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ВРЕМЕ ИМЕСГО НЛ ОДРЖУВАЊЕ

Симпознумот ќе се одржв на 04 и 05 октомври 2000 годнна
во Охрид, познат истораски, културеа и турнстички центар, доврзаи
со мегународни воздушнн линва и*бројни автобускн врскв.
Симнознумот ќе сеорганнзира во соработка со:

- Минисгерство за образованве и наука
- Миннсгерство за транспортн врески
- .Министерство за животна средина и просторно планрање
- Агенција за развој и нввестицин
- Македонска академија аа науките и

уметностите
шанска комора на Македонија и

Главвиот сповзор
-Топлнфикација А.Д. - Скооје

Коордвнаоиовев одбор ":

Проф. Д-р. Б о р ч е А Н Д Р Е Е В С К И

Д-р Димитар ХАЦИ-МИШЕВ
Б о р к о А Н Д Р Е Е В
М-р Божин СТОТЧЕВСШ.
Гаврило Г А В Р И Л О В С К И

Оргавнзацнонен одбор:

ГеОрГИ ВЕЛЕВСКИ - Председател

Зоран БОЖИНКОЧЕВ - Потпредседагел
Здравко СТЕФАНОВСКИ
Трајче ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ
Проф.Д-р Константан ДИМИТРОВ
Алегсавдар ТОМОВСКИ
М-р Ѓорѓи КАЧУРКОВ
Проц.Д-р Кирнл ПОПОВСКИ
БороРУТЕВСКИ

Програмски одбор:

\

ЃОРЃИ НИНЕВСКИ - Председетед

Проф. Д-р Благоје АНДРЕЕВСКИ - Подпредседагел
Ефтих ПОЦЕВ
Проф. Д-р Славе АРМЕНСКИ
Проф. Д-р Илнја 1ШРЕПНАЛКО8СКИ
Проф. Д-р Арсек АРСЕНОВ
М-р i;,i.-ii4>j,i Н.ПАЖГ.!!
ПРОФ.Д-Р.ТОДОР-ЈАКИМОВ
Проф. Д-р Глигор КАНЕВЧЕ
Проф. Д-р Илија ПЕТРОВСКИ
Пандора АНДОНОВИЌ
М-р \&гдадена>ТРАЈКОВСКА
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TIME AND PLACE

The symposium will be held on 04- and 05 Oktober 2000 in Ohrid,
a well known historical, cultural and tourist center, connected with inter
national airlines and numerous bus connections.

The symposium will be organized in cooperation with:
General sponsor
- Toptifikacija A.D. - Skopje

Cordination committee

Prof. D-r Borce ANDREEVSKI
D-r Dimitar HAZ1-MISEV
BorkaANDREEV
M.se. Bozin STOJCEVSKI
Gavrilo GAVRILOVSK1

Organising committee:

Georgi VELEVSKI chairmanl

Zoran 8OZINKOCEV - Vice-chairman I
Zdravto STEF/sMOVSKl
Trajce CEREPNAUKOVSW
Prof.D-г Konstantin DIMITROV
AlesandarTOMOSK)
M.se. Georgi KACURKOV
Prof. D-r Kiril POPOVSKi
8oro RUTEVSKI

Technical program committee:

Georgi NINEVSKI chairman

Prof.D-r Bagoje Andreevski - Vkse-chairman
EftimPOGEV
D-r. Vlatko CINGOVSK1
Prof. D-r Slave-ARMENSKI
Prof: D-r Ilija CEREPNALKOVSKI
Prof. D-r Areen ARSENOV
M.se. Hagoja BLAZEV
Pror. D-rTodorJAKIMOV
Prof. D-r IfijaPETROVSKI
Pandora ANDONOVIK
M.se: Magdalena TRAJKOVSKA
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СПОНЗОРИ
SPONSORS

-Монташг енергетнка. -Скопје
-Тимелпроект " -Скопје;
-А.Д." Махпетрол"- Скопје
-ЈП. "Електростопансгво" на Р.Македонија
-"Железарница"-Скопје
-Топилница за олово и цинк "Злетово"-Велес
-ЕМО - Охрид
-ФЗЦ"11 Октомври" А.Д.-Куманово
-Рударски анститут за енергетика-Скопје
-РадеКончар-трансформатори-Сковде
-Димче Бањарот-Прилеп

ПОМАГАТЕЛИ:

-" Маткотерм "-Скопје
-Благој Давков-Скоцје
-Југ А.Д>Скопје
- Бучим- Радовиш
-"Охис"-Скопје
-Елекгротехнички факултет -Скопје
-Машински факултет-Скопје
-Македонски жел^зници
-Осигурување "Македонија" А.Д.-Скопје
-HERMES -PLUS d.o.o.-Skopje
-Clariant Frankfurt am Main-Deutschland
-Tecsako

ЦЕЛ HA СИМПОЗИУМОТ

Цел на советувњето е презентирање на теми
врзани со снабдувањето на урбавите целини
со тонлинска енергигја» Во поедивн целини ке
оидат обработени потенцијалните нзвори на
топлинска енергија, систеиитеза вреносг
днстрибуција и регулација наисиорачаната
енергија до корисниците, можностнте за
радионално корнстеа>е aa топлинската енергија
во урбаннте средини и начинитеза
сопственичката трансформацијана снстемнте?
за спабдување со топлина на.урбанте целини-

-Mooting energetika -Skopje
-"Tlmeipraekt"-Skopje
-A.D. "Makpetrol "-Skopje
-JP "Etektrostopanstvo" of R.Makedonija
-"ZelezarnicaM-Skopje
-Lead and zinc foundry "Zletovo'-Veles
-EMO - Ohrid
-FZC11 Oktomvri" AD.-Kumanovo
-Rudarski institut for energetiks-Skopje
-RadeKoncar-transformatori-Skopje
-Dimce Banarot-Prilep

SUPPORTERS

-" Makoterm "-Skopje
-Bfagoj Davkov-Skopje
-Jug A.D.-Skopje
- Bucim- Radovs

-Elektrotehnicai fakulty -Skopje
-Masinskt fakuttet-Skopje
-Makedonski zeieznici-Skopje
-Osiguruvane "Makedonija" A.D.-Skopje
-HERMES -PLUS d.o.o.-Skopje

-Clariant Frankfurt am Main-Deutschiand
-Tecsako

GOAL OF THE SYMPOSIUM

The aim of the symposium is to present topics
in connection with the heat supply of urban
settiemnts. Divided into topical wholes
potential sources of heat, transport system,
distribution and regulation of the delivered
energy tp. the consumers,, manners of rational
user of heat in tne urban settlements and
manners of ownership transformation* of heat
supplying systems of the urban settlements.
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Дам» nгоспода
. rui V-Vi4r

Bo серијата советувања која ЗЕМАКја оргпиичира иослсдпитс пеколку
ГОД1Ш» оиа годши» на рсд с совстушџ1>о на тсма" ТОЛЛИФИКАЦИОНИ И
КОГЕНЕРАТИВНИ СИСГЕМИ, ЛЕРСЛЕКТИВИ ЗА НИВНА
ПРИМЕНА И РАЗВОЈ И НИВНА УЛОГА ВО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР".

Случајно или не подобар момент за таква тема неможел да се избере.
Когенеративните системи за производство на сиергија и ш нив природно
врзаните топлификациони системи во моментот се најексплотираната и
најпотенцијалната тема во енергетиката ооопшто. Причина за тоа е
експанзијата на примсната па прмродниот гас, еколошкито ограпичувања ш
глобалните и локалните загадувачи и потребата од таков тип извори на
енергија во електроенергетските системи. ~

Експанзијата на примената на ириродниот гас во онергстикатн, индустријата
н домувањето е факт кој созадава услови за примена на когенеративните
системи. Достапноста на овој енергет во големите урбани средини ги
поставува когенеративните системи на прво место како потенцијални извори
за задоволуваше на голсм дсл од ииергетските потреби. Основа за прното
место е ефективноста на користељето на енергентот. Предноста на тој
енерпент аиту била ниту може да биде адмо.во неговатацена-Основна негова
предност е што во поедини системи како што се когенеративните можна с
висока ефективност на негово користење. и тоа во средиштата на
енергетската потрошувачка. Високата ефективност е основа на зголемената
економнја иа процсснт. Примопатп »о цситлрот иа снсргстскнтп'

.п»'грошувс1чка ги иамилуиа чагубнтс иотраисиортот иа ииирсија и
дбполнително ја подобрува економијата на процесите. Овис предностќ во
доменот на производство на топлинска и елсктрична еисргија гасот можс д«
гн пма само со примена на когенсратианитс скстсми. Доколку гасот се
применува во други типови енергетски постројки економичноста на негогѕата
прнмена за пропзводство на топлинскаи слсктрична снергија сс доисдува ио~.
пршлање дури н нко сс имат ио иродвид сколошкитс иогодпости кои ccyuri'i;
1)стануиаат ио снла.

Еколошките погодности кои гасот ги има како енергент при секоја негова
примена се мултишшцираат при неговата примена во когенсративните
системи. Специфичната емисија на глобални и локални загадувачи по
единица произведена енергпја е далоку помала во споридба со секој друг
термоенергетски'процес. Имајќи гн во прсдвид обврскитс кои развисиитс
земји ги презедоа со Киото спогодбата овој тип енергетски објекти е еден од
ретките кои овозможува користење на фосилни горива и исполнување на
обврските.по оваа спогодба.
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Во најголем број случаи електроенергетските системи имаат потреба од
изворн кои можаТ"Да учестпиват во рсгулацијата на диевнитс промсни ш
испорачуваната електрична моќност. Хидроелс:страни,те кои во минатото ја
имаа доминантната улога во регулацијатн ма опие оптерстувања, последиитс
години добиваат сериозна конкуренција ѕл таа намена so гаснотурбинските и
когенеративните системи. Во овој случај значителна предност на овој тип
постројки се неспоредливо помалите специфични инвестиции за единица
изграден мегават електрична моќиост. За покривање иа ирвии потрсби онаа
предност може да биде клучма. Можноста за примсна на oiuic иостројки од
покрнваи>е на иршшот дсл од базшкгг дијаграм до uoKpiunuiiC на вркоиитс па
дневните оптеретувања ги прават исклучитедно поволни за
ѕлектроенергетските снстеми.

Погоре споменатите карактеристики и потребата од анализа на други
специфики на овој тип енергетски постројки поврзани со топлификационите
снстѕми кои се консумент на вториот промчвод од когснсратинните слстсми
се предмет на еериознн проучуиаља кај производители-ќ па таков тии
опрема, кај научноистражупачккте органичации и кај потцццијалнито
к о р и с и н ц и п л и u n H u c T i r r o p i i II;I '1 'аков т и п о о ј е к т м . Д о л о д coiii;iHHja;i"i <>д

таквитепроучувања и «иалпзи на оиој тип спсргстски о.бјскти .ќе бидат
презентирани на оваа советување и публикувани во зборникот на рсферати
на советувањето.

д-р Димитар Xai,iu-Mninc!i
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Ladies and Gentlemen,

In,-the-series of Symposia, which ZEMAK has. organized in the past several years, this
year the- symposium is with title "DISTRICT HEATING AND COGENERATION
SYSTEMS, PERSPECTIVES FOR THEIR IMPLEMENTATION AND
DEVELOPMENT AND THEIR ROLE IN THE ELECTRO-ENERGETIC SECTOR".

Accidentally, or not, a better moment for such a topic could not have been chosen.
Cogeneration systems for production of energy and the district heating systems
normally connected to them are the most exploited topic with the most potential in the
field of energy in general. The reason for this is the expansion of the implementation of
natural gas, ecological limitations imposed upon the local and global polluters and the
need for such sources of energy in the power systems.

The expansion of the use of natural gas in the energy field, industry and housing is a
fact which creates conditions for implementation of cogeneration systems. The
availability of this fuel in great urban areas sets the cogeneration systems in the first
place as a potential for covering a great part of the needs. Its. leading role is the
efficiency of utilization, of such this fuel. The advantage of this fuel is not, nor can it v

ever be^solely its prices Its-most important advantage is that irr certain systems, such as
the cogeneration systems, a high efficiency of use is possible^ and directly within the
area of energy consumption. The high efficiency is a basis for an increased profitability
of the process. Its implementation within the center of energy consumption reduces the
losses in the transportation of energy and additionally increases the economic factors of
the process. Gas can have these advantages from the field of heat and power production
only if it is used in a cogeneration system. If gas is implemented in other types of
energy apparatuses, the economics of its use for production of heat or power becomes
questionable even if one has in mind the ecological benefits which still arise from it.

Ecological benefits which the gas has upon any manner of its implementation as an
energy source is multiplied when it is used in a cogeneration system. Specific emission
of the global and local polluters per unit produced energy is by far smaller, compared
with any other thermal energy process. Having in mind the obligations taken up by the
developed countries-in-the Kyoto-Agreement, this type of energy structures is a rare
case when the combustion of fossil fuels is made possible yet fulfilling the obligations
from this agreement.

In the greatest number of cases the electro-energetic systems have a need of sources
which could participate in the regulation of the daily variations of delivered electric
capacity. The hydro-electric power piants which in the past had a dominant role in the
regulation of these combustion rates, are acquiring a serious, competition in these past,
years with the gas-turbine and cogeneration systems.. In the. new systems, a substantial
advantage is the incomparably smaller specific investments necessary per unit
constructed MW power. For the covering of peak, needs, this advantage could be crucial.
The possibly of implementation of these apparatuses in order to cover the peaks of the
base diagram, and all the way to covering the peaks- of the daily diagram, makes them
exceptionally favorable for the power supply system.

The characteristics stated above and. the need for analysis of other specific &stmcbons
—- —roe of energy plants connected to the district heating systems which are a

7 o f the, second product from a cogeneration system are the subject of serious
among the- producers of that kind of equipment,, among the science

eanizations and institutions and among the potential consumers or investors in sucn
sSctures. A part of the-knowledge from such research and analysis will be presented at
S s Symposium and published in the Book of Papers from the Symposium.

Dr.Sci. Dimitar Hadzi-Misev
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ТОПЛИНСКИ СИСГЕМ 3 A ИСКОРИСТУВАЊЕ HA
ГЕОТЕРМАЛНАТА BOДА BO ОРАНЖЕРИСКИОТ
КОМПЛЕКС ПРИ ЗИК "ВИНОЈУГ" - ГЕВГЕЛИЈА

Доксим Тодоровски
Мирко Стојановски2

Досегашното користење на топлината на ГТВ во оранжерискиот комплекс
"Градина" при ЗИК "ВИНОЈУГ" - Гевгелија, покажа дека истата нецелосно се
искорнстува со посгојниог изграден сисгем. Задачата на овој проекг бете да
овозможи рационално искористување на топлинската енергија на геотермалната
вода која се користи за загревање на" оранжериските хали и нејзино натамошно
искористување за загревање на пластениците.

The former use of GTW heat in the greenhouse complex "Gradina" at ZIK "VTNOJUG" -
Gevgelija, showed that the same have not has been used completeiy through the existing system.

The task of this project was to enable rational utilization of the thermal energy of the
GTW which is used for the heating of the greenhouses and its further use for the heating of the
plastkhouses.

1 Доксим Тодоровски, дшш. маш. wsx.
Мирко Стојановсги. дипл. маш; ннао "ФИЛБИС" - Cionje
ул. Петар Ацевбр: 19а- Симје^тсл/факс-н- 389 91 412 886'
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ОПИС НА ПОСТОЈНИОТЕНЕРГЕТСКИ СИСГЕМ

Оранжерискиот комплехс "Градина" - Гевгелија. е со вкупна
поврпшна под оранжергаг од 22,5 ha- Целата оваа површина е групирана во 4
(четири) блока, Три од блоковите се од по четири оранжерискн хали, а во
четвртиот има само три хали. Секоја оранжериска хала има по 1,5 ha
поврпшна.

Внатрешната проектна температура во халите, за време на грејниот
период изнесува 18 °С, а надворепшата проектна температура за ова
климатско оодрачје е -9 °С.

Топлинските загуби по една хала изнесуваат 3440 kW, a вкупните
топлински загуби за целиот оранжериски комплекс се 51,6 MW.

Снабдувањето на оранжериските хали со топлина и за други
технолошки потреби се врши преку 4-те котлари на мазут сместенн во секој
од блоковите. Во секоја котлара има по три вреловодни котли 110/90 °С, со
топлинска моќ 3 х 5,8 = 17,4 MW, односно 69,6 MW севкуиен каиацитет на
котларите.

Како грејни тела во секоја хала иосгојат челични цевни регистри со
вкупна. топлоразменувачка, површина од. 2884 м?>. односна 43.260 м^ за ~
целиот комплекс. Топлата вода, ќоја се-грее во секоја од котларниците, со
помош на 4 (четири) циркулациони пумцн се носи до цевните регистри во
секоја од оранжериските хали. За регулација на температурата на
појдовната вода према грејните регистри во однос на надворешната
температура, предвидени се трокраки мешачки регулациони вентили
поставенн во котлара и воденн од три температурни сензорн поставени во
секоја оранжериска хала.

ГТросечниот период на работа на котларите е од 15 септември до 15
мај.

Топловоден греен систем со ѓеотермална вода

Во текот на последните 15 години оранжерискиот комплекс е поврзан
со геотермалниот извор од локалитетотЈ'Смоквица". Вкупниот капацитет на-
геотермалниот извор се движи од 80 - 120 1/ѕек (со можност да се достигне
вредност од 160 1/ѕ). Мерењата на количините на геотермална вода, што се
доведуваат во напојните резервоари, покажуваат дека стварниот капацитет
на пумпање, т.е. црпење на геотермална вода се движи околу вредноста од
140 1/ѕ. Температурата на водата се движи од 60 цо 68 °С, односно во просек
65 °С.

Од главната пумпнастаница сместена на локалитетот "Смоквица" до
котларите^ т.е. до оранжериите води магистрален-цевковод. Цевководот се
води надземно. Вкупната должина на магистралниот цевковод изтнЅсува
6.519м и тој по целата: своја должина е изолиран со стаклена- волна-
обвиткана со ал. лим.

Заради тоа што хемискиот состав на ГТВ е неповолен за користње на
челични цевни системи, за искористување на топлината на ГТВ во халите се
изведени подни греења од цевни регистри направени од полипропиленски
ребрести цевки 0 28 мм. Подното греење се состои од напојни колектори од
глатки полиетиленски цевки, распоредени од двете страни на халата, на кои
се приклучени ребрестите цевни регистри по системот "Тихелман". Вкупна
поЈфпгина на вака вградените подни регистри изнесува 3229 м^ и тоа тто
четири регистри поставени на под од оранжерискиот модул од 3,2 м, секој со
должина од 80 м.

Поврзувањето на тшдните грејни регистри за. еден блок од четири
оранжериски хали е направено така да топлата геотермална вода се
пропушта низ подните регистри во првата хала преку два приклучока
NO 100, а излегува низ четири кои сериски ги поврзуваат останатите три
хали, после што геотермалната вода се нспушта во посебна канализација. На
овој начин: сериског аоврзаните подни peracrpif co иста огревна површина
заради разликите на влезните температури на геотермалната вода која
протекува низ нив различно (нерамномерно) се загреваат (првата најдобро, a
четвртата најслабо).

Во досегашната експлоатација топлината од геотермалната вода се
користела со директно струење на истата во постојните грејни регистри и
како таква преставува дежурен систем кој може да ги покрие тошганските

потреби до надворешни температури од +2 + +6 °С. При температури
пониеки од +2 •*• +6°С, за одржување на внатрешните проектни температури
се користи топлина од котларниците.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДОГРАДБА НА СИСГЕМОТ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
ОРАНЖЕРИСКИОТ КОМПЛЕКС

Причините заради кри се оди во реконструкција" на постојната
инсгалација за греен>е на оранжериските хали се следните:

- Недоволно искористување на топлината на ГТВ, со оглед на тоа да
на излезот од последната оранжериска хала истата е се уште со релативно

висока температура (над 35 °С).
- Нерамномерво загревање на оранжериските хали заради нивното

сериско врзување^ со разводнта цевна мрежа, така да првата се загрева
најмногу, следната помалку и последната најмалху; Исто така нерамномерно
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загревање- се- добива-и; зарадац две групации; на-подните; грејнш региехри во
однос на патекнте во оранжериекБте хали.

- Посгоечкиот ц$в£а,Ј>азвод,за П В н&се вддклучунаод,котларата- до
оравжервеквте халв па не може да,с&вграда азменувачна тошгана^како
дополнителен елемевт за доискористување на тошшната.

- Постојното полагањег на.- аодних& грејни. регастра од, оребрени
аолвпропиленскв цевки ја усложнува обработката на почвата со.земјоделска
механизација, бидејќаистите пречат алесно сеоштетуваат.

- Потребата од загревање на пластениците со ГТВ.

Постојна инсталација за ГТВ во ОХ

Спорерг досегапшиот начвн на поврзуван>е чегврвте- оранжериски
хали сериски се поврзани со грејната инсталација за ГГВ, од што
произлегува дека првата ќе биде повеќе загреана од наредната, а секрја

«следна се помалку. Co котловсхата вода грејната инсталација во OX e
паралелно поврзана. Ваквото поврзување на подните греачв со ГТВ и
базнвте греачи со котловската вода доведува до нерамномерна работа , што
го правњ нестабилен регулацвонвот систем вграден на котловската топла
вода.

Вографичките прилози арикажанк се новите расцоредки начинот на
водење на ПГТ, од кои се гледа дека регистрите се простираат по целата
широчина на халата. Постојннте разввдни колектори од ПЕ цевки (0 50, 0
63,0 75 и 0 90 мм) на едната страна од халата остануваат и се прицврсгуваат
на нејзината конструкција над челичните цевни регистри со челична жица,
на секој 1,6 м растојание, а од другата страна на халата истите се
демонтираат а одстрануваат од в:еа.

Цевните регистри од оребренв ПП цевкв се приклучуваат на
разводннте (доводните и повратните) колектори преку холендери вли нипли
(постојнвте славини се демонтараат), се: положзпваат на тлото покрај
садницате по целата шнрочана на халата, со тоа што над стазата се
подигната и прицврстена на конструкцијата.

Ваквиот начвн на распоредуван>е в водев^е на ПГР овозможува
рамномерно загревање на целата хала, а при тоа да не се нопречува работата
назеијоделската механизација, бидејќа по завршување на грејната сезона,
т.е. рекодтата, ПГР по целата своја должина се подвгаат а прицврсгуваат на-
подкровната коиструкција (мрежа).

Новите поднв греачи се формнраат од два поранепши (челно
заварени), а заради новиот начвн на водење амаат нешто поголема должина,
со што и и е зголемена а загревната површина во однос напретходнате.

Бројот на подните греачи. за- оранжерискате хали во ков- се садат
домати; осганува. еднаков со бројот наново формиранв-регистрв(гг- 232),

додека бројот- на^ поднит& греачи- за оранжериеки* хал& за; красгавици ќе се
преполова (п = 116), а демонтиранвте количини ќе се искорасгат за
формирање наподвигреачвво пластениците^

Оранжериските халк во склоп на? котларата- ВС-1, бет оглед далш во
нив се садат доматв или-краставвци^ остануваат со иостојнвотброј на аодни
греачи (п = 232), додека кај свте останата халв бројот на подвите греачв! ќе
се менуваво зависвосгод културата што во нив ќе биде засгапева.

Воведување иповрзување на изменувачи на топлина

Сате четври котларввцв се поврзави со магвстралнвот развод на
геотермална вода, ареку приклучоци NO 200, директно на разводнате
колекторв за котловската топла вода, чви засунв цостојано се затворени,
затоа што двректното користење на ГТВ со котловската вода е напуштено
уште на почетокотод нејзвното користен>е, кога се согледанв негативните
последицв од ваквото аоврзување.

Зарадв што поголемо искорвстување на топлвната на ГТВ, во секоја
котларница е предвидено да се вградат плочесгв изменувачв на топлвна
(како прв степевг на нејзвно вскорвстување). Истите се нарачанв од порано
според направената програма за користење странски кредит (цомош од
ФАРЕ).

Од направенвте двјаграми за промена на температурнвот режим на
греење на. оранжерисквте халв со котловска тошга вода преку базните
греачи 90/70 °С и направениот дијаграм за потребниот топлвнски капацитет
на ОХ во однос на надворешната температура, произлегува дека
изменувачот на тошгава може да биде вклучен во састемот за ^еење преку
базнате греача црв аовнсока надворешна температура од +5 °С (прв
аониски тсмпсратури нс с можно прску нсго да сс врши загрсвањс на ОХ).
За оваа температура одредевв се и температурнвте режвми и иствте за ГГВ
(како првмар) изнесуваат 60/50 °С, а за котловската вода (како секундар)
57/47 °С. Тоилвнскиот капацитет што прв ова се добвва изнесува 1470 kW, a
протокот на водата е 35 Уѕ. Сите термотехнички пресметки се базвраат

_. тркму на овој цроток на ГТВ.
За работа на грејната инсталација со ГТВ прн температури пониски

од +5 °С, лредввдева е обвколва врска, т.е. исклучување влв цремостувавае
на ТИ, како ГТВ не би проаѓала низ него, туку директно да ода во
знсталацвјата.

Од колекгорот за развод на ГТВ се разведуваат два вода 0 110 од ПЕ
девкв, ков одат во ОХ-3 a O-4, од каде поспе предавањето на топлвната во
нвв продолжува низ ОХ-1 а ОХ-2, за да после предавањето на топланата во
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нив.сегврат1гназад во котларата^вособирен-колектор (нстотака^преку две
ПЕ цевки од.0 110). Овие цевки во-котларата и надвор од неа севодат во
цостојните бетонски.-,1ран,али- (кои- после^нивното посгавувањ&треба-. да, се
покријат),,ат во самит& хали' с& водат на тлото се- до- нивното- поврзување- со
разводните колекторв (виатре во халите). На делот аомеѓу халите, цевките
сг водаготкрнено, положени на аовршината на теренот.

Поврзувањето. на секувдарното^ струјно коло од-ТИ-.е направено со
колекторот на повратната вода од базннте- греачи во халите, од каде со
помопг на циркуладиона пумпа се всисува водата и се аотнскува преку ТИ во
собирната .повратна цевка према котлите. Тука се вршв мешан>е со
повратната вода , за да преку котлите биде загреана на константна
темттература 90 °С дати 110 °С. Односот на количината на тогата вода која
струи низ котлите 162 1/ѕ н низ нзменувачот на топлина 35 1/ѕ и релативно
ниските температури пред загревањето (прн +5 °С) од 47 °С, а после
загревањето во ТИ од 57 °С, тоа во потполност го овозможува.

ЗАГРЕВАЊЕ НА ПЛАСТЕНИЦИТЕ CO ГТВ И ПОДНИ ГРЕАЧИ

Загревањето на пластениците, се предвидува да биде со ГТВ. За таа
цел сепредвиденнподнигреачи-од ГОХребрести цевки 03/4", формирани од
подните регисгри кои се демонтираат од 7 (седум) ОХ. Во секој пластеник со
димензии 7£ х 58,8 м, се предвидени- ПО 5 регистри во U облик и вкупна
должина од 120 м секој. Истите се предвндени да се постават покрај
садниците, а обликот овозможува рамномерно загревање на пластеникот.
Регистрите се поврзани со разводните (доводни и повратни) колекторски
певки преку холевдери или нипли (без славини). Разводните цевки се
положени на површината од теренот, во непосредна близина на
надворепшата влезна страна на пластеникот: При завршување на сезоната
на греење, т.е. реколтата, подните греачи се подигаат на поткровната
жичана мрежа, а разводните колекторски цевки се демонтираат, со што се
овозможува непречен дрнод и работа на земјодеделската механизација.

Разводот на ГТВ (цртеж бр.2) се врши преку ПЕ пласгични цевки,
кои одат од собирните колектори во котларите К-2, К-3, н К-4, со пречници
од 0(50 и 0 110 MM. Bo собирните колекторн повратната FTB се собвраод
ОХ, се меша и со помош на центрифугални пумпи ГТВ се потиска, преку
разводеѓколектор, во четири вода А, Б, В и Г се до разводните колекторски
цевки пред пластениците. Од доводната колекторска цевка, преку подните
грејни регистри, ГТВ се води во собирната колекторска цевка, од каде се
испушта во канализационите кааали.

Од разводниот колектор во котларницата водовите А и Б се водат од
една страна на котларата, а водовите В и Год другата страна на котларата,

во постојни бетонскиѕ канали се до влезот во^ халата^ По излегувањето. од
халите; разводните цевки се водат по теренот се до последниот пластеник
поврзан на водот, без да бидат фиксирании без термички да се изолираат.

Запзевањето на 20&-те:пластеникасе. вршг.со повратната ГТВ од ОХ
кои се во блоковска поврзаност со К-2, К-3 и К-4. За таа цел од секоја од
ѕотларите тргнуваат ио четири вода.

Од ОХ кои се во блок со К-1, повратната ГТВ се испушта во
постојната канализациона мрежа, затоа што оваа котлара се наоѓа најдалеку
од пластениците и не е предвидено од неа да се користи ГТВ за загревање на
истите.

За совладување на отпорите на струењето на водата во цевната
мрежа за ГТВ од котларата преку ОХ се до последниот пластеник, заради
недоволен расположив притисок од напојните пумпи во пумпната станица
кај нзвориштето, во секоја топлотна подстаница вр котларите, а према
направената хидрауличка пресметка, предвидени се по две пумпи, од кои
едната работна, а другата резервна. Типот и големината на пумпите се
избрани во склад со вистинските потреби на секоја од инсталациите врзани
со припадната котлара.

На секој вод од колекторскиот распределител, сместен во котларата,
предвидени се регулациоадг рачни клапни, со што се овозможува приближно
балансирање на првтокет во сите четири вода.

ОСНОВИ НА ТОПЛИНСКАТА ПРЕСМЕТКА

За согледување на корисноста од примената на ГТВ за греење на
оранжерискиот комплекс и нејзино најефикасно искористување, направени
се детални топлински пресметки на потребната топлина за загревање на
оранжериските хали и пластеници. Посебно е направена анализа на
коефициентот на премин на топлина за оребрени ПП цевки положени на
тлото од халите н пластеаиците, за да се добие што пореална иресметка на
топлината што се ослободува од ГТВ преку нив во просгоријата, а и да се
изврши пресметка на температурите на ГТВ на излез од секоја ОХ, т.е.
пластенвдите.Пресметките се направени за два случаја и тоа:

? кога ГТВ директно се пушта во ОХ со 60 °С. при што се добива
температура на водата која излегува од првата ОХ и со која влегува во
втората ОХ од 42,7 °С, а излегува од втората со 33,5 °С, со тоа што во двете
хали бројот на подните грејни регистри не се намалува. Ако пак. во едната
ОХ бројот на ПГР остане непроменет, а во втората се намали за 50%, тогаш
излезната температура на ГТВ од втората ОХ ќе биде 38,2 °С. При мешање
на две приближно исги количини на повратната ГТВ од ОХ во колекторот
од топлинската подстаница во котларите, едната со температура од 33,5 и

342
343:



другата со 382 °С, с& добива- температура на Memafte од: 35,85 • °С, со која
ГТВ влегува во ПГР од пластеницитег а од;н№ излегува со-температур* од"

- во вториот случај кога ГТВ влегува во ТИ со 60 °С, а: излегува-оц

него со 50 °С и влегува во првата ОХ,. од. неа% излегува, со температура од

36,7 °С, а> од втората^ OX со 29,5 °С, додека од пласгениците излегува

оладена на температура од 26,3 °CZ
Co истата методологија се пресметани и температурите на ГТВ на

постојната инсталација и при тоа се добиени следните резултати:

- температира на влез во ОХ од 60 °С

- температира на излез од првата ОХ од 51 °С

- температира на нзлез оц втората ОХ од 44,3 °С

- температира на излез од третата ОХ од 3925 °С

- температира на излез од четвртата ОХ од 35,4 °С.

Ако пластениците се црнклучат директно со ГТВ од 6О°С (за екцесни
ексгремни надворешни ниски температури), температурата на излезот ќе
биде 45,6 °С. Ваков вид на приклучување е предвидев со решението на
топлинската; подсганица, на тој начин што директедаприклзгчок е-даден на
собирниотколектор на ГТВ од халите.

ЗАКЛУЧОК

Потребната топлинска еаергија за загревање на ОХ во текот на
целата грејна сезона. без загревање во сончевите денови, ќе изнесува:

Е,= Q x T = 8.362.656 W
Е =15 х .8363 = 125.454 MWh = 451.602 GJ

За добивање на оваа енергија потребно е во котларата да се потроши
следната количина мазутг

Е 451.602
<3пг———-~-=»-—---..•:- = 1J.023 b'god

40,2x0,86
Топлината што се покрива со ГТВ изнесува:

- Преку подните греачи:
- Преку базните греачи:
- Вкупно од двете:

Epg =3.912.489,6 kWh
Ebg =2.751.783,6 kWh
Egtv = 6.664.273,2 kWh

Учеството на тошганската енергија- добиена од ГТВ во вкупната
топлинска енергија изнесува:

Egtv х 100 / Е= 6.664;273',2:х 1007 8.362..656=Н9'јЧ ' ѕ(80 %)

Бидејќи 80%- од потребната топлинската енергија можеме да ја
покриеме. со топлинската енергија од ГТВ, виетински потребната
количината на мазут што ќе се потрогшѓ во котларата изнесува:

Gsm = 0,2 х Gm = 0,2 х 13.000 = 2.600 t/god

Количината на мазут што се заштедува за времетраење на една грејна

сезона изнесува:

Gz = 0,8 х Gm = 0,8 х 13.000 = 10.400 t/god

Прикажаните вредности се оцнесуваат на максималните можности на
овој сисгем. За да исгите бидат постигнати потребни се 230 Уѕ ГТВ, односно
се јавува недостаток од 90 1/ѕ ГТВ, За решавање на овој проблем предвидена
е изградба наакумулатор за ГТВ со V = 4000 м3.
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ПРИЛОГ: Табели

Табела lr Учеството на облиците наенергија вовкупната-енергијаза

Облвк аа енергнја

- јаглен

- офевно дрво

- сирова нафта

- водни снаги

- нафтени деривати

- гасовити горива

Вкупно

14.58

0.43

-

24.20

58.17

2.62

100

1985

33.22

0.19

45.55

4.87

15.32

0.85

100

1990*

51.92

0.09

35.77

1.46

10.76

• -

100

1994

76.71

0.15

8.04

3.16

11.94

100

Табеда 2: , Учеството на одделните видови потрошувачиво ТЈ
Глд» Индус Сообраќај Остаи. ВКУПНО ! Ел.

енергн
Тошк. Осган.

