ИСКАТЕ ЛИ ДА СЪТРУДНИЧИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА
СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГЕТИКА?
НЕКА ВАШИТЕ „СТАРИ“ PV
МОДУЛИ ПОКАЖАТ, ЧЕ ЗНАЯТ
КАК!

Консорциумът е получил финансиране от програмата за научни изследвания
и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездно финансиране № 787289.

ВЪВЕДЕНИЕ
Колкото по-дълък е експлоатационният живот на фотоволтаичните
(PV) масиви, толкова по-добра е икономическата им рентабилност,
толкова по-ниски са емисиите на парникови газове и толкова по-малко са
отпадъците, които се рециклират, за да се произвежда енергия.

1.

Така възникват два важни въпроса: Колко дълъг е животът на
фотоволтаичните модули?

2.

Защо фотоволтаичните модули прекратяват функционирането си?

Най-точният отговор
на тези въпроси се
получава, като се
гледа директно какво
се случва с фотоволтаичните модули в
действителност.

Това наблюдение не е толкова лесно, колкото първоначално можем да си представим, защото „старите“ PV
модули, т.е. тези, които функционират много години
изложени на слънчева светлина, са наистина странни.
Следва да се изясни, че тази „странност“ не е защото
модулите, произведени преди много години са с лошо
качество, а това е пряко следствие от бързия и устойчив
растеж на фотоволтаичния пазар през последните
години, което доведе до това, че повечето от фотоволтаичните модули, които в момента са в експлоатация,
са наистина „млади“.
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ФОТОВОЛТАИЧНА ЕНЕРГИЯ, ИНСТАЛИРАНА ДНЕС В СВЕТА

Фигурата по-долу, показва пирамидата на възрастта на PV мощностите,
инсталирани до днес по света. Заслужава си да се разберат някои конкретни
данни, които показват, защо фотоволтаичните инсталации, инсталирани
по целия свят са всъщност толкова млади.
Първо, важно е да се знае, че гаранционният срок за работа на произведените модули е 25 години и много изследователи смятат, че живота на
много фотоволтаични модули ще надхвърли 30 години. Днес 85% от инсталираните фотоволтаични мощности навсякъде по света са на възраст под
5 години, т.е. тези модули не са преодолели 20% от живота си.
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Ако
считаме
като
„възрастни“
само
модулите, които са били изложени на
слънце повече от 10 години, то само 3% от
работещите фотоволтаични модули могат
да се считат за възрастни.
Следвайки тази аналогия, ако класифицираме
фотоволтаичните модули като "старши"
и "много възрастни", съответно за фотоволтаични модули на възраст повече от 15
г. и повече от 20 г., следва, че по-малко от
1% са "старши" и изключително рядък случай
(по-малко от 0,5%) е съществуването на
"много възрастен“ PV модул.
От гледна точка на човешкото развитие,
това сравнение е подобно да се счита, че
един на всеки четири европейски граждани
е на възраст по-малка от 13 години и само
един на всеки сто е надминал възрастта за
пенсиониране. Очевидно, колкото е по-голяма
е възрастта на един фотоволтаичен модул,
толкова по-голяма е вероятността той да
проявява симптоми на стареене и следователно толкова по-голям е интереса от
страна на PV науката да го анализира.
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Така че, ако сте собственик на
фотоволтаичен модул, който повече
от 10 години е работил на слънце,
вие сте собственик също и на
важна информация. Следователно,
ако участвате в проекта GRECO, Вие
имате възможност да сътрудничите
за усъвършенстване на познанията за
слънчевата енергетика.
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УЧАСТИЕ В GRECO

Участието в GRECO предполага, че:
• Разрешавате
на техническия персонал на проекта да извърши
проверка на Вашата фотоволтаична инсталация. Този процес включва
някои измервания на електрическото поведение на вашия PV масив
(товарни I-V криви, ватметър и т.н.), визуално и термографско обследване с камери. В зависимост от големината на инсталацията този
процес може да изисква между 2 часа и цял ден.
• Ако е възможно, ще ни предоставите информация за енергийното
поведение на вашия PV масив в исторически план (назад във времето
на експлоатация). Например, месечните фактури за продажба на електроенергия към електрическата компания, в чиято мрежа е свързана
инсталацията. Техническият персонал на GRECO ще сравни тази информация с данните за слънчевата радиация на това място през същия
период.
• Ако се открият дефектни фотоволтаични модули, ще ги анализираме
и ще се опитаме да ги поправим.
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Много е важно да имате предвид,
че независимо от нивото на
участие, информацията, която ще
ни предоставите, както и резултатите от анализа на Вашата
инсталация, ще бъдат третирани
по строго конфиденциален начин.
Целта на GRECO е да публикува
само общите резултати, които
спомагат за подобряването на
фотоволтаичната
технология.
Онази
технология,
която
ще
произвежда
фотоволтаичните
модули на бъдещето. Например:
„Кой е материалът, използван във
фотоволтаичните модули, които
старее по-бързо и трябва да се

