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УСЛОВИ И МОЖНОСТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ХИДРОЕЛЕКТРАНИТЕ ОД
СИСТЕМОТ "ШАРА" ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ Η Α

МАКЕДОНИЈА

ABSTRACT: At the and of 1998, a study was prepared for the conditions and possibilites for
construction of the "Sara" system. The stydy considers an interesting idea for construction of reversible
power plant.
From electricity point of view the study emphasizes several significant issues that require
comprehensive analyses in order to define the conditions and possibilities for their development.
This two reports attempts to give an overview on one of the issues: " Conditions and possibilities for
inclusion of the hydro-power plants from the "Sara"- system in the power supply system of Republic of
Macedonia"

KPATKA СОДРЖИНА: За системот "Шара", кон крајот на 1998год. изработена е
студија за услови и можности за изградба на овој систем. Студијата обработува една
интересна идеја за градба на
ПАХЕЦ-и. Од електричен аспект студијата потенцира неколку важни прашања, кои
бараат потемелни анализи без кои не може да се дефинираат во целина условите и
можностите за нивна изградба. Co овој реферат правиме обид да се презентира едно од тие
прашања: Услови и можности за вклучување на хидроелектраните од системот " Шара" во
електроенергетскиот систем на Македонија.

1. Кус приказ ва системот пумпноакумулациони хидроелектрани (ПАХЕ), третиран
во студијата

Хидроенергетскиот систем "Шара", кој се третира во студијата опфаќа три
реверзибилни ггумпно-турбински хидро-електрични централи, хидроенергетски меѓусебно
поврзани во една комплексна целина.
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Пумпните турбини no својата суштина се реверзибилни машини, што значи дека со
исто коло можат да работат во двоен режим и тоа со спротивна насока на вртење во
пумпен режим по однос на режимот во турбински Погон.

2. Проблеми на впуштање на синхроните машини во пумпно- турбински режим на
работа

Еден од основните проблеми кои се јавуваат кај синхроните машини кои работат во
пумпно-турбински режим е нивното впуштање. Ова произлегува, меѓу останатото, и од
следниве аспекти:

- Синхрониот момент кој треба да го развие машината во пумпен режим, при
впуштање, не е во состојба да го разврти погонот од мирување до неговата стационарна
брзина, бидејки овој момент активно дејствува само кога брзината на роторот се совпаѓа
со брзината на вртливото магнетско поле на статорот. Поради ова, за впуштање ќе треба
да се примени некое помошно средство, најчесто т.н. асинхроно впуштање. Тогаш,
асинхроното впуштање на синхроната машина во моторен режим, во принцип, ќе се
изведува под дејство на вкупниот електромагнетски момент, кој ќе биде рамен на
вредноста од моментот на асинхронниот режим (без возбуда) и моментите условени од
возбудата.

- Впуштањето на пумпната турбина предизвикува, поради зголемената струја на
впуштање, во електро-енергетската мрежа пад на напон (AU), кој може да биде
значителен и треба да се задржи во строго определени граници. Дозволените падови на
напон се зависни од напонскиот ниво на мрежата во точката во која се вклучува мотор-
генераторската единица. Така, за случај на мрежа 110 kV , дозволениот пад на напон
изнесува 3,5 до 4,0 %, со тоа, што максимално дозволениот пад на напон во одделни
случаи може да биде до 5% (меѓутоа тоа зависи од напонските прилики во системот на
местото на приклучување на ХЕ).

- Каква е расклопната моќност (Sk) на мрежата во која се приклучува синхроната
машина? Во конкретниов случај се смета со расклопна моќност од 5000 MVA. Врз основа
на оваа моќност ќе биде дефинирана дозволената моќност (Sdoz ) во точката на електро-
енергетската мрежа која ќе може да го прифати впуштањето (старт) на пумпната
турбина, односно стартување на синхрона мотор-генераторска единица. За ова се користи
релацијата:

sdoz = ди. sk

Потребната моќност која се презема при впуштањето доминантно е индуктивна, со
фактор на моќност cos φ = 0,10 - 0,20, што предизвикува голема струја која треба да се
повлече од мрежата. Граничната моќност Sdoz co која може да се смета за мрежата при
впуштање на моторот, како и номиналната моќност на синхрониот мотор/генератир при
негово директно асинхроно впуштање (Ѕ„ м/о = Sdoz / 1 = Sdoz ·Σ X, co X - електричен отпор
на системот) ќе се движи, информативно, за мрежата со номинален напон 110 kV:

