартни условия за изпитване (STC)
или други избрани условия. Това ново издание
включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

Строителство

Производителност –
система

Снабдяване

Кристален силициев
фотоволтаичен (PV) масив
– Измерване на място на
I-V характеристики

Инженеринг

IEC 61829

Разработване
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IECRE OD‘s 4xx

A Приложение

х

• Разглежда много остарели процедури.
•Т
 ой побира често използваните търговски
индикатори на кривата I-V.
 сигурява по-практичен подход за справяне с
•О
несигурностите на терена.
•П
 ремахва и замества процедурите с препратки към други актуализирани и приложими
стандарти, включително серията IEC 60904
и IEC 60891.
15

405-2

EC 61853-серия Изпитване на производителност на фотоволтаичен (PV) модул и енергиен
рейтинг Част 1: Измервания на ефективността на
излъчване и температура
и номинална мощност

EC 62093

16

104
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401, 401-1

IEC 62109серии

18

401, 401-1,
404, 407,
408-4

IEC 62446серии

Производителност
– модул

Част 2: Спектрална реакция, измерване на ъгъла
на падане и измерване на
работната температура
на модула
Компоненти за баланс на
BOS
системата за фотоволтаични системи – Природна
среда с квалификация за
проектиране на природни
среди

IEC 61853 описва изисквания за оценка на
х
производителността на фотоволтаичния
модул от гледна точка на мощност (ватове)
за диапазон от облъчвания и температури,
последван от преход към kWh. Целта е да се дефинира система за тестване и оценка, която
осигурява мощност на фотоволтаичния модул
(ватове) при работа с максимална мощност
за набор от определени условия. Втората цел
е да се осигури пълен набор от параметри за
характеризиране на модула при различни стойности на осветеност и температура.

Установява изисквания за проектната
квалификация на компонентите на баланса
на системата (BOS), използвани в наземни
фотоволтаични системи. Подходящ е за
работа в закрити помещения, климатизирани
или безусловни; или на открито в общ климат
на открито, защитени или незащитени.
Написан е за специални слънчеви компоненти
като батерии, инвертори, контролери за зареждане, системни диодни пакети, радиатори,
предпазители от пренапрежение, разпределителни кутии на системата, устройства
за проследяване на максимална мощност и
превключватели, но може да е приложим и за
други BOS компоненти.
Безопасност на силовите Инвертор IEC 62109 се прилага за оборудване за преобразуване на мощност (PCE) за използване във
преобразуватели за използфотоволтаични системи, където е необховане във фотоволтаични
енергийни системи
димо еднакво техническо ниво по отношение
на безопасността. Определя минималните
Част 1: Общи изисквания
изисквания за проектиране и производство
Част 2: Специални изисквана PCE за защита срещу токов удар, енергия,
ния за инвертори
пожар, механични и други опасности. Осигурява
Част 3: Специфични изискобщи изисквания, приложими за всички видове
вания за електронни усPV PCE.
тройства в комбинация с
фотоволтаични елементи
Фотоволтаични (PV)
Системи IEC 62446 определя информацията и докуменсистеми – Изисквания за
тацията, които трябва да бъдат предадени
изпитване, документирана клиент след инсталирането на свързана
не и поддръжка
в мрежа PV система. Той също така описва
тестовете за въвеждане в експлоатация,
Част 1: Системи, свързани
критериите за проверка и документацията,
с мрежа – Документация,
които се очаква да проверят безопасната интестове за въвеждане в
сталация и правилната работа на системата.
експлоатация и проверка
Той е предназначен за използване от системни
Част 2: Системи, свързани
дизайнери и инсталатори на слънчеви фотос мрежа – Поддръжка на PV
волтаични системи като шаблон за предостасистеми
вяне на ефективна документация на клиента.
Част 3: Фотоволтаични
модули и инсталации –
Външна инфрачервена
термография
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Относим
стандарт

Част 1: Общи
Част 2: Power Electronic
Преобразователи от 1000
V a.c. или
1500 V постоянен ток до
35 kV a.c
Изисквания към конструк- Системи
цията на фотоволтаични
(PV) панели

20 401, 401-1, х
403

IEC 62548

21

IEC 62716

Фотоволтаични (PV) моду- Фотоволли -Изпитване за амонячна таичен
корозия
модул

22

IEC 62782 TS

Цикличен (динамичен)
Фотоволмеханичен тест на нато- таичен
варване за фотоволтаици модул
(PV) модули

EC 62548 определя изискванията за проектиране на фотоволтаични (PV) масиви, включително
окабеляване с постоянен ток, устройства за
електрическа защита, разпоредби за превключване и заземяване. Обхватът включва всички
части на PV масив до, но не включително устройства за съхранение на енергия, мощност
оборудване за преустройство или товари.
Изключение е направено само за безопасност
при DC частта на комутационното оборудване. Взаимовръзката на малки DC климатични
единици, предназначени за свързване към фотоволтаични модули също са включени. Целта на
този документ е да се обърне към замисъла за
безопасност, произтичащи от специфичните
характеристики на фотоволтаични системи.
Системи с постоянен ток и PV масиви по-специално, представляват някои опасности в
допълнение към извлечените от конвенционални системи за променлив ток, включително
способността за производство и поддържат
електрически дъги с токове, които не са по-големи от нормални работни токове.
х
IEC 62716 описва тестови последователности, полезни за определяне на устойчивостта на PV модули към амоняк (NH3). Всички
тестове, включени в последователностите,
с изключение на теста за функционалност на
байпасния диод, са напълно описани в IEC 61215,
IEC 61646 и IEC 61730-2. Те са комбинирани в този
стандарт, за да осигурят средства за оценка
на възможни неизправности, причинени във
фотоволтаични модули при работа в мокра
атмосфера с висока концентрация на разтворен амоняк (NH3).
IEC TS 62782 provides a test method for performing х
a cyclic mechanical load test in which the module
is supported at the design support points and a
uniform load normal to the module surface is cycled
in alternating negative and positive directions.
Този тест може да се използва за оценка
дали компонентите в модула, включително
слънчеви клетки, взаимосвързани ленти и / или
електрически връзки в рамките на модула са
податливи на счупване или ако уплътненията
на ръбовете могат да се повредят поради
механичните напрежения, възникнали по време
на монтажа и операция. Този тест може да се
извърши при всяка температура на модула в
рамките на нормалния работен температурен диапазон.

х

х

х

ЗАБЕЛЕЖКА: Този протокол за тестване е
написан като самостоятелна техническа
спецификация, но е вероятно тя да се използва заедно с други стандарти за изпитване.
За текущата мулти-шина c-Si технологии,
зададените спецификации обикновено не
предизвикват никакви щета. Необходимо е
подобряване на спецификацията!
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Фотоволтаичен
модул

IEC TS 62788-2 определя методите за изпитване и отчитането на данните с изисквания
за свойства, свързани с безопасността и производителността (механични, електрически,
термични, оптични и химически) от не-твърди полимерни материали, предназначени за
използване в наземни фотоволтаични модули
като полимерни листове и многопластов
ламинат от задната страна. Методите на
тестване определят как да се характеризират материалите за предната страна и
техните компоненти по начин, представителен за как ще бъдат използвани в модула, който
в крайна сметка включва комбинация с други
съчетани компоненти като капсулант или
лепила. Методите, описани в този документ
подкрепят тестовете, свързани с безопасността и производителността дефинирани
на ниво PV модул, както е дефинирано в серията IEC 61730 и IEC 61215. Този документ също
така дефинира методи за изпитване на оценка
на присъщите характеристики на материала
на полимера материалите за предната страна или техните компоненти.
IEC 62790
ВОВ модул IEC 62790 описва изисквания за безопасност,
Разклонителни кутии за
Junction boxes фотоволтаични модули –
конструктивни изисквания и тестове за
for photovoltaic Изисквания за безопасносразпределителни кутии до 1 500 V dc за употреба на фотоволтаични модули съгласно клас
ти тестове.
II на IEC 61140: 2001. Този стандарт се отнася
EN 50548 Разклонителни
и за заграждения, монтирани на PV-модули
кутии за фотоволтаични
съдържащи електронни схеми за преобразумодули – Безопасност,
ване, управление, мониторинг или подобни
изисквания и тестове
операции.
IEC 62804Фотоволтаични (PV)
Фотовол- IEC TS 62804 дефинира процедури за тестване х
модули – Методи за изсерии
таичен
и оценка на издръжливостта на фотоволтаичпитване за откриване на модул
ните (PV) модули за въздействието на краткопотенциално предизвикасрочното напрежение под високо напрежение,
но разграждане
включително потенциално предизвикано
разграждане (PID). Определени са методи за
Част 1 Тест за квалификаизпитване, които по своята същност не
ция на издръжливост на
дават еквивалентни резултати. Те се дават
напрежение на системата
като скринингови тестове; нито един тест
за кристални силициеви
не включва всички фактори, съществуващи в
модули
естествената среда, които могат да повлиЧаст 1-1: Деламинация за
яят на степента на PID. Методите описват
кристални силициеви PV
как да се постигне постоянно ниво на стрес.
модули
Тестването в тази техническа спецификация
Част 2: Тънък филм
е предназначено за кристални силициеви PV
модули с една или две стъклени повърхности,
силициеви клетки с пасивиращи диелектрични
слоеве, за разграждащи механизми, включващи
подвижни йони, влияещи на електрическото
поле върху силициевия полупроводник, или електронно взаимодействащи със самия силициев
полупроводник .
IEC 62852 се отнася за съединители за употреIEC 62852
Съединители за DC-прило- BOS
жение във фотоволтаични
ба във вериги с постоянен ток за фотоволтасистеми – Изисквания за
ични системи съгласно клас II на IEC 61140: 2001
безопасност и тестове
с номинални напрежения до 1 500 V постоянен
ток и номинални токове до 125 A на контакт.
EN 50521 Съединители за
Прилага се за съединители без прекъсваща спофотоволтаични системи
собност, но които могат да бъдат включени и
– Изисквания за безопасизключени под напрежение
ност и тестове

