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ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДЕНИТЕ РЕСУРСИ
ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК "БИТОЛА"

1.ВОВЕД

Во процесот на производство на електрична енергија во термоелектраните, освен
јагленот како погонско гориво, неопходна е вода која се користи за ладење и
додавање во технолошкиот процес. Освен водата која се користи во процесот на
производството, неопходна е и противпожарна вода и вода за санитарни потреби.

Бидејќи потребите од вода во РЕК се повеќенаменски, секоја намена за себе
бара одредена количина и квалитет. Оттаму се наметнува прашањето за комплексно
водоснабдување во РЕК-Битола, а притоа да се добие и материјална заштеда, како
и заштеда на водните ресурси, односно нивно оптимално искористување.

2. ПОТРЕБИ ОД ВОДА

2.1. Потреби од сурова вода на ниво на РЕК-Битола

Потребите од сурова вода на термоелектраните се дефинирани со процесот на
производство на електрична енергија која се користи за ладење и додавање во
технолошкиот процес.

Вршени се мерења на потрошената вода во термоелектраните од системот
„Стрежево" од 1994 до 1998 година, а резултатите од мерењата се следните:

Година, Ј Работниденови; Потрошена вода Просеченироток
; V''"' -"• ' - 'г̂/Г';,̂  . v nr • . -. mVs
1994 921 ' 8910395 0.3292

1995 919, 9055260 0.3347

1996 972 , 9186860 0.3281

1997 935 9718250 0.3608

1998 985 10093790 0.3558

1999 974 9716460 0.3469
2000 941 9530740 0.3469

Просек 949.6 , 9458814 0.3438

Потребите од противпожарна вода и вода за друга намена на РЕК, како и

потребите за санитарна вода ќе ги прикажеме на ниво на Комбинатот.
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Потрошена вода за ПГТЗ и друга намена за период од 4 години, од акумулаци-
јата Суводол

Година Потрошена вода Просечеипроток
пѓ mVs

1992 1.126.515 0.036
1993 1.242.536 0.040
1994 1.121.946 0.036
1995 876.437 0.028

Просек 1.091.858,5 0.035

Максималните дневни количини достигну ваат и до 0.100 м3/с во летните месеци.

2.2. Потреби од санитарна вода на ниво на РЕК

Во следната табела е прикажана годишната потрошувачка на санитарна вода за
периодот од 1991 до 1998 година.

Година 4 Потрошена вода ,' о Просеченпроток
> ' --' *•* -nf' ",' „', •' ' . , ' , m.3/s

1991 349830 0.0110
1992 374494 0.0118
1993 418468 0.0133
1994 534279 0.0170
1995 384427 0.0110
1996 406963 0.0129
1997 411996 0.0131
1998 387348 0.0123
1999 360439 0.0114
2000 296123 0.0093

Просек 356761 0.0112

Максимална часовна потрошувачка од 0.023 mVs e измерена во критичните часови
во летните месеци.

З.ИЗВОРИНАВОДА

Главен извор за водоснабдување на термоелектраните со сурова вода е системот
„Стрежево". Од овој извор со сурова вода се снабдуваат само термоелектраните и
хемиската подготовка на вода.

Втор извор за снабдување со сурова вода е акумулацијата „Суводол", со
максимален капацитет на акумулирана вода од околу 5200000 м3.

Трет извор за снабдување со сурова вода е р.Црна на која има изградено мала
брана и пумпна станица. Во пумпната сганица се инсталирани два типа на пумпи и
тоа:

а. Пумпи со цевовод, пумпна станица-термоелектрани
б. Пумпи со цевовод, пумпна станица- акумул. „Суводол"-термоелектрани
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Главен извор за снабдување со вода на РЕК за потребите на противпожарна
заштита и други потреби е акумулацијата „Суводол", а во даден момент можат да
се користат и останатите два извори на сурова вода.

Главен извор за снабдување на РЕК со санитарна вода е водоводот Битола.
Втор извор се два бунари, лоцирани во близината на с. Агларци, со вкупна издашност

од 0.009-0.012 т3вода.

4. ДОВОД НА ВОДА И ВОДОВОДНА МРЕЖА

Доводот и водоводната мрежа се прикажани на приложената шема за
водоснабдување на РЕК Битола, на крајот на елаборатот.