S*)Z = AU . Sk [MVA] = минимум 50 -60 MVA
средно 130 -160
максимум 200 - 260

Номиналната моќност на синхроната M/G машина при директно асинхроно
впуштање, во таков случај, може да изнесува:

Ѕа м/о = Sdm 11 [MVA] = минимум 20 - 30 MVA
средно 50 - 70
максимум 80 -110
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Ова покажува дека, во случајот на ХЕЦ "Боговиње" (85 MVA) и ХЕЦ "Ново село"
(73 MVA), моќноста на 110 мрежа, во која треба да се вклучат овие ХЕ, треба да изнесува
помеѓу 170 и 220 MVA, за да може да се обезбеди директно впуштање поодделно на секоја
од овие единици.

3. Појдовни податоци при вклучување на агрегатите во одделните хидроелектрани од
системот

Вредности за големините релевантни при впуштање на агрегатите.

а) XE "Боговиње"
. 85000
/„ = —р= = 3560 Л номинална crpyia

V313,8

13800
/„ = = 20000 Α почетна ударна статорска струја
" 0,61 + 0,017 + 0,06 F

I — = 13569 Λ пролазна почетна статорска струја
'"' 0,94 + 0,017 + 0,06

С/н та ~ 13569 · 0,94 = 12750 V = 12,75 kV напон на стегалките на моторот

при поаѓање
б) ХЕ "Новосело"
. 73000
/ = —= = 30ί> /Α номинална crpyia

" V313,8

13800 _„„ АI = = 12855 Α почетна ударна статорска cTpyia
"" 0,704 + 0,279 + 0,088 Н F

13800
I = = 9471 Α пролазна почетна статорска струја

"" 1,090 + 0,279 + 0,088

U -9471 · 1,09 = 10323 V =10,3 kV напон на стегалките на моторот
/1 ПИ>1 ' . * Λ

при поаѓање

в) ХЕЦ "Белоезеро"

13000
I = -т= = 715 Λ номинална CTpyja

" л/3.13,8

/" = = 2991 Λ почетна ударна статорска струја
"" 2,29 + 0,59 + 0,63

10500 ош^ ΛI = — = 2196 Α пролазна почетна статорска cxpyja
'"' 3,56 + 0,59 + 0,63 F

U,,m,,t -2196-3,56 = 7,8 kV напон на стегалките на моторотпри поаѓање
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4. Начин на виушшање на синхронише мошор-генерашори за ХЕ шреширани во
студијата

Едно од најсложените електрични прашања за третираниов систем на
реверзибилни ХЕ "Шара" секако е проблемот на впуштање на мотор-генераторските
единици. Според хидро-механичките (изборот на турбинските единици) решенија, во
секоја од трите предложени ХЕЦ се предвидуваат по еден реверзибилен хидроагрегат, при
што:

а) тие се со релативно големи инсталирани моќности, гледано низ призмата на
вкупната моќност на нашиот електроенергетски систем;

б) јазелот во кој треба да се приклучат овие хидроцентрали во конфигурацијата на
електроенергетскиот систем се наоѓа во релативно слаб, по електроенергетска
моќност, регион;

в) режимот на работа на планираните реверзибилни ХЕ во пумпен режим може да
биде крајно неповолен, ако се бара спрегната работа меѓу двете, а уште повеќе
меѓу трите ХЕ едновремено (booster - режим на работа).

Ако се раководиме во моментов од економскиот аспект, односно нивото на
потребните вложени инвестиции, како примарен, би се предложил методот на асинхроно
директно впуштање на мотор-генераторската единица. Ваквиот начин на впуштање е еден
од највообичаените кај најголемиот број на пумпно-турбинските агрегати кои се во погон
во светот, но во овие случаи се работи за појаки електроенергетски системи. Имајки ја во
предвид состојбата во нашиот електроенерегтски систем, под знак прашање е можноста за
успешно стартување, а уште повеќе и едновремено напојување со потребна моќност за
едновремена работа на две единици во моторен режим.

Од овие конкретни причини, се претпоставува дека ќе се наложи впуштање на
агрегатите со редуциран напон, и второ, континуирана работа на единиците во моторен
режим со редуциран товар, кој може да го поднесе системот (на пример со 50% од
инсталираната номинална моќност на мотор/генераторот).