Инженеринг

Разработване

Персонал и обучение

Кратко описание за най-релевантните документи (повечето описания са взети от IEC.ch,
ISO.org и VDE-Verlag.de]

Околна среда, здраве и безопасност

Свързан
компонент

Оценка на риска

Наименование

IECRE OD 411-series

№
23

IECRE OD‘s 4xx

Относим
стандарт

/ продължение

Жизнен цикъл на управлението на
качеството

A Приложение

х

х

х

х

х
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Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

х

Договорна рамка

Предаване на O&M

х

Основни показатели за ефективност

Пускане в експлоатация

Строителство

Снабдяване

Инженеринг

Разработване

Персонал и обучение

Двупосочни мрежови прео- Инвертор IEC 62909-1: 2017 определя общите аспекти на
бразуватели на енергия
двупосочните мрежови преобразуватели на
мощност (GCPC), състоящи се от инвертор
Част 1: Общи изисквания
от страната на мрежата с два или повече
Част 2: Интерфейс на
типа интерфейси на DC-порт от страната
GCPC и разпределени
на приложението със системни напрежения,
енергийни ресурси и
ненадвишаващи 1 000 V AC или 1 500 V DC. В спедопълнителни изисквания
циални случаи GCPC ще има само един интеркъм Част 1
фейс за DC-порт, който е свързан с двупосочно
устройство за съхранение на енергия.
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Относим
стандарт

х

Този документ включва терминология, спецификации, производителност, безопасност,
архитектура на системата и дефиниции на
тестови случаи. „Системната архитектура“
определя взаимодействието между инвертора
и преобразувателите. Определени са изисквания, които са общи, общи и независими от
специалните характеристики на отделните
генератори и двупосочни хранилища.

28

29

EC 62910

405-2

х

IEC 62915 TS

Този документ не обхваща системи за непрекъсваемо захранване (UPS), които попадат в
обхвата на IEC 62040 (всички части). Може да са
необходими изисквания за вътрешна и външна
цифрова комуникация; изискванията за интерфейс, включително комуникация с разпределени
енергийни ресурси, са предвидени в бъдеща
част на IEC 62909. Всички изисквания за ЕМС
са дефинирани чрез позоваване на съществуващите стандарти на IEC. Изискванията за
външна комуникация са извън обхвата на този
документ.
Инвертор IEC TS 62910 предоставя процедура за изпитПроцедура за изпитване
ване за оценка на работата на функциите
на измерване на ниско
за ниско напрежение (LVRT) в инвертори,
напрежение (LVRT) за фотоволтаичен инвертор,
използвани в свързани помежду си фотоволтаични системи. Техническата спецификация
свързан към доставчиици
е най-приложима за големи системи, където
PV инверторите са свързани към полезни HV
разпределителни системи. Приложимите процедури обаче могат да се използват и за инсталации за НV на места, където променящите
се изисквания за LVRT включват такива инсталации, напр. еднофазни или 3-фазни системи.
Процедурите за измерване са проектирани да
бъдат възможно най-неспецифични, така че характеристиките на LVRT, измерени например
на едно тестово място, могат да се считат
за валидни и на други обекти. Тази техническа
спецификация е за тестване на фотоволтаични инвертори, въпреки че съдържа информация,
която може да бъде полезна и за тестване на
цялостна фотоволтаична централа, състояща се от множество инвертори, свързани в
една точка към електрическата мрежа. Освен
това осигурява основа за свързана с комунални
услуги фотоволтаична инверторна числена
симулация и валидиране на модела.
х
Фотоволтаични (PV) моду- Фотовол- IEC TS 62915 излага единна схема за поддържане
ли – Тестване за одобрение таичен
на одобрение на типа, дизайн и квалификация за
на типа, дизайн и квалифи- модул
безопасност на наземни фотоволтаични модукация за безопасност
ли, които са преминали или ще бъдат подложени
на модификация от първоначално оценения им
проект. Промените в избора на материали, компонентите и производствения процес могат
да повлияят на електрическите характеристики, надеждността и безопасността на модифицирания продукт. Този документ изброява
типични модификации и произтичащите от
това изисквания за повторно тестване въз
основа на различните стандарти за изпитване.
Този документ е тясно свързан със стандартите IEC 61215 и IEC 61730.

х

х
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EN 50618

х

х

х

х

Договорна рамка

х

Основни показатели за ефективност

х

Предаване на O&M

х

Пускане в експлоатация

IEC 62930 се прилага за едножилни омрежени
изолирани захранващи кабели с омрежена
обвивка. Тези кабели са предназначени за страната с постоянен ток (DC) на фотоволтаични
системи, с номинално постояннотоково
напрежение до 1,5 kV между проводниците и
между проводника и земята. Този документ
включва безхалогенни кабели с нисък дим и кабели, които могат да съдържат халогени.

Строителство

BOS

Снабдяване

Електрически кабели за
фотоволтаични системи

Инженеринг
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IECRE OD 411-series

№
30

IECRE OD‘s 4xx

A Приложение

Кабелите са подходящи за използване с оборудване от клас II, както е определено в IEC 61140.

31

32

401-1,
405-1,
405-2

х

IEC 62938

Тестове за неравномерно
натоварване от сняг
за фотоволтаични (PV)
модули

Фотоволтаичен
модул

IEC 62941

Наземни фотоволтаични
(PV) модули – Система за
качество на PV производство на модули

QM

Кабелите са проектирани да работят при
нормална непрекъсната максимална температура на проводника от 90 ° C. Допустимият
период на използване при максималната
температура на проводника от 120 ° C е ограничена до 20 000 h.
х
IEC 62938 предоставя метод за определяне
механичното представяне на рамкирания
Фотоволтаичен модул под въздействието на
наклонени неравномерни снежни натоварвания. Този документ е приложим за рамкирани
модули с рамки, стърчащи извън предната
стъклена повърхност на долния ръб след предвидената инсталация и като такъв създава
допълнителна бариера за снега, плъзгащ се
надолу от модулите. За модули с други рамкови
конструкции, като огради, оформени в рамки,
на страничните ръбове, на горния ръб и на
долния ръб, които не създават допълнителна
преграда за плъзгане на сняг, този документ не
е приложим. Методът на изпитване определя
механичната граница на неравномерно натоварване на рамков Фотоволтаичен модул
х
IEC 62947 е приложим за организации, произвеждащи фотоволтаични (PV) модули,
сертифицирани по IEC 61215 серия и IEC 62108 за
проектиране и одобрение на типа и IEC 61730
за одобрение на безопасността и на типа.
Пригодността на проекта и одобрението на
типа на PV модулите зависят от подходящите методи за продукт и процеса на дизайн,
както и подходящ контрол върху материалите и процеси, използвани за да се произведе
продукта. Този документ излага най-добрите
практики за дизайн на продукта, производствени процеси и подбор и контрол на
материали, използвани при производството
на фотоволтаични модули, които отговарят
на изискванията на IEC 61215 серия, IEC 61730 или
IEC 62108. Тези стандартите също формират
основата за фабричните критерии за одит на
такива терени от различни удостоверяващи
и ревизионни органи.

х

Целта на този документ е да предостави
рамка за подобрена увереност в постоянната
последователност на изпълнението и надеждността на сертифицирани PV модули. Изискванията на този документ са определени с предположението, че системата за управление на
качеството на организацията вече е изпълнил
изискванията на ISO 9001 или еквивалентна
система за управление на качеството. Този
документ не е предназначен да замества или
премахва всякакви изисквания на ISO9001 или
еквивалентна система за управление на качеството. От поддържане на производствена
система в съответствие с този документ,
PV модулите се очаква да поддържат своята
ефективност, както е определено от тестовите последователности в серия IEC 61215, IEC
62108 или IEC 61730.