За снабдување на Комбинатот со сурова вода се изградени два главни цевоводи и тоа:
а. Главен цевовод, зафат на р. Драгор-пумпна станица на р.Црна-термоелектрани
б. Главен цевовод, пумпна станица на р.Црна-акумулација Суводол - термо-

електрани.

Двата цевоводи се меѓусебно поврзани и можат да функционираат во спрега и
секој засебно, што е многу важно за сигурно водоснабдување на разладните кули.

Водоснабдувањето на РЕК со противпожарна вода и вода за други потреби е
решено алтернативно и тоа:

Изградена е посебна водоводна мрежа во термоелектраните со придружните
објекти и посебна водоводна мрежа во објектите на рудникот, напојувањето се
врши од акумулацијата, а алтернативно и од стрежевскиот цевовод.

Водоснабдувањето на РЕК со санитарна вода е решено алтернативно и тоа од
Водоводот -Битола и од два бунари. Изградена е посебна водоводна мрежа во рудникот
и посебна водоводна мрежа во термоелектраните и другите придружни објекти кои
меѓусебно не се поврзани, односно напојувањето на двете водоводни мрежи се врши од
истизвор, едновремено.

5. РАСПРЕДЕЛБА НА ВОДИТЕ

Распределбата на водните ресурси е тесно поврзана со потребите на те-
хнолошките целини со давање на одредени приоритети при недостиг на вода од кој
било извор.

Суровата вода од Стрежево првенствено е наменета за разладните кули и
хемиската подготовка на вода за трите блока. При недоволна количина на вода од
овој извор, се врши прераспределба и тоа:

- првиот и вториот блок добиваат вода од Стрежево, а третиот блок од
акумулацијата Суводол, со што се задоволуваат сите потреби од вода за нормално
работење на термоелектраните;

- противпожарна вода и друга сурова вода за потребите на РЕК се користи
исклучиво од акумулацијата Суводол. Во случај на дефект на овој цевовод, се врши
приклучување на цевоводот од Стрежево или во зависност од дефектот на цевоводот,
на пумпната станица на р.Црна.

Распределбата на санитарната вода се врши од заедничкиот цевовод преку
посебен крак за рудникот и посебен крак за термоелектраните и другите придружни
објекти од кој било од двата извори.
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6. РАЦИОНАЛИЗ АЦИЈА И ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ

Co извршената надградба на водоводните системи и водоводната мрежа во РЕК
добиена е рационализација на потрошувачката на вода, зголемена сигурност и
функционалност во водоснабдувањето, а воедно добиени се и економски ефекти.

Во што се состои надградбата:
1. Кружно поврзување на водоводната мрежа;
2. Поврзување на главните цевоводи;
3. Посебна водоводна мрежа за технолошкиот процес;
4. Посебна хидрантска мрежа до сите објекти, приклучена на сурова вода;
5. Посебна водоводна мрежа за други потреби со посебни приклучоци;
6. Посебна водоводна мрежа за санитарна вода со вградени водомери;
7. Останува да се изврши бајпасирање на главните цевоводи на водата за пиење

кон рудникот и термоелектраните со што би се добила поголема количина на
вода за пиење во критичните периоди од годината со што во целост би се
задоволиле потребите на Комбинатот за вода за пиење, во секое време.

Изградените водоводни системи со направената надградба значително ги
намалуваат потребите од санитарна вода која е најскапа, a co користење на водата
од акумулацијата Суводол, исто така се намалуваат трошоците за вода од системот
Стрежево и надополнува недостигот на вода од системот Стрежево.

Во што се состои заштедата:
Ќе го разгледаме случајот на потрошена вода за ППЗ и други потреби за 1994 и

1995 г. во РЕК, според цените на санитарната вода од водоводот на Битола и
случајот за истите години, според цените на суровата вода од системот Стрежево.