А&пипге
14684 10064 24678 69426 •3719) 10234] 45473

36333 11622 14693 I 1264» 8412 937 W861
3199: 2764 £596 «7352 17519 | 8891
24393 12692 14427 59308 17318 | 5346 | 3664

Табела 3 : Индуетрија
Во%

Год. | Цврстн Течни | Гасовитв Ел.
•ергија

Топлинска Алтерн.

21:60
17.88

1.92 20.35
5.04 .48 .40

21.25 »3.91 14.83
36.35

Табеда 4: Останатн дотрошувачв
Цврегн Течви Гасовнтн I Ел.

i енергнја
Топлннска Ллтерн.

28.39

34.59
37.63 12.60 0.16

1985 25.56 29.75 9.16 0.94
32.73

36.22
54 I 28.79 18.19

13.68 3914 8.41

3 4 6

Табела5:

Годин&ѕ

1980.

1985

1990

1994

Учеетвото на поедините потрошувачи во вкупно потрошената
енергија ....... В о %

- ~ Индусгрија-

ОП

42.1

49:5

53.7

45.9

ЕН:

49.8

49.7

47.5

42.8

Сообраќај.

ОП

6.2

5.5-

5.7

4.9

ЕН-

14.6

16.3

18.9

22.7

Осгавапг аотрошувачн

ОП

51.7

45.0

40.6

49.2

. ЕН

35.6

34.0

33.6

34.5

*) ОП - Општествен производ
ЕН - Енергија

Габела 6:; Учеството
енергетски

Облик на еиергнја

-Јаглен

- Огревно дрво

- Сирова нафта

- Водни снагн

- Нафтени дериватн

- Гасовити горива

Вкупио

на облиците на енергија во вкупната eaepraja за
трансформацин

1980

14,58

0.43
-

24.20

58.17

2.62

100

1985

33.22

0.19

45.55

4.87

15.32

0.85

100

1990

.51.92

0.09

35.77

1.46

10.76

i

! loo

1994

76.71

0.15

8.04

3.16

11.94

-

100

Табела 7: Учеството на енергијата за енергетски трансформации по
поедини видови постројки за енергетска трансформација

Година

1980

1985

1990

1994

Рафннерија

-

45.55

35.77

8.04

1 ТЕ ! ХЕ ]

1 20.40 ! 24.20 |

ј 35.69

i 52.09

79.93

4.87 |

1.45 ј

3.15 1

Топланн

21.40

5.25

3.93

3.56

Котлари

34.00

8.64

6.75

5.32
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ABSTRACT

ТНЕШШ Demonstration Project "Ribeira Grande" is, the first geothermal direct
application project at.Azores, Portugal. Its development has been escorted with a list of
constraints and difficulties, resulting withpoor completion and difficulties in exploitation

Inbordertoenable furtherdevelopment oftheproject. the technical, technological and
organizational mistakes^™ identified and necessary measures to remove them recom-
mended and- valuated.-Onthe-other-hand, positive experiences are presented and'possi-
bihttes for positive impact to the improvement of the economy of the Saa Miguel island
discussed, as; a base fordefinition ofa proposalfor the Und phaseofproject development.
It consists of removal of the present difficulties of project exploitation, reconstruction and
Т Ј ^ Ш °f^ 'T*?8 ^^S systems and connection of new heat consumers with
different annual heat loading characteristics, enabling the improvement of the geothermal
system-economy.

I. GEOLOGICAL BACKGROUND

P, , ^ ^ ^ ^ j 5 ^ ^ n^e. volcanic islands of which two are placed on the American

iZiT* t7* , 0 ) Wd O t h e r S ( F a i a 1 ' P i c o ' S" J o rBe- G™ 0 8 3 ' Te*eira, S. Miguel
and Santa Mana) are aligned along, a northwest-southwest tensional. axis which runs from

the.Mid-Atlantic Rich (MAR) to Gibraltar:after directional changmgjclose:of S^Miguet.
Spreading ratof theMAR, for the last 10 million years has-beenvo£the?orderor 1.8 сптрег

!-уеаг. ... .,, ^г^.....
According, to Dr. Fbrjaz, global, tectonics-of the.- Azores is*stilt under study. Recent

data suggests that S.Jorge - S.. Miguel axis is a transform-fault andlboederof European, -
African plates. Oldest rocks of the Azores: are placed on S., Maria. (14 MA) and-S.Miguel
east area (04 MA). During historical times (since 1444-AD) ЗХегираопѕ^ were registered,

the youthfulness of the Azores archipelago; makes- it am attractive: target forgeo-
thermal exploration and development The. island S. Miguel is-.thersubjectof an intensive
geothermal site investigation (Mosteiros, Ribeira Grande and. Ribeira; Quente graben val-
leys and Furnas caldera. Temperatures as high as 200 °C were encountered at depths close
of 600 m. In order to examine geologic models to provide insight into the general regime 4
deep we'lls were drilled (1978-80) and 2 power plants are operating at Ribeira Grande-rift
valley (north of S. Miguel). Reservoir is of liquid-dominated type:

Effluent geothermal water of the Mitsubishi power plant is of 90 °C and flow of 8 1/s.
Geothermal fluid is slightly aggressive and with intention to scaling. Scaling problem is
more characteristical at higher temperatures of the fluid, i.e.
in the part of its use in the power production plant. Maximal continual heat potential of
this energy source can be estimated to be about 2.2 MW for the temperature difference
90/25 °C, which is equal to an annual maximal heat potential of Qan.max = 19,000
MWh/year.
Regional study, made in 1989; resulted with-conclusions recommending obvious orienta-
tion towards the locally available energies jrdevelopmenr of any-new- agricultural oriir--
dustrial production sector. Even the energy consumption per capita is only about 50% of
the Portugal one and 23% of the EC one, absence of the own sources and high transporta-
tion costs limit its development and positive influence to the other economy sectors devel-
opment.

2. DEMONSTRATION PROJECT

The proposal to start the direct application development with an agricultural project is
due to the convenient preconditions and need for development of the local production
sector (country imports nearly ail the fresh food).

This first project has been supposed to give some answers to the important questions
of economic, technological and other important parts of the problem of the feasibility of
agricultural development based on locally available geothermal energy at the Azorean
islands. Objectives of the concrete project, as accepted by the EC Program THERMIE and

. local government can be.summarized as follows:
Demonstration of technical, technological and economic advantages of modern
growing technologies for locally characteristical crops in combination with locally
wide: available geothermal energy;
Demonstration of technical, technological and economic advantages of modem green-
house constructions in combination with locally available geothermal energy, in com-
parison with old fashioned locally used ones;
Completion of a "family sized" farmfor protected crop cultivation, accommodated to
the locally influencing, factors as technicality and economic feasible possibility for or-
ganization of competitive production of locally characteristical crops, vegetables and
other crops. In that way to enable covering of the needs» of the empty regional market
and better export to other EC countries and U.S.A.;
Organization of a complete "know-how" tran-sfer to enable easier opening- of the
process of development of local production and assembling* of greenhouse construc-
tions andsomeof the-installan'ons and equipment; and.
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Opening: new possibilities for several professions in order to-opert new- employments
and development of local agricultural and. industrial sector of the one of themost far

.. airfisplatedEuropeairre^oii^i^se^.-. '• •

*''"' IT»"-project consists- of a complete: of "family sized!* geothennally. heated productive
greenhousffcbmplex foe out-of-season;production of pineapples; melons; cape-goosbenies
etc., witfe-alJ' necessary escorting:: objects' for organization: and realization of competitive
production forEC andU.S-A^ markets, i.e.:

Onex nursery with; "virus; & insect free" conditions1 for rooting the stacks arid young
plants preparation for planting;
One greenhouse for growing melons in soil;
One greenhouse for growing pinaples in locally composed substrat;
One greenhouse for growing melons in substrat;

- One greenhouse for growing cape-goosberries in soil;

One greenhouse forgrowing cape-goosberries in locally composed substrat;
One greenhouse for growing cape-goosberries in rockwool cubes;
Geothermal water distribution station; and
Working plateau.

Four of the greenhouses and the Small one are equipped with heating installations.
Two of them are non-heated (for the needs of results comparizon).

Orientation towards demonstration of technical and economic feasibiity of direct ap-
plication of geothennai energy in agriculture under Azorean influencing conditions re-
quired, complete, project organization, foe commercial, production, Th& complex is practi-
cally composed of the following technological-organizational li-nes:
a) Line for production of "deseases free" young cape-goosberry and pineapples

plants;

b) Lines for production of cape-goosberries, melons and pineapples;
c) Line for quality control of young plants and fruits before the supply to the

market (second phase);

d) Line for post-harvesting treatment (second phase);

e) Line for grading and packing the plants and fruits for expedition (second
phase);

r) Exploitation and technical maintenence of greenhouses, installations and
equipment; and

g) Products commercialization.

3. COLLECTED EXPERIENCES

-" Project:realization lasted about three years and gave interesting results. However, in
order to have a relevant orientation about their quality for the need-of elaboration, it is
necessary to take into account the following negative influencing factors:

Project completion has been late according to the planned time tabic for its realization.
As consequence of it, it was not possible to realize all the planned measurements un-
der different influencing conditions (not enough cultivation turns for different cultures
in different stages of development in order to'estimate the influence of the internal
climate charactersitics under different external weather conditions);
Influence-of scalling of the geothermal water in the heating installations. Initial lack of
funds: didn't allow to install an' indirect connection to the- geothermal hot water re-
sources According to the-data available; it was expected that it should berpossible to
woric under such conditions (direct useof geothermal water) at. least two years be-
cause- it is already treated with chemical aditives in the power plane

."Cultivation
/plant GREENHOUSE COMPLEX

CHAMPIGNON
TO --PRODUCTION

RIBEIRATpLANT
GRANDE

Heated open-air

surfaces

MILK PRO-
CESSING-

PLANT-

Un-arranged
surfaces

Neighbouring

„ properties

TOBACCO

DRYING

IMPLANTLAYOUT OF THE
GEOTHERMAL
COMPLEX
RIBEIRA GRANDE

„(PROPOSAL (-ОЧ DEVELOPMENT)» A

A ™ fiatanra watastava

Fig.i. Layout of the geothermal complex Ribeira Grande (Azores. Portugal) with the existing

geothermally heatedgreenhouse complex and proposed new champignon production-, milk

processing and tobacco drying plants
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However, scalling" started very soon'and caused numerous stoppings of thework of
the heating installations.in:order to enable their cleaning and reparations-
Problems- with6the-late and incomplete in-stallafibn- o£the data» lodgiifg;?yttent« Until
the endof thftprojectrealization- it was-notinstalled;asia1permanentpaitofctheproject-
witfc regular-continual worfcand it was used only forshort lasting temporal measure-
ments, requesting complicated and long lasting preparations. .
Only one tumr realizationof toe=measurements:with:the-inrra-red camera, enabling a
detailedtorientation- about the temperature* distribution of the greenhouse-construc-
tion, installed equipment and culturer in the-greenhouse interior. The results get from
that set of measurements cannot be taken as represensent because there were some
complications with the heating installations work. However, the indications get can be
estimated as useful.
As final, conclusions taken from the; realised, measurements, production and exploita-.

tion results the following ones can be listed:
Initial suppositions for technical feasibility of geothermal energy direct application for
heating greenhouses has been confirmed;
Introduction of the new type of rigid plastic covered greenhouse construction accom-
modated to Azorean climate conditions and use of geothermal heating installations '
has been confirmed as successful;
Production results has been much higher than the ones get in non-heated and tradi-
tional greenhouses; '

- Very useful experiences about the? new- production, technologies, application^the use
and development of gebthermal heating systems, the organization of weather pro-
tected production; etc. have been collected and are a good base for the further demon-
stration project development and planning the new production sector opening and de-
velopment
However, before giving the final estimation for the success of the demonstration pro-

ject, it's also necessary to take into account the negative implications of the non-resolved
scalling in the equipment and pipes of the geothermal heating systems, poor completion of
the inside climate-regulation complete; and continual problems of proper financing of pro-
duction cycles organization and performance. That is the reason that recompietion of the
existing project has been recommended by the users in order to enable a proper, continual
and high quality weather protected production. In the same time, further activities for
demonstration of other possibilities for direct application of geothermal energy at Azores
are recommended

4. NECESSARY RECONSTRUCTIONS AND COMPLETION
OFTHFPROJECT

The most important reconstruction to be made is the re-orientation from "direct" to
"indirect" connection to geothermal water source (Fig.2). In order to avoid scalling in the
heating systems equipment and pipes, a new connection part should be installed. In that
way, an independent circulating loop of normal water in the heating system shall be cre-
ated and the part where scalling shall appear shall be located in a small and easy for
cleaning complete; In connection with-that, cleaning of the whoie system should be-made
andchangaof theold corrugated plasticsystenrelements.

Second improvement which should be-madfris- the-rearangement and recompietion of
the existing regulation systems of heating systems and their incorporation in a central
regulation system;

With?thes above?-1isted completions' and? improvements•• plus- several smaller mainte-
nance interventions; therexisting project shall be. put in. fulLoperationaLstaget

3 5 2

5. PROPOSAL FOR GEOTHERMAL PROJECT
FURTHER DEVELOPMENT

The-firstdemonstratkm-geothermal agriculturalprojectafe-Azores^howed-positive and-
negative aspects of the direct application of geothermal energy, i.e.:

Confirmed the. technical feasibility of use of the effluent geothermal water from the
powerplant;
Confirmed the positive influence to the productivity in protected cultivation condi-
tions;
Confirmed positive impact to the environment by decrease of the temperature of ef-
fluent water.
Demonstrated the difficulties to handle the scalling problem;
Demonstrated the needs for continual supervision of the geothermal installations work
and their regular maintenance.
In general, the demonstration project opened the gate for further development of geo-

thermal energy direct application at Azores.
According to the agricultural character of the surrounding area, it is justified to follow

the development with the introduction of other possibilities for the application of geother-
mal energy for improving agricultural production technologies and introduction of agri-
cultural products processing technologies.

The results of recently made-study shows feasibilityof the introduction1 of the follow-
ing projects:

Introduction of soil heating for open field production of characteristical cultures.
Taking into account that such a heating needs low temperature of the heating medium,
the effluent water of the greenhouse heatings can be used for this purpose;
Milk processing plant: Small milk processing and cheese production plant based on
geothermal energy use for covering the heat needs of it;
Tobacco drying plant; and
Champignon-production plant.
Location and disposition of proposed plants can be found at the Fig. 1 of this paper.
For the one who is familiar with the agricultural and climate characteristics of Azores,

it is immediatelly understandible why the above given projects are proposed, i.e.:
Local climate is very wet and condensation on the soil surface in cold mornings is
very often. That reduces the temperature of the plants root system and slowers its de-
velopment, escorted with the reduction of productivity. Intreduction-of-the-soil heat-
ing can remove the problem.
Milk production is one of the most important economy sectors at Azores. By the in-
troduction of geothermal energy in its processing, significant energy savings can be
reached.
Tobacco production and processing is also a very important economy sector of the
islands. One of the most difficult problems for its processing is the drying of tobacco
leaves after the harvesting, natural drying is nearly impossible due to the wet climate
and artificial drying conditions large energy consumption. Introduction of geQthermal
energy can help to remove the problem- of high drying costs.
Champignon production still doesn't exists at Azores, even the climates conditions
are rather convenient. Continual high air humidity is very near to the ideal one for
champignon-: production and temperature variations can be removed in am economi-
cally feasible way by the introduction of geothermal energy.
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Technologies for the listed applications of geothermal energy are available, however
developped for other climate conditions and must be accommodated to the Azoreaivones.
That is the: reason that ail of them should be^wWTî demonstra'tioh characterfte to be de-
veloped and. completed by the scientific, staff of-the. Institute for Innovative technologies of
Azores and later on commercialized.

6. BENEFITS OF THE PROPOSED PROJECT DEVELOPMENT

Beside the economy and development benefits due to the demonstration character of
the Ond phase of project development, the most important are the following ones:

Further improvment of the situation with the negative environmental impact of the
effluent water from the power plant. Project enables the use of all the effluent water
on disposal and, in that way, reduction of present temperature of 90°C to 25-30°C.
After the high temperature scalling in the power plant, also the low temperature one
shall be handled. It shall result with significant decrease of minerals deposition in the
river Ribeira Secca, where the effluent water flows.
Effluent water shall get an economical use. i.e. except to trow put the heat content in it
into the environment it shall be used for useful purposes.
The whole project shall get the character of an integrated geothermal project, i.e. it
shall be composed of users with different dayly and annual heat loading cha racteris-
tics (Fig.3 and 4). That enables to increase the total annual heat loading factor of the
systenrand, in that way, significantlowering-of the price of the used heat.

: - • Composition of several project shall justify employment of a small technical staff for
proper exploitation and maintenence of the geothermal system. That shall improve the
quality and security of the heat supply, to the users and control of the level of the
negative environmental impact of geothermal water.
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7. ENERGETICAL BENEFITS OF THE PROPOSED PROJECT
DEVELOPMENT

••• • - ' > • - . • - • • • • • - ' • - ^ ^ k i j i i i

The existing project engages about 3 l/s of the effluent water from the geothermal
power plant, which means about 650 kW for the-temperature regimeof 90/4G°C.

The proposed composition shall enage the following maximal geothernial water flows
and heat powers:

Tabie 1: Composition of the heat consumers according to the proposed project devel-
opment scheme

Consumer

Greenhouses
Open field heat.
-Milk processing
Campignon pr.
Tobacco drying
Total

Temp, re-
gime (°C)

90/40
35/20
90/50
90/30
90/60

Heat po-
wer (kW)

650
130
350
500
375
2005

Maxim.
flow (l/s)

3
2
2
2
3
12

The-maximaily available-geothennak water5 flowis about 8 l/s. However, compo-
sition of heat users with different seasonal and daily heat loading characteristics enables
connection of heat users needing totally a maximal geothermal water flow of 12 l/s. Such a
composition results with an average annual heat loading factor of about 35% (51% based
on 8 l/s maximal available water flow), which means an annual energy consumption of
about 9,000 MWh, which is equivalent to 900 tons oil per average climate year.

8. CONSTRAINTS AND NECESSARY ACTIONS FOR THE
PROPOSAL REALIZATION

Taking into account the international and local influencing factors, in combination
with the experiences of the first phase (geothermal greenhouses) development, the realiza-
tion of the proposal for Ilnd phase of the Ribeira Grande geothermal project shall be very
difficult.

Main constraints can be allocated in:
•-" Absence" of interest of locarcommercial firms~to invesr in developmenrof"comrrrer-

cially "not proved" technologies;
Initial commecial negative economic feasibility of demonstration project develop-
ment;
Absence of funds for initial investments for the project development process organi-
zation and establishment; and
Not defined position of geothermal energy inthe state energy balance development
priorities;
Absence of interest of CEC for investment in geothermal demonstration projects de-
velopment, particularly if they condition engagement of larger amount of money.
Main positivefactors can be listed as-follows:
Need of the isolated community for indogenious energy sources;
Need of the. isolated community for for improving the local food production; and;
Collected experience-of INOVA- fordevelopmentof demonstration projects.

356

Listed influencing factors dictates the possible (and feasible) Ilnd-phase* development
plan. It is scheduled as follows:

Table-2: Phases of the Ribeira Grande geothermal project development (priSpdSal^-

Phase

1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Activity Realization

Preparation of feasibility studies
Preparation of applications for
financing the development
Procedure for collecting funds
for development realization
Reconstruction and recomple-
tionofthe existing project -
Completion of the. milk proces-
sing geothermal project
Completion of the tobacco
drying geothermal project
Completion of the champi-
gnon production project
Recompletion of the central
regulation station and dis-
tribution system
Dissemination activities

2001-2002
2001-2002

2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2002-2007

9.. CONCLUSIONS

Geothermal project Ribeira Grande has been the first trial to introduce the possibilities
of direct application of geothermal energy at Azores. As all the first experiences, it's de-
velopment has been escorted with a list of difficulties and problems, resulting with non
proper completion of some systems and installations. However, even not complete, the
reached results justified both technically and economically the indigenous resource door
for further activities and development.

Presented proposal for the second phase of project development consists two very
important advantages:

Enables development of hew "demonstration and productive projects, without engaging
new import of fuels or other energents;
Enables development based on the already existing economy sectors at the islands and
makes them more profitable and accomodated to the requests of the national and in-
ternational market.
However, influencing national and international.pre-conditions for the realization of

the proposed activities are-not very convenient and are-requesting a concentrate engage-
ment of the-Intitute for Innovative Technologies of Azores INOVA during the period of
next 5 years.

The. final success of this engagement: shall open very wide possibilities for direct ap-
plication-of geothermal energy development in this isolated EC community, presently
mainly orientated, towards import both of energy and food-

357



6- REFERENCES

1) Esder, D.: The Studies on the Possibilities of Non-Electrical Uses in Seferihisar Geo-
thermal Field (EP/DSEM.14/R.9);

(2) Kaya, A.: Cooiing of Balcova Establishment by Using Geothermal Energy (EP/SEM.
14/R.12);

(3) Ozbek, T.: Interpretation of AnkaraKizilhamarrt Geothermal Area (EP/SEM.
14/R.15);

(4) Ozbek, T.: Interpretation of Nevsehir-Kozakli Geothermal Area (EP/SEM. 14/R.16);
(5) Yilmazar, S.: Studies to Define Potential of Balcova Geothermai Field and
Down-Hole Exchange Application (EP/SEM. 14/R/24);

(6) Spiteri, P.: L'Etude des materieaux pour la centrale geothermique de Bouillante
(EP/SEM. 14/R2.26);

(7) El Golli, S.: Utilization des sources geothermique pour la serriculture en milieuxsemi-
aride (EP/SEM. 14/R. 17);

(8) Allegrini, G., Cozzani, M., Sabatellt, F.: Thermodynamical Analysis of the Optimum
Exploitation» of Water- Dominated Geothermal Field with High Gas Content
(EP/SEM. 14/R.35);

(9) Ceppateili, L., Fioresi, G.: Experience gained during the Installation and Operation of
the New Standardised-Geothermal Units (EP.SEM. 14/R.40);

(10) Schneider, H.: Use of Geothermal Resources in the German. Democratic Republic
(EP/SEM.I4/R.41);

{ll)Karrai, J.: Automatic Thermal Water Heating with Elimination of Scale Crust
(FAO/WS.l/R.l.b.);

(12) Aires Barros, L.A., Forjaz, V.H.: Economic Impact of Ribeira Grande Geothermal
Field on Food and Agriculture of Azores Islands (FAO/WS.l/R.l.c);

(13)Paskalev, V., Novkovski, T.: Geoihermal Energy Exploitation Development and
Utilization in SRMacedonia (FAO/WS.l/R.l.d.);

(14) Arenas Cuevas, M.: The Present Situation and Prospects for the Use of Geothermal
Energy in the Spanish Agricultural Sector(FAO/WS. 1/ R.I.e.);

(15) Segal, I., Rosentai, E.: Exploitation of Geothermal Sources for Irrigation and Agri-
cultural Purposes (FAO/ WS.-1/R.-l.g.);

(16) Maraopoulous, G.G.: Geothermal Heating Systems for Greenhouses in Eleochoria (
FAO/WS.I/R.1.J.)

(17)Zabeltitz, Chr. von.: Geothermal Energy in the Federal Republic of Germany
(FAO/WS.J/R.U.);

(18)Campiotti,-C.A.,Taggr; R.; Picciurro. Gr: Use of Hot Water for Greenhouse Heating
(FAO/WS. 1/R.lll.d.)

(19)Popovski.K.: The Economy of Geothermal Energy Use in Agriculture
(FAO/WS. 1/R.lll.g.)

(20) Duda, M.: The Possibilities of Utilization of Geothermal Energy for Soil Heating of
Plastic Houses (WS/C. 1/R.5.);

(21)De Murtas, I.: La situation de Tacqua culture thermique en Italie (FAO/C.1/R.6.).
(22) de Medeiros, Jorge Manuel Rosa et all.: GEOTHERMAL ENERGY FOR GREEN-

HOUSES IN WINDY AND HUMID AREAS FOR SPECIAL CROPS, Feasibilty
Study, PontaDelgada, 1995

(23) Popovski, Kiril et all: TECHNICAL DOCUMENTATION FOR COMPLETION OF
THE THERMIE PROJECT RIBEIRA GRANDE, PontaDelgada, 1997

(24) Rodrigues,.AnaCatarina;Matias=Tavares etalk. FINAL REPORT FORTHE-REALI
ZATION OF THE THERMIE DEMONSTRATION PROJECT RIBEIRA .GRANDE;.
PontaDelgada, 1999

358

MK0200053

GO ЕЕИНЖЕНЕИШЃ HA ОДРЈЕКВАЉЕШ ДО
ПРОФИТНО ОРИЕНТИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

Ангелевска Силвана, Јолевски Томе

АБСТРАКТ:
Менац.ментот на индустриските системи секогаш стои исправен пред

основната задача - како да ја зголеми неговата профитабилност и дилемата како тоа
да го направи._

Кај профитно-ориентираното оаржување е приќриен " мошне - голем
потенцијал за можно зголемување на профитабилноста и . конкурентноста на
енергијата. Цел на секој одржувач е да ги минимизира сопствените трошоци на
работен>е и со тоа да ја зголеми профитабилноста на индустрискиот систем.
Профитно-ориентираното одржување е помудар и многу подобар пат за зголемување
на1 профитабилноста отколку минимизирање на трошоците. Важно е да се има
соодветни внатрешни и надворешни цели на активностите на одржувањето.

Во трудот е направен обид да се покаже како тоа може да се постигне во

одржувањето со соодветен негов реинженеринг.

ABSTRACT:
The management of industrial systems frequently stands to the basic task to increase its

profitability and to the dilemma how to achieve it.

Помл.ассСилвана Ангелевска. Технички факултет - Битола
Ред.проф.д-р Томе Јолевски, Технички факултет - Бнтола
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In Profit Centered Maintenance- is hidden very large potential for possible increase of;
profitability and competitiveness of energy. The aim of every maintainer is to minimize his own
costs; and with that- to increase-profitability of industrial system. Profit Centered Maintenance is

.cleverand better way toincrease' the profitability than minimizing, the costs. It is important to have
appropriate-external and internal goals of maintenance tasks.

In this paper it is made an effort to showing how can we achieve that in maintenance with
his appropriate reengineering.

ВОВЕД

Bo текот на последните дваесеттина години на полето на одржувањето
се случија значителни промени, повеќе од колку во било која друга
менацмент дисциплина. Тоа е резултат на порастот на физичките средства
(постројки, олрема), нови дизајни, нови техники на одржување, ггромена на
сфаќањата за организација на одржувањето и влијанието врз сигурноста на
луѓето и.заштитата на околината. Неминовноста за адаптирање кон мошне
брзите проемни што ја зафатија и енергетиката бапа комплетно нови начини
на размислување и дејствување на вработените во одржувањето, како
инжењери, така и менацери. Зголемената конкурендија врши постојана
пресија врз енергетксите системи за изнаоѓање на начини кои ќе го подобрат
севкугшото работење, односно ќе ја наголемат профитабилноста на
енергетскатаѓкошганиЈа:

Порастот на механизацијата и автоматизацијата предизвика зголемена
надежност и расположливост. Co зголемување на степенот на автома-
тизација, работниците во производство се сведуваат на. контролори на
производниот процес, додека бројот на вработените во одржување во светски
рамки има тренд на пораст. Животниот век на производот на пазарот е
значително намален, а барањата на купувачите во поглед на квалитетот се се
пософистицирани. Мора да се споменат и се поострите барања во поглед на
екологијата, што значително влијае врз финансиската конструкција на
енергетските компании.

Примената на нови, современи концепти на одржување кои ќе
овозможат одржувањето да стане пофлексибилно во адаптирањето кон
динамиката на промените на условите на пазарот бара промена на културата
и ангажирање на сите вработени, почнувајќи од врвниот менаџмент, па се до
основното ниво на менадмент - работнвдите; " - . - . - .

ПРОФИТНО ОРИЕНТИРАНО аОР-ЖХВДг££ - СОВРЕМЕН ПРИСТАП
КОН КОНЦЕПТОТ НА МЕНАЏМЕНТ НА ОДЕЖУВАЉЕ

Профитно ориентираното одржување претставува концепт на
менадмент на одржување кадешто одржувањето добива една сосема нова

димензија, посматрајќи се како профитен центар. Основнапремиса од која се
поаѓа во овој концепт е таашто профитабилноста е главен двигател на многу
аепектн од.совоеменото живеење- Непобитен факт е дека во практиката
единствен начин да се одговори на намалениот профит е да се намалат
трошоците со реетруктуриран»е. и реинженеринг, а тоа обично значи
отггуштање од работа на многу вработени и непотребно намалување на
фондовите за реализација на програмите.

Овој концепт на одржување се однесува пред се на оптимизација на
физичката функција на одржување и донесување на одлуки за активностите
на одржувањето кои се базираат на вредности, а не на атрибутивно
проценување. Основата оц која се поаѓа при оптимирањето на одржувањето е
одговорот на прашањето кога трошоците на одржување се најмали -
теоретски, кога воопшто не се одржува; или практично, со намалување на
потребата од одржување.

Профитно ориентираното одржување претставува концепт на
менаџмент на одржување во кој одржувањето на машините, опремата н
средствата ќе се оптимизира на максимална вредност (добивка) наместо на
најниски трошоци. Ова се постигнува низ повторен развој (ре-развој) и
реактивирање на планот за одржување со оптимална комбинација на
предиктивно, превентивно и корективно одржување. Максимална добивка во
одржувањето се постигнува генерално со применана предиктивно одржување
и одржување според состојба, кои треба да претставуваат основа за профитно
ориентирано одржување (ПОО). Дополнувањето на предиктивниот елемент е
превентивното одржување по константен век и предиктивното одржувањ епо
константен датум. Примената на корективно одржување, кое вообичаено
претставува најскапиот и најризичен начин на одржување е оправдано само со
добра инженерска проценка на ефективноста и cost-benefit анализа.. Неговата
примена треба да се. ограничи само на некои мали, невитални машини и
опрема каде очекуваниот животен век и трошоците за дефекти не
оправдуваат примена на мониторинг на состојбата или било кој облик на
превентивно одржување.

Меѓутоа, никако не смее да се сфати дека овде се прави обид да се
наметне идејата дека купувањето на скапа опрема за мониторинг на
состојбата од секаков вид е единствениот пат кој води кон профитабилност.
Суштнната ~лежи~-во~ правилна проценка—и_• огшширан>е.._ла функцијата
одржување. со континуирано ефектуирање на трошоците при извршување на
активностите на одржувањето.

На слика 1 е претставен пилот модел во пет чекори за креирање на
профитно-ориентирано одржување.

Збо
361



Реактивирање на
превентивното одржување

Реинженеринг

Идентификација на изворните
причини за појава на дефекти

Апликација на
информациона технологија

Профитен центар

Слика1

Покрај оптимирањето на физичката функција на одржување, една од
главните етапи во концептот на ПОО е реинженеринг на администрацијата
на одржување.

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ОДРЖУВАЊЕТО

Според Michaell Hammer и James Champy [3], реинженерингот
претставува фундаментално повторно размислување и радикален редизајн на
бизнис процесите заради постигнување на драматични- подоорувања во
критичните мерења на перформансите, како што се цената, квалитетот,

сервисот и брзината. "Гоа е концептуално нов бизнис модел и соодветни
техники кои менаџментот и извршителите треба да ги применат со цел да ги
реинвенираат' свбитб компании за прееретнување на конкуренцијата во
новиотсвет.

Реинженерингот би претставувал револуција во индустрискиот систем.
Тоа не е методологија за постепено, минимално подобрување и се залага за
подобрувања од 50-300%, а не за 5-10%.[4]

Од аспект на одржувањето, во концептот на ПОО потребно е да се
изврши реинженеринг на администрацијата на одржување, со цел да се
отфрлат дополнителните, повторливи активности кои значат непотребно
трошење на средствата и губење време.

Овој процес бара отфрлање на се што е старо и почнување од почеток.
Акцентот се става на радикална, фундаментална, драматична промена на
процесите што ќе го опфаќаат целиот енергетски систем.

Под поимот „процес" овде не се подразбира само едноставен збир на
активности и функции, туку збир на активнрсти кои ќе земат во предвид еден
или повеќе типови на влезови. а ќе создадат излез кој ќе биде од вредност за
корисникот.

Фундаменталноста на реинженерингот се однесува на давање на
одговор на две основни прашања:

• зошто го правиме тоа што го правиме?. и
а зошто го правиме на тој начин?

Во процесот на давање на одговор на овие фундаментални прашања,
реинженерингот прво одредува што компанијата треба да работи, а потоа
кмсп тоа да го работи. Притоа, се игнорира моменталната состојба.а
движењето е во насока на она што би требало да биде во иднина.

Радикалноста се однесува на коренитата промена на процесите: значи.
не мали подобрувања или модификации на процесите, туку отфрлање на
старото и почнување со ново.

Терминот драматичност се однесува на постигнување на значителен
скок во перформансите на системот - значи повторно, реинженерингот не
претставува парцијално, маргинално подобрување на некои делови, туку
генерално. драматично подобрување на перформансите.

Општо земено, процесот на реинженеринг се однесува само на бизнис
процесите, а не и на физичкиот дел од одржувањето. Физичкиот дел-од-
извршувањето на активностите на одржување е лимитиран од мнбгу_фактори.
пред се од физичка и хемиска природа кои се натурално неменливи.

За да се почне со оваа методологија во одржувањето, потребни се
секако некои предуслови. На слика 2 се дадени основните чекори кои водат
до создавање на услови за имплементација на реинженерингот.
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Дефинирање на целите

Промена на културата на
компанијата

Ангажман top-down

Обука на вработените

Комуникации, координација,
контролна функција

Реинженеринг на
! адмшшегоативниот ггооцес j
) i

Слика 2 Алгоритам на создавање услови за имплементација на
процесот на реинженринг

Пред се, потребно е точно, конкретно, вредносно да се дефинираат
целите кои треба да се постигнат со имплементација на реинженерингот.
Бидејќи се работи за.коренита промена, потребно е да се промени културата
во компанијата. Тоа се однесува на воспоставување на сисгеми на вредности,
правила и норми на однесување и точно одредени одрговорности и
дејсхвувања - - - -

Процесот на реинженеринг бара ангажман од сите вработени во
енергетската компанија. Секој новитет во работењето од вакви размери
обично со себе повлекува добар број опортунисти, па за да може процесот на
реинженеринг да биде раководен и управуван без проблеми потребен е
ангажман почнувајќи од врвниот менаџмент, преку средното ниво
наменаџмент. па се до основното ниво - работниците (ангажирање top-down).
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Следниот чекор во создавањето на услови за примена на
реинженерингот во одржувањето како бизниа процес е запознавање на
вработените со методологијата и применетите-методи преку нив.на-соодветна

обука и.тренинг.
Факт е дека. начинот на комуник^^^^Шѓу одржувачите и ередното

ниво на менаџмент е неадекватен. Одржувачите; се. фокусираннг на
извршување на физичкиот дел од одржувањето; а сосема мал дел од нив
„зборуваат" на јазикот на.бизнисот и комуницираат за резулатите на-начин
кој е веродостоен и атрактивен за средното ниво на менадмент. Во тој
контекст, потребно е да се промени начинот на комуникација и координација,
со контринуирана контролна функција со параметри кои ќе бидат обострано
разбирливи.