108

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

IEC 63225 TR

Система
Несъвместимост на
конекторите за DC-приложение във фотоволтаични
системи

37

IEC 63279 TR

Последователни и комби- Модули
нирани ускорени тестове
за стрес за нерискови
фотоволтаични модули

Договорна рамка

36

х

Основни показатели за ефективност

Разширено стрес тестване на фотоволтаични
модули за риск анализ

х

Предаване на O&M

IEC 63209

х

Пускане в експлоатация

35

Строителство

Указания за квалифициране Модул
на PV модули, компоненти
и материали за работа
при високи температури

Снабдяване

IEC 63126 TR

Инженеринг

34

IEC 62979 предоставя метод за оценка дали
байпасният диод монтиран в модула е податлив на топлинни загуби или ако има достатъчно охлаждане, за да се запази при прехода без
прегряване. Тази методологията е особено
подходяща за тестване на диоди на Шотки,
при които изтичането на ток се увеличава
като функция на увеличаването на обратното
напрежението при висока температура, което
ги прави по-податливи на термично избягване
Тази техническа спецификация определя допълнителни изисквания за изпитване за модули, разположени при условия на по-висока температура, които са извън обхвата на IEC 61215 и IEC 61730
и съответните стандарти за компоненти, IEC
62790 и IEC 62852. Условията за изпитване посочени в IEC 61215 и IEC 61730 (и съответния компонент стандарти IEC 62790 и IEC 62852) приеха, че
тези стандарти са приложим за разгръщане на
модул, където 98-мия персентил температура
(T 98-та), е температурата, която се очаква
модулът да достигне или надвиши за 175,2 часа
годишно, и е по-малко от 70 ° C.
Тази техническа спецификация има за цел да
предостави набор от данни, които да се
използват за качествен анализ на риска за
надеждност, подчертавайки потенциалните
режими на отказ и области, които вероятно
се нуждаят от подобрение. Полезно е само за
модули и материали, поръчвани за специални
случаи, за много големи различия в производителността или по отношение на конкретен
разбран неуспех на режими и механизми. Ясно
поръчка на ниво прогнозата на живот на модул
или услуга е извън обхвата на този документ.
Поредица от компонент тестови пакети е в
процес на разработка, за да допълни тестване
на ниво модул в тази спецификация
Този документ подчертава проблема с несъвместимостта на конекторите за DC-приложение във фотоволтаични системи (DC съединители), произведени от различни производители. Той разглежда четири конкретни въпроса в
този контекст:
•О
 сновна информация за несъвместимост на
DC съединителите от различни производители.
• Наблюдения и предизвикателства, свързани
с боравенето с DC съединители от различни
производители.
• Заинтересовани страни, загрижени от несъвместимостта на DC съединителите.
• Препоръки за дългосрочна стандартизация
и временни мерки за справяне с несъвместимостта на DC съединителите.
Този технически доклад прави преглед на изследванията на последователни и комбинирани
ускорени тестове за стрес, които са създадени,
за да се определи потенциалът за режими на
разграждане на PV модули, които се появяват
в полето, които не показват еднофакторни и
стабилни тестове. Този документ има за цел
да предостави мотивация, базирана на данни и
теория, и да помогне да се визуализират следващите стъпки за подобрени ускорени тестове
за стрес, които ще подценят материалите и
дизайна на фотоволтаичните модули. Всички
допълнителни икономии в резултат на повишена надеждност и намален риск се изразяват в
по-ниски нива на разходите за електроенергия,
свързани с PV електроцентралата. По-ниските
разходи ще доведат до по-бързо приемане на PV
и свързаните с това ползи от възобновяемата
енергия

Разработване

BOSModule

Персонал и обучение

Фотоволтаични модули
– Байпасен диод – Тест за
топлинни загуби
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109

110

39

ISO 9001

Система за управление на
качеството – Изисквания

QM

40

ISO 14001

Системи за управление на QM
околната среда – Изисквания с указания за употреба

41

ISO 17020

Оценка на съответствието – Изисквания за
работата на различни видове органи, извършващи
проверка

QM

42

ISO 17025

Общи изисквания за
компетентност на лабораториите за изпитване
и калибриране

QM

Договорна рамка
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Процедури за вземане на
Система
проби за проверка по атрибути – Част 1: Схеми за
вземане на проби, индексирани с граница за качество
на приемане (AQL) за
проверка по партиди
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A Приложение

ISO 2859-1 определя система за прием за вземане на проби за проверка по атрибути. Той
се индексира по отношение на границата за
качество на приемане (AQL).
Неговата цел е да стимулира доставчик чрез
икономическия и психологически натиск на
неприемане на партида да поддържа средната
стойност на процеса най-малко толкова добра,
колкото определената граница за качество на
приемане, като в същото време осигурява горна граница за риска за потребителя приемане
от време на време бедна партида
ISO 9001 определя критериите за система за
х
управление на качеството и е единственият стандарт в семейството, който може
да бъде сертифициран (въпреки че това не
е изискване). Може да се използва от всяка
организация, голяма или малка, независимо
от сферата на дейност. Този стандарт се
основава на редица принципи за управление
на качеството, включително силен фокус
върху клиентите, мотивация и значение на
висшето ръководство, процесния подход и
непрекъснато подобряване. Тези принципи са
обяснени по-подробно в принципите на ISO за
управление на качеството. Използването на
ISO 9001 помага да се гарантира, че клиентите
получават последователни, качествени продукти и услуги, което от своя страна носи много
бизнес ползи.
х
ISO 14001 определя изискванията за система
за управление на околната среда, която
организацията може да използва, за да подобри
своите екологични показатели. ISO 14001: 2015
е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява своите
екологични отговорности по систематичен
начин, който допринася за екологичния стълб
на устойчивост.
ISO / IEC 17020: 2012 определя изисквания за
компетентността на органите, извършващи
инспекции, и за безпристрастността и последователността на техните инспекционни
дейности. Той се прилага за инспекционни
органи от тип A, B или C, както е определено
в ISO / IEC 17020: 2012, и се прилага за всеки етап
на инспекция.
ISO / IEC 17025: 2005 определя общите изисквания за компетентност за извършване на
изпитвания и / или калибриране, включително
вземане на проби. Той обхваща тестване и
калибриране, извършено по стандартни методи, нестандартни методи и лабораторно
разработени методи. Приложим е за всички
организации, извършващи тестове и / или
калибриране. Те включват например лаборатории от първа, втора и трета страна и
лаборатории, където изпитването и / или
калибрирането са част от инспекцията и
сертифицирането на продукта.

х

х
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B Приложение

B. Матрица на уменията – Персонал и обучение

Оценка на терен
Разрешение
Доставки
Логистиката, Организация
Строителство

Сертифициране (квалификация) на
Здравето на труда и безопасност

Необходима сертификация

Оценка на риска – здраве и безопасност
Структурен инженер

Задачи

Оценка на риска – механична
Частично свързани специфични разпоредби(защита на наследството, сграден
орган)

Необходими умения

Основни познания за инсталирания продукт (напр. Боравене, обща безопасност насоки, монтаж и др .; виж също препоръки за модул производител / ръководство за монтаж,
термография, измервания на мощността).

Знания за актуалните стандарти и регулации, управленски и комуникационни умения

Сертифициран електротехник

Power Electronics (напр. Опит със специфичен продукт и
тип инвертор)

Сертифицран електро инженер

Сертифициран електротехник

Други подходящи умения (напр. Специфично обучение за
проверка и изпитване, от значение акредитирани курсове
и др.)

Комуникация с доставчик на електроенергия

Сертифициран електротехник

Прекратяване на специфични комуникационни кабели, мониторинг / SCADA, сателитна / широколентова система

Създаване и изпращане на документация
за разрешение

Сертифициран електротехник

Основни познания за инсталирания продукт (напр.
Боравене, обща безопасност указания, монтаж и др .; виж
също препоръки от доставчик / ръководство за монтаж),
технически опит

Лиценз за проектиране на възобновяеми енергийни структури съгласно
местното законодателство

Закупуване на PV модули, рамки, инвертори, електрически материали и др.
Управление на доставчика
Управление транспорта на персонал,материали и инструменти
Организиране планиране на терен
PV модул

Инвертор
Електрически – Общи

Данни и комуникации
Монтаж

Изисквания за компанията или държавата (напр. работи на височина, сертифициран индустриален алпинист,
осведоменост за азбеста, използване
на специфично оборудване, сертификат за строителство / монтаж и др.)

х

х

Управление на материали

х

х

Овластени органи

х

х

х

х

х

х

х

х

Механични

х

Електрически

Функция

х

х

х

х

Управление на проекти

Инспекция

х

Мониторинг

х

Здраве и безопасност

х

Структурен инженер

Географски – геотехнически
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Подготвителни работи, ако е необходимо (напр. земни работи, покривни работи
и т.н.)
Сертифициран електротехник.
Лиценз и сертифициранесъгласно
местното законодателство

Специфична сертификация, свързана
с работата

Разширени знания и опит в монтажа на соларни системи.
Управленски умения, опит в надзора и координацията на
екипите

Разширени знания и опит в електрическите работи на
соларната система. Управленски умения, опит в надзора и
координацията на екипите

Специфични умения, свързани с длъжността

Необходими умения

Технически отговорник – Електро (Отговаря за всички електрически работи и
ръководи електро монтажници.)

Свързан с държавата лиценз и сертификация

Точност, усъвършенствани познания за свързани стандарти. Опит в процеса на измерване.

Необходима сертификация

Технически ръководител – механик
(отговорен за всички механични работи
(монтаж) и ръководи инсталаторите. )

Сертифициран електротехник. Свързан с държавата лиценз и сертификат
за контрол на допир

Задачи

Проверка – електрически работи (защита от допир, тестове и т.н.)

