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РАЦИОНАЛИЗАЦША ВО КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЖКТРИЧНАТА
ЕНЕРГША ВО ХЕК "ЈУГОХРОМ", CO СЛЕДЕЉЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ

НА ВРВНОТО ОПТЕРЕТУВАЊЕ И СИСТЕМОТ ЗА АВТОМАТСКА
ОБРАБОТКА НА ПОВЛЕЧЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГША

Abstract

The relations between the electroenergetic system and the energetic generally, the
chronic energetic crisis, the price of the electric power, by all of this it is provoked to take con-
sideration the application of the economic use forms by using of the electric power.

By this job, it is presented the way to be executed the rationalisation of the electric
power utilization for the ferro-alloy production in Jugohrom, by appointing of the measuring sys-
tem outside and limiting of the top charge and automatic processing system for the involved
electric power.

Резимс

Односите во Електроенергетскиот систем и енергетиката воопшто, хронич-
ната енергетска криза, цената на електричната енергија, предизвикаа да се расмислува
за примена на сите облици на рационална употреба прикористењето на електричната
енергија.

Во овој труд е представен начинот, како е извршена рационализација во корис-
тењето на ел.енергија за производство на феролегури во "Југохром", преку поставу-
вање на систем за мерење, надзор и ограничување на врвното оптеретување и систем за
автоматска обработка (графички и нумерички прикази) на повлечената ел.енергија.

ВОВЕД : ,
Енергетски согледуван>а

Рационалната употреба на енергијата, е посебно важен дел во енергетската по-
ли г̂ака иа секоја производна средина. Од квалитативното и квантитативно вло-жуван.е,
зависи и разрешувањето на енергетскиот проблем во подолг период.

Техничките мерки кои меѓу другото, се превземаат за таа цел, овозможуваат
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енергијата во електроенергетскиот систем, да се штеди првенствено, со смалуван.е на
губитоците (користење на современа технологија, правилно димензионирање на про
изводните, трансформаторски и преносни уреди), со компензација на реактивната енер-
гија и со рамномерната распределба на електричиата енергија.

Рамномерната распределба како урамнотежување на пслрошувачката на елек-
трична енергија, постојпнот тармфен систем, директно ја сгимулира по пат па цената,
која се формира како што е познато, на следниот начин:

С = (С1 х Еа) + (С2 х Р шакѕ) + (СЗ х Ег)

kade e:

С - вкупната цена за превземена ел.енергија во ВТ и НТ
С1 - цена за 1 kwh
Еа - измерена активна енергија во kwh
С2 - цена за пресметковна моќност во kw
Р макс - пресметковна моќносг (тоа е кај големите потрошувачи,

најголемата просечна моќност во 15 мин. период, постигната
во одреден месец, а регистрирана во ВТ на максиграфот) no kw.

Сз - цена за 1 KVArh
Ег - прекумерно превземена реактивна енергија (кога соѕ^< 0,95,

што значи 33% од превземената активна енергија).

(С2 х Р макс) - преставува во просек, вредност од 30% до 70%, а и повеќе, од вкупната
цена на ел.енергија и зависи од времето на користење на врвното оптеретување, однос-
но се зголемува со зголемувањето на нерамномерната потрошувачка, се разбира за
разни видови на потрошувачи.

1. МИКРО ПРОЦЕСОРСКИ СИСГЕМ ЗА УПРАВУВА1БЕ
И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВРВНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ

Бидејќи се работи за краток мерен период во кој се регистрира моќноста (15
мин.), а исто така и поради крајно нестабилниот режим на работа (електро лачен
режим) на печките во Југохром, беше скоро неизводливо да се визуелно и рачно следи
и влијае на полното искористуваље на зададеното врвно оптеретување или рамномер-
но користеље на ел.енергијата во ВТ.

Затоа беше неопходно да се размислува, да се применат уреди кој ќе овозможат:
- да се редовно и прецизно мери и регистрира вредносга на моќносга во MW.
- сигнализира на диспечерот - вклопничар, пречекорувшБата иа подесената

врвна моќност.
- микропроцесорски, автоматски, следи и управува со врвот, одпосмо

исклучување и вклучување на електричиите редукциони печки, за да не сс пречекори
утврдената вредност на врвната моќност. (претходен договорен режим на работа).

Во соработка со ИСКРА-КИБЕРНЕТИКА (денеска ЕМЕСО), беа изведени
два система кој успешно функгдионираат: ;

- систем за следење, управување и ограппчување на в])1?ното oirrepcrynai-he

104



MA.KO 4P2, во чиј програм е шшшамата карактеристиката на ел.енергетскнот систем
па "Југохром".