Потрошена вода Цена во Вкупно Вкупно во
Година пт' денари денари DM(ldm=

32ден)
1994 1.121.946 27,3 30.629.125 957.160

1995 876.437 27,3 23.826.730 747.710

За истиот период, според цените на суровата вода од Стрежево, економскиот
ефект е следниот:

Потрошена вода Ценаво Вкупно Вкупново
Година пѓ денари денари DM(ldm=

• ' V " ' 32ден)
1994 • -' 1121946 ' ' - 5.21 , • ;'5 845 338 182667
1995 876 437 , 5.21 ' ~ 4 566 237 142 695

Од предходно изнесеното може да се заклучи следното: многу поекономично и
порационално е да се изгради посебна водоводна мрежа за вода за пиење и посебна
водоводна мрежа за сурова вода за други потреби, како во индустриските објекти, така
и во населените места. Најекономична варијанта е да се обезбеди спакувана вода за
пиење, т.е. (флаширана) за населението, односно вработените, а за останатите потреби,
вода со понизок квалитет и поевтина цена, но оваа варијанта не е тема на овој реферат.
Воедно, битна е и заштедата на водните ресурси и тоа гледано од два аспекта.
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Првиот е недостигот на вода во сушниот период, дотолку повеќе што ра-
сположливите водни ресурси од Пелагонискиот реон се потребни и за наводнување
на Пелагонија, па затоа, се трудиме, искористувањето на водата за наши потреби
да биде максимално рационално, со одржување на целокупната инсталација во ис-
правна состојба, со што немаме непотребни загуби на вода и планираните ремонти
на термоелектраните се предвидуваат и извршуваат во летниот период (јуни, јули,
август) со што ја намалуваме потребата од технолошка вода кога водата е
најпотребна за наводнување на Пелагонија.

Вториот аспект е што водите кои ги користиме, по нивната употреба, еден дел од
вкупната количина се загадени со разни хемикалии, па пред да се испуштат во
реципиентот, се врши нивна неутрализација, додека, пак, фекалните води поминуваат
низ пречистителна станица. Тука останува како нерешен проблемот со пречис-
тувањето на атмосферските води кои во себе ги собираат и водите од технолошкото
перење, па се загадени со јагленова прашина, згура и пепел, a ce исфрлаат директно
во реципиентот. Тој проблем треба да биде решен во иднина.

8. ВГРАДЕНИ ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ ВО СИСТЕМИТЕ
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Главните цевоводи за довод на сурова вода се изградени од челични цевки како и
разводната мрежа во термоелектраните, а разводната мрежа во рудникот е одРУС
цевки.

Комплетната водоводна мрежа за водата за пиење е изградена одРУС цевки.Врз
основа на извршените мерења на протокот на цевоводите на сурова вода,
констатиран е намален проток до 30% од проектираниот проток за работа на
цевоводите од над 10 години.

Претходно изнесеното укажува на фактот дека при проектирање на цевоводи,
во иднина, при изборот на материјалот на цевките, потребно е да се води голема
сметка за тоа од каков материјал ќе бидат вградуваните цевки, а најдобро е од
материјали (PVC, полиетиленски и сл.) кои не го намалуваат протокот при долготрајна
употреба.

РЕЗИМЕ

Во овој реферат е прикажано комплексното искористување на водните ресурси
за водоснабдување на еден од најголемите индустриски објекти во Република
Македонија, каде што водата, покрај јагленот, претставува основна суровина во
технолошкиот процес за производство на електрична енергија во термоцентралите
на РЕК Битола.

Изградени се три системи за водоснабдување со сурова вода кои се вклопени во
една целина и е создадена можност тие да се дополнуваат.

Прикажан е начинот на користење и распределба на водите од системите според
потребите на Комбинатот, со водење сметка за рационално и економично
искористување на водата.

Извршена е надградба на системите со што е зголемена сигурноста во
водоснабдувањето, подобрена е функционалкоста на сисгемите, а сотоа е постигната
рационализација и економски ефекти.
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RESUME

In this report a complex use of the water resources is shownfor water supplying of one the
biggest industrial objects in Republic of Macedonia, where water, beside the coal represends a
basic raw material in the technological process for production of electrisity in the thermal power
plants at REK-Bitola.

Three systems are built for water supplying with raw water, that are composed in one part
and there iis a possibility for them to be enlarged.

The way of use and distribution of waters is shown from the systems in accordance with the
needs of the company, taking care for rational and economical use of the water. An enlargement
is performed on the systems with what safety in water supply is greater the functionality of the
systems is better, and with that a rationality and economical effects are obtained.
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