Сертификат на здравословни и безопасни условия на труд

Достъп до подстанция с високо напрежение (HV)

Механични – Структурни

Оценка на риска

Първа помощ при работа

Управление на изпълнители

Курс за обучение и / или сертификат

Знания за използване на инструменти
за наблюдение

Сертификат за управление на околната среда

Обучение за инструменти за наблюдение. Други подходящи умения (напр. Инструмент за обработка на данни)

Курс за обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Инсталиране на система за наблюдение
(WIFI, SCADA, връзка, настройки)

Само упълномощено лице от доставчиците на електроенергия

Други изисквания, свързани със задачата,
компанията или държавата (напр.
Работа на височина, осведоменост за
азбеста, използване на специфично оборудване, сертификат за строителство /
монтаж и т.н.)

Акредитация и калибриране на измервателния уред
Боравене по време на строителството,
както и осигуряване на гаранционни
условия.

Управление на материали

х

Овластени органи

х

х

Електрически

х

х

Механични

х

х

Инспекция

х

х

х

Мониторинг

х

х

х

Географски – геотехнически

х

Структурен инженер

Функция

х

Управление на проекти

х
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Здраве и безопасност
Заобикаляща
среда
Мониторинг
и измерване
Гаранционни
услуги

/ продължение

B Приложение

B. Матрица на уменията – Персонал и обучение (продължение)

Здраве и безопасност

C Приложение

C. Образец на план за действие при извънредни ситуации
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D Приложение

D. Матрица за оценка на риска и йерархия на контролните мерки
Помислете за тежестта на
нараняване / заболяване

Помислете за вероятността от настъпване на опасно събитие

Крайно
невероятно е
да се случи

Не е вероятно
да се случи

Възможно е да
се случи

Вероятно да се
случи

Много
вероятно да се
случи

Катастрофално (например фатално)
Умерена

Умерена

Висока

Критична

Критична

Ниска

Умерена

Умерена

Висока

Критична

Ниска

Умерен

Умерен

Умерен

Високо

Много ниска

Ниска

Умерен

Умерен

Умерен

Много ниска

Много ниска

Ниска

Ниска

Умерен

Сериозно (напр. трайно увреждане)

Умерено (напр. Хоспитализация
/ краткосрочно или дългосрочно
увреждане)
Незначително (напр. Първа помощ)

Повърхностни (напр. не се изисква
лечение)

Елиминиране на риска
1.
Премахване на опасността. Елиминирайте
риска на работното място напълно

Ако това не е осъществимо на практика,
тогава ...

Най-ефективно

Минимизиране:

2.
Заместете опасността, изцяло или частично, с
по-безопасна алтернатива.
Изолирайте опасността. Използване на
физически бариери, време или разстояние.
Използване на инженерни контроли.
Адаптирайте инструменти или оборудване,
за да намалите риска.
3.
Използвайте административен контрол.
Разработване на методи за работа, процеси и
процедури.
4.
Използвайте лични предпазни средства
(ЛПС). Това е последната опция, след като сте
обмислили всички останали опции за работното
място.
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Намалете до минимум риска, доколкото това е
осъществимо, като предприемете 1 или повече
от тези действия, които са най-подходящи.

Ако рискът остане, трябва да сведете до
минимум останалия риск, доколкото това е
разумно осъществимо.

Ако рискът остане, трябва да сведете до
минимум останалия риск, като използвате ЛПС.

Най-неефективно

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

E Приложение

Е. Примери за изоставащи и водещи индикатори за здраве, безопасност, сигурност и околна
среда
Изоставащи индикатори
Повреди на
имущество/
оборудване

Разрешителни, необходими за изграждане и експлоатация на проекта, включително:
• Повреда на фотоволтаичната система от модули
• Щети на сгради
• Повреда на оградната линия от падане на дърво
Ограничени работни случаи: Всяко нараняване или заболяване, при което работодател, лекар или друг
лицензиран медицински специалист дава указания или препоръчва на работник да преустанови:
• (А) изпълнение на една или повече от рутинните функции на работата си; или
• (B) работа през целия работен ден, за който иначе би било предвидено да работи или е преместен
на друга работа за целия или част от периода на възстановяване.
• За рутинна функция се счита работна дейност, която лицето редовно извършва най-малко веднъж
седмично като част от работата му.

Първа помощ

Случай на първа помощ възниква, когато лечението на полученото нараняване или заболяване е ограничено до едно или повече от 14-те специфични лечения по-долу:
1. Използване на лекарства без рецепта и без лекарско предписание.
2. Прилагане на имунизации срещу тетанус.
3. Почистване на рани по повърхността на кожата.
4. Превързване на рани с бинтове, марли и др.; или използване на превръзки тип пеперуда.
5. Използване на топла или студена терапия.
6. Използване на всякакви нетвърди средства за поддържане, като еластични бинтове, обвивки, нетвърди колани за гърба и др.
 зползване на устройства за временно обездвижване при транспортиране като пострадал при
7. И
злополука.
8. П
 робиване на нокът на пръст на ръката или крака за облекчаване на налягането или източване на
течност от пришка.
9. Използване на превръзки за очи.
10. Отстраняване на чужди тела от окото с помощта само на оросяване или памучен тампон.
11. О
 тстраняване на трески или чуждо тяло от области, различни от окото, чрез напояване, пинсети,
памучни тампони или други прости средства.
12. Използване на предпазители за пръсти.
13. Използване на масажи.
14. Пиене на течности за облекчаване на топлинeн стрес.

Случай на медицинско
лечение

Медицинско лечение означава управлението и грижата за справяне с болест или неразположение на
пациент
Медицинското лечение не включва посещения при лекар или друг лицензиран медицински специалист
свързани с наблюдение или консултиране, провеждане на диагностични процедури, като рентгенови
лъчи и кръвни тестове, включително прилагане на лекарства с рецепта, използвани единствено за
диагностични цели (например капки за очи за разширяване на зениците) или първа помощ.

Случай на ден далеч
от работното
място

Всяко нараняване или заболяване, свързано с работата, което въз основа на препоръка на лекар или
лицензиран медицински специалист води до невъзможност за работа на член на работния екип или
изпълнител след получаване на нараняването или заболяването.
В такива случаи нараняване или заболяване се счита за Случай на ден далеч от работното място (Days
Away From Work Case – DAFWC), независимо от това дали е било планирано лицето да работи в тези
дни или дали лицето действително се отчита на работа или не.

Инциденти с висок
рисков потенциал

Всеки инцидент или близко разминаване с такъв, който при други обстоятелства би могъл „реалистично“ да доведе до един или повече смъртни случаи, напр.
 ъзникване на електрическа искра, когато някой стои пред повредено оборудване, причинило само
• В
леки наранявания.
• Удар от надземна или подземна линия под напрежение без наранявания
• Пътно транспортно произшествие
• Неизправност на подемното оборудване, докато се извършва повдигане

115

E Приложение

/ продължение

Сериозен инцидент

Сериозен инцидент, свързан със здравето/безопасността и има един или повече смъртни случаи или 3
или повече наранявания с последици за здравето, изискващи болнично лечение за повече от 24 часа.

Подлежащи
на отчитане
инциденти

Специфични за страната инциденти, които трябва да бъдат докладвани на външни органи, напр.:
• A
 встралия – Трябва да се уведоми WorkSafe за инцидент подлежащ на уведомление, да се уведоми
EPA за инцидент свързан със замърсяване
• UK – да се уведоми RIDDOR при опасно събитие
• Д
 а се съобщи на външен орган от трета страна който отговаря на изискванията, така че при разследване жалбата да бъде уважена, например US – OSHA (Reportable Incident / Whistle Blower Complaint)

Подлежащи на
отчитане:

Нараняване или заболяване и инциденти с нараняване, които отговарят на някой от изброените критерии в „общите“ или „специфичните“ категории, трябва да се считат за подлежащи на отчитане:
Общи:
• Смърт
• Един или повече дни отсъствие от работа
• Един или повече дни ограничена работа
• Един или повече дни преместване на друга работа
• Медицинско лечение извън първа помощ
• Загуба на съзнание
Значително нараняване или заболяване, диагностицирано от лекар или друг лицензиран здравен специалист, като:
• Рак
• Хронично необратимо заболяване
• Счупена или спукана кост
• Пробито тъпанче
Специфични
• Наранявания с игла и порязвания от остри предмети, които са замърсени с чужда кръв или друг
потенциално заразен материал.
• Свързано с работата стандартно изместване на прага на чуваемост (STS) въз основа на текущия
тест на слуха, показващ отместване с 10 dBA от текущата изходна линия в едното или двете уши,
а общата кумулативна загуба на слуха трябва да бъде 25 dBA или повече над аудиометричната нула
в същото ухо/уши.
• Медицинско отстраняване спрямо правителствените стандарти.
• И
 нфекция с туберкулоза, доказана чрез положителен кожен тест или диагноза от лекар или друг
лицензиран медицински специалист след известно излагане в работна среда.