Во последниве десет години во западните земји оваа методологија
достигна свој максимум и значително прифаќање. Иако може да се најдат и
автори кои во своите трудови се осврнуваат критички и со скептицизам на
реинженерингот, сепак искуствата на многу светски познати компании
потврдуваат со факти дека се работи навистина за револуционерен скок кој
посебно се применува кај компниите кои веќе имаат потешкотии во
работењето, или кај компаниите кај кои менацментот согледува дека
потешкотиите се на повидок.

ЗАКЛУЧОК

Примарна цел на секој индустриски систем е профитабилноста. И за
одржувањето мораме да размислуваме во контекст на профитабилноста -
профитно ориентирано одржување, и да сфатиме дека ултимативно
концептот за профит го води процесот на одржување. Профитно
ориентираното одржување како концепт претставува силен предизвик за
менаџментот на индустрискиот систем.

Во трудот е направен обид да се даде краток опис на овој современ
концепт на одржување, со акцент на реинженерингот на административниот
процес на одржување, кој е еден важен аспект кај ПОО. Процесот на
реинженеринг е релативно нова методологија во светот, но искуствата на
компаниите кои го примениле покажуваат дека се работи за исклучително
примамлива и успешна методологија. . .

ПОО-е долгорочна инвестиција. Максимизирањето на профитабил-
носта во некој разумен период бара долгорочна перспектива, ангажман за
идентификација и корегирање на хроничните структурни недостатоци и
подготвеност да се инвестира во процесот на оптимизација на одржувањето и
реинженеринг.
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РЕЗИМЕ

Македонија има долгогодишна традиција. на примена на геотермална
анвргија (бањи, звмјодвлиа). Истото придонвло и за собирањв на специ-
фични искуства, кои од свгашвн аспвкт треба да помогнат во рвшавањето
на настанатитв лроблвми. Ворвфвратоттоа a илистрирано првку два кон-
крвтни примври.

И во даата примвра (проекти) свгашната ситуација е одраз на политич-
китв и вкономскитвпромвни возвмјата^ KOWпредизвикалепред се нвдвфи-
нирани солстввнички позиции и губвњв на веќе стекнатиот пазар за плас-
мав на. производи.: Кахо рвзултагна тоајасно св издвфвренцирале и несо-
одѕвтнитв твхнички решвнија,: коисега. кога е повторно актувлна рвви-
тапизацијатанаовивпровкти, трвбшдасв отстранат и да св отвори прос-
тор за понатамошв^развој.

Без да са занвмари важноста на проблемитв од организационен ас-
лект, а бо согласност со темата на рвфвратот; ќв св набројат само твхнич-
китв проблвми; кжа-w предложенит&-решемија за нивна надминувањв и
подобрувањв на вкупната-ефикасностна системите.

ВОВЕД

Маквдонија како гволошка целина располага со ниско-темпвратурна
гео^гврмална енер-гија. Овој факт условува нвјзина директна лри-мена,
односно нв нуди можност за производство на електрична енергија. Меѓутоа
потреба за топлинска енергија. има насекаде (индустрија, затоплувањв на
објекти, звмјодвли©, мвдицина итн.). Позната вистина в декалримвната на
9лвктричната енергија з а добивање на-топлинска, претставува деградација
на истата.. Од.дру-га страна. пак, Маквдонијав сиромашна. со фосилни
горива^ односнаскапо го плаќа увозот на овив енергвнти.. Затоа можноста
дасе-користи. локалвн внвргвтски-рвсурс.за локривањ»наопрвделвни.
топлински потреби, в секогаш придобивка, поготово за земји во развој како
нашата.
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ВЛИЈАНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРСКАТА РАЗЛИКА
BO ДИСГРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

ВРЗ ЕКОНОМИЧНОСТА НА
КОГЕНЕРАТИВНИОТ СИСТЕМ ВО БЕРОВО

Оѓнен Димширов1

АБСТРАКТ

За дефиниран сисшем за ценшрално снабдување со енергија на Берово преку
когенеративна постројка, анализирано е влијанието на температурата на
носителот на топлината (водата во дистрибутивниот систем) врз вкупните
инвестиииски вложувања, економичноста на производство на електрична енерѓија

Покажано е дека со наголемување на температурската разлика на носителот на
топлина, инвестициите во дистрибутивниот цевковод значително се намалуваат,
пшка да ѓо компензираат намаленото производство на електрична енергија, заради
потребата од повисоки излезни при&исоци т.е. повисока почетна температура на
водата во дистрибутивниот систем.

ABSTRACT

For the determined cogeneratrve District Heating System for Berovo, it was analyzed the influence
of the fluid (heat carrier) temperature (hot water in the distributive pipeline) to the overwhole
investments, the economy of the electricity production by backpressure turbine and the total
economy of the system:

It is shown that, with increasing of the temperature difference of the fluid, the district heating
network investments decreased significantly, compensating the reduction of electricity production,
caused by higher exhaust pressure from turbine i.e. higher temperature of the fluid in the
distributive pipeline.

Ивсппуг за тернотехнша а термоевергетвга
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ВОВЕД

г.К;р.га;: на исто место портрИд. потреба за електрична и. топлннска
енергија,. оправдано е д а се;пристали кон нивно едновремено ( симултано )
производсгво во споен процес - таканаречена. когенерацнја. Co тоа се
овозможува:

• подобро искористување на енергијата содржана во горивото,
• помало загадување на околината,
• пониски инвестициски вложувања во системот и
• повисок стандард на живеење.

Изработена е студија за топлифицирање на Берово (ФАРЕ програм),
неколку чланци и ципломска работа, од каце се презентирани определени
вредности и решенија.

Во праксата воглавном се корисги Клаузиус - Ренкинов циклус т.е.
парнотурбинските посгројки. Во зависносг од местото на одземање на парата
која што треба да ги задоволи потребите за топлинска енергија, се
разликуваат три принципиелни топлински шеми со парнотурбински постројки
и тоа се:

1 - со противпритисни^парнитурбини;
2 - со кондензациони парни турбини со регулирано во однос на

притисокот одземање на пара;
3 - со кондензациони туроини со ироменлив кондензаторски иритисок.

Повеќе иричини го оиределуваат фадот Берово како можно место за
успелшо реализирање на идеја за когенеративно производство на енергија и
тоа:
Т Берово е најстудениот град во Македонија, со долготрајна сезона на

греење, со што се наголемува ефикасноста на когенеративните
процеси;

Т Во Берово постојат доволен број на административни објекти кои
денес користат лесно масло за ложење како основно гориво;

• Во ацминистартивните објекти веќе посотојат инсталации за централ-
изирано (индивидуално) греење^дрекухопствени јсотлари;

• Постојат поголе"м број на станбени блокови на повеќе катови, без
лифтови, во кои се користи дрвото како основно гориво, поврзано со
сите лроблеми на качување на дрвата на горните спратови и
одстранување на пепелта; се очекува дека приклучувањето на овие
објекти на централизирано снабдуван>е со топлинска енергија ќе биде
со задоволство прифатено од станарите;
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•• Постои доволна густина. на топлинскиот конзум ( MW/km2) која
овозможува економски оправдана изградба.^на дисгрибутивната
мрежа;

•^ Посгои индустрија која има потреба од елекгрична и тошганска
енергија, а како гориво користи мазут идрво;

Т" Во околината на градот нма рудншс на јаглен, од кој може д а с е
снабдувапостројката соевтиногориво;

Битен елемент за определување на економичноста на
когенеративниот систем со централно снабдување на градот со тошганска
енергија е и цената на дистрибутивниот систем. Цената зависи многу од
големината на дијаметрите на цевководите. Од таа причина е направена
основната анализа аа елементите кои влнјаат на големината на дијаметрите: a
тоа е пред се темдературската разлика на косителот натошгана. Минимални
дијаметри се добиваат при максимална температурска разлика.

При тоа мора да се внимава да не се усвојува преголема температурска
разлика, затоа што тоа влнјае неповолно на моќта на турбината. При
повисоки температури на водата во дистрибутивниот систем, потребно е да се
усвојуваат повисоки излезни притисоци од турбнната со што се намалува
топлинскиот пад, а со тоа н моќта натурбината

Секогаш мора да се направи компромис помеѓу овие спротивставени
захтеви, врз основа на детална техно-економска анализа.

ТЕХНИЧКИ ОПИС НА СИСТЕМОТ ВО БЕРОВО

Врз осиова на анкета за состојбата во градот во однос на основната
потрошувачка на гориво (енергија), може да се заклучи дека потребниот
кааацитет на ниво на град^за основните три типа на потрошувачи е:
* индивидуални потрошувачи: 11 do 19 MW,
* индустриски потрошуважи: 13.200 MW,
* општествени објекти: , 7 MW.

Вкупно 30-40 MW.

Во техничката литература е покажано дека при изградбата на објекти,
за кои се потребни големи финансиски средства, ложелно е да се применува
изградба во фази. Ова е потребно не само да се смалат финансиските
средства потребни за започнување на градбата на објектот, туку да се
овозможи, со текот на времето на експлоатација и растењето на градот, да се
подобрат економските условн за приклучување на објектите кон
дистрибутивниот систем за централно снабдуваае со топлинска енергија.

Може да се очекува дека густината на топлинскиот- конзум- (топлинско
оптоварување на единица површина MW/km2)( континуирано ќе се зголемува.

Од̂  оваа причина, може да се усвои дека постројката за^ централно
снабдување со топлинска енергија треба да се предвиди да биде со инсталираи
капацитет од само 20 000 kW: Toa ги опфаќа општествено-административните
објекга, аоловина од индустријата и-аомал дел од станбените објекги^Ова е
оправдано затоа што во ошптествените објекти постојат инсталацни: за
индивидуално централизирано затоплување, како и во индустриските објекги.
Може да се очекува дека станбените повеќекатни блоковнг во кои нема
лифтови, веднаш ќе се приклучат, за да се ослободат станарите од
секојддевнатагрижазакачувањена гориво досвоитестановн.

Количината на топлина која е оправдано да се обезбеди преку
когенерација, за климатски услови на Македонија и Берово е во границите од
35 до 40 % во однос аа вкупно потребниот тошшнски конзум инсталиран во
постројката. Односот на количината на топлина одземен од турбината Qj кон
вкупниот проекген топлински конзум Qo пгго нарекува коефициент на
топлификацајаеогг= 0.4.

За Беровскиот топлификациски систем, техничко-економски
оправдано е да се примени двоцевниот дистрибутивен систем.

ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ТОПЛИНСКАТА ШЕМ A

Bo котларата треба да се предвиди парен котел со капацитет од 8 до 10
MW и два топловодни котла со кападитет од 2x6 MW со вкупен топлински
капацитет од 20 MW. Парата се произведува во основниот парен котел (12.5
t/h пара). На излез од котелот, таа е со карактеристики: р=42 bar, t = 450 °С.
Топловодните котли ја догреваат претходно загреаната вода до 130 °С, што е
проектната температура. на системот, дри проектна температура на
надворешниот атмосферски воздух.

Турбината е едноосовинска, со еден цилиндер, без регулирани
одземања на пара, без меѓупрегревање на парата, директно поврзана со
електро-генераторот со моќ од 1 500 kW.

Ha излез од турбината, парата се носи до основииот загревател и треба
да биде за 5-7 °С повисока од температурата на загреаната вода во
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дистрибутивниот систем на. излезот од основниот загревател. Во основниог
загревател водата се загрева до 100 °С. Доколку темдературата, на
надворешниот воздух е дониска од 0 °С, водазга во дистрибутивниот систем се
пренасочува да. аомине и ннз еден од врвдате вреловодни котли. Кога
температурата е пониска од -8.8 °С, се вклучува^и вторкот врвен вреловодеа
котел ннз кој поминува водата од дистрибутивниот сисгем. На излез од него,
при проектна температура на надворешниот воздух од -18 °С, водата во
дистрибутивниот систем се загрева до 130 °С. На таков начин се воспоставува
режим на работа на днсгрибугивниот систем со ггараметри 130/70 °С.

Кога температурата на надворешниот воздух е иовисока од 5°С, во тој
случај работи само еден врвен вреловоден котел. Основниот котел не е
вклучен, бидејќи турбивата , во најчест случај, заради економски причини
треба да работн со капацитет аоголем од 50 %, од нејзината номинална моќ.

Топлинската шема со основните врсхи прикажана е на сликата бр-1.

Сл. 1 - Тоилинска шема на шоплификацискиош сисшем во Беро.во
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ВРСКА МЕЃУ ДИЈАМЕТАРОТ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСГЕМ
Ш ПРИТИСОКОТ НАИЗЛЕЗ ОД ТУРБИНАТА

Основнн факгори што влијаат на изборот на конечните оптимални
параметри на носителот натоплина се следните:.

О Инвестиционите- вложувања во топлинската дистрибутивна
мрежа. Тие зависат директно од дијаметрите на разводмите
цевки, а тие зависат од темпера&урскапш разлика на водата во
потисниот и повратниот цевковод.

Т1-Промена на дијамеШарот во функција од температурсксит разлика при 0^20
MWuww=2m/s:

^араметри ознакш
димен-

знја
равенкв.

1 и а ; В О Д а З » ѕ : . -'-'• -.' V

јоднос аа потребва
ј 4 |специфнчѕи инѕсстицид.

Од оваа табела "П може да се ѕиди сосема јасно дека со
наголемувањето на температурската разлика на носителот на топлина,
дијаметарот на цевководот се намалува за 42.5%, со знатно влијание на
цената на цевководот (53 %).

При тоа со смалувањето на дијаметарот на цевководот се намалуваат
тошганскате загуби заради зрачеше кон околината, заради помалата
површина на надворешниот ѕид на цевководот.

О Инвестиционите ѕложувања во пумпнати апанииа. Тие директно
зависат од количината на протокот на носителот на топлина
низ- дистрибутивниот систем и отпорите во него. Co
намалувањето на дијаметарот на цевководот, се зѓолемуеаат
отпорите при протекувањето, потребнц е пумпи со поголем
потисок, поскапа, а и зѓолемена потрошувачка на електрична
енергија.
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3 Инвесшиционише вложувања во загревашелише на носишелош на
топлина кои. илто исто така зависат од теџДературската
разлика. "" >.•-•••&»*&••

3 Големинапш на коефициентот на недоизработеност на параиш yt,
a no директна зависност од параметрите на топлификациониот
систем ( дистрибутивниот систем ) т.е. за повисоки параметри
на дистрибутивниот систем потребно е да се одземе пара со
повисоки параметри ( повисока енергетска вредност ) и обратно.

Потребно да се анализира како влијае излезниот притисок од
противпритисната турбина на нејзината моќ, тргнувајќи од тоа дека моќта е
право пропорционална на протокот на пара низ турбината и големината на
топлинскиот пад:

= m *h0 * j

Од основните резултати прикажани во табелата Т2 сетледа дека со
покачувањето на излезниот притисок моќта на противпритисната турбина
може да се намали за цели 37%.

72- Моќна турбината при разлинни излезни притисоци

ред. параметар. «за димеај
раѕеашг.

притисок на излез од котел ! р . ! и \

.Темлературанаизлезод i , | •:

температура на вола на излез!
од otKOBHKOT загреаател ; "С I • - '

јготребна температура иа
дара иа шлсз ад турбива

ј i
i - I -~ ^

Јфитас» к на nap» аа излез од ј
" ! bar } :

тошгавдавпаа
тоолински кадацигет на
ocaorantOT бојлср ..
<чагревател)

ороток на иара m j kg/s j f

туроннага

<>лнос

|5

,5;

13

ѕ1

3

Ѕ 3

Ѕ.Ѕ
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Разбирливо е дека е пошребно да- се наирави комиромис иомеѓу
наброениѓДе, -.{^актори. Ова се прави. со техно-економска
оптимизација на дистрибупшвниот цевковод, со едновремено
земање-во предвид насите влијателнифактори, во конкретниот
момент* и за конкретна. локација (па dypw u за конкретна
политичка ситуација). Како- основен критериум за оптшшрање
во енергетиката. најчесто се усвојува минимумпт на ак.упните.

Работа на турбината со максимален капацитет е овозможено во еден
дел од грејната сезона, т.е.. бројот на часовите на искористување на
максималната количина на пара од турбината зависи од излезниот
противпрвггасок^ што е прнкажано во табелата ТЗ.. Во останатиот дел на
годината, таа работи со намалена количина на пара која протекува низ неа, но
и со намален излезен противпритисок. Во останатиот период на годината се
вклучени едниот или двата водогрејни котли.

Од овие пресметки претставена во табелите Tl, T2 и ТЗ можат да се
извлечат генерални заклучоци, кои важат во ошиг слз^чај. Но треба да се
ввимава деказа секое посебно решение, град или населба, битно влијание има
должината:н разгранетосга на мрежата и времетраењето на корисгењето на
ТЈфбината.

Co зголемување на температурската разлика dt на носителот на
топлината во дистрИбутивниот систем, се намалуваат димензиите на
цевководите!
Co намалувањето на дијаметрите на цевководите знатно се намалуваат
потребните инвестиции за изградба на дистрибутивниот систем !
Co зголемувањето на At на носителот на топлината, се намалува моќта
на противпритисната турбина во когенеративниот процес.
При усвоен понизок излезен противттритисок т.е. помало At , се
овозможува подолг период на работа на турбината со проектираната
номинална моќ!
Во конкретни случаи, во зависност од карактерот на кривата на
времетраењето на надворешните температури (климатските услови на
регионот) и при помала единична моќ на турбината може да се
обезбеди поголемо производство на електрична енергија, заради
подолгиот период на работа со номиналната моќ!
Co направениот компромис при усвојувањето на топлинската шема -
турбината работи со релативно голема единична моќ, затоа што
овозможува загревање на водата во дистрибутивниот систем
единсгвенр до 100 °С, а догревањето на водата во системот до 130 °С ,

• /

• /
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се остварува со примена на водогрејни котли но во кус временски
период, овозможено е смалување на димензиите на дистрибутивниот

«гцевковод и пронзводство на електрична енергија^со, релативно
поголема единична моќ во подолг временски цериод.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на поставената цел и резултатите од анализата, можат да се
извлечат следниве основни заклучоци:

*" Когенеративен систем за едновремено производство на електричвга-
и топлинска енергија, може да се примени ако постои едновремена
потреба на исто место од овие енергии;

•̂  Когенеративннот систем има подобри ефекти ако се примени во
региони со постудени климатски карактеристики, како што-е^
случајот со Берово, кој што е најстудениот qpafl во Македонија; '-

^3 Co предвидениот коефициент на топлификација од 40% т.е.
единствено 8. 000 kW топлинска енергија да се добиваат во
когенеративен процес, овозможено е смалуван>е на дијаметрите на
дистрибутивниот систем ( работен режим 130/70 °С, т.е. At = 60 °С)
релативно голем топлински пад (низок противпритисок) во
турбината и долг временски период на користење на постројката.

^ Прнкажани сс квантнтативни саорсдбн за разликата на
дијаметрите во функција од At, разлика на моќта на турбината во
функција од At , к.ако и разликата зо количината аа ироизведеиа
електрична енергија во зависност од моќта на турбината.

Врз основа на овие основни резултати може да се препорача дека
когенеративниот начин на производство на енергија е секогаш поповолен во
споредба со одвоеното производство на енергија. Ако се овозможи аегова
широка примена во сите области на индустријата, може да се очекуваат
знатни позитивни економски и еколошки ефекти.
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РЕЗИМЕ

Еден оа најсложените проблеми кај топлификационите системи со
централна квалитатиана регулација е регулацијата на испорака на топ-
лина на потрошувачи со различни топлински карактеристики. Тоа е
посебно наг-ласено кај ниско-температур-ните геотермални топлифи-
кациони системи, а посебно доколку се примвнува комбинација на топ-
лински извори за.пок-ривање на вршните топлински оптоварувања,

Во рефератот се анализирани неколку геотермални систвми во
Маке-донија, со цел да се изнајдат оптимални системи за регулација на
испорака на топлина, кои треба да обезбедат економична примвна иа
бесплатната геотермална енергија, ио и едноставна и прецизна регу-
лација на темпера-турните' параметри ао греаните објекти.Посебно е
анализиран случајот за грввњв на оранжврии, во кои е условено
одржување на динамичен вна-трешен климат под влијание на промен-
лиѕиот интензитет на сончвво зраче-ње и специфичните барања на по-
единечните одгледувани култури.

Анализата опфаќа и согледување на позитивните и негативните
влијанија при примвна на една, или комбинација на топлински инсталации
за загревање на единстввн заштитен простор, од техничко/технолошки и
економски аспект. Изведени се заклучоци за поединечни карактер-
истични случаи (загревање на станбени простории, јавни простории и
оранжерии).

ВОВЕД

Регулацијата на топлинското снабдувањв во суштина подразбира
снабдување со топлина, ао зависност од моменталните потреби на загре-
ваниот објект, но и во зависност од.максимално раслоложивата енвргија на
системот за. затоплување. Ова- е посвбно карактвристично за. ниско-
температурните енергетски извори. односно во конкретниот случај ниско-
температурната геотермална внергија, Проблемот е непосредно поврзан со
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КОРИСТЕЊЕНАПРИРОДНИОТГАС ПРИ
3 АДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ТОПЛИНСКА

И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Мирко Стојановски1

Енергетиката има исклучителна важност за опстанокот и напредокот на
поединецот и општеството во целина, што ја прави многу голема одговорноста на
оние кои работат во неа и се грижат за нејзиниот натамошен развој. Инвестициите
во енергетикатасе многулштензивни.к.со.долг век. на траење.ЈГоа претпоставува
навистина голема претпазливост и аналитичност при изборот на концепциите на
енергетските системи и техничките решенија за нивно реализирање.

Во овој труд ќе бидат разгледани можносгите за користење на природниот
гас, особено при задоволувањето на потребите од тогашнска и електрична енергија.

The energetic as an essential part of the economy system has great importance for the
survival and progress of the individual and. society in general. It makes the: responsibility of those
who work in it and take care of its further development very intensive and of long duration. It rely
needs great caution and good analytical methods when choosing conceptions of the energetic
systems and technical solutions for their realization:

This paper shoos the possibilities for the use of the natural gas especially in satisfying the
needs of the thermal and. electrical energy.

1 Мнрко-Стојавовскк, дшш. маш. ннж. "ФИЛБИС - Скопје
ул_ Петар Адев. бр; 19а - Скопје, тел/фаи_-м-389 91412 886



КАРАКТЕРИСГИКИ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

Енергетскиот систем, како затворен енергетски процес, го
сочинуваат расположивите енергетски ресурси (примарните енергетски
облици - горива), постројките за трансформација, системите за транспорт н
пренос на енергија и постројките за искористување на енергнјата -
потрошувачи. Во склад со предходното како субјекти во енергетиката се
јавуваат производители на примарни облици на енергенти, производители на
трансформирани облици на енергија, дистрибутери на енергија и крајни
корисници на одредени енергетски облици.

Развојот на енергетскиот сисгем зависи од повеќе фактори од кои
како најзначајни ги бележиме следните:

- расположивите енергетски ресурси,
- интересот на влијателните субјекти,
- енергетската политика,
- ивдустриско-тѓехнолошкиот развој,
- стандардот на населението,
- екологијата.
Расположивите енерѓетски ресурси ги опфаќаат цврстите горива

(камен јаглен, темеа јагленг лигнит И огревно дрво), течните горива (сирова
нафта), земниот гас, водниѓе сили и алтернативните облици на енергија
(геотермална енергија).

Облипите на енергија кои so минатиот период се користеле за
трансформација се:

- сировата нафта

- јаглените (камен јаглен, темен јаглен, лигнит и сушен липгат)
- огревното дрво и дрваите отпадоци
- водните снаги • .
- некоидеривати на нафтата (течен гас, лесно масло, мазут)
- гасовити горива (гас од јаглен и "ГХ гас)
Учеството на облиците на енергија во вкупната енергија за

енергетски трансформациа е прикажано во табела 1.
Како влијателни субјекти во енергетскиот систем на РМ се

среќаваат следните: ЈП Електростопанство^ Рафииервја- "Окта", . АД
Макдетрол, ЈП ЃА-МА, АД Тошгафикација и Рудниците за производство на
јаглен. Основниот интерес на сите наведени субјекти е зголемувањето на
нивното производство, поголемото нскористување на инсталираниот
производен капацитет и остварувањет на што поголем профит. Ова е во
директна спротивставеност со видот и квантумот на енергетските ресурси
кои ни стојат на располагање и се од домашно потекло и интересот на
корисниците на овие услугн (потрошувачите).
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Енерѓетскаша полишика. во изминатиот период ја- карактеризнраат
два: периода^ Првиот период е од: времето на централизиранибт алански
модел настопанисуван^кога и енергетиката беше составеадел од истиот, и
вториот- период, по осамостојувањето на нашата држава, кој се
карактеризира со трансформирање на планското стоаансгва во пазарно, при
пгго енергетнката с& развнва воглавно под влнјание на веќе наведеннте
влијателни енергетски субјвхти, а корективниот фактор на осмислена
државна енергетска политика е многу малку*присутен. Особено е ова
забележливо во областа на законските прописи а нормативи и нивното
благотворно дејсггво врз иравилннот развој на енергетиката.

Индустриско-технолошхиот развој во периодот по
осамостојувавјето на нашата држава е потполно стохастичен. He постои
државна стратегија за оравцвте на нндустрискиот развој, ниту пак соодветна
законско-нормативна ре1улатива со која би се шроведувала- одредена
стратегиска концепција. Македонската индустрија, веројатно заради
нејзината комплементарносг со индустријата лоцирана во поранешните ЈУ
републики,.особеио големите претиријатија, заради настаните што ги донесе
транзицијата на овие простори беше осудена на пропаст и овој процес ја
помнвува својата последна фаза. Новонастанатите индустриски
претпријатија се повеќе последнца на распадот на поголемите, а во многу
малку случаи производ на процесот на влегуваае ва свеж паричен капитал И
на помодерни технологии. Пазарната ориентираност на нашето стопанство
во иднина неминовно ќе води кон структурни промени во индустриско-
технолошкиот развој на стопанството што неминовно ќе води и кон помала
специфична енергетска потрошувачка.

He случајно е овде испуштен еден порано влијателен фактор во
енергетиката и нејзиниот развој, а тоа е науката, или слободната научна
мисла. Тоа е затоа што во овие години на транзидија слободната научна
мисла, за жал, веќе не е меѓу влијателните фактори, поточно нејзиното
влијание на токовите на енергетскиот развој е минорно или претставува
само обланда во реалнзацнјата на развојните цели на влијателните субјекти.
Уште потрагично е што во оваа категорија се сведени и професиите
аналитичари а проектанти аа енергетската практика, кои повеќе години
наназад системсгагсе-загушевжн скоро да ги нема надвор од-круговитена
влијателните субјектн (исгите повеќе љубеа во целиот овој период своите
потреби од оваа проблематика да.ги покриваат со "светски специјалисти",
кои се разбира работат и по "светски" цени.). Така денеска во нашата
држава не делува ниедна незавнсна органнзација која е доволно опремена
материјалио и кадровски да може на потребното ниво да ги решава
проблемите во енергетиката.

Стандардотнанаселението е меѓу најниските во овој дел на светот
и тој со одредени осцилации се задржува на тоа рамниште подолг дериод.
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Транзиционите промени , односно приватизацијата (од многумина наречена
"големиот грабеж") и создавав&ето на првата акумулација, во ново
создадениот ошптествен систем^ неминовно предизвикаа големо раслојуван>е
кај населението и постепено создавање- на две класвг, ирн што средната се
минимнзира, а со тоа се губи-и вгејзиното компензационо а балавсирачко
дејсгво.

Екологијапш е тесно поврзана со претхофните фактори (особено
стандардот), а во однос на природниот гас; таа само допринесува кон
неговата поголема примената.

ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА

Во табела 2 е прикажано учеството на одделните видови
потрошувачи на електричната и тошганската енергија како и на останатите
облици на енергија (цврсти, течни и гасовити) во вкупната потрошувачка на
енергаја за разгледуваниот период. .'•

Потрошувачката на енергија во аашата земја за еден референтен
аернод од 20 години, арикажан по облици на енергнја н видовн потрошувачи
прикажавзг се во Табелите 3 и 4.

Секако интересво за натамошната анализа и- заклучување & и
учествотанапоедините видовипотрошувачи во ошптествениот производ и
споредба на истата категорија со учеството на поедините потрошувачи во
ѕкупно потрошената енергија што е прикажано во табела 5.

Потрошувачката на енергија по жител за неколку петтогодишта од
разгледуваниот период изнесува:

1980година 34.5 GJ 1985година 35.7 GJ
1990година 34.6 GJ 1994година 29.7 GJ

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Учеството на облиците на енергија во вкупната енергија за
енергетски трансформации е прикажано во табела 6.

Учеството на енергијата за енергетски трансформации по поедини
видови постројки за енергетска трансформација е прикажано во табела 7.

- Нашиот интерес во натамошниот дел од овој труд ќе го задржиме на
тошганската енергија, како основен облик на трансформирана енергаја,
(особено што н електрачната енергија претставува само упгге една
трансформација на топлинската енергија) и примената на природниот гас во
задоволувањето на овве потреби.
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ПОСТРОЖИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНСФОРМАЦША

Природниотгас по начинотна негово искористуванл единствен може
да се споредува со електричната енергија, односно да биде вејзин
рамноправен конкурент, а во областа на тошганските трансформацин, дура
да биде супериорен. Оттука произлегува и генералниот заклучок дека
насекаде каде може природниот гас да се искористува во неговиот примарен
облик, тој има предносг пред било која друга негова енергетска
трансформација.

При ароцесот на енерѓетска трансформација аа примарниот енергент
во топлина особена важност имаат постројките за овој вид на енергетска
трансформација. Отнто земено производството на топлинска енергија може
да се оствари директно, во постројкн за HenoqjejjHO искористување на
топлината на димните гасови или нндиректно, во постројки за аредаван>е на
топлината од со!х>рувавје на горивото на корисникот преку топла и жешка
вода или преку пареа. Анализата на овие постројки за добивање на топлина
за греење ги дава следните резултати: ако како гориво се користи јаглен,.кај
поединечни ложишта - 49%; користење на ел.енергија од јаглен - 33%;
користење топлина од топлана на јаглен - 62%. При користен^ на
природниот гас како- гориво се постигнуваат следните искористуван>а:
поединечно ложиште - 77%; користен>е на ел. енергнја - 33%; а употреба на
топлина од топлана - 62%.

Во термоцентралите енергијата на примарниот енергент во
постројките за трансформација се претвара во високопритисва пареа која
потоа експавдира во кондензациони турбини каде вршејќи механичка работа
се трансформира дреку генераторот во електрнчна енергија. Кај овие
постројки максжмалнта моќ може да се постигне секогаш кога имаме на
располагање доволно количесгво гориво и доволни количесгва вода за
ладење на ковдензаторот. Примената на природниот гас во вакви аостројки
тешко може енергетски и технички да се оправда.

Постројките за когенерација можат да бидат со противпритисна
турбина или со кондензациско изземан>е на пареата. Кај орвите
максималната моќ може да се оствари само при максимално изземање на
притисната пареа. При промена на количеството на изземање (без промена
на термодинамичките параметри на пареата што се иззема)^ електричната
моќ на нејзнниот праг ќе биде соодветно променета.

Ако се користи постројка за когенерација со кондензациско изземање
на пареа, максииалната моќ може секогаш да се осгвари, независно од тоа
колкава е вредноста-ва топлинското изземан>е. Искористеноста на моќта на
котелот во такви услови ќе зависи од големината на топлинската моќ на
изземањето. Максимално топлинско оптеретување на котелот ќе се
постнгне само во случај на максимално топлинско H33eMaebe.
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Термодинамичкиот циклус кој се остварува во гасните турбини во
суштина е многу едно,£гавен, Горивото (гасот),. заедно со компримираниот

. воздузг се доведува во ќомората. за согоруван>ет каде што хемиската•. енергија
на горивото се. трансформнра во топлинска енергија, при константен
лритисок. Дел од воздухот се користи за подршка на процесот на
согорување, а поголемиот дел служи заладење на комората и продуктите на
согорувањето. Температурата на продуктите на согорувањето на излез од
комората се сведува на 900 -1100 °С и се воведува во гасната турбина во која
се извршува процесот на експанзија до атмосферски притисок.
Температурата на излезните димни гасови од турбината најчесто се движи
околу 500°С. Компресорот за воздух механички е поврзан со гасната турбина
н за свој погон користи дел од создадената снага во гасната турбина.

Како што може да се воочи основна карактеристика на гасните
турбини со отворен циклус е значителната загуба на топлина одведена со
димните гасови при нивна температура од околу 500 °С. Постојат различни
начини оваа топлина да се искористи и со тоа да се подобри степенот на
корисно дејство на постројката. Заедничко обележје на сите рекуперативни
методи се сведува на суперпонирање на парниот циклус (Ранкинов) во
Брајтонов циклус на гасна турбина. Овие решенија познати се како "комби"
диклусн. Најчесто во практиката се користат следните:

а. Гасна турбина во спрега со котел за отпадна топлина без
дополнително ложење, со парно-турбинска постројка.

б. Гасна турбина во спрега со котел за отпадна топлина со
дополнително ложење и со парно-турбинска постројка.

в. Гасна турбина во спрега со хотел од парно-турбинска постројка,
каде излезните днмни гасови се користат како воздух за согорување.

г. Гасна турбина во спрега со котел од парно-турбинска постројка
кое воедно служи и како комора за согорување.

Степенот на полезно дејство кај наведените гасни турбини се движи
од 22 - 38%, а во колку се првмени когенеративен процес, со вградувзње на
изменувач на топлина или котел на издувни гасови, искористувањето може
да се зголеми на дели 70 - 80%. Уште подобар степен на полезно дејство
може да се постигае кај затворениот процес на гасната турбина.

Лимитирачки фактор при примената на гасна турбинска постројка со
когенерадија е постоењето на доволен и континуиран топлински конзум кој
може да ја прифати топлината од димните гасови.