- систсм за сумирање, мерење и сигнализирање на врвното оптеретуваље.
Овис два система се независпи еден од друг во техничко изведбен смисол, но се

1 шдополнуваат н делуваат за единствена цел.

МАКО 4Р2, микропроцесорски управувувачки уред, е уред за управување со
нрвпата моќносткој работи на принципотна оптимизација на потрошувачката на елек-
тричиа снергија во еској 15 мни. мерси циклус.

Како влезнм податоци, се користат стандардизираните импулси од сумарното
индукционо броило за активна енергија, синхронизациониот импулс од вклопниот
часовник со кој се синхронизира работата на максиграфот и управувачот, состојбата на
тарифата и евентуалмо состојбата на линиите за далечинско менување на вредноста на
саканата моќност.

Преку кодпрапи прекнгнуЈзачи на самиот уред, се избираат вредностите на
саканата моќиост во ВТ и НТ, времето на закаснување, мерниот период и константата
на прммените импулси.

Примените, временско зависни, променливи големиии и подесените вредности,
уредот ги обработува (таква пресметка се врши циклично на секој 20 сек.), а резул-
татите гм прикажува на два дисплеја и при одредени пречекорувања (на кој претходи
звучна и светлосна сигнализација), ги исклучува или вклучува потрошувачите, преку
четмри управувачки егрујни кола со соодветна релејна и контакторска техника.

Особеиосга на уредот за управување на врвната моќност се гледа во тоа што
покрај самото ограничување, ја оптимизира потрошувачката внатре важечката мерна
периода.

Така на пример, при пречекорување на подесената моќност за 2% (102%),
после 2 мин. и 15 сек. МАКО ја исклучува печката во И-виот приоритет (со најмала
моќност) и итн., а при пад на оптеретувањето под 99%, тоа е обично после 2-3 мип., уре-
дот почнува no обратен редослед од исклучувањето да вклучува. Кога е врвпата
моќпост во појасот меѓу 99% и 1.01%, уредот ја зачувува состојбата на вклои и исклоп.

1.1. Економска и техтткп оправдаиост

Ваков систем за мерење, контрола и ограничување, овозможува ефикасен над-
зор над потрошувачката на ел.енергија, со можност за влијание на смалување на
потрошувачката и врвното оптеретување.

Нашите согледувања покажуваат, дека кога се работи со полна моќност ио беч
огранпчува1Бс иа врвлото оптеретувагБе ("без режим") во ниската дневна тарифа или
денот недела, постои ретисгрцрања на максиграфот за најмалку 3-4 MW поголема
моќност од просечпата повлечена моќност на час, земена од сумарното броило. Тоа
покажува дска 3-4 MW остануваат ]">егистрирани а не искористегш, се разбира, порадп
иеускладената работа на печките (отпоротна шаржата и електричниот лак).

Во високата дневна тарифа, кога се работи со зададено врвно оптеретување
("со режим") и кога уредот го управува и ограничува врвот, вакво нешто не може да сс
случи. (се плаќа врвната моќност регистрирана во високата дневна тарифа).

Прм тоа имаме полно искорислување на врвот (100%), што, се разбира завпси
и од техпичката исправност на печките и другите потрошувачи во мерниот период.
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По сегашните тарифни услови тоа би значело (допринос за моќност):
3 MW х 498.965 ден. = 1.496.895 ден.
или 46.778 DEM.

како директна месечна заштеда. (во услови кога се работи според одредбите на Тариф-
ниот систем).

Овие вредности, перманентни од 1989 год., мултиплицирани за 12 месеци во год-
ината, ја покажуваат очигледноста на заштедата и исплативоста на проектираљето и
монтирањето на вакви системи. При тоа не доаѓа до органичување во превземаљето на
ел.енергија, потребна за производсгво на феролегурите, се зголемува ефектот од пол-
ното рамномерно искористување на зададената моќност и останатите ефекти кој од тоа
произлегуваат.

2. СИСГЕМ ЗА РЕГИСГРАЦИЈА И АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА
ИА ПРЕВЗЕМЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ Ј A

Вкупните напори за добро искористување на превземената електрична енерги-
ја од електро - енергетскиот систем, восмисла на нејзино ефикасно и рационално корис-
тење во производните погони на феролегурите, наметнаа потреба, од стекнување на
непрекинати и прецизни информации за потрошувачката на електричната енергија во
погонот, во секој момепт.

Следната техничка мерка која беше превземена значеше, воведувањена систем
за автоматска обработка на податоците од импулсно индуктивнмте броила, монтирани
на 110 kv мерења кон "Електросгопансгво на Макеоднија" и 35 kv - интерни мереља, од
броилата монтирани на одводите за електро-металургиските печки и трафостаници за
моторен погон.