Водещи индикатори
Посещения на
място от страна на
ръководството

Брой извършени одити и прегледи

Идентифицирани
действия

Идентифицирани и проследени действия до приключване

Непланирано събитие
с потенциал да
причини нараняване
(Near Miss)

Инцидент, който не е засегнал, но е имал потенциал да засегне здравето, безопасността или сигурността на хората, активите или околната среда.

Необезопасено
състояние

Всяко изпълнение или състояние на оборудване, процедура, технологични операции или работна среда,
които не са, но биха могли да доведат до инцидент или да направят инцидента по-вероятен и/или
тежък, който може да бъде незабавно отстранен, напр.
•Разхлабен панел на масива, който незабавно се затяга с ротационна сила
• Входовете/вратите за достъп до зони за високо/средно напрежение, които са оставени отключени
и без надзор
• Всеки електрически шкаф/кутия под напрежение, който е оставен отворен и без надзор

Добра превенция
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Разпознаване на събитие или обстоятелство, което е имало потенциал да причини материални
щети или нараняване/заболяване, но не е настъпило благодарение на коригиращо действие и/или
навременна намеса след докладването.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

F Приложение

F. Проектна документация:

Идеен проект – Документация по разработване на проекта – Ниво A
ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изискване

A-1

Техническо обследване на
терен

• Т
 опографско, археологично и геотехническо
проучване (вкл. земетръсен риск)

Минимално изискване

• Х
 идрология
• С
 ъстояние на почвата, вкл. замърсяване със
значение за разработването
• П
 роучване на логистиката
• Р
 азходи за земя
• Д
 оказателство за притежание или наем на земя
• И
 нформация за достъп и ограничения
A-2

Анализ на слънчевия ресурс

С помощта на дългосрочни референтни източници, се проучва дългосрочния слънчев ресурс, за
да се определят средни стойности в дългосрочен план на слънцегреене и температура на
мястото на инвестицията.

Минимално изискване

A-3

Оценка на въздействие върху
околната среда

• П
 роучвания, изисквани от власти на местно
или национално ниво, са в ход или завършени;
тези проучвания включва, но не са ограничени
до оценка на въздействие върху околната среда,
дивата природа, влажни и вододайни зони, редки растения, културни/исторически данни и др.

Препоръка

 дентифициране на потенциални рискове за
• И
проекта, свързани с околната среда или общественото приемане.
 рисъствие на постройки, жилища или общ• П
ности на място или близо до терена или наблюдение/ визуални доказателства за скорошно или
сегашно използване на земята.
A-4

Разрешителни

Разрешения необходими за изграждането и експлоатация на проекта, включително:

Минимално изискване

 зисквания, свързани с екологични регулации;
• и
• и
 зисквания на местните власти;
• д
 оговорни разрешения по електрическата
част;
• р
 азрешения за строителство.
A-5

Проучване на логистиката

Транспортен маршрут за оборудването, път за
достъп до терена и трасе за електропроводен
маршрут и сервитут

Препоръка

A-6

Проучване за присъединяване
към мрежата

Проучване на присъединяването към мрежата,
проверявайки:

Най-добра практика

• в
 лиянието на връзката на проекта
• п
 отенциални структури, необходими за осъществяване на връзката в посочената точка
на присъединяване;
• изисквания към комуникационната система;
• изисквания за фактора на мощност;
• текущо приложими политики
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F Приложение

/ продължение

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изискване

A-7

Идеен проект (техническа
концепция)

Предварителен проектен дизайн, който включва:

Минимално изискване

• и
 нсталирана мощност: Wp and Wac;
• К
 лючово оборудване: Модули, Инвертори, монтажна конструкция, Трансформатори;
• Предварителна еднолинейна диаграма и чертеж на генерален план.

A-8

Договор за присъединяване

Договор за пренос и свързване към мрежата,
свързан също и с директната и спомагателна
инфраструктура

Препоръка

A-9

Договор за изкупуване на
енергията

Изпълнително споразумение между проектната
компания и купувача на енергията.

Препоръка

Ако проектът е на регулиран пазар, може да е
нужно одобрение от обществения доставчик на
комунални услуги или друга агенция.
A-10

Договори

Определяне на договорната структура за проекта:

Най-добра практика

• E
 PC договор;
• O
 &M договор;
• Д
 оговор за „инженер на собственика“;
• Д
 оговори за снабдяване;
• Д
 оговор за заемно финансиране.
A-11
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Финанси

Финансов модел, включващ всички разходи и приходи за присъстващите в този списък елементи
за целия жизнен цикъл на проекта.

Най-добра практика

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

Работен проект – Документация преди строеж – Ниво B
ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

B-1

Спецификации на изпълнителите, План на електроцентралата

Предложение за агрегиране и план на:
• С
 екции на фотоволтаичния масив
• И
 нверторни станции
• П
 одстанция
• К
 абелни трасета
• П
 ътища за достъп
• З
 они за отпадъчни материали
• М
 етеорологични станции
• В
 ътрешни алеи
• Ш
 ахти
• С
 троителна площадка
• П
 остоянни и временни сгради.

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-2

Спецификации на изпълнителите

Като част от проектната документация, Изпълнителят трябва да осигури списък на:

Преди
строителство

Най-добра
практика

• Стандарти релевантни към Работите
• Доставчици на ключовите компоненти на Проекта
• Подизпълнители
B-3

Спецификации на изпълнителите Помощни постройки

Функционално описание и спецификация на концептуален дизайн

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-4

Спецификации на изпълнителите, Контролна зала, Разпределителна уредба на средно
напрежение

Функционално описание и спецификация на концептуален дизайн

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-5

Искане за присъединяване
към мрежата/стандартен
формуляр

Изпълнителят трябва да предостави попълнен
стандартен формуляр за предложеното ниво на съответствие за всеки стандарт за достъп, според
стандартите на оператора на мрежата.

Преди
строителство

Препоръка

B-6

Жизнен цикъл

• Жизнен цикъл за Фотоволтаични модули, Инвертори, Монтажни конструкции и други компоненти.
• Компоненти с жизнен цикъл по-кратък от този на
проекта.

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-7

Загуба на мощност от мрежата – Процедури за безопасност
на труда

Да се осигурят процедури и инструкции за безопасност на труда за преодоляване на периоди без
захранване от електрическата мрежа.

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-8

Обучителен пакет и програма

Обучителен план, необходим за обучения на персонала извън или на терен

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-9

Спецификации за фотоволтаичните модули

Следните документи трябва да бъдат предадени
от Изпълнителя:

Преди
строителство

Минимално
изискване

Преди
строителство

Най-добра
практика

• И
 нформационни листове
• Т
 ипови сертификати към приложимите стандарти и доклади от изпитвания
• Сертификати за ускорено изпитване
• П
 редложена спецификация на използваните материали (ако има)
• Гаранционни условия
B-10

Спецификации за инвертора

Следните документи трябва да бъдат предадени
от Изпълнителя:
• Информационни листове
• Т
 ипови сертификати към приложимите стандарти и доклади от изпитвания
• Сертификати от изпитвания
• Гаранционни условия
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F Приложение

/ продължение

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

B-11

Монтажни конструкции

Следните документи трябва да бъдат предадени
от Изпълнителя:

Преди
строителство

Най-добра
практика

• Информационни листове
• Най-скорошните числа за инсталирана мощност
от предложения тракер, заедно с референции за
експлоатацията
• Типови сертификати към приложимите стандарти и доклади от изпитвания
• Сертификати от изпитвания
• Гаранционни условия
B-12

Монтажни конструкции –
Предварително проучване

Информация за предварителния дизайн, включваща
дизайн на полагане на основа, сглобяване, чертежи на
конструкцията

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-13

Строителни работи, Спецификации

Ако тази информация не е включена е генералния
план на обекта, обобщение на предложените строителни работи и спецификации

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-14

Спомагателни постройки

Функционално описание и спецификация на концептуален дизайн

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-15

Други части (e.g. трансформатори, разпределителни табла,
кабели, DC съединителни кутии, метео станции, и т.н.)

Следните документи трябва да бъдат предадени
от Изпълнителя:

Преди
строителство

Най-добра
практика

• И
 нформационни листове
• Р
 еференции
• Т
 ипови сертификати към приложимите стандарти и доклади от изпитвания
• Гаранционни условия

B-16

Спецификации на електрическата система (като част от
Спецификации на изпълнителите)

Схематично изложение на предложената електрическа система до Точката за Присъединяване, включително еднолинейна диаграма, кабелни трасета,
спецификации на кабелите и защитите.

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-17

Електрическата система, спецификации за трансформатор
ВН/СН (ако е приложимо)

Предложената спецификация на трансформаторната подстанция

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-18

SCADA & комуникационна
система

Информация за SCADA системата & комуникационната система, включително спецификации и чертежи.

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-19

Метеорологична станция

Информация за инсталирането на метео станцията, вкл. брой метеостанции, местоположение и
спецификации за инструментите.