ПРАВЦИ НА НАТАМОШНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРИРОДНИОТ
ГАС

Во натамошниот развој на гасификацијата на. Р. Македонија
одлучувачка улога ќе одиграат влијателните субјекти н нивната желба за
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што подоминантна улога во експлоатирањето на.овој енергент к правен»ето
што поголе?* профит: од ова- И вака посматрано тоа е сосема во ред.и
пазарно. Каде е тогаш проблемот? Одговорот е. секако: во непазарната
(монополска) положба на овне факторв-на-пазарот. Co обнчни зборови
кажано, снте овие влијателни енергетски субјекти,, благодарение на нивната
повластена положба на пазарот, способни се своите инвестициони
оромашувања и погрешни одлукн за типот' и. начинот на искорисгување на
природниот гас да ги префрлат на крајниот корисник - потрошувачот
граѓанин. Како последица на тоа и понатаму бн нмале скаао греење, скапа
електрична енергнја, скапо горнво, никој н понатаму нема да биде
заинтересиран да штеди, оти на производителите не им е од интерес
запггецата, туку зголемуван>е на потрошувачката и тн. Што треба да се
направн!?

Најпрво треба да се оневозможи и гасот да стане монопол! Тоа може
да се направи на тој начин што со законската регулатива и прописите точно
ќе се прецизираат начинот на пренос, диетрибуција и експлоатација на овој
племенит енергент, т.е. односот на субјектите во овој кружен ток. Треба да
престанеме да ги затвораме очите и да велиме дека сме спремни да го
прифатиме природниот гас како основно нли алтернативно гориво, да се
обидуваме да изградиме гасификационен систем, а да притоа не сме ги
направнле навнстина суштесгвените работв потребни за истото.
Гасоводниот систем мора да биде слободен и достапен за-секој кој сака да се
поврзе на него, почитувајќи ги притоа наведените законски прописи и да
стопанисува под еднакви услови со сите останати субјекти поврзани на овој
систем. Во такви услови, секој ќе биде и тоа како заинтересиран за своите
пари да изведе вистински пазарно успешна и профитабилна инвестидија.
Какви се можностите за тоа?

Големите инвестицивг кај нас секогаш биле многу посакувани
(веројатно затоа што секогаш највеќе и најбрзо профитираат тие што ги
водат), па може во наредните 5 години да се очекува, со оглед на сеуште
позитивниот светски банкарски курс према нашата држава, една до две
вакви инвестиции - најверојатно во рамките на електростопанството.

Потребите на индустрнјата да ги намалат трошоците на работење и
специфичната енергетска потрошувачка по единица производ, неминовно ќе
доведе до уште поголемо • и побрзо нејзино приклучување кон
гасификациониот сисгем. За ова сигурно ќе допринесе и се појасната
законска регулатива, поголемиот број на стручни луѓе инволвирани во овој
цроцес н издиференцираниот ценовен однос на горивата, како и односот на
банките кон овој вид на инвестнционн вложувања.

Сообраќајот најверојатно во наредните 10-тина година нема да стане
значителен корисннк на природннот гас Причнната за тоа треба да се бара
во одсусгвото на овој ѕачин на снабдување со гориво кај соседите, односно
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во Европа. Само како дел оЈгеденчгоширок регионален систем би можела да
се јаввг вс кај нас можноста за снабдување на возилата со орироден гас.

Широката потрошувачка е елемент" кој му е неопходен на
гасификациониотсистемгза-истисугда може напречено да^функционира: Таа
е вистински компензатор на дшамичките диспропорции во режимот на
користење аа гасотод страна надругите-корисници, а воедно овозможува и
најдобро искористуваље на- расположивата енергија на гасот: Широката
аотрошувачка мора да биде стимулирана од страна на самиот систем, a
вложувањата во нејзината изградба треба да се дозволат од страна на
приватни домашни и странски анвеститори (концесија). На овој начин
пшроката потрошувачка за кратко време ќе го заземе своето вистинско
месго и улога во гасификациониот систем на Р Македоннја.

Природниот гас има низа предности во однос на останатите извори и
облици на енерптја. Тие предности треба да знаеме да ги цениме и да ги
искорнстиме. Потребно е да се вложн уште многу труд и звгаее>е, па за
д<Л>рото на сите, гасот да го заземе своето вистинско место во енергетскиот
биланс на аашата земја. Во меѓувреме, да не ја забораваме приказната за
волкот и трате црасиња!

ЛИТЕРАТУРА:

1.

.5.

АД ЕМО - ОХРИД, Институт за енергетшса Скопје,
СГУДИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИБСАТА ВО МАКЕДОНИЈА ДО
2005 ГОДИНА, Скопје 1986година
Институт за електропривреду - Загреб,
ОПТИМАЛНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У УРВАНИМ
СРЕДИНАМА, 1981 година
Проф.др. Радмило Протиќ, УЛОГА
ПРИРОДНОГ ПЛИНА У• ОПСКРБИ ГРАДОВА ЕНЕРГИЈОМ
Сусрет шганских crpyTBiaKa Југославије, 1985 год.
Мирко Стојановски, двшл.маш.инж.
СЕГАШНА СОСТОЈБА И МОЖНИ ПРАВЦИ HA PA3BOJOT
НА ПРОИЗВОДСГВОТО НА ТРАНСФОРМИРАНИ
ОБЛИЦИ НА ЕНЕРГИЈА, МАНУ - округла маса за енергетака,1987год.
АД ЕМО - ОХРИД, Институт за енергетика Схопје,-
ЕКСПЕКГЕН ЕЛАБОРАТ ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И
ЕНЕРГЕТСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА,
Просторен илаи на РМ, Скоцје, 1999 година

424-

DECREESING OF ENERGY CONSUPTION
FOR SPACE HEATING

IN EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS

St. Stamov, M. Zlateva, N. Gechkov '

ABSTRACT - AN ANALYSIS FOR THE TECHNICAL

POSSIBILITIES FOR REDUCING THE ENERGY

CONSUMPTION IN EXISTING BUILDINGS BY MEANS OF THE

HEAT CONTROL AND MEASUREMENT. THE BASIC

PERFORMANCES OF THE HEAT CAPACITY CONTROL

METHODS, OF THE HIERARCHY STRUCTURE OF THE

CONTROL AND OF THE HEAT MEASUREMENT

TECHNOLOGIES ARE REPRESENTED. THIS PAPER PRESENTS

THE RESULTS FROM A LONGTERM INVESTIGAION OF

ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING. THE RESULTS

AREA CONSIST OF THREE TYPICAL AND UNIFORM

BUILDINGS IN HE CITY OF KAZANLAK. THE OUTCOME OF

THE INVESTIGATION PROVIDES A VALUABLE BASIS FOR

FUTURE DECISIONS TO BE MADE CONCERNING

RECONSTRUCTION OF HEATING INSTALLATIONS AND

ENABLES THE RESULTS TO BE TRANSFERRED.

Prof. Dr.Sc-. Stancho Stamov, Ass. Prof. Dn Merima Zlateva - Technical
University - Sofia,. KL Ohridski Boul 8

tell/fax (+359 2) 9652219 , e-maihsstamov@Ut-sofia.acad.bg,
Mac. Eng; Nicolay Gechkov—BRUNATA Co. Bulgaria:

teil.(+359 2) 9516158, fax. (+359-2) 9549687, e-mail: brunata@mobikom.bg:

425;



MK0200056
MiroslavNadaski, B.Sc.M.E. JKP"Novosadskatoplani' Noyi. Sad,. Yugoslavia

REGULATION OF OPTIMAL PROPORTION FUEL-AIR BY THE CHANGE
OF NUMBER OF FAN REVOLUTIONS

The conventional manner of combustion regulation with, mechanical adjustment of the
proportion- fuel-air provides qualitative combustion only at the moment of adjustment

During the exploitation a number of factors can cause the disturbances of the adjusted
proportion of fuel and gas, and in most cases they are: temperature, pressure and
combustion air humidity, pressure and. thermal power of fuel, clearances in. lever
mechanism and wearing of the burnerparts.
Regulation of the combustion quality by change of quantity of fuel and air pressure
engages the-fan almost continuously on nominal power and afterwards by throttling the

.,air stream energy is wasted.
Only by the change of the number of fresh air fan revolutions, we can provide the correct
proportion of fuel and air without losing the energy for air throttling, as the frequent
regulator optimizes electric power consumption by the vector regulation (voltage and
frequency).
Controlling the combustion process on the basis of measuring the oxygen content in the
combustion products by application the frequent regulator for the change of number of
fan revolutions is far better way of regulation of the proportion fuel and air for
combustion. By simple connecting the analyzer for oxygen content in combustion
products and frequent regulator to regulation circle we compensate all disturbances
appearing during the burner exploitation.
The solution can be applied to each burner with continuous regulation regardless to the
producer, kind of fuel and automatics.
Besides the savings in electric (50%) and thermal energy (1%) and elimination of carbon
monoxide emission in the atmosphere, this solution provides the safe protection of the
motor against electric disturbances.
The payback of this solution is on the level of one-year exploitation (5700 h).
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REGULATION OF OPTIMAL PROPORTION FUEL-AIR BY THE CHANGE
OF NUMBER OF FAN Ш Ш Ш Т К Ш Ѕ

MiroslavNadaSki, B.Sc.M.E.

All over the world rational fuel consumption is the imperative of nowadays, and in our
nearest surroundings especially due to the limited capacities of domestic sources of
natural gas and oil. The embargo on liquid fuels as well as the great difficulties referring
to the natural gas import represents rather significant reason to pay an exceptional
attention to rational fuel consumption.
What does that rationality mean?
To reduce the unused part of the energy emitted from the process to minimum.

Natural gas fired boilers utilization factor can be given as [2,3].

where q2 , q3 , qs are heat losses with exhaust gases, due to the chemically incomplete
combustion and due to the external cooling.

Correctly adjusted, combustion devices provide practically the complete natural gas
combustion; so the combustion-process is possible without losses due to the incomplete
chemical combustion ( q3 * 0 ). The insulation of the current boilers, whose burners are
more often built in so called membrane construction, is such that heat losses into the
environment' are very low (qs < 1% ). Consequently what remains is only the
considerable heat loss with exhaust gases ( q 2 ) , whose volume depends on exhaust gases
temperature ( t j Z ) and the coefficient of air excess on the outlet from boiler ( a-a). On
diagram the volume of heat loss with exhaust gases for average content of natural gas
used during the latest years in JKP"Novosadska topiana" is presented.

• At excess air coefficient reduction on
the outlet from boiler for each 12 -
15% the heat loss is also reduced with
exhaust gases for about 1% [4].

Natural gas belongs ш non-recoverable
energy sources, and it is used about
million times faster than it is produced

[1].
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The process of combustion and its regulation

FueUhas itself atrenergy potential that depends on fuel chemical composition.
In order to release the energy from fiiel it is necessary to cause the chemical reaction
of compounding with oxygen -process of combustion, release energy.
Depending on fuel chemicaL composition it is necessary to provide the sufficient
quantities of oxygen needed for. complete, combustion- of all fuel elements- As pure
oxygen for combustion cannot be provided in necessary quantities easily, we use
oxygen in the air for such combustion. Of course, besides 21% of oxygen in the air
there is 79% of gases that do not take, part in the process of combustion and represent
ballast as- they are needlessly heated at combustion and therefore they consume
unnecessarily the energy.
To achieve the ideal (stoichiometric) combustion it is necessary to feed exact
quantity of air that has sufficient oxygen needed for the complete combustion. Each
deviation from the stoichiometric quantity inevitable causes the loss of energy.
The air shortage causes incomplete combustion what results in two negative
phenomena:
• A part of energy remains unused as CO has not finished reactiorr to CO2 and in

mirway aloneMthas^refeasedhalf of the quantity of theavailable- energy. CO in
the combustion products at firezone with underpressure can cause the additional
combustion in funnel channel and funnel alone. This often causes vibrations and
damages on the outlet parts of boiler.

• The increased CO emission threatens the environment, what is the greatest
disadvantage due to the fact that heating plants are mostly in heavily populated
parts of town.

The air excess causes an unnecessary heating of the complete quantity of the excess
air from the environment temperature to the temperature of combustion products on
the funnel outlet.

Stoichiometric "ideal" combustion is hardly possible due to combustion device
imperfection but we gravitate towards that Fire devices' (burners') task is to provide
by its construction correct mixing* of air and fuel and to maintain such proportion
during the change of load aiong the whole regulation range.
At the burners with continuous power regulation there is a possibility for adjusting
the proportion of fuel and air.

Problem

The conventional combustion regulation with mechanical adjusting of fuei-air
proportion provides the qualitative combustion only at the moment of regulation.
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During the exploitation numerous factors can threaten the adjusted proportion of fuel.
and air, and in most cases are:

Temperature of the air for combustion
Pressure of the air for combustion
Fuel pressure
Fuel composition - thermal power
Atmospheric pressure and air humidity
Clearance in lever mechanisms
Wearing of burner parts

All these disturbances are difficult to be noticed and even controlled and regulated
without measuring the compositions of combustion products. Of course that complete
analysis of combustion products would provide the complete picture of the
combustion process quality but it would be extremely expensive. In order to follow
the air excess it is necessary to measure the content of oxygen Oi in combustion
products such as continuously during the process of combustion. This measuring
should have relatively fast response in order to enable the use of regulation circle.
Simultaneously measuring of oxygen content CO in combustion products would
prevent the phenomenon of air deficit Measuring of the O2 percentage % proved to
be sufficient due to the fact that during the process of initial adjusting for certain
burner the minimum % O2 can be checked, the one that will not cause carbon
monoxide formation.

If there is a continuous measuring of oxygen O2 content in combustion products it
could be noticed that during the burner operation the percentage O2 is changed, on
what we can react in two ways:
1. The change of fuel quantity involved in combustion

• Engaging the fuel pressure regulator the quantity of fuel fed into burner is
changed (most often used at our place is SAACKE regulator).

2. The change of the air quantity involved in process of combustion
• By change of "combustion air pressure by valves (flaps)" ~
• By change of the revolution number of the fan for fresh air

Regulation by changing the quantity of fuel and air pressure engages the fan and
electric motor respectively almost continuously on nominal, power and further by
throttling the energy of air circulation is wasted-

Among all above-mentioned ways that can provide the correct proportion of fuel and
air only by change of the number of revolutions of fresh air fan the energy used for
throttling is not lost
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Problem solution.
«TV/V; '.' •

Irt JKP"Novosadska-toplana" SAACKE burners are mostly usedand ore those, built-
in in the last 15 years the O2 regulatioa of the same producer is applied- Following,
the operation of those devices anddeveloping the regulator of number of revolutions
we have concluded that it would be better to undertake the regulation of combustion
air quantity.

One such pilot device is built in TO "JUG" on the hot water boiler VKLM-8, 9,3
MW- power as it is shown on the sketch.

Hot water boiler VKLM-8,
9,3 MW power, beside all
other boilers, is included
into the system for thermal
energy production for
preparation of hot sanitary
water that operates
continuously 24 hours a day
during the whole year. This
boiler per number of
working, hours represents
the best place for testing the
efficiency of combustion air
quantity regulation by
changing the number of
revolutions of the fan.
In regulation circle the
followings are included:

• YOKOGAWA EXA OXY O2 measure of oxygen O2 content in combustion
products with zirconium probe, fast response and analog output 4-20mA

• DANFOSS VLT 5042 frequent regulator with the possibility of PID regulation
of analog input size.

Frequent regulator has a task to provide, by regulation of the parameters of electric
supply of fan motor- the minimum quantity of electric power for obtaining the
required flow on the fan. The advantage of the concrete- built-in regulator is that it
has in itself РШ regulator and that only introduction of analog signal about regulated
size makes the functional integrity.

The analog output from O2 proportional to the oxygen percentage is introduced into
freauent regulator VLT 5042 that has PID regulator. The given value for oxygens-
contents is; maintained:so that at percentage % O2 increase^ lowering the frequency
reduces the number of revolutions of electric motor of fan.

Analysis

Such manner qf regulation has a significant number of advantages in relation to
conventional one:
• It reduces the electric power consumption to 50%
• Controls the. process very close to stoichiometric combustion and thereby

increases the degree of boiler utilization and prevents CO emission in the
atmosphere.

• Compensates all disturbances that may threaten the combustion quality
regardless of their origin. ..,«„

• Frequent regulator protects electric motor from disturbances in the power supply
• Enables monitoring of electric parameters of motor operation
• The counters follow the number of working hours and the electric power

consumption.

By following the operation of boiler and built-in equipment for O2 regulation during
the first year of operation it was established that fan has operated 4.939 hours and
has consumed 57.124 kWh what makes the average power consumption of 11.57
kW.

The power of built-in motor is 30kW and average measured loading without
frequent regulator was 22.6 kW. It is obvious that electric power consumption was
reduced on the fan for about 50% and comparing to nominal power it reaches 61%.

The total investments in the regulation system elements were about DM 20.000 and
the saving for one-year operation is in the same amount.

During war motor has "overcome,' without "any problems ail overvoitages,
undervoltages and electric shocks what proves the reliability of frequent regulator
and the appropriateness of the solution.
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CONCLUSION

Controlling the combustion process,, on the Basis, of measuring the content of oxygen
in combustion products, by application of frequent regulator for changing the
number of fan revolutions, is significantly the best way for regulation the proportion
of fuel and air needed for combustion. By simple connection of the analyzer for
oxygen content in combustion products and frequent regulator to regulation circle,
we compensate all disturbances arising during the burner exploitation.

The solution is applicable to each burner with continuous regulation regardless of
producer, kind of fuel and automatics.
Besides the saving in electric and thermal energy, carbon monoxide emission in the
atmosphere elimination, this solution provides better motor protection against the
electric disturbances.

The payback of this solution is on the level of one year exploitation, at the
reasonable prices of energy.

In JKP "Novosadska toplana" the burner operation improvement is continued by
elimination" of air valves and so called "stator regulation" and by introducing the
control over the complete boiler and burner through programmable controls.
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BOILER EFFICIENCY INCREASE BY BUILDING-IN THE ADDITIONAL
HEATING SURFACES (HEATTJTILIZER)

Rationalization of the energy consumption is of general social interest, and therefore it is
necessary to undertake all measures that will increase the degree of utilization of the power

One way of rationalization in thermal energy production is reducing the temperature of flue
gases by building-in the heat utilizers in boiler flue channel.
The results and analyses of several years measuring of hot water boiler parameters, with
built-in heat utilizer, by system of the remote control and data acquisition-are presented in
this paper.
The particular review is given for fuel saving and time of the investment payback;.
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BOILER EFFIC^NCY INCREASE BY BUILDING-IN THE: ADDITIONAL
HEATING SURFACES

Rationalization of the energy consumption is of general social interest, and
therefore it is necessary to undertake- all measures that will increase the- degree- of
utilization of the power plants.

One way of rationalization in thermal energy production is reducing the
temperature of flue gases by building-in the additional heating surfaces in boiler flue
channel.

The results and analyses of several years measuring of boiler parameters, with
built-in heat exchanger, by system of the remote control and data acquisition are
presented in this paper. The particular review is given for fuel saving and time of the
investment payback.

Working on this problem in cooperation with the Institute for energetic and
process techniques of the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, hot water
boiler of 9.3 MW power is chosen for concrete checking, of the previous
investigations. The feasibility of building-in additional water heater (utilizer) in flue
channel of the existing hot water boiler was established in the paper.

1. MANNER OF BUILDING-IN THE HEAT EXCHANGER

Prior to building-in the additional heat exchanger (utilizer) the reserves of fresh
air fan and pump capacities were checked, and it was requested from the producer of
heat exchanger to fit in the existing capacities reserves (pressure).

In order to increase the heat exchange totaLquantity of water is. directed-into the~
additional heat exchanger before entering into the boiler (the lowest temperature
level), what causes the utmost temperature difference between flue gases and water.
In this way the utmost efficiency of heat exchanger is obtained.
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BOILER VKLM-8
UTILIZER

Figure 1 The scheme of heat exchanger connection

In the. figure 1. tha. way of heat exchanger. (ГГ) building-in is presented» In the
existing flue channel of 500*1000 mm section the heat exchanger of 1000*1000 mm
section is built-in, and the bypass channel is added used for flue gases passage when
the heat exchanger is out of operation. At the lowest points of flue channel in front
of and behind the exchanger the ducts for condensate draining are led out, and from
the very exchanger the ducts for aeration and discharging.

After building-in the heat exchanger it was necessary to perform the combustion
regulation, due to the increased resistance in flue tract.

2. HEATEXCHAGER

The built-in heat exchanger is constructed of two interconnected packages (three-
row and two-row) spirally ribbed pipes with the heat exchange surface of 1.27 nr/m
of pipes. The total surface of heat exchanger is 102 m".

Built-in heat exchanger has the following characteristics:
- Type spiral heat exchanger S %" - 100/80
- Flue gases temperature 220 /120 °C
- Flue gases flow 12.000 m3/h, at 20 °C
- Temperature of inlet water 60 °C
- Temperature of outlet water 62.63 °C
- Water flowing; 133.3 m3/h
- Working pressure- 10 bar



- Calculated power 411.8 kW
- Pressure drop from flue side max 300 Pa

Pressure drop from waterside 36.000 Pa
- Dimension 1.000*1.000*435 mm

3. MEASURING RESULTS

n»t i™ o+ A .A • J • , •• " -.-vti-l heat exchanger was carried
out by standard industrial measuring instruments. From December 1991 by the
system for remote control and data acquisition the continuous measuring of all
parameters ш boiler plant is enabled.

The average annual values of measured sizes are presented in the following table-
• 3r- gas consumption,
• Tpi - temperature of flue gases on the heat exchanger (IT) inlet,
• T p i - temperature of flue gases on (ГГ) outlet,
• Monthly number of boiler working hours,
As well as the calculated average monthly values:

• Qii- IT (heat exchanger) realized power - equitation (1)
•- Дг|-- increase of utilization factor - equitation (2)

saving expressed in m3 of natural gas - equitation (3)

[kW] (1)

where Br boiler loading in m3 of gas/h

Г enthalpy of flue gases on the inlet to IT [kJ/m3]
I" enthalpy of flue gases on the outlet from IT [U/m3]

coefficient of boiler isolation (ф = 0.99)

3.600 *Orr

Ф

(2)

where : Д, is bottom thermal power of natural gas (Ha = 33.338.35 kJ/m3)

saving-* B r * (number of operation hours) [m3 of gas]

In period from April to October 1992 the replacement of boiler economizer (EKO)
package (water heater) was carried out. After the replacement of boiler EKO package
it was nodced that the temperature of flu* gases before entering into w a t e r r e h S r
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was rather high: (up to 300 °C), what is the failure of the company that was carrying
out the works. Namely, the new EKO package, has 7% less exchange surface in
relation to the old EKO package. Before the EKO package replacement the
temperature of flue gases on the outlet from boiler (TP0 at maximum loading was
about215°C.
The realized saving in the period from 1992 to 1998 is shown in the following table
The values were obtained by averaging of the measured figures.

Year

1992

1993

1994

1995

1996"

1997

1998

Hours of
operation

h

1099

6746

3718

3580

5302

4061

3807

28.313

Td-inlet

°C

202,0

217,0

224,0

237,0

237,0

253,0

242,0

232,1

Td-outlet

°C

89,0

91,2

87,0

91,0

78,6

92,8

38,0

88,0

Boiler
loading

Ш gasa/n

615
560
614
655
619
702
692

630,4

QRT

kW

321,7

326,6

390,1

444,0

455,3

523,0

495,2

424,5

Ar\

%

5,65

630
6,86

7,32

7,94

8,05

7,73

7,23

Saving

38.172

237.937

156.628

171.599

260.645

229.380

203.568

1.297.929

UTILIZER CHARACTERISTICS (forTw 1 = 50°C)
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UTILIZER CHARACTERISTICS (for-Tw 1 - 70eC)

200 2S0 300 350 400 450 500' 530 <S00 650 700 750 800 850 900' 9S0 1000

Boiler loading (т',..Л)

On the first diagram the utilizer characteristics are presented depending on the.
boiler loading, for the temperature of inlet water of 50°C, and on the other for inlet
water temperature of 70° C. In both cases water flow through the exchanger was 30
mVh.

From the Table it is obvious that in the period from 1992 to the end of 1998 ,
1.298.000 m3 of natural gas was saved, i.e. on the average 45.8 m3/h, on the average
fuel consumption of 630 m3 / h (60% of boiler loading).

4 TECH-ECONOMIC ANALYSIS

INVESTMENT COST — - -
The price of the heat exchanger with flanges and delivery was DM 3.600 and.

mounting with required elements and material was DM 14.486.
The total cost of heat exchanger building-in was DM 18.086, what was at the time

of building-in equivalent to 78.000 m3 of natural gas.

EXPLOITATION COST

The- exploitation costs are mostly based on the increased electric power
consumption due ta the increased resistance fornt flue and waterside; of boiler: The
total- requirements- of the boiler of 9.3 MW for electric power: ares about 100: kW
(pump and fan).
For overcoming the increased resistance about 3% more of electric, power is needed.
Such 3 kW of electric power is equivalent to about 9 kW of heat energy, that amount
the utmost 2.5% of on the average obtained power on the heat exchanger.
Exploitation costs are insignificantly low in relation to the obtained saving.

PAYBACK PERIOD
According to the several year average the saving in hours can be given as about

45.8 m3

0f gas/ h. As the investment amounted the equivalent to 78.000 m3

 of gas the
payback period amounts about 1.700 h of boiler operation.

On the basis of saving established by measuring it can be noticed that the built-in
utilizer has been paid back about 16 times.

5 CONCLUSION

From the table and presented diagrams obtained by measuring, and on the basis of
tech-economic analysis it can be concluded that there is the complete feasibility of
building-in the additional heat exchanger.
The building-in costs are very quickly paid back.
The efficiency of water reheater in utmost extent depends on the inlet water
temperature as well, and it is higher as the inlet water temperature is lower, and even
the condensation of flue gases is desirable.
At boilers that use natural gas as the fuel there is no danger of low temperature
corrosion, as natural gas doesn't contain sulphur. The experience during the natural
gas fired boiler exploitation shows that steam condensation from flue gases doesn't
influence the heating surface corrosion in great extent, as the condensate is almost
neutral.
Due to. the mentioned reasons _it is desirable for boilers that use natural gas to have as
large as possible heating surfaces, which can be obtained at the existing boiler by
adding the heat utilizer. Also the additional heating surfaces should be taking into
account at projecting the new boilers which would use natural gas.
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ABSTRACT

AN ANALYSIS FOR THE TECHNICAL POSSIBILITIES FOR REDUCING THE ENERGY CON-
SUMPTION M EXISTING BUILDINGS BY MEANS OF THE HEAT CONTROL AND MEASURE-
MENT. THE: BASIC PERFORMANCES OF THE HEAT CAPACITY CONTROL METHODS. OF
THE HIERARCHY STRUCTURE OF THE CONTROL AND OF THE HEAT MEASUREMENT
TECHNOLOGIES ARE. REPRESENTED. THIS PAPER PRESENTS THE RESULTS FROM A
LOUGTERM' INVESTIGAIONOF ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING. THE RESULTS
AREA CONSIST OF THREE TYPICAL AND UNIFORM BUILDINGS.MHE.Cm'OF-KAZANLAK,-

' THE OUTCOME OF THE INVESTIGATION PROVIDES A VALUABLE-BASIS FOR FUTURE
DECISIONS TO BEMADE CONCERNING RECONSTRUCTION OF HEATING INSTALLATIONS
ANDENABLESTHERESULTSTO BE TRANSFERRED.

1. INTRODUCTION

The energy consumption for heating has a considerable effect on the total
operationrcosty during the year [2,3]. In the-buildings with central heating, the en-
ergy consumption depends not only on the outdoor conditions but also on- the
manner of many users. The-requirement for thermal comfort and the economic
interests don't always coincides The ensuring, of technical circumstance for de-
centralized-exploitation contributes to decreasing the energy consumption- for
heating.[l,4f 6].
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Most of the: buildings imBulgaria; are'heated: by two-piper heating, systems.
Their heat: capacity is controlled by,me- Heat Supply Company. The inlet tem-
peraturerof the: heat mediunrhrthe heat-transfer net is changed:; Suchheatingjsys-
tem ensures the-purposes of its usage but it is impossible' for all of the users to
control the energy consumption.

Objectives
* Doing an analysis for the technical possibilities for decentralization of the

consumption by means of the heat capacity control and of the heat measure-
ment;

* Obtaining of. quantitative evaluation for the energy saving by the different
technical decisions for heat control and energy consumption measurement.

2. METHODS FOR HEAT CAPACITY CONTROL

The heat balance for the space heater is represented by

X

m-'
c -
t l , t2-
k-
A-
t-

wherer •
mass flow rate of the heat transfer medium, kg/h;
specific heat capacity of the heat transfer medium, icWcgK;
heat transfer medium temperature at inlet/out of space heater,°C;
summarized heat transfer coefficient for the heater W/m2K;
heater surface, m2;
room air temperature,°C.

The heat capacity depends on the performance parameters - the heat transfers
medium temperature and flow rate. According to the impact on 11, on m or on
both tl and m at the same time, the methods for heat capacity control are quanti-
tative, qualitative and quantitative-qualitative heat capacity control [1,2].

The qualitative control is performed by changing the heat transfer medium
temperature at the inlet tl for constant flow rate. The inlet water temperature tl is
determined depending on the outdoor air temperature and type-of heaters: Quali-
tative control is the most common method for controlling the heat capacity of
heating systems. Advantages of qualitative control - easy to perform and high sen-
sitivity over most of the control range. Disadvantage - at lower outdoor tempera-
tures the relative variation in the heat capacity is small and hence the lower effi-
ciency of the control process.

The quantitative control is affected, by changing the- water flow rate at a con-
stant temperature tl at the: space heater inlet. The-irregular variation in the heat
capacity within the range; of flow rate variation is considerable; The diagram
shows that with decreasing the flow rate by 75%, the radiated heat decreases by
only 30% (fig.l). A partial case is an. on/off heating control where- tl = const is
preserved but therflow* rates has* only two* values —m»= 0 orm-=max mi Disad-
vantager of quantitative» control•• is~ low efficiency- in- ther zone- of high: flow rates-
close-to their design values.
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Quantitative-qualitative controlis affected by changing the flow rate and
water temperature, at the space heater inlet The. combination of quantitative and
qualitative control ensures, equal efficiency within the whole control range: Com-
bined control can be performed in series - at low outdoor air temperatures only
quantitative control can be used and at high temperatures qualitative control can
be used. This, type of control requires higher investments and finds limited appli-
cations.

100 f

801

80r

40i-

20 h

25 50 75

Fig.L 1. Heat capacity performance for space heating control
qualitative control: tl=var, flow rate m=const

6 ,%

1 oo , ,.
8 0 ' -

Fig. 12. Heat capacity performance for space heating control
_ quantitative control:./1=сод«,. flow-rate m~ var-

100 ,-

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

FigJ. 3. Heat capacity performance fonspace hearing- controh
quamitative-qualitative control- tl=van flow ratem- van-
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The control range is determined by the-real or equivalent, outdoor air tem-
perature':"
* off the'one hand, the design temperature-value for sizing the heatinginstalla-

tion (e.g. for Sofia - 16°C),
* on the other hand, the temperature at which the heating season terminates (for

Bulgaria +12°C).

3. HIERARCHICAL C O N T R O L SCHEME

The heating load varies depending on the meteorological conditions (outdoor
air temperature, wind speed, solar radiation intensity). In order to ensure high
quality heat supply and energy conservation, it is necessary to change in time the
temperature and flow rate of the heat transfer medium according to the consum-
ers' demand. The selected control methojd is implemented at several levels during
the heat generation, transportation and consumption. These levels are central, lo-
cal, partition and individual control [4,7].

By appropriate selection or improvement of the control system it is possible
to achieve: - •
* ' higher quality of the thermal conditions by maintaining a constant tempera-

ture in the rooms;
* energy conservation by avoiding overheating and utilizing the energy emitted

form solar radiation, people, lighting and other appliances.
The potential for energy conservation by maintaining small temperature am-

plitude in the building is 8-20%.

4. ON/OFF HEATING

During- periods of switch-off heating the room temperature drop1 temporarily
and the heat losses decrease. The temperature drop depends on the building con-
struction. The massive walls store heat and the room temperature amplitude dur-
ing the heat switch-off is lower.

The energy conservation achieved depends on: •

* the duration of heat switch-off (at night and during rest days in office build-
ings);
* the heat insulation capacity of the enclosing elements;
* the type of heating energy and method of heat capacity control.

Table 1 presents the averaged data about the energy conservation according
to the duration of the switch-off periods. Th higher values for the office buildings
are due to the longer switch-off periods during the weekend rest days [3]. The in-
dividual consumers in multifamily buildings can save considerable amounts of
energy (up to> 40%) by switching off the heating periodically. Part of that energy
conservation is at the expense-of the neighbours whose consumption increases (i.e.
heatis stolen).
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Table 1 -Decreasing of heat consumption by on/offheating.

Typtof building:

One-family buildings
(8-10 h switch/off)

Office buildings
(10-16 h switch/off)

* with small rooms

* with large rooms

Massiveconstructionv

6 -10%

8 -13%

16-21%

Light-construction;

10-16%

15-20%

17 - 22%

5. PROGRAMMER SEATING

The heating, of therbuildingлѕ programmed fora definite period of time, (usu-
ally one week)* The air temperature values are designed according to the function
and useor the? rooms and occupancy time; Thus; conditions are- created for main-
taining different temperatures in the rooms or generally in the building at mini-
mum energy consumption. No compromise is made with the thermal comfort in
the rooms.

The room temperature is measured continuously. The control system takes
into account the thermal characteristics of the enclosing elements and optimises
the duration and capacity of heating. The earliest possible switch-off and the latest
possible switch-on of the heating installation are achieved. The energy conserva-
tion for residential buildings is 15 - 20% [1,7].

The autonomous space heater controllers with individual programming for
each room will probably find their way to the market in future. They have a built-
in processor with independent electric storage battery supply. The periods of time
with the desired room temperature are specified every day or week. Individual
control can also be applied in-central-dispatch control systems. Special energy-
management software is used. A remote control valve is installed on each radiator.

4Ж-

A ,m2

FigJ>. Autonomous space heater controller and installed individual heat allocator

6. MEASURING AND HEAT ALLOCATION

The measuring and allocation of heat energy in buildings with central water
heating systems depends on the type of heating system. When the heating system
has heat cabinets to which the space heaters of flat are connected, then heat meters
are used.

When it is impossible to install individual heat meters in each flat, the heat
energy is determined indirectly - by allocators.

Allocators record the change in the radiator temperature (single-sensor) or
the temperature difference between the radiator and the room (double-sensor). The
radiator type as well as the method of connecting the allocator is taken into ac-
count by a correction coefficient. The determination of this coefficient is of par-
ticular importance for the accurate measuring. The latter is performed in laborato-
ries by the producer of distributors for the different radiator types and methods of
connection [6].