Кога се предлага впуштање на големи синхрони мотор-генератори со средства за
снижување на напонот кон стегалките, без оглед на начинот на редуцирање на напонот
при впуштање, обично тоа е економски исплатливо ако во секоја од ХЕ има повеќе мотор-
генераторски единици, така што со еден уред за редуцирање на напонот се впуштаат
пооделно секој од мотор-генераторите. На тој начин се постигнува помала специфична
инвестиција по единица агрегат. Во случајов, како најприфатлив начин на впуштање со
редуциран напон може да се предложи автотрансформаторската метода. Меѓутоа,
конечна одлука може да биде донесена во моментот на реалната ситуација кога ќе
настанат условите за реализација на овој хидроенергетски систем, кога ќе можат да бидат
согледани и лочитувани реалните напонско-енергетските прилики во овој дел на системот.

Директното асинхроно впуштање предизвикува големи падови на напон во
мрежата, што е еден од најсуштествените проблеми кај оваа метода.

5. Основни решенија за конфигурацијаша на еднполнише шеми за ХЕ

Тргнувајки од решенијата презентирани со хидро-машинскиот дел на студијата,
произлегува и основната концепција за конфигурацијата на еднополните шеми за трите
ХЕ. Имено, во сите три ХЕ се предвидени по една турбинска единица, односно единичен
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мотор-генераторски агрегат. Оттука како најсоодветно, едновремено стандардно, решение
е еднополната електрична шема да биде усвоена како "блок-шема":

генератор - трансформатор - излезен далекувод

6. Вклучување на ХЕ во електроенергетскиот систем

6.1 Локација на централите по однос на електроенергетскитејазли

Хидроелектричните централи третирани во студијата "Шара" се со по една
инсталирана мотор/генераторска единица, со проектирани номинални моќности 85 MVA
(ХЕЦ "Боговиње), 73 MVA (ХЕЦ "Ново село") и 13 MVA (ХЕЦ Бело езеро").
Излезните напони од блок-трансформаторите се 110 kV за првите две ХЕЦ, додека за
"Бело езеро" излезниот напон е 35 kV. Анализирајки ја макролокацијата на централите,
се констатира дека тие се во регион, односно електроенергетска траса што го поврзува
базенот на системот мавровски хидроцентрали (Вруток, Равен, Врбен) со конзумното
подрачје Гостивар - Тетово - Југохром - Скопје.

По оваа траса, која го следи коридорот на автопатната врска Гостивар-Тетово.
минуваат следниве далекуводни линии:

HanoH220kV:
-далекувод ХЕЦ Вруток -ТС Скопје!.

Напон 110 kV:
е) далекувод ХЕЦ Вруток - Тетово 1
ф) далекувод ХЕЦ Вруток - ТС Гостивар - ТС Југохром
г) далекувод ХЕЦ Вруток - ТС Полог - Тетово 2 (проектиран)

6.2 Вклучување на системот ХЕ "Шара" во електроенергетскиот систем

Како можни техничко-економско решенија за вклучување на централите третирани во
студијата се:

6.2.1 Варијанта на вклучување во системот 220 kV

Логиката дека
а) инсталираната моќност на агрегатите во ХЕ Боговиње и ХЕ Ново село се

приближува кон граничната преносна моќност на напонскиот ниво од 110 kV;
б) проблемот на впуштање, како и напојување со електрична енергија на агрегатите

кога работат во пумпен режим

наложи да се рачгледа варијантата за приклучок на овие ХЕ во системот 220 kV.
Нормнлно, во таков случај преносниот напонски однос на блок трансформаторите во овие
ХЕ треба да биде 220/13,8 kV.

Кај ваквата варијанта можни се две решенија за приклучување на ХЕ Боговиње и
ХЕ Ново село. Првото решение е вклучување на двата вода 220 kV во постојната
трафоразводна постројка во Вруток. Тоа претпоставува формирање на нова разводна
постројка 220 kV во Вруток, со изградба на две нови далекуводни полиња и
реконструирање на постојното трафо поле што претставува градежен проблем за
проширување имајки ја во предвид сегашната локација.
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Второто решение е формирање на нова разводна постројка на потегот на трасата
220 kV, на подрачјето кај ТС "Полог", во која точка би се пресекол постојниот далекувод
220 kV со полиња влез и излез, а исто така и две полиња како доводни од ХЕ Боговиње и
ХЕ Ново село.

И кај првото и кај второто решение, на потегот од ХЕ Ново село до ХЕ Боговиње
ќе се оди со едносистемски ДВ 220 kV, a понатаму до разводната постројка со
двосистемски
ДВ 220 W.