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-20

Въвеждане в експлоатация и
Изпитване, План

Предложеният план за изпитване на секция и/или
Завършен проект включващ, но не само:

Преди
строителство

Най-добра
практика

Преди
строителство

Препоръка

• Списък на тестовете за въвеждане в експлоатация (Строителни, Механични, Електрически и
Комуникационни)
• К
 ритерии за приемане на всеки тест за въвеждане
в експлоатация
• К
 онтролен (Чек) лист и процедури за всеки тест за
въвеждане в експлоатация
• Методология за теста за производителност
• Т
 естове за пускане на SCADA системата в експлоатация
B-21
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Препоръчани резервни части

Списък на компоненти и консумативи, чийто
жизнен цикъл е по-кратък от този на електроцентралата.

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

B-22

Специални инструменти и
превозни средства

Списък на всички инструменти, превозни средства
или оборудване, които са необходими за безопасната и ефективна експлоатация и поддръжка на
Електроцентралата

Преди
строителство

Препоръка

B-23

Управление на проекта, План
на проекта

Предложеният План на Проекта включва списък на
ключовия персонал с автобиографии и органиграма

Преди
строителство

Препоръка

B-24

Управление на проекта, График
на проекта

Предложеният График вкл. Дати за постигане на
ключови етапи

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-25

Подизпълнители

Списък на всички подизпълнители

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-26

Инструкция за безопасност на
труда по време на строеж

Изработват се процедури и инструкции за безопасност на труда при строежа на фотоволтаичната
електроцентрала

Преди
строителство

Най-добра
практика

B-27

Управление на Качеството,
Описание на ситемата

Описание на системата за управление на качеството на Изпълнителя и свързаните сертификати

Преди
строителство

Препоръка

B-28

Управление на Качеството,
Планове

Предложеният План за управление на качеството е
приложим за:

Преди
строителство

Най-добра
практика

Преди
строителство

Препоръка

• Дизайна на Проекта
• Снабдяването на Проекта
• Инсталиране и издигане на Проекта
• Изпитване, въвеждане в експлоатация, и практическо завършване на Проекта
Където е приложимо, включва и референции от
тестове за фабрично приемане за ключовите компоненти.
Система за управление на
околната среда и безопасността и здравето на труда
(ЗБУТ)

• ЗБУТ политика (датирана и подписана)

B-30

Регистър на документи

Предложение дефиниращо договорените чертежи
и документи под формата на Регистър на Документи

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-31

Доклад за Производството на
енергия

Доклад обобщаващ параметрите на загуби и очакванията на производство на енергия от фотоволтаичната електроцентрала

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-32

Pvsyst симулация

Изпълнителят разработва своя PVsyst симулация
(вкл. всички допълнителни компоненти, хоризонт и
всички други необходими файлове).

Преди
строителство

Минимално
изискване

B-29

• Описание на ЗБУТ системата на Изпълнителя
• П
 ланове за управление на Здравето, Безопасността и Околната среда
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F Приложение

/ продължение

Работен проект за строеж – Строителна документация – Ниво C
ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

C-1

Данни и настройки за присъединяване към мрежата

Изпълнителят трябва да предостави данни и
настройки и да ги актуализира в съответствие с
изискванията на мрежовия оператор

По време на
договора

Минимално
изискване

C-2

Документация за присъединяване към мрежата

Цялата необходима информация, необходима за
подаване на искането на присъединяване към
мрежата

По време на
договора

Минимално
изискване

C-3

Искане за присъединяване
към мрежата/стандартен
формуляр

Изпълнителят трябва да предостави попълнен
стандартен формуляр за предложеното ниво на
съответствие за всеки стандарт за достъп, според стандартите на оператора на мрежата.

Да има достатъчно време за преглед
за съответствие
с EPC договора
но не по-малко
от 4 седмици
преди започване
на съответните
дейности

Минимално
изискване

C-4

Процедури и инструкции за
безопасност на труда

За всички части на Проекти

Да има достатъчно време за преглед
за съответствие
с EPC договора
но не по-малко
от 8 седмици
преди започване
на съответните
дейности

Минимално
изискване

C-5

Подробни спецификации

Подробни спецификации за фотоволтаични модули,
инвертори, трансформатори, разпределителни
уредби на средно и високо напрежение, SCADA и метео станции, вкл. Спецификации за всички основни
компоненти

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-6

Доклад за дизайна на фотоволтаичния масив

Изпълнителят трябва да предостави доклад описващ подхода му при адресирането на потенциални
рискове при проектирането като PID деградация,
засенчвания и др.

2 месеца след
сключване на
договора

Най-добра
практика

C-7

Фотоволтаичен масив, чертеж на генерален план

Включва чертежи на разположението на всички
елементи, структури и сгради

4 седмици след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-8

Доклад за монтажни структури за модулите, Строителен/Конструктивен доклад

• Инженерни изчисления

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

Да има достатъчно време за преглед
за съответствие
с EPC договора
но не по-малко
от 8 седмици
преди започване
на съответните
дейности

Минимално
изискване

• Д
 емонстрация за пригодността на всички структурни компоненти да издържат екстремни ветрови условия и след проектирания жизнения цикъл
• Подробни спецификации на основите
• Сондаж и резултати от геотехническо проучване

C-9
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Монтажни структури за
модулите, Конструктивен
доклад на трета страна

Доклад от производителя или трета страна,
потвърждаващ пригодността на монтажните
структури за модулите за условията на терена

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

C-10

Строителни работи, Доклад
от геотехническо проучване

Обширно геотехническо проучване, включващо
всички секции на проекта.

След подписване на
договора, но преди
проектиране и
изграждане на
съответните
елементи от
обекта

Минимално
изискване

C-11

Строителни работи, Хидроложки проучвания

Да потвърди, че дизайна на проекта отговаря на
изискванията за обезпеченост от наводнение с
честота веднъж на 100 години

След подписване на
договора, но преди
проектиране и
изграждане на
съответните
елементи от
обекта

Минимално
изискване

C-12

Строителни работи, Строителен/Конструктивен
доклад

Инженерния доклад трябва да съдържа минимум
всички процедури и инструкции за безопасност,
входни данни за проектиране, инженерни изчисления, спецификации, чертежи, напречни сечения,
схеми и проучвания

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-13

Строителни работи,
Процедури и инструкции за
безопасност

Процедури и инструкции за безопасност за всички
строителни работи

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-14

Строителни работи,
Поддържаща информация за
дизайн на бетона и циментовия разтвор

Изпълнителят трябва да осигури доказателства
от тестове на поле, при производството или
изпитвания, за да оправдае предложения дизайн на
бетона и циментовия разтвор.

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-15

Строителни работи,
Строителен/Конструктивен проект – одобрение от
трета страна

Всички строителни/конструктивни проекти
трябва да бъдат независимо проверени от правоспособен структурен инженер

Да има достатъчно време за преглед
за съответствие
с EPC договора
но не по-малко
от 8 седмици
преди започване
на съответните
дейности .

Минимално
изискване

C-16

Електрически работи,
Доклади за проучвания и изчисления на електрическата
система

Доклад за проектиране на електрическата система с подробни изчисления, показващ методология,
обосновка и резултати от дизайна и оразмеряването на всички елементи на електрическата
система, които имат отношение към потенциалното производство на фотоволтаични модули,
инвертори, изискванията за надеждност и разполагаемост към проекта, както и добрата практика в
индустрията.

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-17

Електрически работи,
Доклад за проектиране на
електрическа система

Проект на предложените електрически системи,
АС дизайн, DC дизайн и чертежи на заземяването.

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-18

Електрически работи, План
на кабелните трасета и
придружаващи проектни
чертежи

План на кабелните трасета и придружаващи проектни чертежи

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване
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F Приложение

/ продължение

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

C-19

Електрически работи,
Подробни спецификации и
проектни чертежи

Пълни спецификации и проектни чертежи за всички
елементи от електрическата система

4 седмици преди
започване на
съответните
дейности

Минимално
изискване

C-20

Електрически работи,
Доклад за оптимизация на
електрическата система

Окончателна оптимизация на размера на проводника на захранващия кабел.

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-21

Електрически работи, Оценка на риска и проектиране на
мълниезащита

Подробна оценка на риска от мълнии за персонала и
обекта, в съответствие с приложимите стандарти.