Allocators read the heat emitted from each radiator only as part of the total
heating consumption of the system. They measure in relative units. The sum of the
readings of all distributors relates to the readings of the common metering device.
They are installed on each radiator at a definite representative point - usually in
the: middle, along the length and. at about- 75%- along, the height of the radiator

(fig-2).
The distribution of the* heat energy among the individual consumers in multi-

family buildings is an important prerequisite; for reasonable-energy use.. The eco-
nomic:stimulus'- every consumer pays- the: heat really used-' leads: to considerable
energy saving. This is. why- that principle- underlies: the- legislation; of a number of
countries as. well as the Ell recommendations-
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7. RESIDENTIAL. BUILDINGS IN KASANLAKL

The^research area consists of three-uniform and typical residential buildings
in- the city of Kazanlak. They are* five-storey buildings with 20 flats and a built-up
voiume-of 4500 m3 eachi They: are heated by two-pipe wateFheating: installations
with panel steel radiators. The- thermal, capacity of each installation is 175 kW by
design1 condition, (outdoor winter temperature -1боС andvdajjfpdegrees 300000**).
The heat trans^medmnris-HorwateE supplied by the townsheatf supply system.

In 1992 Brunata Co. funded improvement of space heating1 systems. The per-
formance of energy, saving measures is shown in table 2;-Initwo of the residential
buildings^- numbered No2 and No3 were installed heat meters" for local separate
measuring. Thermostat valves and a RMK 87 evaporative-heat cost allocators
were installed on each radiator in building No3. Only thermostat valves were in-
stalled on each radiator in building*N62. In the summer of 1996, heat allocators of
the same evaporative type were installed in building No2.

Table 2. Improvements in the heating systems

Version? BuildingNo 1992:- 1996-year 1996— 1998 year

l(basic) Building 1 Central heating metering Central heating metering

2

ing

Building 2

Building 3

Local heating metering
Radiator thermostats

Loeal heating metering
Radiator thermostats
Heatcost allocators

ing

Local heating meter-

Radiator thermostats-

Heat cost allocators

Local heating meter-

Radiator thermostats

Heat cost allocators

In building No 1 no changes have been undertaken. It is used as a basic ver-
sion for comparison with the other buildings in which the space heating systems
areimproved.

Central control level is implemented general for the town heat supply system.
That is during the heat generation in boiler plant. The qualitative control method is
performed" by changing the heat transfer'medium temperature. The inlet water
temperature is determined depending on the equivalent outdoor airtemperature:

For building No 2"and N6 3 is" applied additional individual control leveL The
individual, control1 is" quantitative. Ifraffected by changing the water flow rate en-
teringniiithie space-heater

8. RESULTS

Table- 3 presents' the results of thes measured#anmial heat consumed- for heat-
ing 1 nrS-'of each building- for six heatmgfseasons: The" first column- forbuilding
Nol' presents data from the-report of the*heat-supply company about the. heat con-
sumption in buildings without heat meters.: These data-are* defined concerned5 cen-
tral heat metering for the- entire town' heat supply system- and built-up-volume- of
the-buildings:

Table 3. Energy consumption for heating in the buildings

Heating
period Voiume energy consumption

(kWh/m3)
Comparison to the basic version

(%-•)

Building 3
Building 1 Building 2 Building 3 Building 1 Building 2

1992/93

1993794 '
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98

65

6(T
73
85
84
74

57.9

58.4
' 6Г.2
34.5
40.0

46.2

"3T.8*"
43.1
44.2
32.0
34.8

100

100
100
100"
100
100'

89

72
80
79
41
54

71
63
59
52.
38
47

Fig. 3. Energy signature for the buildings with improoved heating system

On-figure 3 is shown the change of the~ heat consumption-during the-6-year
observation period. Typical for the three buildings is the trend for increasing or
decreasing of the energy consumption. The. average, data, for the whole period are
also shown (the horizontal lines). Th& considerable difference: irt the heat con-
sumption ins the three, buildings: is obvioosly. Imbuilding^Na 3 durmgithe whole?
periodanddnbuildingNo 2 after 1995/1996this difference-isa45 %.



9. CONCLUSION

Hie heat supply company hasrecordcdtvery high values; for the specific an-
nual heat consumption per Im3 of the building, volume (60-85 kWh/m3yearT re-
spectively 18-2iM oil/m2year). The measured quantities of energy consumed in
buildings 2-and 3 are by 11% ta 62% lowec than the estimate made by the heat
supply company. The use of individual allocators of consumed heat has a substan-
tiai energy saving effect (15%-28%). Explanation of this result is that every con-
sumer pays the heat really used.

The implementation of suitable, measures-for the heat capacity control of the
space heating: system and for measuring the energy consumption causes a consid-
erable energy conservation. This approach is appropriate in existing buildings
heated with one-pipe or two-pipe systems. The simple payback, period for im-
proovment of existing heating installations is 1-2 years.
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АБСТРАКТ

Развојот штндустријата во светог задолжително повлекува развој на нови и се
поусовршенк методн затмереке. на разни-величинн-oft интерес иа пронзводниот процес
Мерната технологија се развива паралелно со производствеиата технологија која во
поново времег бара> иерења_ со миогу галема. прецнзносг, брзина и сигурност кое ќе
придонесе доподобрување на севкупннте енергегскк билансн.

Во трудот-се обработуваат" основниге карактернстшси нљ најнапредната денешна.
бежонгакгнк мернш технологија. наменета за. мерење. растојание- од одредена? мерва*
точка- до површшш на. флуидн». маси> Ласерската: технологија, се употребув» кај
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инструменти за разни примени и употреба како рачни, портабл мерила или за фиксна
употреба и монтирање на соодветна мериа точка. Co нивна употреба се задоволуваат
високите еколошки стандарди за работа со токсични материи во загадени и експлозивни
средини:

Ласерската мерна. технологијат може да. се-употреби во мносубројшс сигуаци»
вклучувајќи и процесна контрола и машински управувања. Оваа технологија е сеуште
во развој и е во експериментална фаза за мерење на растојанија до тврди и аморфни.
површини.

ABSTRACT

Industry progress in the world give opportunity in improving the. new methods for various
measurement in manufacturing processes. Measuring technology is growing parallel with
manufacturing technology where measurement with great precious, speed and certitude will provide
improvement of total energy balance.

This theme work up basic characteristics of most progressive present measurement technology
assigned for measuring distance between measuring spot and surface of fluid mass. Laser technology
is used in instruments for various applications and usage like mobile measuring devices ot fixed
measuring devices mounted on proper measuring spot. Usage of mentioned instruments is according
high ecologystandardsfor workingwithr toxic-materials irt polluted and explosive- areas,'

Laser measurement technology could be used in various situations including process control and
machine commanding. This technology is still growing and is in experimental phase for distance,
measurement to the hard and amorphous surfaces.

1.ВОВЕД

Фотонски направи се ониево кои основата на светлината - фотонот игра
главна улога. Феноменот на електро-луминисценција е откриен 1907 година.
Тоа е процес на генерирање светлина под влијание на електрично поле кога
електрична струја минува низ некој материјал. Електро-луминисцентната
светлина се разликува од термалната радијација ил» вжарувањето сарелативно
малиот опсег на бранови должини во нејзиниот спектар. Кај диодниот ласер
светлината може-да ескоро совршено- монохроматска. Брановата должина на

кохерентното зрачење- емитирансгод» ласерите; се. движи-од^.ул.травиолетова до
видлива; аистотакаж додалечниотинфра-црвенспектар: .. ; - .. •,;

Полупроводничките ласери се најважен светлински извор за-
комуникационите системи со оптички влакна.. Исто така имаат значајни
можности за; примена; всж многу-обласлгш од-гистражувагеато љтехнологијата
како: гасна спектроскопијаѕсо висока резолуција,.надгледувањегна5атмвсферски
загадувања и мерна техника.

Refleks™ серијата на ласерски мерни инструменти, производи на Phase Laser
Systems, Inc. co моделите Refleks HP и РМ се претставници на. најнапредната
денешна без-контактна мерна технологија. Refleks™ серијата е базирана: на
ласерска технологија, а.е наменета за точно. одредување на ниво и волумен на
течност во резервоари. Но ваквите сензори не- се. ограниченн. на мерење
резервоари ниту само.тсчности. Мерењето на растојанија е фундаментална за
илјадници витални индустриски, одбранбени и потрошувачки задачи. Co опсези
проширени до милја или повеќе можат да најдат примена-во така деликатни
полиња како што се системи за избегнување на колизија, следење воени цели,
полнење цистерни, позиционирање, роботика и ласерско мерење.

2. ЛАСЕРСКО ГЕНЕРИРАН>Е НА СВЕТЛИНА

Полупроводничките ласери спаѓаат во фамилијата на луминисцентни
направи. Луминисценцијата е емисија на- оптичка радијадија кака резултат на
екситација на материјалот исклучувајќи било каква радијација која е резултат
на температурата. Иако за различни бранови должини се потребни различни
методи на екситација сите зрачења се фундаментално слични.

Генерирањето на светлосниот сигнал во ласерите. настанува како резултат
од преминот на стимулирани носители на електрицитет од повисоки на пониски
енергетски нивоа. За да настане стимулирана емисија треба бројот на носители
на повисокото енергетско ниво во некој момент да биде поголем од бројот на
носители во пониското енергетско ниво. Тоа е состојба на така наречена
инверзна населеност.



За ласерот да зрачи во конече» временскк интервал треба да се одржува
инверзна населеност и да се оствари-засилувачки режим при генерирањето на
фОГОНИѓ • •- • - V ^ ^ v ... . • . •..•*•• - . * * « = • • ,- .

З.БЕЗКОК^АКПШМЕРАЧИНАНИВОНАТЕЧНОСГСО
•РЕКФЕНТНО МОДУЛИРАНО ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ

Денешните производители на сензори се обидуваат да направат мерни
системи за резервоари со што поголем oncer наупотреба. Меѓутоа сензорите не
треба. да се- справат само со природните- варијабли како температурата и
влажноста туку и со пареа, чад, пена ш други непредвидливи својства на
мерените течности. Исто така многу резервоарски инсталации не дозволуваат
подобрување на некои сензорски перформанси без дефадирање на другите;

Решение за некои од овие проблеми би дала поробусна технологија што би
ги имала следните својства:

- безконтактно мерење - ниеден дел од сензорскиот механизам при- нормални
услови да не доаѓа во контакт со течноста
- прецизност - апсолутна прецизност од 1 до 3 мм е добра за повеќе прнмени
- олсег - способност да се мери максимадно 30 м и повеќе и минимално до
неколку сантиметри без загуби во резолуцијата
- сестраност' - промена иа својствата на течностите да не влијаат врз
прецизноста
- имуност кон околината - прецизноста да небиде променета при температури
од -20°F до 400°F при ниска и висока влажност. Сензорот треба да е отпорен и
на условите внатре во резервоарот
- неосетливост на гасови и испарувања - да не биде осетлив на гасови и
испарувања
- притисок - притисокот не треба да влијае на прецизноста
- инсталација - потребна е способност сензорот да се постави на стандардни
отвори што ги имаат повеќето резервоари

Иако ни една технологија не ги задоволува критериумите, една нова техника
нуди значајно подобрени перформанси. Co неа се врши иновативно
искористувањена мерењето со фазна разлнка. . . . . . . ._ ...

3.1»

Ласерсхата: светлина можег да се искористи за мерење раздалеченосг врз
основа на нејзините карактеристични својстваг светлината- патув* па права
лииија^кохерентност, саетлината патува со добро позната брзииа.

Наведенкте- својства дозволуваат развој на. разни геометриски» методи за
мерење. од. кон повеќето се триаголни правнла. Co употреба на дифракцнја
одлично можат да са мерат мали раздалечености со субмикронска прецисност.
Но познавањето на брзината на светлината дозволува. ехстремно прецнзен
начнн з&одредување должина иако технички е тешко да се одреди времето од
испраќањето до примањето на рефлехтираниот зрак. Генерално две методи
можат да.се. користат за прецизно мерење на времето. Наједноставниот метод е
да се измерн изминатото време за кое краток. импулс стигнува до предметог и
се враќа. Но директни мерења со толкава точност се прескапи. Вторнот метод
е покомплициран но поевтин. Се мери фазата на модулираниот светлосен зрак
кога го напушта инструментот и се споредува со фазата на повратниот зрак.

3.L1. В}Ш1ен>е на мерење со разлика м> фазм

Ако ласерсхиот зрак е модулиран на некоја фрекфенција и рефлектиран од
некој објект на одредено растојание можно е да се измери релативната
модулацнона фаза на испратениог зрак и на рефлектираниот зрак. Оваа
релативна фаза е поврзама со растојанието преку следнава формула:

(3.1)

Д+ - релативна фаза
d - растојание
X - бранова должина на модулација

Електронички гледано поедноставно е да се измери релативната фаза отколку
времето од испраќање до примање на зракот. ГТричина е што фазната разлика
меѓу 2 сигнали на иста фрекфенција е временски независна. Така можеме
фазната разлика да ја мериме низ подолг временски период доколку бараната
временска резолуција е 10 рѕ. Во принцип колку повеќе^ циклуси намодулација
има при мерењето се добива толку попрецизен резултат. Ова значи дека двата



едноставни начини за зголемување на прецизноста"на?'мерењ6тѓсѓ'на*фазната'
ралика .бц..-.биле- да. се зголеми- времето на: мерење • .и- да- се зголеми
фрекфенцијата на модулација. • : •' .

3:1.2-Модулационен проблем- --'• ' '-'•'

Бидејќи е ограничено времето на чекање кое би гсг прифатгаге- ггожелгго- би
било што повеќе да се зголеми фрекфенцијата. Ласерските диодкможатда се
модулираат на фрекфенции од ред lOGHz, но електронски компонентЈГ што
работат на овие фрекфенции се доста комплицирани. За многу примениможат
да се употребат гтониски фрекфенции 100 MHz. Важно е да се забележи-дека
фрекфенцијата создава друг проблем: Раздиката во фази на 2'синусни1 брана
типично се врши со множење на двата сигнали во електронски мепјачи
усреднувањето на резултатот на ова множење би било:

,. 1 г • Г27ГС 4л«ѓ> . (2лс | ,
l im—Isml—-t -f—— |sm| -r~t\dt

X \ Л J
(3.2>

urro-ќе-даде: '

A cos
v X

каде d e растојание до целта, X e бранова должина, t е времето, Т е периода, с е
брзина на светлина и A e амплитуден фактор.

Се гледа дека не се мери фазата туку cos од фазата.

Ако мереното двојно растојание е поголемо од модулационата бранова
должина тогаш ќе имаме повеќе резултати што ќе одговараат на мерењето.

соѕф
(4м

= cos ——
- x ~X"

• Г
= cos ..- -(3.3) -

472*"

За да.ч са отстраниѓ-ова треба=да, мериме- на=,2 или. повеќе, модулационш
ф р е к ф е н ц и и ^ ••_••. •:-• ^:>;«^w.;- .- .-. . •; -1У:'— •• . ..'.

соѕ^, = cos (3.4)

Треба единственода-саодредатзадаточно се одреди растојанието.

3.1.3. Проблем со отколонувањето

Фактот' што го мериме cos на фазата создава нов проблем бидејќи има
делови од cos функција што се многу поосетливи од други делови. Математички
изводот на измерената вредност по растојанието зависи од растојанието.

d(cbsd>\ 2к .

etc.. " X L (3-5)

Гледаме декаима одредени вредностк на растојанието (х+п .̂) каде што мали
промени на растојанието не влијаат. Во овие- региони прецизноста ќ& биде-
мала.
Решение би било повторување на мерењето за секоја фрекфенција со две
различни референтни фази, одделени со л/2. Овојпат за секое мерење во
неосетливиот регион се врши мерење во осетливиот регион (со друга фаза).
Основниот ефект се добива со мерење и на cos и на sin на фазата. Меѓу тие две
мерења се добиваат сите теоретски пристапни информации на одредена
фрекфенција.

3.1.4. Онтнчки проблеми-

Методот на насочување на мерниот зрак кон целта и начинот на собирање
на повратниот сигнал секлучни проблеми. Во повеќето резервоари ласерскиот
зрак патува низ центарот на отворот за дотур ширејќи се до површината на
течноста кога резерволрот е скорр празен. На зракот му е дозволено да се
шири со цел да се врати доволно силна рефлексија и покрај можните
придвижувања на поврШината или малите поместувања од вертикалата;



Собирачка леќа: која собира- приближнсг 1,5 in? се> кориспг да- с& собери и
фокусира рефлектираната светлнна нафотодиодата; Ласерите на сама неколку

;• милива-пг имаат интемзитет-од десетани до стотици микровати на сантиметар0'*:"
квадратенна-растојанија од: неколку метрни затоа немазначаен; ризик кога се
работи за темпер,атури поголешгод крногенските.

За резервоари: со не; така лесен присгап на отворот за дотур можеме да
користиме оптички влакна-за поврзувањена преносна единица. Ова решение ја
елнмннира! потребата од присуство-на човекот w електронскитв- елементи во
области каде што содржината на резервоарот е опасна.

3.L5* Прецнзмост

Во наједноставната конфигурација. од уредот се очекува да оствари
прецизносгод 1/8 инчи на раздалеченост од 20 инчи. Оваараздалеченосгможе
да се зголеми со мали модифнкации без загуба на прецизноста особено на
рефлективни површини. Клучна придобнвка на техниката на модулирани
ласери е тоа што се додека се прима чист сигнал прецизноста не св намалува со
зголемувањв на растојанието. Затоа ласерот може да биде подесен првцизно да
мери растојанија до 100 стапки. Прецизност од 40/1000 инчи се постигнати во
експериментални услови. Co подолги срсцт времиња (1-2 секунди) можат да се
посгигнат и-поголеми прецизности.

3XREFLEKS™ техиологиј»

Refleks™ серијата е базнрана на веќе опишаната безконтактната ласерска
технологија. Refleks HP и РМ се дизајнирани за употреба врз рефлективни
површини. а нивните софтверски можности се проектирани да се прилагодат за
разни примени.

3.2.L REFLEKS HP • фумкциоиалеи онис и карактеристмки

Refleks HP e рачен. портабл уред кој се напојува со батерија, a e наменет за
точно одредување на ниво н волумен на течност во резервоари» HP ce
произведува како НР25 или НР50 со мерен опсег од 25 или 50 стапки. Refleks HP
е високо ефектна и економична алтернатива на фиксните системи за мерење во
резервоари и е посебно дизајнираи. во согласносг со високите ЕРА стандарди за-

контрола. иа квалитет* зз- подземнк резервоар» № сгандардитег според: Sift
профамот. .

ReQeks.НР=е' Гтрограмибилен директно или преку RS232 врсха са PG прншсто
скора> секој геоиегрнсхпг облик на? рсзервоарг можег дат се-програмираѓ н;<
меморчра.

Измереннте резултагпг можат- да се: повикаат во секое време и: даѕ се^
прикажатна дисплеј; или преку RS232epcKaco РСможатдас&прикажаггн&РС.

3JL2» REFLEKS РМ - фумкциоиалекоаиси карактериспжм

Refleks РМ ја користи истата технологија за мерење на растојание како и
Refleks HP, но има различен изглед, напојување и софтвер.. Refleks РМ е наменет
за фиксна употреба и мерење со тоа што се монтира во резервоар и се напојува
со надворешен извор. '

Софтверот и конекторите. овозможуваат сериска комуникација и контрола
преку IBM PC или компактибилен преку RS232, RS485 или IEEE линнја.
Постојат повеќе форми на работење преку компјутерот со кои корисникот
може да дефинира иницијално расгојание до површината на течноста или да ја
користи фабричката калибрација на резервоарот. Кога е потребно брзо,
постојано следење на промените на меренето ниво уредот може да го
контролира калибрираното растојание и да.ја прикаже промената на нивото
помеѓу две последователни мерења.

Секоја форма на работење овозможува корисникот да го регулира
интензитетот на ласерсхиот зрак и бројот на дигитн пренесени во компјутерот
за секое мерење. Прн поединачни мерења времето потребно за мерење се
движи меѓу 40 милисекунди и 1 секунда а фрекфенцијата на повторување на
мерењата е околу 10 Hz. При континуирано мерење мерењвто се врши со
максимална брзина од околу 4 милисекунди (после 200 мерења се врши
референтно мерење-за кое е потребно 5 милисекунди)

4.3АКЛУЧОК

Мерење на количество на течност и следење на промените на истата се
употребува во различни ситуации вклучувајќи и процесна контрола и
машински управувања. Прецизното мерење на флуидните масн во одредени

4 7 »



фази>на-ироизводегво во индустријатшќеѕ овозможат огтшизирање на работатаг
напостројките и заштеда на потрошенатаенергија. ; > ) , : ; , ..,.,..

ПотребМа е изработка: илн^усвојуваш^.на; нови: меходологаи»- 3ai сдедење,
контрола;иуправување на*-работешето'каенергетските ггостројгагпрекукон ќе-
може да се согледаат енергетскитво ефекти. Примената на новк^мерни^
технологии.. овозможуваат голема;- прецизносг; брзина*. и.- сигурносг при
мерешета;нафлуиднигмаск кое- ќа,придонеседо подобрување^на.севкупните:
енергетски биланси.
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ЗАШТЕДА HA ЕНЕРГИЈА CO УПОТРЕБА HA
ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВОРУВ АЧИ

Илиевска.Тахјана.дипп.елЈапнж.

Кратка содржина:

Предностите што ги има фреквентниот претворач во регулацијата на
брзината на пумпи и вентилатори од ден на ден се зголемуваат. Елекгрнч-
ната енергија во овие моменти како драгоцен елемент треба штедливо да се
користи. Системите за ладење, греење и климатизација ги сочинуваат голем
број пумпи со просечна моќност од lOOOkW. Фреквентните претворувачи во
спрега со асинхроните електромотори со квадратна моментна карактеристи-
ка се еден од најефикасните инвестиции во поглед на рационалното корис-
тење на електричната енергија. Во рефератот се дадени примерн на заштеда
на енергија со напореден приказ на пооделни начшш на регулација на воз-
душниот проток. Воедно ќе бидиат претставени фреквентните ггретворувачи
што се користат во климатизационите системи на Danfoss од Данска.

Увод:

Заштедата на електрична енергија во системите за греење, ладење и
климатизација може- да се иостигне, со оптимален избор на пумпи на некол-
куначини:

- потполноисклучувањенапумпите когапогонскитеусловвг дозволу-
ваат (ноќе шш при повисоки температури)

- со помошнарегулатор на температурата
- промена на брзината на пумпата и тоа;

1. со преспојување на парови на полови
2~ фреквентна регулацвда

Во послвдно време- пазаротто освојуваат пумпи со различна намена со
вградени претворувачи на фреквенција, а достапна т и фреквентна прет-
ворувачк; какоодвоениуреднсместени.во разводните-ормари;.
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АЗОТНИ ОКСИДИ ВО ГАСОВИПГНА
ГЕНЕРАТОРИТЕ HA ПАРА НА ТЕЧНО ГОРИВО

Д-р Илија Петровски"
М-р Ристо Филкоски

Машински факултет, Скопје
Карпош II б.б., п. фах 464

АПСТРАКТ

Во текот на одвивањето на процесот.на согорување на фосилните горива во
ложшптата аа парните котли, заедно со основните продукти на согорувањето, се
формвра и одредено количество азотни оксиди. Релативно високата концентрација
на азотните оксиди во гасовите на парните котли, нивната токсичност,
непрозрачноста за сончеви зраци (NO2) и нивното активно учество во фотохемискиге
реакции во атмосферата ги сместува оксидите- на азотот во редот на најштетните
загадувачи на околината. Во овој труд е направена кратка анализа на причините и
основните механизми насоздавање натермички, горивни и брзи азотни оксиди при
согорување на течни горива во современи котелски ложишта. Разгледани се некои од
примарннте методи за ограничување на нивното формирање. Изложена е постапка за
аоедносгавена пресметка на. емисијата на азотни оксиди од генераторите на пара на
течни горива.

Д-р Илвја Петровсхи. М-р Ристо Фнлкоскн
Машвасси факултет, Скооје
Карпош II б.б, п. фах 464-
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1. Вовед

Во процесѕгг&насогорување на фоеилШ-ѓе горива азотот и кислорОдот
формираат повеќе соединенија: N20, NO, N02, N2O3, N2O4 и N2O5, меѓу кои само
азот моноксидот (N0) и азот диоксидот (N02) имаат практично влијание врз
околината. Другите оксиди на азотот биолошки не се сметаат за значајни или
нивната концентрација во атмосферата, поради нивната непостојаност во
атмосферски воздух, е занемарливо мала.

Азот моноксидот и азот диоксидот, кои заедно обично се означуваат
како NOX, директно или индиректно имаат повеќекратно штетно влијание врз
здравјето на луѓето и врз животната средина. Заедно со оксидите на сулфурот
NOX ce предизвикувачи на кисели дождови. Во присуство на несогорени
јаглеводороди и сончева светлина N0* учествуваат во формирањето на
фотохемиски смог. Во текот на процесот на согорување се формира главно
азот моноксид, кој во атмосферата брзо се трансформира во N02. Од таа
причина дозволените гранични вредности на NOX во атмосферата вообичаено
се наведуваат како концентрации на азотнн оксиди сведени на N02.

Bo некои процеси на согорување се јавува и значително количество на
азот субоксид (N30), за кој одредени истражуван>а покажуваат дека има
влијание врз уништувањето на стратосферскиот озонски слој и врз појавата
наглобално затоплување(Kilpinen, 1992)_ .

Во изминатите неколку децении во повеќе земји се донесени строги
законски регулативи за дозволената емисија на азотни оксиди (NOX) од
стационарните постројки во кои се одвива процес на согорување. И покрај
тоа, денес се проценува дека вкупното количество NOX, емитувано од
стационарни постројки, сведено на азот, изнесува околу 13-109 kg N2 годишно,
што претставува околу 30 % од количеството N0x формирано како продукт
од човековото делување и околу 20 % од вкупното количество N0x

продуцирано во светот (Kilpinen, 1992). Co оглед на тоа дека важната улога на
согорувањето на фосилни горива во енергетското производство ќе продолжи
и во догледна иднина, може да се очекуваат уште построги регулативи за
емисијата на NOX, што ја наметнува потребата од постојано унапредување и
усовршување на методите за редукција на N0x во самите енергетски процеси.

Најголем број истражувања што се однесуваат на механизмите на
формирање Ha.NOx-Bo оскова ја-имаат пионерската-работа-на-Зељдович,
СадовникоЅ и Франк-Каменецки (Зелвдович, Садовников, Франк-
Каменецкии, 1947) на тоа поле. Според нив, азотните оксиди, настанати во
процесот на согорување, потекнуваат од молекуларниот азот од воздухот и од
азотот содржан во горивото. Притоа се застапени голем број комплексни
реакции во гасната фаза, според некои автори над 220 (Kilpinen, 1992), од кои
еден дел се претставени на сл. 1.. При согорување на цврсти горива се
вклучени и бројни хетерогени реакции гас - цврста фаза.
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Во овој труд е направена кратка анализа на основните- механизми и
причините за создавање на термички» горивни и брзи азотни оксиди при
согорување на течни горива во котелски ложшгга ивоедно се разгледани
некои од примарните методи за ограничување на нивното формирање.
Изложена е поедноставена постапка за пресметка на емисијата на азотни
оксиди од генераторите на пара натечни горива.

2. Механизми на формирање на азотви оксиди при согорување

Формирањето на азотните оксиди, како несакани продукти во
процесот на согорување, претставува многу сложен процес. На сл. 1 е
прикажан само дел од реакциите што се застапени во тој процес. Врз основа
на потеклото на азотот и механизмот на настанување при согорувањето на
фосилните горива азотните оксиди се делат на термички, горивни и брзи.

Термичките азотни оксиди настануваат како резултат на оксидација на
молекуларен азот од воздухот доведен -за согорување на горивото со
атомарен кислород и пратечката реакција на атомарен азот со молекуларен
кислород:

0.+-N N0+N

•0

Основен услов за одвивање на овие реакции е појава на региони со
висока температура во ложишниот простор при согорувањето. што
овозможува зголемување на концентрацијата на кислород и азот во атомарна
сосгојба. Порастот на температурата над 1700 К доведува до значително
покачување на концентрацијата на NOX во гасовите, сл. 2. Поради тоа,
забележително учество на термички N0 се јавува во ложишта во кои
согорува течно и гасно гориво, како и висококвалитетно цврсто гориво. Се
проценува дека во такви услови термичките N0 сочинуваат околу 40-50 % од
вкупното количество формирани азотни оксиди. Друг многу важен фактор
што влијае врз настанувањето на термички азотни оксиди е времето на
задржување на гасовите во зони со високи температури. Тоа посебно доаѓа.до
израз кога станува збор за одвивањето на првата од наведените реакции. Дури
и релативно кусо време на престој на гасовите во региони со температура над
1700 К доведува до изразено покачување на концентрацијата на термички NO.
Од друга страна, многу често при согорувањето се јавува нехомогено
температурно поле, со зони кадешто температурата е значително повисока од
1700 К, иако пламенот во целина може и да не се карактеризира со толку
висока температура во секоја точка. Таквите зони се јавуваат како центри за
брзо формирање на термички азотни оксиди.
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Вохлучај кога во горивото
& содржаЛ азот во органска i i
друга соединенија^ каков- што: е
случајот кај. течните горива, при
согорување преку редица сложени
реакции се формираат горивни
азотви оксиди. Повеќето од тие
реакции водат кон создавање на
одредени преодни соединенија од
типот NHi во фронтот на
пламенот, кои потоа реагираат со
соединенија што содржат
кислород, образувајќи N0 или
реагираат со веќе формираниот
N0, при што се добива N2, сл. 1..^. _

Настанувањето на горивни
NOX суштински зависи од

Сл. 2. Зависност на количсствого азотни оксиди
од температурата (Росликов, Егорова, 1996)

1 - термички NO*;. 2 - горивни NQ,; 3 - брзи NOx

локалната концентрациЈа на
кислород,во зоната наинтензивно согорување, но и од времето на престој на
гасовите во реакционата зона. Содржината на азот во горивото е, исто така,
значаен влијателен фактор, меѓугоа и релативно мало присуство на азотни

' соединенија во горивото при одредени услови може да доведе до појава на
значителна концентрација HaNOx во гасните продукти од согорувањето.

Формирањето на брзи (промптни) азотни оксиди поедноставено може
да се опише со следните хемиски реакции (Рослнков, Бзќцзин, 1994) помеѓу
јаглеводородните радикали и молекуларен азот

CH+N2.- •HCN + N

CH2+N2 >HCN +NH,

при што се формираат соединенија чија понатамошна реакција со кислородни
радикали (О, ОН) доведува до формирање на азот моноксид

RN + R0 • >NO

Bo последнава равенка со RN се означени радикали што содржат азот
(HCN, NH, N), a RO се кислородни радикали:-

Горните реакции се одвиваат мошне брзо во тесна зона во фронтот на
пламенот, во почетната фаза од согорувањето, кога содржината на
согорливите материи е поголема,- а температурите се повисоки од 1000 К.
Најголемо влијание врз појавата на брзи. NOX во гасовите имаат локалните
концентрации на кислород во зоната на реакцијата, изразени преку
локалните вредности- на коефициентот на- вишок-на- воздух. Одредени-
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1996)екшериментални истражувања (Росллков, Егорова^
укажуваат на постоење. на. две области на̂ ПВр&дкоста на

\

НОК

очигледнр,
X што се

карактеризираатсо значителекпорастнагконцентрацијата на N0*. сл. 3_ Во
првата, при Х=0,65-И),8, вкупното количество N0* во голема мера зависи од
емисијата на брзи азотни оксиди. Ова се објаснува со тоа што за формирање

на брзи азотни оксиди
е неопходно значително
присуство како на јагле-
водороди (СНО, така и
на кислородни радикали
(R0), со кои цијано-
водородот оксидира до
N0, сл. • 1. Во втората
област (Х>1,0) вкупното
количество N0x во
основа е детерминирано
од термичките- азотни
оксиди, секако, доколку
притоа е исполнет усло-
вот за појава на доволно
висока температура.

OS 04 0,7 <tf OS 1,0 U U

a)

2

\

\

\

04 OJS

. б)

U) 14
X

12

СѕиЗ. Влнјание на коефнцнентот на ввшок на воѕдух во зоната
на акхивно согоруваае врз формвра&сто на азотаи оксида прн

константна темпсратура (Росллков, Егорова, 1996)

а) 1-брзн МО^г-горивниМО^З-термичкиМС^;
б) 1 - вкупво количесгво NO, прт согорување на-природен

raq 2 - вкупно количество NQ, при согорување на мазут

Измерените концентрации на брзи азотни оксиди во гасните продукги
на согорувањето, во зависност од составот на горивото и уотовите на
согорување, се движат во граници од 40 до 150-=-200 mg/m3 (Росллков П. В„
Бзицзин Ч., 1994), што не претставува повеќе од 15 % од сумарната емисија на
NOx кај енергетските котли. Во случај кога се применуваат одредени мерки за
намалување на формирањето на горивни и термички азотни оксиди во
ложиштето, релативното учество на брзи N0* може да нарасне и до ЗО-ѕ-50 %
од вкупното количество NO* во гасовите. Освен тоа, некои од применуваните
примарни методи за намалување на количеството N0x, на пример,
степенуваното согорување, предизвикуваат не само релативен, туку и
алсолутен пораст на концентрацијата на брзи азотни оксиди во гасовите.