2.1. Техничко решеиие
2.1.1. Електротехнички карактерисгики

ХЕК "Југохром" има инсталирана моќност од 151,5 MVA и може да работи со
максимална моќност од 110 MW.

Напојувањето е изведено преку три 110 kv водови и преку четири енергетски
трансформатори со моќност од 80,20,20, 31,5 MVA, се врши трансформација на 35 kv
напонско ниво, на кое се приклучени металургиските печки и трафостаници на моторен
погон (35/04 KV). :

Неговото превземање од електро енергетскиот систем на Република
Македонија е околу 600 милиони KWh годишно.

2.1.2. Мерење

ПРЕСМЕТКОВНОТО МЕРЕЊЕ кон "Електросгоиансгво на Македонија"
на 110 KV напонско ниво, се состои, како што е прикажано на блок шемата, од 8 (осум)
трофазни, тросистемски, трансформаторски импулсни броила (Активна и реактивна
енергија), 2 сумарни импулсни броила и максиграф. ;

ИНТЕРНИТЕ МЕРЕЊА на 35 KV страна, се состојат од 20 1рофазни ipocuc-
темски и двосистемски, трансформаторски импулсни броила. ;
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2.1 Ј. Хардвсрско и софтвсрско решение

Потребната хардверско, софтверска опрема се состои од:

1.32 канален регистратор на 15 мин. моќност и енергија (Scan Energy SE-02),
2. Компјутерска опрема,
3. Софтверски пакет.

I. Регистратор на моќност и енергија

- 32 импулсни влеза од 32 импулсни броила со различни димензии. (Во момен-
тот се користат 28 броила),

- осум релејни излези,
- сопствена трајна меморија за чување податоци 35 дена и 5 години,
- пренослива меморијска картица, сопстсвена временска единица,
- комуникацијски интерфајс,
- екстерно и иптерно непрекинато напојување,
- заштита од неовластен присгап,
- комуникационен модул и комуникационен софтвер, модем.

2 Софтверски пакет

Софтверскиот пакет обезбедува, комплетна компјутерска обработка и визу-
елизација на сите претходно поставени параметри во барањето за техничко решение,
негова етабилност, како и потполна отвореност на системотза понатамошна надградба
во врска со други системи.

2.1.4. Регнстрација и анализа на податоците:

Решението овозможува:
- аквизиција на сите податоци од мерните места во просторот на вклопничар -

диспечер (110 kv и 35 kv мерења),

- авччжатска обработка на распределбата на електричната енергија и моќност,
поединечно no потрошувач и кумулативно, по однапред зададен алгоритам,

- прикажување на обработените податао1Ц1 на монитор и исгогшување на
печатар, во облик т\ нумерички и графички приказ на моќност и енергија како 15 мин.
часовен, дневни и месечни протоколи,

- регистрацпја на секој заегој по поедин потрошувач, дневно и месечно,
- регисгЈ^ација и пресметка на сумарен соѕ^ на 110 kv, no тарифа и трансфор-

матори,
- приказ на монитор на моментални состојби на ангажираната енергија и

моќпосг по мерни места и вкупно,

- изработка на конечен месечен извештај, како синтеза на вкупната

потрошувачка на ел. енергија во "Југохром".

22. Цел на иивеспфањето и ефекти
Воведувањето на ваков систем за автоматска обработка на импулсите од елек-
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тричните броила, заедно со веќе ефикасниот сиегем (работи од 1989 год.), за надзор и
ограничување на врвното отперетување, овозможува потиолно рационално користеље
на електричната енергија во погонот, восекој момент,

Co него се доби, комплетно согледување на правилното или непрапилното, рам-
номерното или нерамномерното користење на превземената ел. енергија од системот,
се разбира со максимално ангажирање на инжеперскиот кадар од енергетскиггс и мет-
алуршките погони, кој треба да ги користат добиените информации.

Евидентно е досега, дека со комплетното согледување (15 минутно) во превзе-
мањето на ел. енергија, на секој потрошувач поединечно и кумулативпо (врвови на
моќност и енергија), со ангажманот на производниот кадар, се успева да се "испегла"
енергијата, што предизвикува намалување на нормативот на потрошувачката на ел.
енергија за иста едипица производ (KWh no тон). Ефикасносга е зголсмепа м порадн
зголемување на технолошката дисциплина, што допринесува дополнителни ефекти во
постигнување на целта.

Нашите согледувања и анализи, укажуваат, дека успеваме и до 5% да ја намал-
име потрошувачката на ел. енергија за иста количина на производ.
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