8 седмици преди
започване на
съответните
дейности

Минимално
изискване

Диаграми (план и височина), показващи местоположението на гръмоотводните пръти, (ако са
приложими) и зони на мълниезащита чрез метода
на търкаляща се сфера.
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C-22

Електрически работи, Потвърждаване на системата за
защита

Писмено потвърждение от страна на разработчика/инвеститора и/или оператора на мрежата на
проекта за защитната система

Преди
енергизиране

Минимално
изискване

C-23

Електрически работи, Сертификация на електрическите работи

Удостоверение за безопасност на всички електрически работи според приложимите закони, регулации и стандарти

Преди
енергизиране

Минимално
изискване

C-24

Електрически работи,
Процедури и инструкции за
безопасност на труда

Процедури и инструкции за безопасност на труда
при всички електрически работи

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-25

Електрически работи,
Доклад за проверка на заземяването

Доклад за проверка на заземяването

2 месеца преди
енергизирането на
обекта

Минимално
изискване

C-26

Електрически работи,
Доклад за проектиране на
регулирането на напрежението и контрол на потока
на реактивната мощност

Доклад за проектиране на регулиране на напрежението и контрол на потока от реактивна
мощност

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-27

Електрически работи,
Чертежи и документация за
контрол на електрическата
уредба

Еднолинейна диаграма за фотоволтаичната
електроцентрала, използваща стандартни електрически символи и достатъчно подробна, за да
за показва всички защитни устройства, защита
срещу пренапрежение, изолация и заземителни
инсталации

По време на
договора

Минимално
изискване

C-28

Електрически работи,
Доклад за електрическа система СН/ВН

Проект на предложените електрически система
на СН/ВН

6 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-29

SCADA, Проектен доклад

Подробно описание на комуникационната система
на ниво инвертори, електроцентрала и подстанция и XX kV оборудване с входящи данни за
проекта, критерии за проектиране и резултати
от проектирането

6 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-30

SCADA, Гаранционни условия,
изчислителен метод и резултати

Документално доказателство, че SCADA системата е достатъчна за записването и анализа на
данни за тестовете по Гаранция

6 месеца след
сключване на
договора

Най-добра
препоръка

C-31

SCADA, Подробни функционални спецификации и
проектни чертежи

Подробни функционални спецификации и проектни
чертежи на всички елементи от SCADA и комуникационната система, вкл. Ръководства и процедури по управление на качеството, инсталиране,
въвеждане в експлоатация и изпитване.

6 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

C-32

Метеорологична станция,
Проектен доклад

Спецификация и чертежи за метеорологичните
мачти включващи, но не ограничени до:

2 месеца преди
започване на
съответните
дейности

Минимално
изискване

• С
 пецификация и калибрация на инструментите;
• О
 бщ чертеж;
• U
 PS;
• З
 ахранване и свързване на SCADA системата.
C-33

Процедури и инструкции по
безопасност на труда– Доставка до място

Доклад за приложимите процедури и инструкции
по безопасност на труда по време на и при приемане на доставка/транспорт

6 седмици преди
старт на доставките или транспорта на който и
да е елемент

Минимално
изискване

C-34

Транспортен маршрут

Проучване на транспортния маршрут за инверторните станции и друго критично оборудване и
извънгабаритни товари

1 месец преди
мобилизация на
обекта

Най-добра
препоръка

C-35

Проучване на условията по
транспортния маршрут
преди доставка

Доклад, който разглежда подробно предложените
за използване пътища за достъп, както и необходими подобрения на пътя или транспортните
условия до обекта.

1 месец преди
мобилизация на
обекта

Препоръка

C-36

План за инспекции и тестове

Изготвяне на планове за всички дейности по инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация
за всички части на електроцентралата.

30 работни
дни преди
извършването
на съответните
инспекции/
тестове

Препоръка

C-37

Сертификати за типово
изпитване

Сертификати за типово изпитване на всички
системи или оборудване

Преди доставка на
място

Минимално
изискване

C-38

График за тест на фабрично
приемане

График за тестване на цялото основно оборудване

2 седмици преди
първият FAT тест

Препоръка

C-39

Резултати от теста за
фабрично приемане

Копие от всички рутинни тестове и сертификати за фабрично приемане на всички ключови
компоненти на електроцентралата

8 седмици преди
започване на
съответните
дейности

Препоръка

C-40

Сертификати от теста
за фабрично приемане и
доклади

FAT сертификати, които трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя

Преди доставка на
място

Най-добра
препоръка

C-41

Електрически работи,
Процедури и инструкции за
безопасност – Въвеждане в
експлоатация

Процедури и инструкции за безопасност, описващи тестовете при подготовката и въвеждането в експлоатация на всички уредби и секции до
Механичното Завършване на обекта.

1 месец след
сключване на
договора

Най-добра
препоръка

C-42

Процедури и инструкции
за безопасност – Тест за
мощност

Процедури и инструкции за безопасност, описващи предложените от Изпълнителя тестове за
мощност и разполагаемост

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-43

Процедури и инструкции за
безопасност – Тест за производителност

Процедури и инструкции за безопасност, описващи предложените от Изпълнителя тестове за
производителност

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-44

Препоръчителен списък на
резервни части

Актуализиран списък на компоненти и консумативи, чийто жизнен цикъл е по-кратък от този на
електроцентралата и допълнителна информация
за тях

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-45

Списък на специалните
инструменти

Списък на специалните инструменти

2 месеца след
сключване на
договора

Най-добра
препоръка
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ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

C-46

Управление на проекта План
на управление на проекта

График на проекта, включващ списък на ключов персонал, автобиографии и органиграма

2 месеца след
сключване на
договора

Минимално
изискване

C-47

Управление на проекта,
График на проекта(или
Програма)

Актуализиран финален График на Проекта

2 месеца след
сключване на
договора

Препоръка

C-48

График на работата за
собственици на земя

Доклад, описващ работите за всяка специфична
собственост на собственика за земята

Преди започване
на дейности на
място

Минимално
изискване

C-49

Управление на качеството,
Описание на системата

Актуализирана и финална система за управление
на качеството на Проекта

2 месеца след
сключване на
договора

Най-добра
препоръка

C-50

Управление на качеството,
Планове

Планове за управление на качеството, приложими за:

2 месеца след
сключване на
договора

Препоръка

8 седмици преди
започване на
съответните
дейности

Минимално
изискване

2 месеца преди
инвестиционно
решение

Минимално
изискване

1 месец преди
инвестиционно
решение

Най-добра
препоръка

• Дизайна на Проекта;
• Снабдяването на Проекта
• Транспорт и съхраняване на Проекта;
• Инсталиране и издигане на Проекта
• Изпитване, въвеждане в експлоатация,
и практическо завършване на Проекта

C-51

Управление на качеството,
Планове, Документация

Планове за управление на качеството свързани с:
• Дизайна на Работите
• Производството на Работите
• Транспорт и съхранение на Работите
• Инсталиране на работите
• Изпитване, въвеждане в експлоатация и практическо завършване на Работите

C-52

План за управление на околната среда и безопасността и здравето на труда
(ЗБУТ)

Планове за управление на качеството, актуализирани да включват:
• Тестове за фабрично приемане и мониторинг
 одробни процедури и контролни листове за
• П
строеж/инсталация
 одробни процедури и контролни листове за
• П
подготовка за въвеждане в експлоатация
• П
 одробни процедури и контролни листове за
въвеждане в експлоатация
 одробни процедури и контролни листове за
• П
изпитване на производителността

C-53

Система за управление на
околната среда и безопасността и здравето на
труда (ЗБУТ)

План за управление на околната среда и обществените нагласи, който включва:
 олитики по отношение на принудителен и
• П
детски труд, недискриминация и равни възможности, права на работниците и работническите организации, механизъм за разрешаване на
жалби или оплаквания от работниците, кодекс на
поведение на работниците
• П
 лан за управление на работниците/ Стратегия
за настаняване на работниците
• План за управление на охраната
• План за управление на трафика
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Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

• План за управление на отпадъците
 аконов регистър на Плана за управление на окол• З
ната среда и обществените нагласи
• ЗБУТ организационна схема
• План за действие в извънредни ситуации
C-54

ЗБУТ, Оценка на риска и
регистър

Актуализирана и финална система за управление
на здравето, безопасността, околната среда
и обществените нагласи (включително всички
процедури, образци на доклади и контролни списъци, които трябва да бъдат попълнени по време
на строежа, в съответствие с изискванията на
Работния проект за строеж

4 седмици след
всяка от оценките
на съответните
рискове.

Най-добра
препоръка

C-55

Документация и чертежи
за строеж,100% финализиран
подробен Работен проект

Документацията и чертежи за строеж съдържат
всичката необходима информация за изграждане на
електроцентралата.

По предварителна
уговорка, но не покъсно от 2 седмици
преди започване
на съответните
дейности

Минимално
изискване

1 месец след
сключване на
договора

Минимално
изискване

Ако има такива, включват се и актуализация на параметри, които не са били уточнени при завършването на детайлния Работен проект.
C-56

Регистър за документи

Описание на всички изготвени чертежи и документи.
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Екзекутив – Ниво D

128

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

D-1

Документация за присъединяване към мрежата

Актуализиране на цялата документация, необходима
за присъединяване към мрежата

Преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

D-2

Софтуерни лицензи

Всички лицензи, софтуерни ключове, хардуерни
ключове (донгли) и т.н за всеки софтуер използван в
обекта

Преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

D-3

Обучителен пакет и програма

Обучителна програма на обучения на персонала
извън или на терен, както и копие на хартия и електронно на обучителните материали.

Преди Механичното завършване

Най-добра
препоръка

D-4

Ръководства за експлоатация и поддръжка

Финални – напълно индексирани и свързани – даващи
пълен преглед на спецификациите и детайлите за
безопасна и ефективна употреба, експлоатация и
поддръжка на цялата фотоволтаична електроцентрала.

Преди Механичното завършване

Минимално
изискване

D-5

Доклад за безопасността
(или Безопасността на
дизайна)

Изпълнителят трябва да актуализира и предаде
финален доклад за безопасност на всички трайни
обекти

4 седмици преди
Механичното
завършване

Най-добра
препоръка

D-6

Строителни работи, Удостоверение за строителен/
конструктивен проект от
трета страна

Удостоверение от трета страна – правоспособен
структурен инженер , потвърждаващо пригодността на монтажните конструкции и строителни
работи, и че отговарят на екзекутивните чертежи
и документация и съответстват на приложимите
закони, регулации и стандарти по отношение на
цялата фотоволтаична електроцентрала и електрически й уредби.