3. Прнмарни методи за намалување на формирањето аа азотни оксиди

Методите за намалување на количеството NOX што се испушта во
атмосферата со гасните продукти од согорувањето во генераторите на пара
генерално може да се поделат во две групи - примарни и секундарни.
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Примарните- методи- произлегуваат- од анализата на причините и-
механизмитена формирањето на! азотнЅтеоксиди. Co овие мет&дИ'Нр'актично
се тежи дасевлошагилицелосно да се елиминираат условите што доведуваат

МОЖНОСГИЗА НАМАЛУВАЊЕ НАЕМИСИЈАТА НА
NOt СОПРИМАРНИМЕТОДИ

СНИЖУВАЊЕ НА ЕФЕКШВНАТА
ТЕМПЕРАТУРА НА СОГОРУВАЊЕ

- Рецнркулација на гасови во ложшпгето
- Сннжување на температурата на ззгреаннот возоух
- Впрскувањс на вода/лара во зоната на согорување
- Њггензивирано опдавање на тогошна во рецувдноната зона
- Днсперзија ка пламенот по васаната на ложапггсто

НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЦЕНГРА-
ЦШАТАНАО,

• Намалување на коефициентот на вшпок на воздух
- Снѕжуваље на концентрацНЈата на О, со решркулацнЈа на гасовЕ
- Сгепенувано согорување со пламенацн со посебиа конструквдја
- Степснуван цовоа на возцух во лоашипего (OFA)
- Сгеленуван иовоц на гориво во л о ж ш и с ш
- Впрсгување ка воаа/пара во зоната на еогорување

НАМАЛУВАЉЕ НА ВРЕМЕТО НА
ПРЕСТОЈ НА ГАСОВИГЕ ВО ЗОНИ

CO ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

"" - Кокструкција (димензии и форма) на ложшитето
- Спецн]ална-Консгруш1Н)а на пламеникот

Сљ 4. Примарни методи и техники за ограничување аа можностите за
формирање на азотни оксиди при согорување на фоснлни горива

во гвнераторн на пара

до настанување- на N0* при согорувањето, како што е појавата на висока
температура, значителна концентрација на 0^ или предолго време на
задржување на гасовите во зони со висока температура. Мерките што се
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преземаах за таа аел целосно са концентрирани на процесите-во ложишниот
просгор. Приказ на. можни дримарна методи и. мерки за намалување на
емисијатанаМОход генераторите напарае даденнасл.4. Притоа-требадасе
има во предвид фактот дека со примена на одреден метод, паралелно со
постигнувањето резултати во одвос на намалување на-еден вид азотни оксиди,
често се создаваат поповолни услови за настанување на некој друг вид N0,,
штоеилустриранонасл. З га,

На сл. 5 и 6, се прикажани некои карактеристични техники што
обезбедуваат намалено формирање на азотни оксиди при согорување на
фосилни горива. Принципиелна шема на пламеник со кој се реализира
двосгепен довод на воздух и значително помало создавање на термички
азотни оксиди е дадена на сл. 5. Примарниот воздут се доведува во јадрото на
пламенот, често со интензивно вртложно струење, а секундарниот воздух

формира обвивка околу него,
што обезбедува поголема
стабилност на пламенот.
Согорувањето во јадрото се
одвива во подстехиометриски
услови (Х<1), со што се
елиминираат* условите- за
образување термички N0x, a
потоа, со вишокот воздух во
обвивката на јадрото на-
пламенот се обезбедува

Горнво

Секувларенј.
аозцух |

Сл. 5. Прннцшшеша шема на пламеник што
овозиаѕува двосгепено согорувањс на горивото

елиминација на продукти од
нецелосно согорување.

Меѓу најприменуваните
техники во последно време се јавуваат различни методи на степенесто
согорување, со доведување на воздух и гориво на неколку различни нивоа по
висаната на ложишииот простор (сл. 6). На тој начин се ограничува
формирањето на N0x, а во одредени случаи се врши и делумна редукција на
веќе формираните N0x. Ha сл. б.а) е прикажано двостепено согорување при
пгго во зоната на активно согорување се јавува недостиг од воздух, а потоа, со
дополнително количество воздух што се внесува.надоваазона (т.н^систем
OFA - Overfire air) се комплетара проЦесот на согорување. Разградувањето на
азотните оксиди во случајот на тростепено согорување, претставено на сл.
6.6) се остварува во втората зона, каде што Х<1, како резултат на заемно
дејство на молекулите од N0 со јаглеводородните радикали (СН;), радикалите
што содржат азот (RNs) и преодните продукти на согорувањето од типот на 0,
Н и ОН. На сл. 6. в) е прикажан систем со двостепено согорување и
вбризгување на соединение што содржвг азот над зоната на активно
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согорување. Како мошне погодно соединение за таа намена може да послужи
амонијакот, кој по внесувањето во ложиштето реагира со образуваните N0 и
N02, давајќиМтИ Ĥ G како продуктодтиереакцни..

а) б) в)

С г 6. Принципнелни шемн на реализација на методи за намалување на формврањето ва N0,
кај стриноцсвни котли: а) двостепено согорување; б) тростепено согорување; в) двостепено

согорува&е н додаваае реагенс што содржи азот
1 - шшменик; 2 - довод на гориво и воздух; 3 - секундарен воздух; 4 - уред за внесување на

соедшение што содрасв азог, 5 - довод на гориво

За разлика од примарните, со секундарните методи се врши врзување
или редукција на веќе формираните NO* надвор од котелот, најчесто со
примена на специјални постројки и опрема во кои се одвиваат одредени
хемиски процеси. Пречистувањето на гасовите од азотни оксиди претставува
сложена операција затоа што, прво, концентрацијата на N0x во нив е многу
мала (не повеќе од 2000 mg/m3, сведено на N02) и второ, гасовите содржат и
мноштво други примеси: цврсти честици од летечка пепел (при согорување на
цврсто гориво), сулфурни оксиди, јаглерод диоксид и кислород.

Секундарните методи за пречистување на излезнитетасови во суштина-
се делаг на две групи: методи за пречистување од N0* и методи кои
овозможуваат истовремено намалување на концентрацијата на N0 x и ЅО̂ - Тие
може да се спроведат во суви и во влажни системи. Обично, за пречистување
на гасовите само од N0* се применуваат сувите, а при истовремено
пречисгување од NOX и ЅО^ се користат влажните системи. За индустриска
применаво основа серазработени следните методи:
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- селективна каталитичка редукција (SCR) со користење на. амонијак^ лри
теш1ератураод600+800°С,
$ селекгавна некаталитичка редукција на N0 x (SNCR) (високотемпературен
метод) при температура 900+1500°С,
- истовремена редукција на N0* и SO* со користење на влажни сисгеми,
кои се применуваат самостојно или во комбинација со примарните методи.

4,Методалогија за пресметка на количеството NOT во гасовите

Развојот на математачки модел на котелско ложиште, погоден за
конструкгорски цели и за доволно сигурно предвидување на параметрите при
работа на котелот во различни режимни услови и применлив за предвидување
иа емисијата на азотни оксиди, претставува мошне сложена задача. Таквиот
модел неопходно треба да вклучува детална. обработка на аеродинамиката,
проаесите на согорување и пренос на топлина во котелското ложиште, како и
опис на комплицирано турбулентно струење и сложени реакции на
формирање на азотните оксиди.

Во продолжение накусо е опишан текот на брза пресметка на
количеството азотни оксиди кај котли што работат на течно гориво
(Безгрешнов, Липов, Шлеифер, 1991).

Концентрацијата на азотни оксиди шта с& формираат преку термичгаг
реакции во зоната на јадрото на пламенот, сведени на- азот диоксид, се'
определува според изразот

CVO2.*r =7,03-10^02 вф| —
т„

— [g/m3],
т.

во кој Сса е средна концентрапија на Ог во зоната на согорување

макшмална температура во зоната на согорување

tp е пресметковно време на реакцијата на формирање азотни оксиди во
ложиштето

a r0 е теоретско време на достигнување на рамнотежна концентрација на N0
при температура Тм
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(t
т0 = 0,024 ехр -

Во претходните изрази Vu [mn

3/kg] претставува теоретско количество
воздух за целосна согоруваље на горивото, Ар[-} е- коефициент на: вишок на
воздух кај пламеникот, г [-] е степен на рециркулација на гасови во
ложиштето, Лж [-] е коефициент на вишок на воздух на рециркулационите
гасови, дд [kg/m3] е густина на О2, Vmt tnin3/kg] претставува теоретско
количество гасни продукти на согорувањето, Д, [-] претставува степен на
согореност на горивото до излезот од зоната на интензивно согорување, ТЈ
[К] е адијабатска температура во зоната на согорување, у/г [-] е коефициент на
топлинска ефикасност на ложишните ѕидови, п [-] е коефициент со кој се зема
во предвид начинот на внесување на рециркулационите гасови во ложиштето.
mg [-] е коефициент чија вредност зависи од типот на пламеникот и од
брзината на струење на медиумот низ пламеникот, ДГГ [К] претставува
температурен интервал на активна реакција на формирање на NOX, Т" [К] е
средна температура на гасовите во излезниот пресек од ложиштето, qF

[MW/m2] претсгавува федно топлинско оптоварување на напречниот пресек
на ложиштето, П [т] е периметар на напречниот пресек на ложиштето и тг [ѕ]
претставува просечно време на задржување на гасовите во високо-
температурната зона на ложиштето (резидентно време).

За пресметување на сумарната концентрација на горивни и брзи
азотни оксиди може да се применат следниве изрази:

-при 2100 K > r w > 1850 К

= (o,4O-O,lN')N'

-при 1850 К>ТМ> 800 К

= l,25(o,4O-O,lN')Nr

l + r 125

0.33

[g/m3],

- 8 0 0 4 l
0.33

1000

во кои Nr [%] е содржина на азот во работната маса на горивот
Масениот протокна азотни оксиди MNO2..(BO g/s) се пресметува преку

лреку концентрацијатата на NOX:
М Ј О 2 =ЅЅРД»СМО2 [g/s],

каде- што Bg е потрошувачка на гориво во kg/s, a VRW претставува волумен на
гасови добиени со согорување на 1 kg гориво (во mVkg), пресметан при истиот
коефициент на вишок на воздух како и СШг-

Концентрацијата на NOX во излезните гасови од котелот, каде што
коефициентот на вишок на воздух е Х̂ , ќе се добие преку следнава релација
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[g/rn3]
Bo рамките-. на изложената посгапка; постои можност з%Јрдредена

корекција^а пресметаната вредносгна^концентрацијата и количеството N0x

васлучај на согорување сосгепенесгсрдоведување на воздухгво-ложишниот
простор, со тоа» што во- процедурата^ ќе- се вклучатг елемеети на зонска
прееметкана=котелското-ложиште:(Крнецов и др., 1973)..

Заклучок

Во трудот е направена кратка анализа на основните механизми и
причините за создавање на N0* при согорување на течни горива во котелски
ложишта н разгледани се некои примарни методи за ограничување на
нивното формирање. Изложена е упростена постапка за проценка на нивото
на емисијата на N0* од котлите на фосилни горива. Одредени почетни
согледувања укажуваат на тоа дека истата може да послужи како прво
приближување кон подетална пресметка на емисијата на азотаи оксиди од
котелски постројки.

Abstract

gaseous combustion products, a certain quantity of nitrogen oxides is formed. Relatively high
concentration of nitrogen oxides in the flue gases of the boilers, their toxidty, untransparency for
the sun radiation (NQz) and their active participation in photochemical reactions in the atmosphere
put them into the order of the most harmful pollutants.

In this article the basic mechanisms that cause the formation of thermal fuel and prompt
nitrogen oxides during the combustion of liquid fuels in modem boiler furnaces are analysed.
Some of the primary measures and techniques for the reduction of NOX are considered. A quick
calculation procedure for simplified estimation of the nitrogen oxides emission from the steam
generators on liquid fuels is briefly presented.
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СОГОРУКАЊЕТО НА ФОеИЛНИТЕ ГОРИКА КАКО ЕДНА Off
ПРИЧИНИТЕ ЗА.ФОРМИРАЉЕ НАЕФЕКТОТСТАКЛЕНА РР&ДИНА

М-р Маја Ажиевска, дшш.маш.инж.
Проектва канцеларија на-УНДП при-Министерстваго заживотна средина
Дрезденска 52, Скопје

Во енергетскиот сектор емисиите на гасовите потекнуваат од согорувањето на фосилните горнва,
како и во текот на нивното производство, транспорт и складирање. Ефектот на стаклена градина се смета
аека го предизвнхуваат гасовнте CO* Nfi. CO. NO» како и синтетичките гасови HFC. PFC, и SFS. Bo вкупната
распределба кајголем дел од емисиите отпаѓаат на СО>, кој воглавно потекнува од согорувањето на
фосилните горнва. Земјнте кон ја ратнфикуваа Рамковната конвенднја на Обединетнте нацин за климатски
променѕ (UNFCCC) нмаат обврска да подготват информација за националните состојби со смисинте на
гасовите кон го лредизвикуваат ефектот стаклена градина (ГСГ), како и да пронаоѓаат начннн- и мерки за
нивно намалување.

FOSSIL FUEL COMBUSTION AS ONE OF THE REASONS FOR THE GREENHOUSE EFFECT
In the energy sector, gas emissions arise from the fuel combustion, as well as during the ftel production, transport and storage.
The main greenhouse gasses (GHG) are CO* NjO, CO, NO», and synthetic gases HFC. PFC, and SF6. In the total share, C02

is the moa dominant gas. and its main source is the fossil fuel combustion. The countries that have ratified the United Nations
Framework Convention on Climate Change

MK0200061
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(UNFCCO are obliged to*prepare information-on \their national conditions regarding: GHG emissions, and to search for
measures and solutions-for their abatement. .iv"*"-"^ " < л " ' '

ВОВЕД '

Скоро секој - аспект на- современиот секојдневен живот- е заввсен оц енергијата.
Потрошувачката на енергија во било кој обем е тесно поврзана со флуктуацннте на еколошкиот
баланс наЗемјата. Произвопството на енергија.скоро универзално е штетно аожввотната средина,
почнувајќв од нејзиното добивање, транспортот до потрошувачката. Овие ризици, секако може да
бидат ограничени преку изборот на видот на енергијата.

Озонската дупка и киселате дождови се најзначајните претсгавници н» се полакомото -
искористување на енергијата. Јаглеродниот диоксид, СОг, е аајголемиот злосторник. Огромни
количества од овој гас се исфрлуваат во атмосферата^ во најголем дел од оцадите на енергетските
објекги. Ниедна од досега превземените мерки не го засегна коренот на проблемот. Цената на
нафтата е на задоволително ниво, не поттикнувајќи ги индустриските потрошувзчи да ги намалат
нивните енергетски барања, ниту пак тие покажуваат особен интерес кон алтернативните нли
обновливите изворвгна енергија.

Оа почетокот на 20-тиот век, значајниот аорасг на потрошувачката на енергија во
индустраските земјн го засили ефектот на стаклена градина. Настана нромена на составот ма
атмосферата, како и пораст на просечната температура на површината на земјата. Најголем
"придонесувач" на ефектот на стаклена фадина е COi произведен од согорувањето на фосилните
горива (јаглен, нафта а арироден гас). Просечната концентрацнја на CO; во атмосферата се
предвидува двојио да се зголеми во текот на следниот век. Ако ова нависгина се случи,
аредвидувањата укажуваат дека средната просечна темоература. ќе се зголеми за од 1-3 "̂С во
наре!ГЕВтестхлтша<годиннѓгво'Според6а.<»сам1>половина-сгепен-завреме напоследниве сто години.
Иако е тешко дасе предвили, потеацијалните последнци вкучуваат фсноменн, како што се промена
на моделнте аа дожповнте, пораст на морското ниво и промена на природноста на климата.
Останатите гасови кои го предизвикуваат ефектот стаклена градина се метанот СЖазотниот оксид
iVjO, водената пареа, озонот н синтетичките гасоѕи CFC и HCFC, односно нивните озонски
прифатливи замени, HFC, PFC, и SFi. Освен CFC, сите останати гасови настануваат по арироден пат.
Заедно сочинуваат помалку оц една десетина од 1% so атмосферата.

Научниците пресметале дека природните екосистеми се способни да се адаптираат на оние
варијации на климата при кои порастот на температурата нема да биде поголем од 0,1 степен, a
морското ниво нема да се зголеми повеќе од 2 сш на секој десет-годишен период. За да се опстане во
овне граншш, емисиите на гасовите кои го прмшзвикуваат ефектот на стаклена градина треба да се
намали за 60% преку ноќ! Јасно е дека ваквите цели е невозможно да се постигнат. He само заради
тоа што тешко ќе се посгигне редупирање на емисиите, туку и заради тоа пгго и по емитирањето во
атмосферата, гасоввте сеуште го имаат влијанието кое го предизвнкува ефектот стаклена фаднна,
дури и откако прертануваат да се исфрлаат.

Емнсиите на COi потекнуваат од ароцесн на согорување аа горивата, како од стационарни.
така и од мобилни извори. При согорувањето на горивата, најголем дел од јаглеродот содржан во
нив се емитира како СОг веднзш по ароцесот на согоруваше. Оареден дел од јаглеродот се
ослободува какојаглероп моноксид,CO. метан^СН<.илине=метаасзсихидрокарбони^коиоксидираат •
до CO: во атмосферата после определено време.

Од аспект на емисиите на СОг, прнродниот гас е поповолен во однос на течните и цврстите
горива (прнближната релација е 1Л.75ЛЈ). Но од аспект на целокупниот процес, и земајќи ги во
предвид емисаите на метан при производствого, модификацијата, транспортот и дистрибуцијата на
природннот гас, гасот по своите емисиони карактерисгики се првближува до течните горнва.

Сечељето на шумите е вториот значаен емитент на CO;, особено во развиените земји.
Калкулирањето на емитиравлте колвчества е особено комплексно.

Метанот, CHi & вториот по значење гас кој придонесува за ефектот на стаклена граднна. Се
ослободува, од распаѓа&ето на комунален, цврст отпад, од цревната ферментацијата кај добитокот,
како и од оризовите култнвашш. Емисиите на метан се стабнлни или со тренд на- оааѓање во
развиевлте земји.
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АзотвиотОјххрг.НтО во најголем-.дел потекнува. од. емиснте пердизвнканв-од употребана
ѓубрава, како и 6д чисгење ва земјнштето за приготвува&е за аасишта. И овие, како н емисиите ва
метанотсе-гешхо мерливи.

Табела 1. Удел на гасовите во ефектот сгаклена граднна

CO,

сн,

CFC и HCFC

Потегао-

потрошувачка на евергнја (80%)
сечење на шуми (17%)

производство и потрошувачка на
еаергија (26%)

процеси на фермевтација (24%)
оризови полиња (17%)

индустрија (100%)
ѓубрива (48%)

чистење аа земјиште (17%)

„ Удевчввефеиготѕѓ"-

51%

33%

12%
4 %

Енергетскиот сектор има најголем удел во емнтирааето на гасовите кои го преднзвикуваат
ефектот стаклена градина; Како секгор кој учествува со 80% од емисиите на СО2 a co 26% од
емисиите ва СН, неизбежио претсгавува примарна цел во регулативате на Европската Унија во
последниве^години.

1850 1900 1950

Година

Сл.1. Промена на концевтрациите на
COj, CHJ a NJO BO периодот 1750-2000
годвна

1850 1900 Л95О 2000

Годииа

Моделите за провзводство на електрвчва енергија се мевуваа во изминатава декада. Уделот
на цврсгите горива се намалуваше, а се забележува тренд на пораст на корисгењето на природев гас
н вуклеараа енергија. Целта е до 2010 годвва да се зголеми уделот на обвовлввите извори аа
енергаја до 7,5% споредеаи со 5% во 1995 година. Giaooro "првфаќање" на обвовливнте евергик се
должи на повисоките трошоци, оперативвите проблеми (обвовливите решенија се локално
орнентиранн или побаруваат големи пространства), како и на тешкотиите за надмннување на
пробвиот первод. Околу 95% од овој ввд ва енергвја доаѓа од биомасата и хидрошгевцијалот.
Оставатите решеввја вклучуваат корасген>е на соларва еаергвја (Италија, Грција в Холавдија),
тумскн отпад (Данска), како и искористување аа евергијата на ветерот (Холавдаја).
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Во 1992 гоцина на Самитот на Обединепгге Нации во Рио де Жанеаро, донесев е првиот
меѓународен документ од обласЛЕлИА Наоѕавстаѕкклраивврпвоиеќе од 150 земји од светот ја
потпишаа Рамковиата конввнцијхехгаришвкуаоцра^вввла^мцвпеврзува да ги контролираат
емисиите на гасовите кои го предизвикуваат ефектот стаклена градина. Целта е да се
стабилизнраат " емисиите на гасовите кои го предизвикуваат ефектот стаклеаа грацина аа ниво кое
ќе спречи опасни антропогени влијанија на климатскиотсистем".

Во 1997 година, аа третата конференција на земјите потпнснички на Рамковната коавеацвја,
одржана во Кјото. посгавени се ограничувачки целн за намалуваље на нивоата на емисиите на
гасовите кои го предизвикуваатефекготна стакленаградина-во-просек за 5% во однос ва нивоата
од 1990 година во периодот 2008 до 2012 година (за ОЕЦД и за некои оц земјите во травзиција).
Кјото претставува предизвик и за земјите вон Европсхата Унија да прифаат сличнв обврски.

Како земја која присгапи кои Рамковната конвенција на ОН, Република Македонија е
обврзана да достави информација за националната состојба со емисиите на гасовите кои го
предизвикуваат ефектот стаклена градина. и тоа за трите "директнн'' гасови, јаглерод диоксид,
метан и азотен оксвд, за референтна година 1994.

Од досега досгавените информации за состојбите ао оставатите земји, може да се донесе
генерален заклучок дека во вкупната распределба, најголем удел има јаглеродниот диоксид, и тоа од
енергетскиот сектор. кој опфаќа согорување на горивата и тл. фугитивни емисии.

МЕРКИ И ПРОГРАМИ

Европската заедница реши уште во почетниот период ца оддели заачајни финавсиски
средства за поцобрував>е на начинот на управување на потрошувачката на енергија. Иако
превземените мерки во борбата за намалување на аеро загадувањето не успеаја да ја намалат
вкупната потрошувачка на енергија so ЕУ, барем успеаја да ја забават стапката на порасг на
потрошувачката. Во последниве години, превземени се серија на заеднички програми поврзани со
еиергијата к<ж се.одвесуваат на враќан>е.на нивоата_иа.емисиите на СОг_иа нивоата одЛ990 година
до 2100-та година.

Се смета дека ецна од мерките кои позитивно би влијаеле на намалување на загадувањето е
воведување на даноаи за СО} , со кои се смета дека ќе се потгикне употребата на горива кои
предизвикуваат помало загадување, како и да се стимулнра порационалното користење на горивата.
Аналитичарите предвидуваат дека со воведувањето на ваквите даноци би можеле да се постигнат
целите ков кои државите се обврзани. Даноците би се прнменувале на различни категории.на течни
горива, јаглен, арироден гас н електричва енергнја, со азземање аа одредени индустрнн од оваа
категоризација (инпдсгрнја за ароизводство на челик, хемиска, за. проазводство на демсвг a

хартија).
Исто така, восгавовени се а серија ва програми од почетокот на 1990-тите за намалување аа

потрооиувачката ва еиергијата. Нивната цел е да се проновираатн унапредат:
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•: термичкагаизолација на;објектите;
•••• корисге.њеј̂ ада обвовлнвите извори-наенергија;
• ресгрнкцнннакористењетонафоснлнитегорива;
•* промовирање на коибнннранотопронзводство на топлинска и електрична енергија:
• посебно категоризирањенагфрижидерите^замрзнуаачите, машиннтс заперељси останати

апаратн кои пггедат енергија;
Меѓупозначајннте програмв-на Европската Уннја се:
- JOULE Thermie восгановена.во-1990; запромовирањена нови, незагадувачки технихи за

рационално корнстење на енергнјата^обновливнте-изворвг ѕ цврсгите горива и хидрокарбоните.
Трансформирана е во 199$ година во нова програма за не-нуклеарна енергнја која има за цел да
помогае во намалувањето на негативните-еколошки-влијанија од прекумерната потрошувачка на
енергнја н да осигурв одржлнвн нзвори на енергија при прифатливи цени;

- SAVE I востановена во 1991. наменета за намалување на емисиите на СО2. Целта е преку
акции ва локално и регионално ниво аодобрување на управувањето со енергијата. л развнвавѕе.на
нови инсгрументи за иромовнрање на енергетска ефикасносг;

- .-̂ LTENER, восгановена во 1993, за промовирање на обновливи извори на енергија.

Референдн:

1. СС: Train Resources. UNFCCC, UNITAR
1. UNFCCC, the Kyoto Protocol to the Convention on Climate Change
1. Caring for out ftture, 3-rd Edition, European Commission, Brussels-Luxembourg 1999
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ДБФИНИРАЊЕ HA ДИСПЕРЗЕН COCTAB
HA РАЗБРИЗГАНИ ВОДЕНИ КАПКИ

*Атена Андреевска, * Игор Андреевски

АБСТРАКТ
Дисперзниот состав на разбризгани водени капки во гасен поток, е

еден од влијателните фактори во процесот на прочистување на загадени гасо-
ви од прапшна при промнвање со вода.

. Во трудрт се дадени некои рд начините за дефинирање на дисперзниот _'
состав на разбризгани водени кагаси.

ВОВЕД
Проблемот на разбризгувањетр на течностите и дисперзниот состав на

капките може да се разгледува како целина составена. од две компоненти:
експерименталниот дел, во кој се вклучени апаратурата и методот на. реали-
зација на идејата намерење и изборот или теоретсхата заснованостна функ-
цијата на распределба накапките според нивнате соодветни својства (коли-
чество, маса и тн.). Во ошпт случај, двете систавни компоненти се поврзани.

Експерименталните методи на определување на димензиите на кап-
ките детално се опишани во бројни статии и публикацни [1], [2], но како оп-
тималеа с&покажал т.н, бројно - импулсниот метод [2].

Доц. д-р АтеваАвдрееваса, Пом. асс Игор Андреевсхв дипл-маш. шгж.. • Технички факултет- Бнтола
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Co решавање на интегралната равенка (24) за редуцираната фунќција
нараспределбатасе.добива: •.•^•«'•^ - •• '

/(Z)) = 2ar-'s(r>3^,(a£)) (25)

во која, повторно, се јавува параметарот а, како и брзината на движење на
сондата (детекторот) W:

ЗАКЛУЧОК

За одредување на дисперзниот состав на разбризгани кашш течност во
гасен поток дефшшрани се повеќе вели чини т.е. функции на распределбата
на капките по големина. Дадени се изразите за функцијата на распределбата
на капките v(D) како и т.н. редуцирана функција на распределбата/(2)ј. И во
двете зависности се јавуваат Беселовите функвдга. како и параметарот а,
којшто може да се определи експериментално.

Тие можат да бидат искористени за опишување на дисперзниот состав
на капките, исклучувајќи ја во некои случаи и неопходноста од експерименти.

ЛИТЕРАТУРА
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ЕМИСИЈА НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ ОД
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА

ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОГОЕ

Маѓдалена Трајковаса-Трпевска'

АБСГРАКТ

Во рефератот е даден приказ на состојбата со емисијата на штетни материи во
воздухот од комуналните емитори. регистрирани на подрачјето на Скопје.
Истржувањата укажаа на следното:
Во Скопје се регистрирани 153 објекти потенцијални загадувачи на воздухот од
кои 52 - стопански, 101 - нестопански објекти.
Регастрирани се 543 емитори од кои 36,84% се индустриски, 5,89% енергетски н:
57.27% комунални: Најголем е бројот на емитори во општина К. Вода и Гази'
Баба, потоа Чаир, Центар и Карпош.

'• М-р Магаалена Трајковска - Триевска диШ1.хем.инл«; Рударски Институг. бул. Јане Санаански бр.113 - Скопје
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Bo однос на староста на емиторите, анализите покажаа дека поголемиот број на
емитори се,г.ЈЈрстари од 10 годац^^Според тоа рационалното водење на
технолотките процеси е отежнато, аналогно што следи зголемено загадување на
воздухот.
Најголем број наемитори се во функција (или работат) просечно меѓу 8 - 1 2 часа
во текотна едно деноноќие.
Во однос на емисијата на штетни материи, анализите покажаа дека на
територијата на Скопските општини од комуналните емитори се емитираат
18.427.786 т 3 „ /24h отпадни гасови, 6.506,379 kg/24h јаглерод моноксид, 6.495.093
kg/24h сулфурдвооксид, 2.820.36kg/24h азотни оксиди.

ABSTRACT

In the героп a review is given of the condition with emission of harmful material in the air of
communal emitters on the area of city of Skopje.
The investigation shows the following figures:

There are 153 registered objects which are a potential air pollutant, from which
52 are economy objects which and 101 non economy objects.
There are 543 registered emitters from which 36.84% are industrial emitters
5r89 % are energetic and 57. 27% communal emitters. The highest number of
emitters are in the commune of Kisela Voda^ Gazi Baba, Cair, Cental and.
Karpos.

As far as the hamiful emission is concern, the analyses show that on the territory of Skopje
Commune 18.427.786 m3 „ /24h of harmful gases are emitted. 6.506,379 kg/24h CO.
6.495,093 kg/24h SO2,2.820.36 kg/24h NOX,

ВОВЕД

Меѓу многуте влијанија врз животната средина, најголема опасност за
биосферата е загадувањето на воздухот. Современото индустриско
произвоцство, производството на енергија, сообраќајот и сл. придонесуваат
значително да се зголемат количините на штетни материи кои се испуштаат во
воздухот, особено во долните слоеви на воздушните басени на градовите и
индустриските региони. Речиси не постои град во светот кој успеал да ја избегне
современата •'чума" на загадување на воздухот.
Скопје. главен град на Р. Македонија. претставува административен,.културен,.
историски и сообраќаен центар каде што се лоцирани голем број индустриски
капацитети. Освен тоа Скопската котлина. со своите орографски, а особено
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климатски карактеристики се одликува со неповолни- од еколошки аспект
топоклиматски специфичНвети (1). Испитувањата на имисијата на штетаи
материи на неколку мерни места во Скопје покажуваат дека-во периодот1991-
1994 год. просечно - годишните концентрации на ЅО2 ги надминуваат
пропишаните норми за квалитетот на амбиенталниот воздух (2).-
За ефективно управување со заштитата на животната средина освен
економските механизми и законскиот систем. неопходна е информација за
нејзимата срстојба. Тоа се обезбедува со поставување на систем за следење на
состојбата (мониторинг систем) заради насочување на мерки или разработка на
краткорочни и долгорочни прогнози и варијанти за заштита. H i тој начин.
ваквиот мониторинг се користи како превентивна и управувачка мерка,
Светските искуства во оваа област покажуваат дека појдовниот елемент во
управувањето со аерозагадувањето е познавањето на состојбата со емисијата на
штетни материи во воздухот. Имено, имајќи ги податоците за емиторите и
емисијата на штетни материи, а во зависност од метеоролошките услови можно е
да се прогнозира очекуваното.аерозагадување на одредени локалитети. Co други
зборови. врз основа на податоците за емиторите и билансот на емисијата, може
да се корелираат очекуваното аерозагадување и измерените вредности на
имисијата.

На таков начин, можно е да се даваат препораки за спречување на одделни
индшјарани— загадувања или корекции- шг настанатите- Ѕрекумерни
заѓадувања со исклучувања ма емитори во одредени зони за одреден
временски период. Од друга страна пак. билансот на емисијата претставува
основа за насочување долѓорочни пмжови и мерки за намалување на
интензитетот на испуштање на штетни материи во воздухот, тшнирање на
индустриасите и стамбени зони на локален и глоб&1ен план и сшртеѓијата на
избор на нови технолоѓии во рамките на развојната политика.

РЕЗУЛТАТИИДИСКУСИЈА

ПРИКАЗ НА ДИСГРИБУЦИЈАТА НА ЕМИТОРИТЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ ВО
ВОЗДУХОТ. ВО ОШПТИНИТЕ НА НИВО НА ГРАД СКОШЕ

Терминолоѓија и класификација на почмите

Заради унифицирање- на-термините кои -ќе-се- -употребуваат- зо- рамките ка овој-
труд, ја даваме следната терминологија и класификација на основните поими кои
ќе бидат користени во понатамошниот текст:
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Х.Единечен емишор — (извор на загадување-загадудач) - филтро вентилационен
систем (системзазафаќањенаизворотнаштетт&гсѓрдоводен цевковод, филтер,
вентилатор, одводенцевковод-оцак), (индустриски, енергетски, комунални).

2* Објекш (претпријатие) — (стопански и нестопански) - комплекс од повеќе
единечни емитори.

3. Проток " Q " (NnrVh) - количество на отпадни гасови кои што се исфрлаат од

единечен емитор во воздухот.

4. Масен проток (kg/h) - на штетна материја.

5. Концешпрација "C(mg/m3;ppm) - на штетнаматерија во отпадните гасови.

МАТИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ ВО КОЕ Е ИЗВОРОТ НА ЗАГАДУ ВАЊЕ-
ЗАГАДУВАЧОТ

Матичните податоци за претпријатијата (објектите) се анализирани од аспект на:
локацијата (во која општина е објектот и дали објектот е во населено или
надвор од населено место),

- дејносга на претпријатието (според единствената класификација на
дејностите),

Исто така. при обсервирањето на објектите земено е предвид дали емиторите се
во кругот на објектот или надвор од него. Нашите истражувања покажаа дека во
Скопје сите регистрирани емитори се во кругот на регистрираните објекти.
Што се однесува до локацијата на објектите. може да се заклучи дека во Скопје
сите објекти се во населено место, и не ги задоволуваат нормите од Правилникот
за начинот и роковите за мерење, контрола и евиденција на мерењата на
испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди што
можат да го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации (сл.
весник на СРМ бр. 13/1976 год.).
Во Табела бр.1 даден е бројот на регистрираните претпријатија (објекти) во
Скопските општини, класифицирани според тоа дали објектот е во групата на
стопански или нестопански дејносги.

Табела 1а Регист

Стопанство
Нестопанство

Bftpjewfc'. . . . :.'*

шираии оојекишво Скопскише опшшини

Чаир

5
32

ж;ЅЅба*ИТО>|Ѕ->и

Г.Баба
15
23

>' Ш-

К.Вода
13
17

**?:.
Карпош

12
11 *

Центар
7
18

Скоп|е
52
101

Како што може да се види од Табела 1, во Скопје се регистрирани 153
претпријатија (објекти), при што нестопански обЈекти има двојно повеќе од
стопански.

МАТИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕМИТОРИТЕ

Број на единечнш емитори

Во Скопските отптини се евидентирани 543 единечни емитори. Во Табела 2 е
прикажана дистрибуцијата на единечните емитори по општини, а исто така и
нивната распределба на индустриски, енергетски, комунални.

Табела 2: Дистрибуцијата на единечните емитори по општини во Скопје

•£&ерѕеѕеш •. -

'Шзввш?: •: •

Ж^ '\„
Чаар

11
0
84

Г.Баба
44
12
73

ѕР
К.Вода

134
10
57

Карпош
4

6
46

Центар
7
4

51

- ѕ

Скопје
200
32

311
. 54?«

36,84
5,89
57,27

Од Табела 2 може да се заклучи дека во Скопје најбројни се комуналните
загадувачи, аналогно на податоците дека нестопански претпријатија има двојно
повеќе од стопански. Комуналните загадувачи се присутни so толкав број
бидеејќи во сите нестопански претпријатија нема спроведено централно феење.
Исго така, во дел од стопанските претпријатија евидентирани се емитори главно
од котелоси посгројки кои служат за загревање, и според тоа спаѓаат во групата
на комунални емитори.

Тип на емиторите како извори на заѓадување - загадувачи



а) Години на коншинуирана работа

Во однос на старосга на емиторите. анализата покажала декапоголемиот дел од
емиторите се постари од 10 години (77.6%). Спрема тоа рационалното аодење на
технолошките процеси е во голема мерка отежнато. Аналогно на тоа следи
зголемено загадуваље на воздухот (Табела 3).