Второво решение, со локација на ТС 220 kV во Полог се покажува од техничко-
економски аспект поприфатливо.

6.2.2 Варијанша за вклучување во сисшемош 110 kV

Bo случај на вклучување на хидроцентралите во системот 110 kV поврзување на ХЕ
"Ново село" и ХЕ "Боговиње" ќе биде изведено во една од најблиските постојни
трафостаници 110 kV "Полог" или "Тетово 2" и тоа, со изградба на едносистемски 110 kV
далекувод од ХЕ "Ново село" до ХЕ "Боговиње", а оттука до ТС "Полог" еден
двосистемски 110 kV далекувод, од кои едниот систем како продолжение за ХЕ "Ново
село", а вториот систем за ХЕ "Боговиње". Алтернативно, врската би се извела до ТС
"Тетово 2", што според текот на енергијата во електроенергетскиот систем изгледа за
поповолно. Обете трафостаници се на потегот ХЕЦ "Вруток" - ТС "Гостивар" - ТС
"Полог" - ТС "Тетово" - ТС "Југохорм" - ТС "Скопје".

Должините за обете варијанти се практично изедначени.

Далекуводниот систем 110 kV (едносистемскиот и двосистемскиот) ќе биде изведен
на челични решеткасти столбови, со AlFe 240 mm 2.

6.2.3. Елеменши за одлука ио варијаншише од ш. 6.2.1 и ш. 6.2.2:

а) Технички аспект:

Посматрано од технички аспект, а тоа се:
- условите за доверливо и стабилно впуштање на агрегатите во пумпен режим и
- можностите за непречено напојување на агрегатите во пумпен режим на работа.

Варијантата со приклучување на системот 220 kV, без дискусија е поповолна.

б) Економски аспект

Набљудувано од економски аспект, варијантата со вклучување на 220 kV ниво бара
повисок ниво на вложени инвестиции.

6.2.4. Вклучување на ХЕЦ Бело езеро во системот

Имајки ја во предвид инсталираната моќност на ХЕ "Бело езеро", технички и
економски и оправдано таа да биде поврзана во една од локалните 35/10 kV трафостаници
во самиот регион и на тој начин ќе се подобрат електроенергетските прилики во
регионалниот 35 W систем. Далекуводната врска ќе биде изведена на челични решеткасти
столбови со јаже AlFe 95/55 mm2.
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ЗАВРШЕН КОМЕНТАР

Врз основа на спроведената анализа за електроенергетскиот дел за
хидроенергетскиот систем "ШАРА", во форма на завршен коментар може посебно да се
наведе:

Во генераторски режим на работа на електричните агрегати не треба да се
очекуваат посебни проблеми по однос на нивното вклопување во електроенергетскиот
систем. Едно од прашањата кон кои треба да се заземе конечен став е вклучувањето на
ХЕ "Боговиње" и ХЕ "Ново село" (блок врска) на 110 или 220 kV. Сегашните
согледувања говорат во прилог на повисоко напонското ниво, поради обезбедување на
поголема стабилност при работа на единиците во пумпен (моторен) режим. Во
консултација со стручните служби при ЕСМ, кои работат на високонапонската мрежа,
поради новите сознанија за развојот на мрежата до 2020 година во овој регион, дадени се
нови согледувања за начинот на приклучок (се воведува 400 kV напонско ниво во овој
регион).

Во пумпен (моторен) режим на работа, со ваквиот избор на единиците, во прв ред со
изборот на нивната номиналана моќност, настапуваат посебни проблеми и тоа:

Во процесот на впуштање проблемот со големината на почетната (и преодната)
струја на впуштање. Co цел да се намали оваа вредност, најверојатно ќе мора да се
примени соодветна метода за редуцирање на напонот на стегалките на М/Г единицата при
впуштање во пумпен режим на работа. На тој начин ќе се намали и вредноста на овие
струи.

Во стационарен режим на работа на синхроните единици во моторен режим, со оглед.
на нивната номинална инсталирана моќност, ќе претставуваат сериозен (преголем)
побарувач на моќност по однос на моќноста на нашиот електроенергетски систем. Од таа
гледна точка ќе мора да се утврди соодветен режим на работа на синхроните единици како
мотори, посебно од аспект на подносливот (дозволен) товар кон мрежата. За ова е
неопходна посебна студија, почитувајки ги сите релевантни елементи за донесување на
конечен заклучок.
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