4 седмици преди
Механичното
завършване на
съответните
секции

Най-добра
препоръка

D-7

Електрически работи,
Актуализиран доклад за проектиране на електрическа
система

Актуализация на Доклад за проектиране на електрическа система (изработен на ниво B), ако има
промени по дизайна по време на строежа

4 седмици преди
Механичното
завършване

Най-добра
препоръка

D-8

Електрически работи,
Удостоверения за съответствие

Всички удостоверения за съответствие се издават за всяка от електрическите работи, според
изискванията на приложимите закони, регулации и
стандарти по отношение на цялата фотоволтаична електроцентрала и електрически й уредби.

4 седмици Преди
Механичното
завършване

Препоръка

D-9

SCADA

Завършване на вход/изход (I/O) базата данни, включваща описание на всеки вход/изход (I/O).

4 седмици Преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

D-10

SCADA, Инструментариум

Копия от калибриращите листове за всички сензори/
преобразователи, в съответствие с подходящите
протоколи за калибриране.

4 седмици Преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

D-11

Метеорологична станция,
Регистър(и) на поддръжката

Всяка инсталирана Метеорологична станция трябва да има дневник за поддръжка, описващ подробно
цялата работа, извършена върху инструментите.

4 седмици Преди
Механичното завършване на съответната секция

Минимално
изискване

D-12

Проучване на условията на
транспортния маршрут
след доставка

Проучване на състоянието на транспортния маршрут до точката за достъп до обекта след доставката на всички основни товари и оборудване.

1 месец след
доставката
на последният
основен товар или
компонент

Препоръка

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

D-13

Удостоверения за приемане

Всички преминати Удостоверения за приемане на
всяка секция от обекта преди ключовия етап на
Механичното завършване

Преди Механичното завършване на
всяка секция

Най-добра
препоръка

D-14

Тестови доклади за финално
Механично завършване

Попълнени контролни списъци за инсталиране и
въвеждане в експлоатация, включително резултати от изпитвания за въвеждане в експлоатация, за
всички Електрически работи.

4 седмици Преди
Механичното завършване на съответните секции

Минимално
изискване

Това включва всички спецификации по-долу, както и
всички местни изисквания или други очевидно релевантни тестове.
 ункционални тестове за верига с постоянен
• Ф
ток с ниско напрежение, съгласно IEC 62446, които
трябва да включват най-малко следното :
• Непрекъснатост на защитните проводници за
заземяване и / или изравняване на потенциали.
• Тест за полярност.
• Тест за напрежение на отворената верига на
стринга.
• Тест за ток на късо съединение на стринга.
• Функционални тестове
• Т
 ест на изолационното съпротивление (IR) на
постоянно токова верига
• У
 достоверение за въвеждане в експлоатация на
инвертор, издаден и подписан от производителя,
следвайки протокола, описан от ръководството
за инсталиране на производителя. Протоколи за
въвеждане в експлоатация. Студени“ и „топли“
тестове за въвеждане в експлоатация.
• У
 достоверение за въвеждане в експлоатация на
трансформатор, издаден и подписан от производителя, следвайки протокола, описан от ръководството за инсталиране на производителя.
 ест на изолационното съпротивление на вериги
• Т
под високо напрежение.
• У
 достоверение за въвеждане в експлоатация от
мрежовия оператор
• Д
 окумент за въвеждане в експлоатация, издаден
от EPC изпълнителя за всяка уредба на високо
напрежение, инсталирана в обекта. Всяка свързана
процедура за въвеждане в експлоатация, протоколи
за изпитване и резултати от изпитването трябва да бъдат включени.
Документ за въвеждане в експлоатация, издаден от
EPC изпълнителя за всяка уредба на средно напрежение, инсталирана в обекта. Всяка свързана процедура за въвеждане в експлоатация, протоколи за
изпитване и резултати от изпитването трябва да
бъдат включени.
D-15

Доклад за изпитване на Мощност и Разполагаемост

При задоволително завършване или при неуспех на
теста за мощност и разполагаемост, в зависимост
от случая, Изпълнителят ще издаде удостоверение
за приемане на теста в този смисъл.

Не по-късно от
месец след извършване на теста за
мощност

Минимално
изискване

D-16

Доклад за тест а производителност

При задоволително завършване или при неуспех
на теста за производителност, в зависимост от
случая, Изпълнителят ще издаде удостоверение за
приемане на теста в този смисъл.

Не по-късно от
месец след извършване на теста за
производителност

Минимално
изискване
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F Приложение

/ продължение

ID
Ниво-#

Документ(и)/ Заглавие

Описание/Коментар

Изготвяне

Изискване

D-17

Инсталация и въвеждане в
експлоатация. Доклади

Резултатите от всички извършени инспекции, проверки и тестове, заедно с всеки последващ анализ.

4 седмици Преди
Механичното завършване на съответните секции

Минимално
изискване

D-18

ЗБУТ документация, Финален
регистър на рисковете

Доказателство за съответствие със ЗБУТ системата.

2 месеца след Механичното завършване

Най-добра
препоръка

Финален регистър на рисковете
D-19

Екзекутивни чертежи и
документация, Общ план на
електроцентралата

Екзекутивни чертежи на електроцентралата,
показващи точното местоположение на всички
елементи и конструкции на обекта

4 седмици преди
Механичното завършване на съответните секции

Минимално
изискване

D-20

Екзекутивни чертежи и
документация, Електрически
работи

Изпълнителят трябва да предостави на възлагащия
договора за преглед:

4 седмици преди
Механичното завършване на съответните секции

Минимално
изискване

4 седмици преди
Механичното завършване на съответните секции

Минимално
изискване

4 седмици преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

• Всички екзекутивни диаграми
• Схеми на защитата
• Схеми на системите за управление
• UPS схеми
• Кабелни журнали (СН and НН)
И чертежи Общ план на:
• Екзекутив чертежи ма подстанция СН/ВН
• Екзекутив чертежи на комутационна апаратура
СН
• Екзекутив чертежи на SCADA, батерия / UPS
Екзекутив чертежи на трансформатора, включително окабеляване на ниско напрежение между
инверторите и преобразователната електроника в
трансформаторите

D-21

Екзекутивни чертежи и
документация, Строителни
работи

Финални Екзекутивни чертежи за всички елементи и
структури на обекта, включително
• Отводняване на площадката;
• Озеленяване на обекта;
• Рекултивация на обекта.

D-22
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Екзекутивни чертежи и документация, SCADA система

Изчерпателни и пълни SCADA чертежи.
Системата SCADA трябва да бъде снабдена с три
комплекта изчерпателни, пълни и актуални пакети
документация, свързани с целия доставен хардуер и
софтуер, включително ръководства и диаграми.

D-23

Инструментариум

Копия на калибрационни листове и настройки на
регистратора на данни за всички сензори / преобразуватели, според случая, в съответствие със
съответните стандарти за калибриране.

4 седмици преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

D-24

Организационна схема

Организационна схема на проекта, включваща
подизпълнителите на EPC изпълнителя, мрежови
оператор и др.

4 седмици преди
Механичното
завършване

Минимално
изискване

Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на фотоволтаични електроцентрали

Българското издание на Ръководството за най-добри
практики при проектиране, снабдяване и изграждане (EPC)
на фотоволтаични електроцентрали достига до Вас
благодарение на усилията и спонсорството на българската
инженерна компания Ренърджи.
www.renergy-bg.com

Ренърджи е член на Solar Power Europe и е
единствената българска компания участваща в
работната група за управление на качеството
през целия жизнения цикъл (Lifecycle Quality
Workstream), която състави това ръководство.
Съвместно с големи международни компании като
DNV GL, PI Berlin и ABO Wind, Ренърджи е автор
на главите за инженерно проектиране (глава 6) и
фотоволтаични електроцентрали със системи
за съхранение на енергия (глава 13).

Надяваме се, това ръководство да
допринесе за по-доброто разбиране
на процеса на проектиране и управление
на качеството през целия жизнен цикъл на
фотоволтаичните електроцентрали в
България и се радваме, че Ренърджи може
да пренесе международния си опит и на
родна земя.“
инж. Димитър Цеков,
Технически директор в Ренърджи

За българския пазар Ренърджи може да
предложи пълен набор от инженернопроектантски услуги за развитието на
проект от идея до реализация: техническо обследване на терен и изработване на
идеен проект, проучване за оптимален
дизайн на системата и добив (съхранение)
на енергия, издаване на проект и чертежи
за строеж и изготвяне на екзекутивна
документация, авторски надзор и др.

Компанията осъществява и техническо
консултиране и одитиране (owner’s
engineer / technical due diligence) на проектни предложения, строящи се съоръжения
или съществуващи инсталации с оценка
на всички критични технически аспекти,
възможните рискове и съответните
мерки за избягване или смекчаване на
техническия риск.
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