Табела 3: Години на коншинуирана раооиш ш
Години на
континуирана
работа
< D ГОД.

5 <>10 год.
> 10 год

Чаир

18
18
58
94

1 емишорише
Број на емитори за кои има податоци

Г.Баба- | К.Вода

4 | 6
8 7

83 I 58

95' i 71 ;

Карпош

43
51

Центар

4

11
47

62.

Скопје

35
49

289
37»

%

9,4
13

77 6
Ш

б) Каиацшиеш на уредише и посшројкише како извори на заѓадување -:•

Капацитетот на уредите и постројките како извори на загадување се однесува на
инсталираната снага (во MW) и е еден од важните податоци во проценката на
емисијата на штетни материи во воздухот. Поделбата на овие податоци се состои
од.четири-групи. Податоците одовааанализададени се во Табела 4.

Табеда 4: Капацишеш на уредише и иосшројкише како извори на загадување
| Капацитет 1 ' ' ~* ~

< 1MW
Чаир [ Г.Баба ; К.Вода ј Карпош ! Центар I Скопје

64 46 42 29 34 215 52,44
[<> 50 MW
>50MW

Нема
податоци
Вкупжк

13
0
18

95

i 51 i
1 ^ i
i 1 8 i

! i
V m !

25
0
13

8ft

1 5 • i

2 !

10 i

i
56 i

22
0
6

$2

126
4
65

30.73
0.98
15,85

xm
Како заклучок следи дека највеќе се застапени единечни емитори со капаштет
до 1 iVTW. Нивиата најголема застапеност е поради големиот број на комунални
единечни емитори кои најчесто се употребуваат за загревање на нестопанските
претпријатија.
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Инаку вкупно инсталирана снага во евидентирашгге објекти во Скопје изнесува
1.375MW-- ' "":- '±-гЛ* • •"•••>*><••' •

в) Вид и количина на енерѓетски iopuea

Видот и количината на горивото има особено влијание врз квалитетот и видот на
загадуван.ето на воздухот. Co употреба на квалитетни енергенти, при техничка
исправност на уредите и рационално воден>е на технолошките процеси се
постигнува.максимално искорисгување на енергијата од горивото и минимум
загадуван>е на воздухот.

Во Табела 5 презентирани се податоци за количините на потрошено гориво
распределени према видот, за секоја општина пооделно.

Табела 5: Bud u количина на иошрошени горива ио оииииини
Ошптина

-
Вид н количвва ва потрошеви горива

Г Течно ks/h
Чаир
Г.Баба
Карпош
Цеитар
К.Вода
Сквије

4.234
48.775
17.884
7.344
10.024

HBpcrokg/h
320
100
100

/
/

sab*

Гасно kg/h
304

/
/
/
/

30*;. !

Како што се гледа од приложената Табела 5 потрошувачката на течно гориво е
најголема во општина Ѓ.Баба. на цврсто гориво so општина Чаир, а единсгвено
употреба на гасно гориво има во општина Чаир.

Г) Техгшчко - техмолошка иасористеност

Анализите во однос на процентот на техничко-технолошката искористеност се
врши во однос на временското искорисгување на емиторот во текот на 24L При
тоа, податоците се претставени во три групи:

1. Емитори чиј процент на техничко-теннолошка искористеност е помал од
33%. Тоа значи дека истите работат помалку од 8 h во текот на 24 h.
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2, Емиторачиј сгроцентнатехничко-технсшошкаискорнстеносге помеѓу 33 и50
%. Тоа значи дека истите работатпомеѓуб и 12h во текот на 24k

3. Емитори чиј процент на техничко-технолошка искористеноег е-поголем од
50%. Тоа значи дека истите- работат повеќе од 12h.

Bo Табела 6 е претсгавена анализа на овие податоциг

Табела бѕ-Техиичка - шехнолошклша искорисшеносш
Општина

Нема
податокза

Имаподаток
за

Вк^пио
< 3 3 %

33 % <> 50%
> 50 %

til

Чаир
12

83

Шт24
51
8

ИШ

Г.Баба
37

80

22
49
9

iliiii

КЈВода
12

68

15
39
14 1

Карпош
5

51

13
34
4

ШШ«

Центар
5

57

13
23

, 2 1

Скопје
71

339

87
196
56

Од-приложеното може да се- констаггира дека за 17,32% од единечните емитори
нема податоци за процентот на техничко-технолошката искористеност. Исто
така, како што се гледа од Табела 6 најголем број иа емитори припаѓаат во
групата на емитори чиј процент на техничко-технолошка искористеност е од
33% до 50% штр всупгаост значи дека тие емитори работат од 8h до 24h во текот
Ha24h.

МАТИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА УТВРДЕНИПГШТЕТНИ МАТЕРИИ - КАКО НУЛТА
СОСТОЈБА

Матичните податици за утврдените штетаи материи како нулта состојба се
анализирани имајќи ги предвид следните величини:

I. Волуменски проток - Q (Nm3/h), на отпадните гасови што се испуштаат од
единечните емитори.
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2. Концентрацијата? - С (mg/m3) на штетни материи пгго се. емитираат од
единечните емитори-

Врз основа наподатоците законцентрација на штетаи материи, како и податоци
за волуменскиот проток на гасови, пресметан е масниот прошок (kg/h, односно
kg/24h) на штетните материи (Табела 7), податок што е релевантен за оценка на
степенот на загаденосга на воздухот, имајќи ги предвид искуствата од друпг
земји.

Табела 7: Емисија на штетни материи во Скопските општини

Општина влуменски
проток
Nm3/24h

емисиЈа на
CO

kg/24h

емисиЈа на

kg/24h

емисија на
NO,

kg/24h

емиси]а на
прашина

kg/24h

Чаир' 1.067.643,6 5.700^7 60,684 364,686

Карош 789.102,87 340,803 824,391 367,821

Центар 345.239,31 60,903 197,334 122.493

Г.Баба 2.782.675,5 161,823 3.398,34 1.395,93

К.Вода 13.443.125,0 242,25 2.014,38 569,43 1.163,94--

Имајќи ја предвид површината на териториите на Скопските оппгпгаи, врз
основа на претходните податоци за емисијата на. штетни- материи» добиеви с&
податоци за т.н. специфична оптовареносг или загрозеност со штетни материи
на единица површина (m3/24h/km2), Табела 8.

Табела & Специфична оптовареност со шшетни материи на единица повришна

Огаптина Површи
на

km2

Проток
Nm3/24h
накт 2

CO
kg/24h на

km2

C02kg/24h
накт2

NO,
kg/24h на

km2

Прашина
kg/24h на

km2

Чаир 274 6.836 36,5 0.39 2,34

Г.Баба 482 7.566 0,52 7,94 3,83

Карош 315 4.395 1,9 4,6 2,05

Центар 18 33.649 5,94 19,23 11,94

К.Вода 729 4.687 0,58 4,85 1,37 0,29
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Емисија на отпадни гасов» распределена на единица површина за временски
период од 24h,дма.најмногу во општина Центар (33.§,68 m?/24h/knr), загадување^о.
од СО2 и N0* исто така е најголемо во општина Центар, додека емисијата на CO e
најголемо во општина Чаир. Општината Центар е најмногу оптоварена поради
нејзината мала површина.

КАРТА НА ЗАГАДЕНОСГ

Врз основа на податоците за емиторите на штетни материи (географската
разместеност на територијата на Скопје. висина на оџаците, како и податоци за
емисионото количесгво за штетни материи) изготвена е ориентациона карта на
загадувачите и загаденоста на воздухот во Скопје.
Искуствата од другите земји покажуваат дека картата на загаденост на воздухот
се изработува компјутерски со помош на верифициран софтер и таа може да
биде променлива во зависност од добиените податоци за емиторите на штетни
материи.
Оваа карта е карта на очекуваното аерозагадување со ЅОз врз основа на
податоците за емиторите и емисијата во во истражуваниот период 1994-1996 год.
Имено емиторите, потенцијални загадувачи на воздухот во потесното градско
подрачје ги поделивме во 11 зони и тоа:

1. Кисела Вода
2. Центар
3. Чаир
4. Влае
5. Сарај
б.Шуто Оризари

7. Бушел
8. Автокоманда
9. Охис

10. Тафталиџе
11. Парк

Очекуваното расејување (загадување) е издвоено во 4 зони означени на картата
со различен интензитет на засенченост (максимална. висока, средна. ниска).
Врз основа на границите на влијанието на одделните емитори произлезе
следново:

Најоптоварени зони со SO? се зоните I, II и VIII ( Кисела Вода, Центар и
Автокоманда) во кругот на делување на топланата Исток со пречник од 3.1
км, односно 897 kg/km: SO?- Тоа се совпаѓа со измерените емисиони вредности
за Ѕ0 2 на мерното место "Унивеозите.тска_библиот&ка-'.' и АМСМ.
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Co висока загаденост е зоната X (Тафталиџе) и XI повторно во делот на
влијание на топланите Запад и Парк: како и зоната IX (oko'iiy Охис-
Цементара).
Ниска загаденосг на воздухот ( врз основа на делувањето на одделните
емитори) произлегува во зоните IV, V, VI и VII (Влае. Сарај, Шуто Оризари и
Бутел). '

Треба да се напомене тоа дека во фазата на управување со аерозагадувањето
неопходно е да се обезбеди соодветен софтвер со кој ќе биде можно да се
извршат прогнози на очекуваното аерозагадување на одреден локалитет или '
пошироко на одреден регион.
Само на таков начин, вака изработениот Катастар на загадувачите на воздухот
(проект кој треба да биде постојано ажуриран и надополнуван),--може да
претставува инструмент во рацете на држзвните органи за управување со
аерозагаденоста.
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ОТПАДНИГ МОТОРНИМАеЛАИМОЖНОСГЗА.НИВНО
ИСКОРИСГУВАЊЕ ЗА ПОНАТАМОШНА ПРЕГАБОТКА Iff

СОГОРУВАЊЕ

Дивна Стојческа дипл. инг.
ПОКТА"-Скопје

Кратка содржнна: Искористените масла се опасен отпад. кој меже да
предизвика тешки загадувања на тлото и водата со кои ќе дојдат во контакт.
Во последните години постигаат е видлив напредок во Европските земји во
собирањето, преработката и искористувањето на отпадните масла. Сите
акгивносги околу ова зависат од специфичните услови во поедшш земји во
Европа, како и од видот и деградираноста на отпадното масло и законската
рагулатива во самата земја.

Секоја земја го има овој проблем' решено на посебен начин кој најмногу и
одговара» во зависнот од економекиге н технолошкиге услова кон- њ се на,
располагање.

Во овој труд ќе биде дадено третирањето на отпадните масла во дадени
земји во Европа, со посебен осврт за преработката во Хрватска и
позитивниот ефект од нивното преработување и корнстење како додатен
извор на енергија. Исплатливоста на собирањето и обработката т.е.
користењето на отпадните моторнн масла не се состои само во заштеда на
енергенти во одредени индустриски гранки, туку најголемиот ефект е во
значајното растеретување на околината од опасниот отпад кој може да
предизвика тешки и несогледливи последиди во природата.

Used motor oils and possibilities for their further processing and reuse
Used oils are dangerous waste which can cause pollution of soil and water. In the
last few years a major progress has been made in the European countries in
collecting, reprocessing and reusing spent oils. Taken activities depende on
special conditions in different counries in Europe", iol types and regulations "in
each country.
Each country has Solved this problem in the way which is most appropriate for ist
eoo nomical and thechnological conditions. In this paper the tretnent of used oils
will be presented in some countries especially in Croatia, and the positive effect
in reprocessing and reusing spent oils as a supplement source og energy.
Tge justification of collectiong and reusing spent oils doesn.t consist only in
saving industry goods, but also in protecting enviroment from dangerous waste
which can cause heavy consequences.

Beer на денот:" Голем помор на риби во реката , загадувачот е непознат како
н причинителот, но последиците се големк.. Ќе треба подолг временскн
период сметано во годнни, за повторна обнова на флората и фауната во
реката." Ова. се се почесги вести кои ги слушаме- н- читаме преку медиумите.
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Co цел овие веети да бидат намалени a no можност и тотално елиминирани се-
прават сериозшг-напори секаде во светот.
Еден од. можните 'загадувачи на природата се отпадните масла кои- во
поелсдноврсмс сс почесто сасмстаат како сировина за прсработка со многу
позитивни ефекти.
Познато е дека искористените масла се опасен отпад, чије излевање во
околината може да предизвика тешки загадувања со долготрајни последици
затлото или водата со кои дошле во допир. Отпадните масла постои можност
да се регенерираат со современите технологии до квалитетно примарно базно
масло, а тоа денес се прави во помала мера поради цената на рерафинацијата,
додека најголемиот дел од отпадните масла се согорува во енерганите.
Согорувањето е прифатливо до колку во составот на постројките за
согорување има и постројки за прочистување на отпадните гасови.
Економската оправданост за регенерација на отпадните масла во базни масла
зависи од повеќе фактори а пред се од количината на собраните масла како и
од начинит, организираноста и трошокот околу собирањето. Во ситуации
каде што е веќе организирано собирањето на отпадните- масла, а. нивната
комплетна регенерација од економски аспект е под знак прашање, постои
можносг за делумна обработка на истите кои понатаму може да се
искористат како секундарни или додатни сировини во одредени процеси.
Направени се повеќе тестирања на базните масла добиетг со рерафинација и
базни масла добиени со редовна посгапка на производство. Пробите се
правени во DAIMLER BENZ и добиените податоци укажуваат на сосема
уедначен.квалитет на двата вида на.масло без никакви несакани последици за
моторите.

Современите постапки за регенерација на отпадните масла во низата
операции опфаќаат и вакуум дестилација. Најнапред се врши издвојување на
водата и крутите нечистотии од маслото а потоа следат предвидените
процесни доработки. По издвојувањето на водата и цврстите нечистотии,
отпадните масла се третитаат со вакуум дестилација на температура од 330 -
350 °С. При тоа маслото испарува и кондензира како вонредно чист дестилат
чиј принос може да биде и до 75% . Истиот дестилат понатаму може да се
доработи како квалитетно базно масло , подготвено за намешавање со
адитиви според предввдената намена.

.-Нуспроизводкна-оваа-посгапка-се:-... . - ..._ ..-
- остаток од дестилација кој може понатаму да се намеша во битумен,

лесно плинско масло, кое понатаму се користи во горивата што се
користат во самиот процес,

- отпадна вода, која се обработува во системот за отпадни води,
- замастена глина, која се одлага на за тоа одредено место - депонија.

На овој начин количината на опасниот отпад значително се смалува, a
истовремено се вршат значителни ушггеди на енергенти, а исклучувајќи го
несоодветното согорување на отпадните масла како горива, при што се
ствараат отровни гасови и се загадува воздухот неповратно.
Исти позитивни резултати за околината може да се постигнат и со делумна
обработка- на. отпадните: масла! При-таа обработка се добиваат квалитетни
секундарнж сировшш за^-Флуид1 каталитичиг крекинг- а-. остатокоте добра-

14 Зборник 2 525



компонента, за. битумен илњ масло за= горења за^ сопствени
потреби.Технолог11ЈаЈа за оваква преработк.а..Ја- отпадните масла-^ позната
под име "Ѕек-РеесР^а^може да биде интересна. и тогаш. кога количините на
собраното отпадно- масло се релативно мали а пазарот н<* бараг поголем»
количини на базни масла од веќе произведените, и на тој начинпотполната
регенерација^ во базни масла не е економски исплатлива- Во Хрватска се
направени- повеќе експерименти каде што покрај- принееот на
регенерираното масло анализиран е и неговиот квалитет н. тоа. пред
обработка секое масло посебно во зависност од потеклото , а после тоа
направена е анализа на добиениот продукт.Економскиот показател е исто
така битен фактор кој со сите пресметки на тришоците не е воопшто
занемарлив. Гледано од аспект на. квалитетот на продуктот може да се. каже
дека при тоа е констатиран пад на содржината на сулфурот од 50- 60%, азот
од 50-55%, и. пепел до 90%.Од сето ова ироизлегува дека од отпадните масла
со нивна преработка би можело да се произведе задоволителна количина на.
квалитетна сировина за понатамошна рафинериска преработка.Во Хрватска
за последните години постигнат е значителен напредок во собирањето на
отпадните масла и нивно понатамошно согорување во енергетските
постројки.. Од 1994 година кога во Загреб беа поставени посебни резервоари
за собирање. на отпадните месла.Собраните количини- од година во година се
зголемуваат што можеда се видиод наредната табела.

Година
1994
1995
1996

Собрана количина отпадно масло(л)
28.000
99.400
140.000

Една слободна проценка од 1994 година укажува на количина од сса 3.000 до
3.500 тони/годишно отпадни масла од разни потекла ( хидраулични,
турбински, трансформаторски и др. ) кои би можеле да се регенерираат со
веше расположивите тсхнологии во зсмјата. Економската исалатливост на
регенерацијата е.анализирана од_пове.ќааспекти и.каканајпогодна-варијанта-
е онаа каде се добива сировина за рафинериска иреработка и енергент за
сопствените постројки.
Во понатамошниот текст ќе биде даден општ увид на постапката со
отпадните масла во некои од европските земји.
Во Европа во 1995 година се потрошило вкупно 5.400.000 тона разни видови
масла. Од таа количина по употреба и ексшгоатација, околу 55%- е собрано
како отпадно масло. Се смета дека дури 1.200.000 тони разни отпадни масла
во Eapo.ia.ce провлекле на секаков- вид. на контрола и. дека таа. количина
сдноставно с отфрлсна во природата ила пак илсгално согорсна во нскои
објекти. Од околу 1.600.000 тони отпадно масло што е собрано во. 1995 година
ваЕвропа.околу 60% е согорено-како масло заложењ&во»нндуегриските:или<-
други; печки, а само- околу 40% е- повторна рафинирано при» што-е: добиено

470.000 тони рерафинирани масла што преставува- само 7% off вкупно
произведенитеѓ'и потрошени масла за' подмачкување. За околу 43% отсгадни
масла во Европа не- се-знае- каде завршиле- што- секако не е охрабрувачки?
податок.
Во наредната таблица ќе бидат наведени податоци за вкупната потрошувачкаг
на масла во четирите најголеми земји во ЕЕЗ како исобраните и на разни
начини елиминиранл отпадни масла . Во овие земји"се-трошатдветретинЈГОд\
вкупно произведените масла во Европа.
Може да се каже дека соодветните работни тела и комисии во Европската
Економска Заедница вршат се поголем притисок врз своите членки , да во
што поскоро време ги спроведат заклучоците к осигураат гфкмена на
прописите за згрижувањето на отпадните масла и очувањето на природата.

Табела 1
Земја

| Европа
1 Германија

Вк.
потрошени
масла во
1000 тони
5.300
1.200

: Француска ! 875
i В.Британи
; Италија

800
625

Вк. собрани
од
потрошените
во lOOOr и %
1.500 28
660 55
220 25
340 43
180 29

Повторно
рафинирано
масло
1000т %
900 I T
400 61
SO- 36
70 20
150 83

Согорено

%
70'
28
58
64

Уништено
на разни
начини
%
13'
11

..6
16

7 | 10

Германија посветила големо внимание на рентабилноста на собирањето и
нреработката на отпадните масла, обидувајќи се да воспостави рамнотежа
околу трошоците на собирање на маслата и цената на чинење на нивната
повторна рафинација и пласман на пазарот. Во оваа земја пропишано е
задолжително собирање на искористените масла. Трошоците околу
собирањето изнесуваат во просек околу 180 ДЕМ. по тон маслододека оној
кој ги врши овне услуги, маслото може да го продаде како горнво најмногу по
150" ДЕКГ."по тон. Разликатаод 30-50' ДЕМ. по Тон мора"да" се компеизира.
Строгите прописи ја ограничуваат употребата на отпадните масла како
гориво, но нивното согорување е ослободено од даноци за разлика од
обичните масла за ложење , истите во многу случаи се користат и како
основен енергент.Рерафинацијата е уште повеќе стимулирана во однос на
трошоците.
Во Франција во тек.е изработка на нов закон за собирање и повторно
користење на отпадните масла^ Во очекување на овие прописи Европската
комисија и посветува на Франција. посебно внимание. со силен аритисок. врз
владата за што поскора квалитетна примена на истите. Најголем» дел од
собраните масла во овааземја се согорува воцементарите.
Во Франција,собирањето на.отпадните.маслаги коордшшра фирмаха»АОАМЕ;
а трошоците се надоместуваат од даноците кои се плаќаат на свежите масла и
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изнесуваат no 150 француски франци no тон, а годшпната преработка е
110.000 тони годшпно. „ i a ••-•—>••
Bo Англија. се. собираат сса 255.000 тони отпадно масло годишно ,од кое.
најнапред се издвојуваат водата и цврстите нечистотии, потоа се филтрира и
се, продава како масло за горење- во малите фирми. Контролата на
квалитетот навоздухот и гасовите од согорување доверена е на локалните
власти-Наовој начин годишно се. уштедува и до 10 милиони англиски фунти.
За согорување на масла од овој тип во Англија не се плаќаат додатни такси,
па одредени количини отпадни масла во оваа земја се увезуваат од Германија
и Франција. Од вкупно собраното отпадно масло 200.000 тони ги преработува
фирмата ORKOL , од кои само 2.000 тони се користи за базно масло a
останатото како индустриско гориво.
Во Италија препораките на ЕЕЗ строго се применуваат и собирањето на
отпадните масла е задолжително и организирано од конзорциј формиран од
сите производители на моторни масла во кој членувањето е обврска.
Производителите на свежн моторни масла ее обврзани да плаќаат по 54 лири
данок за секој килограм продадено масло со што би се покриле трошоците за
собирање и рерафинација на отпадните масла. Од 180.000 тони годипшо
собрани масла во Итајија 150.000 тони се преработуваат со рерафинација a
ценатанатака добиено масло изнесува 160лиркпо килограм. Дел од маслото
што се согорува најнапред мора да се деминерализира како што е предвидено
со строгите еколошки прописн на државата.
Шпанија иако ги има прифатено прописите за третман т.е собирање на.
искористените масла, предввдени од страна на ЕЕЗ, истите се уште не се
применуваат поради специфичните услови во таа земја. Шпанија е поделена
на 17 покраини од кои секоја има свои прописи кои треба меѓу себе да се
усогласат. Моментално за секој килограм свежо масло се плаќа по 12,5 пезоса
данок кој е наменет за покривање на трошоците направени околу собирањето
на искористените масла. Годишно во Шпанија се собираат околу 90.000 тони
отпадни масла.
Во Австрија не постои можност за рерафинација на отпадните масла и истите
се согоруваат во цементари или се извезуваат во Германија.
Во Швајцарија државата го организира собирањето на маслата а тие
аонатаму под строга контрола на федералните власти се. согоруваат. во
цементарите. •
Во Грција постои модерна постројка за рерафинација на отпадните масла во

местото Аспропиргос со капацитет од околу 20.000 тони годишна
прсработка.Државата со фискални мсрки ја подпомага работата на овој
објект.
Во Белгија најголемнот дел на собраните отпадни масла се согорува или се
извезува во други земји. Строгите прописи за содржината на метали во
маслата кои одат на согорување , ја ограничуваат нивната поголема употреба.
Во Холандија најголем дел од собраните масла се преработува во фирмата
PAKTANK и исгите понатаму се продаваат како гориво за бродски мотори.
Холандската влада со посебни прописи го стимулира работењето и
осовраменувањето на оваа фирма околу деметализацијата на маслата.
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Во Данска собраните масла се согоруваат како енергант, а Финска и
Норвешка гк преработуваат овие масла во горива.'•

Заклучок: Современата техника за рерафинација на отпадните масла
достигна висок степен на техничка сигурност a ce повеќе е прифатено
сознанието да рециклажата на ресурсите е значаен стабилизирачки фактор
во енергетската криза. Користењето на овој вид на горива во колку се
запазуваат сите прописи на ЕЕЗ донесуваат голема заштеда на енергенти
употребени зо процесите за согорување без загадување на околината.
Рерафинати подвргнати и на хидродесулфуризација овозможуваат добивање
на високо квалитетни и стабилни базни масла. Нивната примена за
производство на висококвалитетни моторни масла покажала дека нема
разлика во однесувањето на моторите при користењето на овие масла во
однос надругите.
Од сето до сега кажано произлегува дека отпадните масла може со повторна
соодветна преработкадасе искористат во неколку иравца: Ј

-Како всвалитетно базно масло
-Како енергент за согорување и
-Како сскундарна сировина во нскои рафинсриски процсси.
Ефектот од собирањето и искористувањето на отпадните масла може да
биде голем но исто така потребно е и активното стимулираше на овие
активности од страна на државата.

Користена литература:
-Горива и мазива 1984 г. бр. 5-6
-Горива и мазива 1998 бр. 3
-Горива и мазива 1997 г. бр.1
-Горива имазива 1985 бр. 1

529



lllillilllil
MK0200064

AN APPROXIMATE APPROACH OF HEAT TRANSFER
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A B S T R A C T LOW TEMPERATURE HEAT (SOLAR ENERGY, GEOTHERMAL ENERGY,
fNDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE HEAT) IS WIDELY AVAILABLE FOR MANY APPLICATIONS.
ENERGY STORAGE OF THAT HEAT IS NOW OF GREAT IMPORTANCE. PHASE CHANGE MATERIAL
(PCM) IS PARTICULARLY ATTRACTIVE DUE TO ITS ABILITY TO PROVIDE A HIGH-ENERGY
STORAGE DENSITY AND ITS CHARACTERISTICS TO STORE HEAT AT A CONSTANT
TEMPERATURE. IN THE PRESENT STUDY, THE PHASE CHANGE PROBLEM IS ANALYSED IN TYPE
OF SHELL-AND-TUBE HEAT STORAGE SYSTEM WITH CLOSED TUBES (CAPSULES) FILLED WITH
PCM AND THE HEAT TRANSFER FLUID (HTF) FLOWING IN THE SHELL SPACE. A TWO
DIMENSIONAL MATHEMATICAL "MODEL IN CYLINDRICAL COORDINATES WITH A SOURCE
MEMBER IS USED TO DESCRIBE THEPHYSICALPROCESSES.A COMPUTERPROGRAMBASED ON
THE THEORETICAL MODEL IS DEVELOPED TO PREDICT THE TRANSIENT BEHAVIOUR OF HEAT
TRANSFER BETWEEN HTF AND PCM. A SERIES OF NUMERICAL EXPERIMENTS IS UNDERTAKEN
TO-ASSESS THE EFFECT OF VARIOUS THERMAL AND GEOMETRIC PARAMETERS ON THE
TRANSFER PROCESS. THE COMPUTATIONAL MODEL IS VALIDATED WITH EXPERIMENTAL
DATA.

I. Introduction

Low temperature heat (solar energy, geothermal energy, industrial and domestic waste heat) is
widely available for many applications. Energy storage of that heat is now of great importance because
the key to the effective and widespread use of low temperature heat is its adaptation to the energy
requirements. From this point of view, storage tanks based on the phase change principal are one
interesting alternative. Phase change material (PCM) is particularly attractive due to its ability to provide
a high-energy storage density and ^characteristics to store heat at aconstanttemperatare corresponding -
to the phase transition temperature of the heat storage material. That is why the problem of the heat
transfer accompanied by phase transition is of mine interest to the practice. -

Heat storage system with the PCM and shell-and-tube type is analysed by Lacroix [6]. Several
authors, using mathematical models of different complexity, studied this type of latent heat storage unit
Heat-of-fusion storage materials for law temperature storage in the temperature range 0-120°C are
reviewed by Abhat [5] and Reiter and Rota [4]. Hamdan and Elweer [3] have investigated a melting
process of a solid phase.

In the present study, the phase change problem of the PCM is analysed in another type of heat
storage system. We use closed tubes (capsules) filled with PCM and the heat transfer fluid (HTF)
flowing in the shell space of the heat exchanger (Fig.l). The heat process is analysed in terms of both
radial and axial direction and is linked to the convective heat transfer from the HTF.

As it is known [ 2 3 1 Љ е transient heat transfer in PCM can be described by the well-known heat
conduction equation applied for various phase conditions and the energy balance on the interfacegiven
by the Stephen's equation. The later determines the rate- of moving of the- interface and in this
maner the space areas where the heat conduction equations have coresponding coefficients'.

Tout

Fig. 1

The application of this
approach is related to the use of two
space areas of solutions and leads to
considerable difficulties in the

algorithm and programming in the cases of two and three-dimensional problems. Another method for
the solving of this kind of problems is the use of equivalent characteristics of the substances [3,4]. This
approach is based generally on the evaluation of the equivalent specific heat capacity of the substance in
the phase change area summarizing in this manner the heat capacity effect and the heat for the phase
transition. This treatment has the advance to obtain a homogeneous mathematical problem having a
common space solution area. It should be mentioned that the equivalent specific heat capacity is strongly
temperature depending and so a supplementary dependence between space and time increment can arise
during the discretization of the equations.

The aim of this study is therefore to propose a new approach to the problem, using a source
member in the heat conduction_equation that takesjn account the.effectof-phase-transition.-

П. Mathematical-modelling

The heat storage considered in the present study is shown in Fig.l. The PCM fills tubes
(capsules) and HTF flows in shell spice. The tubes are staggered so that around each there is a boundary
(dotted line). In the real system were used gofer tabes and HTF can reach all outer surfaces of capsules.
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m this case.physical system to be analysed is represented by the simpler geometry shown in Fig. I. A
shell-and-mbe heat exchanger is imagined to be a cylindrical capsule with radius R,-length L, which is
contacted with HTF flowing, vertically.

The fwcr dimensional heat conduction equation with a source member can be written in
cylindrical coordinates asfoliows

дТ д . . . 5T. I , , 31 д . . . ST. „ .
—=—(a(r,r,z)—)-н—a(r,r,z) — л (a(r,r,z) — ) + f(r,r,z) ...
ox or or t dr dz dz (k>

Where r is time variable,
r and z are space coordinates (cylinder radius and height)
a (x, r,z) = /\\/2c - heat conductivity parameter,
/ft, r,z) - heat source member, which correspond to the phase change heat energy on the phase

change surface.
For crystalline substances the phase change occurs at constant temperature Tm and function f

must compensate the right side members of equation (1):

f(r,r,z) = - [— (a(r,r,z)—)+-
at dt t

<ST д , . . oT.
~~+—(a(r , r ,z) — )
at dz cm.

(2)

0 for т,лг g J("T, r̂ z)
where i(" т ri) is .a phase change surface^ which separate solid and liquid phases of storage material.

Substituting /2/ in /i/ the later can be rewntenfor the interface:

or T=Tm.

For т = 0 (the axe of the cylinder) the assumption of symmetry of the solution leads to (for r
variable only):

(3)

[^(
or

where Q ЛТ
f ( r , i , z ) = - [ ^ ( a ( r , r , z ) ^ ) ]

or

for т,г,г £• yfr,-r^) " '
From the physical conditions for process in a PCM storage device the applicable boundary

conditions can be drawn:
Forr=R дХ(гг-) ( 4 >

at
'-Ј) - K(Tf (t,z) - T(r,r.z))
t
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for z ~ 0 and z = L (5)

As far as the physical significance of the above boundary conditions is concerned, we may note
that the boundary condition (4) determines the heat exchange between the surface of the storage device
having a temperature T(t,R^} and the flowing fluid with aa inlet temperature T((r,O)=Tg,. The overall
heat transfer coefficient K takes in account both heat transfer by convection and. heat conduction
through the wall of the capsule containing the phase change material. According to (5) the heat transfer
through both faces of the capsule (г = 0 and z = L) can be neglected, which corresponds to thermal
insulated surfaces of the capsules.

The temperature change in the fluid along the height of the cylinder can be expressed using the
equation of the momentary energy balance of the fluid:

v nirv/ » -r / ii ^ гШ1Ал
K^R CT(T,rlz))'Tf(r.z)) = Cf G ) (6)

- dz

where. Cf is specific heat capacitance of the fluid and G is a fluid flow rate.
Ill Numerical approximation of the equations

The system (1) - (6) can be solved by the finite difference method. For these purposes, equation
(1) takestheform:

dv
where

( a )
OT at

д

at
U = — (a—)

az az

are differential operators.
According to the difference set of the solution area (Fig.3) the general finite difference

approximation of these differential operators gives:

Y.- 2
(8)

.A,,.,

Ar, Tf-Tf.,
2J- A n .
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г

where a is weight coefficient of the finite difference scheme. For cr = 0.5 a symmetric finite difference
approximation (the-so-called Crank-Nicolsori formulation) may beobtamed [2]. It is known that the
latter give the higher accuracy of approximation for the differential operators; The subscripts i.j.n were
corresponding to the independent variables r,z and t. Both (8) and (9) weresimpiified by omitting the
subscript/ forthe temperature in (8) and the subscript/ in (9):

The general approximation takes the form:

(10)

where fA is the approximated analogue of the source function represented by the operators Yr and Yz
following the eqn. (2). Equation (3) can be approximated as follows:

= ^ a, j - Tfj)] (11)

Finite difference approximations of the boundary conditions are from essential importance,.
because of achieving, an. accuracy of approximation scheme corresponding to the accuracy of.
approximation of eqn. (8) and (9). Use of Taylor's series and main equation (1), the differential terms
in eqn. (4) and (5) can be presented as follows:

ar(r,r,z) _
3r

T(r,R-Ar,z)-T(r,R,z) Дг 3T(r,R,z)

1-
Дг '

2R
Дг 2a(r,R,z) дт

dz

, r, z) _ T(r, r, z 1 - Az) - T(T, r, z) zVz 3T(r,r,zl)

2a(7-,r,zi) дтAz

(12)

The approximation of the boundary condition can be obtained by introducing.above equations
in (4) and (5) and replacing terms by their finite difference approximations. Here is presented
approximation form of eqn. (4):
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o- K (TtT1 -ПТ)
, ,(13)

where'

XI = - ; X2=-
~

and X is heat conductivity coefficient of the PCM.

Despite the fact that difference approximation (10) satisfies the stability requirements when

the a = 0.5, some particular conditions have to be considered. It is necessary that increments Дг and At

have to be determined according to:

^ K - X2
K + XI

The algebraic system received after the finite differential approximation can be solved using
fractional increment method [2,3]. For these purposes the two-dimensional problem may be handled by
successively solving of two one-dimension cases/Mathematically it means that eqn. (10) is replaced by:

Д г

T?.

for
and

(14)

h = Y r v + / % f o (15)

For known temperature Tg" the first step
consists in solving the system (14) to obtain the
intermediate values of the temperature. In the
second step the system (15) is solved for V,j"=
Ujj"*' and the desired temperature values Тј/*'=
"Уј/*1 are obtained.