подобри“. В никакъв случай GRECO
няма да публикува индивидуална и
персонална информация.
В
замяна,
освен
публичната
стойност на Вашето участие в
научен експеримент, отворен за
обществото, който се стреми
да съдейства за изграждането
на по-добър свят за всички, Вие
ще получите подробен доклад за
функционалното
състояние
на
Вашата инсталация. Ако едно от
заключенията е, че са открити
дефектни фотоволтаични модули,
бихме могли да обмислим тяхното
заместване със здрави модули,
докато се опитваме да ги поправим.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

7/12

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО
СЕ ИЗИСКВА ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ
Най-подходящият възможен случай за разглеждане с научна цел, а именно допитване за процеса на стареене на фотоволтаични модули, свързани в
PV масив, е ако той отговаря на следните 3 условия:
1.

Той е на възраст повече от 15години.

2.

Той е бил прецизно измерен и изследван по време на въвеждането му
в експлоатация, така че максималната му мощност при стандартни
(STC) условия на изпитване е установена с точност (дори и тази,
отнасяща се до мощността на отделните PV модули),

3.

Цялата оперативна информация е налице: месечно производство,
периоди за почистване и аномалии.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

8/12

По този начин текущата оценка на характеристиките би позволила да се разбере каква
е общата PV деградация през годините на
експлоатация. Освен това, сравнението на
записи на енергопроизводство ( подходящо
коригирани, за да се вземе предвид влиянието
на аномалиите) върху слънчевата радиация
на местоположението, би позволило да се
разбере и каква е еволюцията на PV деградацията. Интересно е да се отбележи, че за това
последно сравнение в Европа е сравнително
лесно да се получат данни с добро качество
за слънчевата радиация през същите години
на ескплоатация.
Ако, както се надяваме, GRECO привлече
интереса на много хора, възможно е предложенията за участие да бъдат повече от
възможностите за измерване на техническия
персонал. Затова е важно, от самото начало
да се събере необходимата информация, за
да се определи кои от фотоволтаичните
масиви, предложени да участват, са по-близо
до идеалния случай, представен по-горе. След
това ще бъдат избрани тези фотоволтаични
масиви, които са най-близо до идеалния случай
и ще бъде планирана оптимизирана кампания
за тестване, за да се постигне максимално
изучаване на процесите на стареене.
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Така че формулярът, използван
за структуриране на
участието в GRECO, трябва
да включва следните въпроси:
Можете да попълните
тези данни на адрес https://
www.greco-project.eu/
Формуляр-за-събиране-наданни-за-фотоволтаичнитеинсталации-в-Европа
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Съставни
елементи и
конфигурация

Вид на инсталацията: свързана с мрежата, за
напояване, самостоятелна и т.н.
Местоположение: Място (също и GPS координати, ако е възможно)
Технически данни за PV масива: Номинална
мощност, производител на фотоволтаичен
модул, модел на фотоволтаичен модул, общ брой
фотоволтаични модули, брой последователно
свързани фотоволтаични модули в стринг, брой
паралелно свързани стрингове.
Снимка на системата.

Въвеждане в
експлоатация

Налична информация: технически ръководства,
акт на въвеждане в експлоатация, тест за енергодобив, проверка и др.

Експлоатационен
период

Налична информация: месечно и годишно енергопроизводство, удовлетвореност на потребителите, части за поддръжка и др.

Открити
дефекти и
повреди

Описание на наблюдаваните повреди във
фотоволтаичните модули или в други части
на системата. Би било удобно да се придружава
със снимков материал.
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БЛАГОДАРЯ ТИ!
СЛЕДВАЙТЕ НАШЕТО
ПЪТУВАНЕ!
www.greco-project.eu
@ProjectGreco

Консорциумът е получил финансиране от програмата за научни изследвания
и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездно финансиране № 787289.