IV Position of the interface

The radial motion of the interface
between solid and liquid phase of the storage
material is here accounted by the source function

I ; r i

n + 2

n + l

Fig. 3

•i+2
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in eqn.(l). The cross cut of the cylinder with one part of the-difference set is given on Fig.1. It is
important to note that the solving of the systera.-Qfalgebraic equations includes constant increments onz
and t but not on r variable. This increment can be constant on all solution net with one exception - the
area near the interface. In this area variable increment on r are applied. For these purposes the netline
near the phase change surface is excluded from the consideration and is replaced by the latter. This is
presented on Fig.2, where the surface having a radius /v is replaced by the phase change surface having a
radius rs.

The new position of the phase change surface can be determined after the evaluation of the
temperature T)j»i" and source member fA:

r =

where p is density of the phase change material.

V Result and discussions

Results presented by Abhat [5] show that paraffin is very suitable material for iow temperature
applications, wherein temperature intervals of the store are generally limited to 10-15 K. about the

Fluid flow

—20 min —1
—40 min —2
—60 min —3
—80 min —4
—100 min —5
—120 min —6
—140 min —7
—150 min —8

0.2 0.4 0.6

Keght zlZ~

Fig. 4 Position of the interface
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Fig. 5 Heat capacity of storage with different free space Ve

melting point The melting temperature varies in wide range (30 - 65 K.) depending on comprises
chemical compounds. Paraffin has large heat of fusion - in range 150 - 190 W/kg. That is why the
paraffin is chosen for PCM in presented study.

Using the model described above, a computer program was created to predict the transient
behaviour of water to PCM exchanger unit. A series of numerical experiments was undertaken to assess
the effect of various thermal and geometric parameters on the processes.

The computational model was validated with experimental data. An experimental storage unit
was constructed and some experiments were performed. The scheme of the storage unit is shown in fig.
3. The main parameters of the storage are: number of tubes - 30; diameter of tubes - 0.006 m; length of
tubes -1 m. Water to PCM heat exchanger is imagined, as it mentioned, to consist of cylindrical capsules
stacked to form vertically heated surfaces. The main properties of the PCM were melt temperature - Tm

= 49"- 50 °C, latent hear 140- 156 kJ/kg. Temperature of HTF was 60 C.
In the next graphics are presented some of theoretical results received by the computer program.

Figure 4 shows the interface position in the different moments of the melting process. Interface position
is calculated by above-mentioned technique.

After a thorough investigation, appropriate values and formulas for coefficients in mathematical
equations and parameters of numerical approximations were chosen. A satisfactory coincidence between
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experimental and theoretical results was achieved. Since there are difficulties; taequalize the initial

Interface position
Accumulated heat (kJ/dm3)

r/R • interface position -Tf = 90
riR • interface position - Tf • 70

— c Acumulated heat (kJ/dm3] - Tf=70
— c Acumulated heat [kj/dm31 - Tf=90

Hm = 140 kJ/dm3
Tm = 50 C

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Time(h]

Flg.6 Parameters of melting, in heat storage;

conditions of the mathematical system with real parameters of accumulators, we assume that the
correlation between the theoretical predications and measured data is good.

The goal of theoretical experiments was to: select an appropriate construction and thermal
characteristics of water to PCM exchanger unit In order to do this, a comparison between water heat
accumulator and PCM accumulators with different characteristics was made. Figure 5 shows the
comparative results from calculations of three types of PCM accumulators and water accumulator with
equal volume. Heat capacity depends on free space (water content).

Figure 6 shows the effects of temperature difference between HTF temperature and melting
temperature of the PCM. This temperature difference determines the time of full melting (charge -
discharge) of the PCM in accumulators and heat intensity of charging (discharging) process. The other
base parameter of working fluid influencing the phase change process is flow rate. Figure 7 describes
the effect of flow rate variation.

VI Conclusions

. — ..A theoretical model was developed to predict the transient behavior of shell-and-tube storage
unit, with the PCM filling the tubes and the HTF circulating shell side. The phase change problem of the
PCM is treated in both radial and axial directions using energy balance method and is strongly coupled
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Flg.7 Heat transfer rate depending on HTF flow rate

o the convective heat transfer from the HTF. A computer program for simulation calculations was
leveloped, and the applicability of the presented model was verified with a large number of numerical
;xperiments.

The present theoretical analysis may be used to predict melting rate in the water to PCM
exchanger unit As a result this analysis will be used in order to predict the amount of thermal energy
stored within a storage system containing a phase change material.

The results from presented study would help the designers of heat systems (heating in buildings,
hot water) to select optimal construction parameters of heat accumulator. We are expecting, that that
model and computer program will allow us to expand the scope of designers calculation methods (SLR -
method, U-U - method) for different constructions of hearing and solar systems.
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ТЕРМИЧКО ОТСНЕЖУВАЊЕ-
ПРИНШШИ И ПРИМЕНА

Ѓорѓи Тромбев, Александар Маркоски. Цвете Стефановска

АПСТРАКТ

Инсталации за термичко отснежување се изведуваат и користат иоодамна. иред
се so богатите средини. Но дали богатите се само екстравагантни. или крајно
нерационални. инвестирајќи во инсталации и трошејќи снергија "гресјќи ги улиците"?

Во трудот е даден осврт на основните параметри, изведбите и
користензето на инсталациите за термичко отснежување.

Воедно направен е обид да се систематизираат постоечките искуства.
хритериумите и проценката на релевантните техно-економски показатели.

Како пример, за услови на Битола. дадени се основните
метеоролошки податоци битни за дефинирање на релевантните техно-
економски показатели.

ABSTRACT

The instalations for thermal unsnowdrift are in use long time ago, but only in
reach states. Are they only extravagant or not rational, investing in instalations and
spend so much energy by "heating streets"?

In this paper, the review of main parameters, estimations and using of installations for thermal
unsnowdrift are given. The World experiences are taking into account, criteria's and estimations of the
relevant techno -economical parameters.

For Bitola climate characteristics are given meteorological dates which are
important for definition of the relevant techno -economical parameters.

Доцетг Д-р Ѓорѓн Тромбев. Доцент Д-р Александар Маркосхн. Аее. М-р Цвете Стефановска.
Техштаснфалулет -Бктала,
Ул. "Иво Лола Рабар* 66. Битола
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ВјОВЕД

Снегот и снежната покривка во урбаните средини, посебно на улиците и
на сообраќајниците, претставува незгоден баласт и е несакана последица од
временските(не) прилнки. Ако се отстранува, тоа се врши на различни начини.
Механичко чистење и одвоз на снегот е најстар применуван начин, а во светот
има искуства и за термичко отснежување (топење на снегот) со примена на
панелно греење на улиците и сообраќајниците. При тоа, во литературата, се
наведуваат податоци дека териичкото отснежување има и економска
оправданост.

Како принцип, термичкото отснежување (топењето на снегот)
користејќи греење на подлогата е доста едносгавна работа. Меѓутоа ако се земе
дека грејната инсталација и не е некој проблем, осгганува фактот дека во нашата
средина нема нити нзведени примерн, нити аак ииа некаквк искуства во однос
на се она, што произлегува и следи од ваквиот начин на отстранување на снегот
од улиците и сообраќајниците. Пред се тоа се деталите за изведба на
инсталациите за греење, оптималните параметри за работа во однос на
клнматските услови, како и техно- економските показатели н ефекти, при погон
и експлоатација на вакви инсталации.'

1 Кај нас има исхуства при одмрзнување на поавн коастр\гкцнн. епннствено кај ладнлнишгге. при пгго за греење
најчесто се корнстат ел.грејнн каблн.

ИСКУСТВА

Во Европа и во светот има позитивни искуства со термичкото
отснежување.За презентација на искуствата.користени се наводи пред се од
[1.2].

Примена • САД, Италија, Франција, Германија итн. Термичко остснежување на
аеродроми, тротоари и особено на простори пред продавници.
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МОЖНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСШАТА НА
ЧАДНИ ЧЕСТИЧКИ ВО ИЗДУВНАТА ЕМИСИЈА КАЈ

ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ

Весна Микаровска1, Васко Стојановски2

ЗАШТИТАТА И ЗАЧУВУВАЉЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Е ГЛАВНА
ПРЕОКУПАЦИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ. ИЗДУВНИТЕ ГАСОВИ ОД
МОТОРИТЕ СВС СОДРЖАТ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ КОИ НЕПОВОЛНО
ВЛИЈААТ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА ЧОВЕКОТ И ВРЗ КОМПЛЕТНИОТ ЕКО СИСТЕМ
ПОАЃАЈЌИ ОД ФАКТОТ ДА ПОТРЕБИТЕ ЗА СООБРАЌАЈ СЕ ЗГОЛЕМУВААТ,
МЕГУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ПРЕКУ СВ.ОИТЕ. АСОЦИЈАЦИИ СЕ ЗАЛАГА ВО
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕКОЛОШКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И ПРОНАОЃАЊЕ
НА НОВИ ПОЕФИКАСНИ МЕРКИ, КАКО БИ СЕ НАМАЛИЛЕ ПГГЕТНИТЕ
ЕФЕКТИ ОД СООБРАЌАЈОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. ВО ТОЈ КОНТЕКСТ
ГАСОВИТЕ ОД ИЗДУВНАТА ЕМИСША НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СОДРЖАТ
ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ НА ПГГЕТНИ КОМПОНЕНТИ КОИ ДИРЕКТНО ИЛИ
ИНДИРЕКТНО ВЛИЈААТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
ПОРАДИ ВАКВАТА СОСТОЈБА МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРОПИСИ ДО.СТА СТРОГО
ГИ ОГРАНИЧУВААТ КВАЛИТЕТОТ И КВАНТИТЕТОТ НА ИЗДУВНАТА
ЕМИСИЈА НА МОТОРИТЕ CO ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА
1ПОГОН НА МОТОРНИ ВОЗИЛА.

ВО ТРУДОТ СЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ОВИЕ НОРМАТИВИ И ОГРАНИЧУВАЉА
КАЈ ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ, ДАДЕНИ СЕ НЕКОИ РЕЗУЛТАТИ ОД
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА, CO

1 Вонр.проф. д-р Весва Мнхаровска. Тепшчкн факулгет Бнтола, Р. Македоннја
1 Васко Стојановски. дипл. маш. инж, Рудних Суводол. РЕК Битола, Р. Македовнја
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РАЗЛИЧНО ВРЕМЕНА ЕКСПЛОАТАЦША И ИЗМИНАТТГ КИЛОМЕГРИ; КАКО И
ФАКТОИИШ К О И И М А А Г ВЛИХАНИЕ ВРЗ МОЖНОСТИТЕ: З А НАМАЛУВАЊЕ
НАЧАДНИТЕЧЕСГИЧКИ.ВО ИЗДУВНАТАЕМИСИЈА.

CONTEMPORARY WORLD IS PROTECTION AND PRESERVATION OE- ENVIROMENT
OCCUPATED, EHAUST EMISSION FROM ENGINES WITH INTERNAL COMBUSTION-HAVE
DANGEROUS COMPONENTS FOR THE HUMAN HELTH AND COMPLETELY ECO SYSTEM
CONTEINED. NEEDS FOR TRAFFIC IS INCREASING SO INTERNATIONAL СОМГПТЕ.
TROUGH ASSOCIATIONS IS INTERVENTION TO INSERT ECOLOGICAL MESSURES FOR
PROTECTION AND FINDING MORE EFFECTIVE MESSURES WICH IS DANGEROUS EFFECTS
FROM TRAFFIC ON ENVIROMEN DECREASING. EHAUST EMISSIONFROM MOTOR
VEHICLES CONTAINS A LOT OF QUANTITY OF DANGEROUS COMPONENTS WCHICH
DIRECTTLY OR INDIRECTLY DEPENDING TO THE QUALITY OF ENVIROMENT.
INTERNATIONAL REGULATIONS BECAUSE OF THIS SITUATION ARE VERY RIGUROUS
LIMITED QUALITY AND QUANTITY OF EXHAUST EMISSION OF ENGINES WITH INTERNAL
COMBUSTION WCHICH ARE ONLY POWER DEVICES FOR MOTOR VEHICLES.

IN THIS PAPER IS THIS NORMATTVES AND LIMITATIONS FOR COMPRESSION
IGNITION ENGINES PRESENTED IT IS ALSO SOME RESULTS FROM EXPERIMENTAL
INVESTIGATIONS OF TRANSPORT VEHICLES GIVEN WITH DIFFERENT TIME OF
EXPLOITATION AND PASSED KILOMETERS LIKE FACTORS WCHICH HAVE INFLUENCED
TO OPPORTUNITIES FOR DECREASING THE SMOKE COMPONENTS IN EXHAUST
EMISSION.

Тргнуваќи од фактот дека потребите за сообраќај се се поголеми,
меѓународната заедница вложува големи мерки за еколошка заштита, како би се
смалиле штетните ефекти од сообраќајот на животната средина.

За да се постигнат резултати кои се значително пониски од законски
пропишаните, истражувањата се насочени на проучување на сите релевантни
фактори кои влијаат на квалитетот на емисијата на издувни гасови како што се:

Квалитетот на горивото
Квалитетот на мазивото
Конструктивните параметри на моторот од кои директно или индиректно
зависи квалитетот на издувната емисија
Режимот на експлоатација на возилото
Влијанието на регулираноста на системот на образување аа горивната
смеса и палењето

- ' Влијанието на доверливоста на поедини елементи и уреди на моторот во
експлоатацијата на квалитетот на емисијата на издувни гасови
Може да се заклучи дека едни фактори имаат влијание на издувната емисија

на новопроизведените возила, а останатите се појавуваат и влијаат на издувната
емисија во текот на експлоатацијата.

Дизел моторите-се карактеризираат со висока. зачаденост иа издувните
гасови. При работа на Дизел моторот може да се забележи бел или црн чад.

Белиот- чад е карактеристичен при ладен погон и мало оптоварување на
моторот. Тој воглавно содржи јаглерод и водена пара.
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Црниот чад.се јавува при поголемо оптоварување на моторот.
Присуството ва чад се објаснува со тоа што и покрај. релативцо повисокиот

коефициент на вишок на ЗШдух^ЗеР-ѕЅЈмората на. согорувања'на дизелот,
произлегува локално пребогата смеса со различен волумен во комората. Тоа
овозможува формирање на честици на чад, кои во основа согоруваат во
цилиндрите, а околу 1% одтие честшшсе исфрлаатво атмосферата.

Присуството на чад во воздухот ја намалува видливоста, а исто така
негативно делува врз здравјето на човекот.

За Дизел моторите е карактеристичен непријатен мирис на издувните
гасови, бидејќи содржат алдехиди и формалдехиди, кои се формираат во
цилиндрите на моторот при ниски температури во периодот на претпалење.

Карактерисгично за дизел моторите е тоа што тие со издувните гасови
нсфрлаат поголемо количество на цврсти материи, а помало на јаглерод моноксид,
зо споредба на бензинските мотори. Треба да се напомене дека цврстите материи
содржат голем процент на канцерогени честици, кои штетно влијаат врз здравјето
начовекот.

Врз основа на член 85, а во врска со член 42 од Законот за сгандардизација
("Службен весник на Република Македонија", бр. 23/95) количините на
јаглеродниот монооксид, на јаглеводородот, на азотните оксиди и на честичките
(цврстите загадувања) не смеат да ги надминат следните вредности:

Табела бр.1 Големинш на издувните компонентиза Дизса мотори

A

Масана
јаглерод
моноксид

CO lg/k\Vhl
4.5
4,0

Масана
јаглеводород

HCIg/kWhl

Маса на азотни
оксиди

NOx (g/kWhJ

1,1 8,0
1,1 7,0

Масана
честички

РТ [g/kWhl
0,36
0.15

(Вредностите од овој закон утврдени под Б се применуват од 1.10.1998 год.)

За илустрација во продолжение ќе бвдат прикажани табели за движењето
на границите на емисијата на издувните материи за САД , Германијаг Австрија,
Шведска. Холандија, и Швајцарија.

Табела бр.2 Прифатени стандарди за емисијата на среднише и тешкшпе Дизел
мотори во САД

Пропис
Чист

воздух Акт
од 1990

Примена
1995

1990
1991
1994
1998

Дим.
g/mi

g/bHPh
g/bHPh
g/bHPh

NMHC
0,32
0,39

HC
0.38
0,46

g/bHPh 1

NOx-
0,7
1.1
6,0
5,0
5,0
4,0

- CO- -1 Чест.-
4,4
5,0
0,6

0,25
0.1
0,1
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"Актот за чиетвиздух " е донесен во Ноември1990 година-..С&него?егдефинирана..
интенцијата за регулација«наЈ§,мисијата на издувните^таеоввѕ; вж ниво, нагсојузннте
државгг-на САД. Co него се предвидени, две фази нана>смалував&«навиздуввата
eN(HcHja, од кои првата- стапила-на-сила во 1994, а-втората-послег 2003=тодина.
Границите кои почнаа да се воведуваат во 1994 година. са применуваат посгепена н
во првата година на примената важат за 40% од производсгвото, вввтората.за-80%
а во третата се однесуваат на целата производсгвена програмаи Освектоа тие
фашвди не смеат да се преминат во текот на 50.000 миљи, а на 100.000 миљи
дозволено е влошувањеза 20% на CO и HC, a за 50% за NOx.

Европските прописи се дадени табеларно и графички во продолжение

Табела бр.З Евроиски прописи за смалување на издувнаша емисија за Дизел
моторите на товарните возшш со маса > 3,5t

Земја
Прописи

ЕСЕ 49.01
ССМС
Произ.

возила во EU

Предлог произв.
моторни возила

Германија

EEC (ECE)

!
| Австрија

Шведска
ј Холандија

Швајцарија

Примена

1990
1992

1995

1991

1992

1995

1992

1995

1991

1994

CO
[g/kWh]

11.2
5,0

5,0

9,8

4.9

HC
fg/kWh]

2 , 4 '•

1,25

125

2,0

125

3,8 L U0
2,0

4,5

4,9

4.0

4,9

4,9

0,6

1.1

1,9

1Д

12

1,2

NOx
[g/kWh]

14,4
9,0

9,0

9,0

9,0

7,0
7,0

8,0

9,0

7.0

9,0

7,0 •

Честици
[g/kWh]

-
0,7

0.4

-

0,4

0.5
0,25

i

0,63
0,36
0,7
0,4
0,2

• 0,7

0,4

Параметри кои влијаат на емисијаша на шоксични компоненти и чадносша
кај дизел моторите

Постојат голем број фактори кои влијаат на квалитетот на процесот на
согорување и составот на издувните гасови, како: коефициентот на ѕишок на
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воздух, видот на; гориво и неговите карактерисгики, обликот на просторот за
согорување. и неговите ^струјни и. термичгаг карактеристики, моментот на
впрсќувања на горивото, оптоварувањ^то на моторот Ѓкарактерот на промена на
оптоварувањето во експлоатација, бројот на вртежи,. интензитетот на ладење,
притисокотна впрскување, техничката состојба на моторот - пред се системот за
напојувањесо гориво и.т.н.

Влијанието на составот на смесата (коефициентот на. вшиок. на,
воздух).

Кај дизел моторите кај кои работата се одвива при коефициент н&вишок на
воздух многу поголем од 1, при исправна работа на моторот содржината на
токсични компоненти е мала, особено содржината на CO и СН. Содржината на NO
кај дизел моторите е најголема во областа на најекономичните режими. На овие
режишг одговара најголема брзина на согорување, максимална температура на
циклусот и доволна концентрација на кослород, со што се обезбедува ниска
содржина на CO и СН меѓутоа се забрзува гоздавањето на N0.

Составот на смесата битно влијае на чадноста на издувните гасови кај
дизел моторите.

При обогатување на смесата се зголемува бројот на зони со изразен
недостаток на кислород во кои доаѓа до процес на пиролиза, со издвојување-на чад.

Карактеристиките. ши дизел ѓоривото како што се: хемискиот состав,
испарливоста, вискозитетот, склоноста кон самозапалување, итн. имаат битно
влијание на, текот на. процесот на.> согорување-. Спрема- тоа видот на горивото
влијае на аерозагадувањето. Испитувњата покажуват дека се повисоките цетански
броеви кои се киристат за брзоодните транспортни дизел мотори имаат тенденција
кон поголемо чадење. Ова се објаснува со пониската стабилност на овие горива.
Порадаг тоа неопходно е прилагодување на карактерстиките на горивото на
условите на работа на моторот што ќе помогне за решавање на проблемот со
аерозагадувањето.

Од составот на работната материја во текот на процесот на
соѓорување т.е. од односот на активните компоненти (гориво - стихиометриска
количина на кислород) и инертните компоненти (азот од воздухот, вишок на
кислород, заостанати продукти на согорување) зависи одвивањето на процесот на
согорување и максималната температура на циклусот па со тоа и концентрацијата
на токсични компоненти во издувните гасови. Co зголемување на количината на
инертни гасови, на пр. со рециркулација на издувните гасови или со впрскување на
вода всисната цевка или емулзија на вода и гориво во цилиндерот, може во голема
мера да се намали емисијата на N0, со одредено зголемување на. концентрацијата—
на CO и СН. Впрскувањето на вода е непрактична постапка бидејќи бара
комплициран додатен сшлем и количина на вода приближно на нивото на
количината на гориво.

Обликот на просторот за соѓорување преку своите геометриски, струјни
и термички карактеристики има одлучувачко влијание во текот на процесот на
согорување, а со тоа и на составот на издувните гасови кај дизел моторите. Во
издувните гасови на дизел моторите од штетните компоненти доминираат
азотните оксиди и чадот. На многу работни режими на NOx, припаѓа и до 80% од
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вкупната^ токсинност на^дизел моторите, Во областа-гна^малигекоефициенти-ѓна
вишок на воздух (режим на преопгрваруваЕБедареоднш. режими? прн. нагло.:
додавање; на-гас) во вкупната емисија на штетни; компонента засгапен е чадот.
Многубројните: иепитувања;: на-. токсичносгга на: издувните- гасовш на. различни
системи за осгварување- на смесата покажаа дека коморните: диз&ш моторн
емитираат скорс половина помалку NOx отколку моторите: со- директно
впрскување-. Ова е- последица на ниско температурното ниво нах процесог на
согорување,; поради големите топлотни загубн низ зафатната- површина при
процесот на согорување. Уште побитно е влијанието изразено со раслојување. на
смесата кај коморните мотори, кај кои целокупната количина на гориво се
впрскува во комората, чиј волумен е околу 50% Vc, при што согоруванлто
протекува со јако богата смеса во комората и со јако сЕсромапша смеса во главниот
простор за согорување.

Моментот. на впрасување има големо влијание на текот на процесот на
согорување, а со тоа и на ефективносга и економичноста на маторот и на сосгавот
на издувните гасови.

Смалувањето на аголот на предвпрскување, доведува до зиачително
смалувавзе на емисијата на NOx, меѓутоа истовремено се зголемуваат емисиите на
СН и CO, чадноста и потрошувачката на гориво. Прераното впрскување со сите
останати непроменети параметри го продолжува периодот на подготовка на
палењето, има-повеќе температурни диклуси и согорувавзето завршува порано. Се
тоа се првгчини за редукција на чадот.

Законот на впрскување има значително влијание врз емисијата на издуввш
гасови. Поголеми иницијални количини се ефектаи при смалувањето на чадот.
Пораното завршување на процесот на впрскување ги подобрува елиминаторните
реакции.

Отворите на млазницшпе имаат влијание врз емисијата на издувни гасови.
Големината на отворот и одноазт на нивните должини спрема дијаметарот имаат
влијание на чадот. Поголемите дијаметри помалку го атомизираат горивото и
чадот е поголем. Порасгот на односот 1/d преку одредена граница има исто
влијание. _

Температура на воздухот во цилиндарот - Поголема температура на
воздухот дава поголема температура во текот на согорувањето и празнењето.
Оваа температура влијае на согорувааето на смесата исто и како хемиските
реакции кои придонесуваат за создавање на јаглерод.

Ефектот на формирање на смеса-е поврзан со карактеристиките на млазот,
главно со пекетрацаја и атомизација, испарување и дифузија. -- •

Високите температури исго така ја подобруваат реакдијата на
декомпонирање. Сите овие фактори водат кон пораст на интензитетот на чадот.
Во некои понепостојани горива ефектот од порастот на температурата на
воздухот може да се забрзаат оксидацисогге реакции и тие-тогаш преовладуваат
над реакциите на декомпонираше.

Поствпрасувањето нли секундарното варскување е различно од
канен>ето. Капењето е течење на горивото од седиштето на вентилот кога овој е
затворен, а има многу лошо влијание на чадноста несогорените СН, CO и работата
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Иншешшиетот на ладењешо, т.е.ниските температ^р^даЈ^^ѕидовнгге на
работниот аросгор доведуваах до смалување на концеатрадијата на NOx^ и.
зголемување на СН.

Експериментални истражувања
Co помош на чадометарот "DIMOMETAR LA - 100" во Службата за технички
преглед Ѓорѓи Наумовв&Битола извршени се мерења на чаддоста на поголем број
возила со Дизел мотор. Мерењата се извршени по методологија пропшпана во
Законската регулатива на Р. Македонија, односно во шест последователнамеревл
ГБ вциклусиг. Во процесот на слободно забрзување на Дизел моторот кога се вршв
мерење на чадносга на издувните гасови, копчето вциклусг на чадометарот се
притиснува во моментот кога моторот се.вратил на број на вртежи на празен од, по
слободвото забрзување до максимален број на вртежи.

Табела бр. 4 Резултати од мерењата на патнички MB марка MERCEDES

типна MB/
моќност

IkWl
2,3/40,5
123D/40

200D/69
250 D/80
300D/83
240 D/53
240 D/53

година на
ЕфОИЗВ.

1974
1976
1982
1988
1976
1985
1988

број на измин.
km

150 000
125 630

. - 193 470
77 257
254 820
190 000
92 385

Средна
Вредаост на

чадноста
[%]
60
90-
65
59
83
70
67

чадносг [%]

I 3

Слика1
Резултмпи.одмерењатаначадностанапатничкиMBмарка "MERCEDES"



Табела-5
Резуѕгтаиш од мерењата на т„лрнимВ маука MERCEMS-*

типиаМВ/
моќносг

година на
произв..

број на
ИЗМИН:

km

Средна
вредностна

чадноста

1971
•2К

/95,6 1980 120 000
1973
1989

420 750 99
235

/188 1981 360 000 93

/188 1984 450 000

/235 1981 300 000 92

Слика2
Резулшаши од мерењаша на чадноста на шоварни MB марка MERCEDES

Законска регулативе eo P: Македонцја
Според законските регулативи во нашата држава:

максималниот коефициент на апсорпција на светлината (К) измерен со чадометар -
опадиметар на издувните гасови на возилата со Дизел мотори изнесува
К = 3.22 (т"'] (75%) за возила со погонски мотори, чија номинална моќност е до 73.5
[kW] (100 КЅ), односно К = 2.44 [пГ1] (65%) за возила со погонски мотори, чија
аомвнална моќност е преку 73.5 [kW] (100 КЅ), и тоа при шест последователни
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слободни забрзувања (од минимален до максимален број на вртежи) на
неоптоварен, нормално загреан погонски мотор."^""^'1 - ••-̂ .
^аконски-дозволената метода замерење на чадноста (опацитетот) на издувната
емисија од возилата со Дизел мотори е методата со апсорпција на светлината што
се пушта низ столб со одредена должина од гасот, чија што чадносг се мери.

Загслучок
Резултатите добиени од мерењата на чадноста на патничките и товарните

моторни возила (дел ое внесени во табелите и огаките) укажуваат на фактот да
возилата со подолг временски период 'ла експлоатација и изминат пат имаат
зголемена чадност (над дозволената според законската регулатива) додека
релативно новите возила и со помал број на изминати километри имаат пониска
чадност. Резултатите се евидентни само во однос на факторот - време на
експлоатација и изминат пат, додека врз чадноста на издувната емисија имаат
влијание голем број на фактори.

Решенија за намалување на шоксинноста на издувната емисија кај
дизел моторите

Разни произведувачи на мотори користат различни можности да ја
усогласат издувната емисија со законски ирописи.
покрај класичните можности со понатамошните заострувања на законските норми
тие се принудени да користат и некои невообичаени можности за смалување на
токсичноста на издувната емисија, а тоа се:

а) рециркулаиија на издувните гасови
б) апепен на компресија
в) степен на виорење во моторот
г) Аѓол на предвпрскување
д)Динамичен аѓол на предвпрскување
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The right technology for energy measuring
in district heating systems

Dan Przeworski, dipl.inz,
Vladimir Sukovic, dipl.inz, "Danfoss"

After decades of experience, the ultrasonic flow -metering is recommended as an
efficient way to eliminate the threat of magnetite to electromagnetic flowrneters in
district heating systems. There is no fixed schedule to the settling of the magnetite
layer and to influence on the metering accuracy.

The right technology for energy measuring
in district heating systems

Danfoss recommends ultrasonic flowmetering as an efficient way to eliminate the
threat of magnetite to electromagnetic flowmeters in district heating systems

Considering the enormous amount of money passing through any district heating
system, the choice of metering technology is crucial to profitability. Even minor
metering inacouracies will soon burst budgets.

This is why Danfoss after decades of experience in the industry strongly
recommends the use of ultrasonic heat meters in all district heating applications -
from production plant to enduser.

The paramount benefit of the ultrasonic measurement technology is the certainty of
always getting accurate results, thanks to the facts that:
• The heat meters do not depend on conductivity.
• Magnetite layers in the measuring pipe cannot influence the measurement.

Avoiding these two main dangers to measurement accuracy in any district heating
system makes ultrasonic heat metering unsurpassed. And the view is strongly
confirmed by the fact that more and more authorities in Europe are considering to
prolong the period for recalibration from 5 years up to 8-10 years in systems equipped
with this technology.

Strong signal
With the newly released series of SONOCAL™ ultrasonic heat meters from Danfoss
the benefits of the technology have become even more obvious, not least thanks to a
unique measurement technology. Unlike traditional ultrasonic heat meters, which
transmit and receive using reflection surfaces, the SONOCAL™ meters have direct
transmission/reception between the transducers in the sensor

The advantage of this technology is safer measurement because the signal remains
strong and can be relied on to reach the signal converter. The design eliminates the
critical signal suppression that can occur when signals are reflected from surfaces on
which deposits have collected.

This and a range of additional benefits make the ultrasonic heat meter an obvious
successor to the electromagnetic flowmeter in the district heating industry, measuring
the production of water in inlet, in. distribution pipes and in substations. Neither
magnetite layers nor low conductive water have any impact on the measuring
accuracy.

Consequently both suppliers and users in the industry increasingly put their trust in-
ultrasound technology as the future measurement solution - a fact proved by
international sales curves pointing in the same direction.
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The: SONOCAL™ 2000 energy heat.-meter is a package deal,
comprising; an ultrasonic flowmeter, a CALSTREEM™ energy
calculator and a pair of Pt 500 sensors.

Vulnerable technology
The increasing replacement of electromagnetic flowmeters in district heating systems
should not be seen as a no-confidence vote to this technology as such — quite the
reverse. Electromagnetic flow measurement-for sure has. a multitude of benefits to
offer in many industries, e.g, accuracy, reliability and stable operation.

However, the electromagnetic meter is vulnerable to magnetite - the iron which
separates into the hot water and forms a black layer inside the liner. The culmination
of this process is a short-circuit, of the electrodes, changing the measured voltage
between the electrodes and the indicated fiowrate.

The inevitable consequence is substantial measuring errors, th& size, of which
depend on the quality of the. water. And since magnetite deposits always, lead to
negative deviations, only th&endrusers benefits - . . .

A threat to accuracy
Magnetite is a corrosion product, composed of iron particles and dissolved oxygen. It-
can be seen as small particles in the size of 0. l-20um. The particles gradually settle as
an anticorrosive layer on pipes and components in the district heating system.

Magnetite is porous, leaving space for water particles, and the more water in the
magnetite layer, the better the conductivity. This proportion varies from one system to
another - and so does conductivity. Under all circumstances magnetite causes a short-
circuit danger to an electromagnetic flowmeter if it settles as a layer on the liner.

In addition, the magnetite layer will change the magnetic field considerably: DC
fields will be weakened by the magnetic short-circuit whereas AC fields will be
weakened by the skin effect;

Even if the magnetite only settles partially on the liner without directly causing a
short-circuit, i t will still be the occasion of 'measuring errors, since conductivity will
not be the same all over the cross section: it will be higher where the magnetite has
settled. Thus the weighting of the relative speed of the particles flowing through the
sensor is altered.

Errors within weeks

There is no fixed schedule to the settling of a magnetite layer. In one particular case
measuring errors of up to 90 percent were found within a week, while in. other plants
inaccuracies due to magnetite deposits were on their way for more than a year.
Typically, it takes 2-3 months before a homogeneous magnetite layer has settled

The extent of the settling time and the measuring error caused by a magnetite layer
depends on several parameters, e.g.:
• •• Conductivity
• Liner material-
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•• Velocity
• Concentration, of iron in the,water_
• Consistency o£th& magnetite.. _. . .„ . . .
Means to mitigate the magnetite problem include changing,the water quality, e.g. by
adding dispersing agents. However, atthe time, being, there, are. no-efficient methods to
prevent magnetite from settling on the liner in electromagnetic flowmeters.

Testing of flowmeters for district heating.
Dynamic operation- (volume) • KBH

•UL.

UL

-UL

•UL

-Mag.

-Mag.

Testing period: 17weeks

Ultrasonic technologyis superior when it comes to district heating. The figure shows
the inaccuracies in percent over time for electromagnetic and ultrasonic heat meters in
a Danish study.

ADDITIONAL ARTICLE--•- - ----- - -

The problem - and the solution
The verdicts reached by a number of independent, international experts on district
heating sound alike: Magnetite causes a major problem for the measurement accuracy
of electromagnetic flowmeters.
Sweden:
Jiirgen Helmig and Svend Frederiksen, Lund Institute of Technology: "It is known
that magnetite can cause very high inaccuracies for magnetic-inductive flowmeters.
Magnetite (Fe3O4) is always present in these systems as. a corrosion product."
Denmark:
Andy Drysdale 8c Kaj L. Bryder, Danish. Institute of Technology- "The- results
regarding, low conductivity and a high concentration of magnetites supportr earlier
indications" th>t this combination might cause-particular problems ta electromagnetic
meters-.!'
Germany:
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DipL-Ingi Kautz, Stadtwerke Mannheim AG: "During the first 17 months of the test.
period the negative- measurement deviations slowly increased to -4 percent
Afterwardsi the increase was considerably faster, reaching^ valuesiup to -22 percent."
In the-samereporrMr: Kautz concludes: "The best'policy is probably to use ultrasonic
flowmeteringtechnologyrronrtheoutset"' v


