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WORLD COAL PERSPECTIVES TO 2030

Dr. Klaus BRENDOW
World Energy Council, Geneva/London

Abstract
In Summer 2004, the World Energy Council published a Study on "Sustainable Global

Energy Development: the Case of Coal". The Study aims at developing an internationally consistent
reply to the question whether and to what extent coal use could be economic and sustainable in meet-
ing global energy demand to 2030 and beyond. It covers markets, trade and demand, mining and com-
bustion technologies, restructuring and international policies, and perspectives. It considers both, the
contribution that coal could make to economic development as well as the need for coal to adapt to
the exigencies of security of supply, local environmental protection and mitigation of climate change.

The conclusion suggests that coal will continue to be an expanding, cheap founda-
tion for economic and social development. Backed by its vast and well-distributed resource
base, coal will make a significant contribution to eradicating energy poverty. And: coal can
be and will be increasingly clean, - at a bearable cost in terms of technological sophistica-
tion, and at little cost in terms of international technology transfer and R&D. For this to hap-
pen, even-handed energy and environmental policies are needed, not ideologies. Moreover,
a more pro-active involvement of the coal and associated industries is needed in "globalis-
ing" best technical and managerial practices and advocating coal's credentials.

1 Sustainable Global Energy Development And Coal: Overview
WEC holds , that sustainable energy development can be appraised against three

benchmarks:
• the continued availability of energy, in sufficient quality and quantity, adapted to

the changing needs of customers
•the growing accessibility of energy, it being understood that the costs ofsupply

and further energy development are covered. WEC recalls that at the beginning of the 21st
century, two billion people had no access to commercial energy, while another two billion
had access to unreliable and often unaffordable supplies .

•the acceptability of energy, i. e. its compatibility with societal concerns, be they
developmental, environmental or social.

This Study concludes that coal is
•available to meet the steeply rising demand for steam coal, while adapting the

supply of coking coal to reduced demand. Despite the drain on reserves, those would remain
huge in absolute terms and compared to oil and gas reserves

• accessible, mostly in the form of electricity, to a growing number of people.
Thanks to significant productivity gains , international coal prices would remain stable or
increase much less than the prices of its competitors. Thus, coal would contribute notably to
cutting by half, till 2030, the number of people with no or unreliable access to energy.

Symposium proceeding - Book 1
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Beyond its use in electricity generation, gasification and liquefaction of coal emerge as long-

term options
• acceptable in so far as by 2030,72 % of coal-based power generation in the world

would use clean coal technologies , and as methane drainage and carbon sequestration
would have been increasingly practiced

However, the present Study also notes deficits and advocates remedial measures.
Coal's global image does not reflect the realities of the industry. A worldwide commitment
of the coal and associated industries is needed to improve the public perception of coal's real
performance.

International policies appear to discourage the contribution to sustainable develop-
ment, which coal offers in terms of availability, accessibility and affordability, and accept-
ability. Hence a need to re-equilibrate international policies which should

• place emissions from coal into a more balanced perspective. If life cycle analy-
sis was used and other greenhouse gases were taken into account, electricity generation from
fuels other than coal would show similar or even higher GHG emissions

• acknowledge that the projected increase in annual emissions of carbon dioxide
from coal between 2001 and 2025 of 1.1 billion metric tons of carbon equivalent will be less
than the increased amount projected for either natural gas (1.3 billion tons) or oil (1.5 bil-
lion tons)

• acknowledge the contribution which coal can make to social and economic devel-
opment and energy security

• avoid instruments which discriminate coal; rather encourage a more efficient and
clean use of coal in power generation, including through Joint Implementation, Clean
Development Mechanisms and emission trading

• supplement ongoing information exchanges on carbon sequestration by related
funding of R and D initiatives

•assist developing countries, in acquiring clean coal technologies ; an expanded
contribution of the Global Environmental Facility and of the World Bank's Prototype
Carbon Fund under preferential conditions is recommended

• encourage the worldwide application of more effective SO2, NOx and dust emis-
sion standards for new power plants; this would also reduce the regulatory uncertainty
affecting the design of clean coal technologies

• encourage a transparent and representative reporting system on health and safety
practices in coal mining, as a basis for the broad deployment of good practices ,

• ratify ILO Convention Nr. 176 on Safety and Health in Mines
• include coal services (consulting, engineering, management) in the attempts

underway in WTO-GATS to liberalise access to markets .

The projected growth of energy demand particularly in developing countries will
prompt a significant increase of CO2 emissions. The coal industry and power equipment
manufacturers are making every effort to deploy technologies with higher efficiencies in the
short and medium term and to develop carbon sequestration to technical and commercial
maturity in the next 15 to 20 years.
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2 Availability Of Energy: Goal's Lasting Asset

2. / World coal demand on the rise

Demand for coal (hard coal, brown coal, lignite) has grown by 62 % over the past
thirty years . 1EA, in its reference scenario, expects coal demand to grow by another 53 %
up to 2030 and EU-WETO by 100 %. WEC/IIASA market-driven scenarios project a con-
tinued growth during the remainder of the century. By contrast, carbon constraining policies
would lead to a decline of coal demand as of 2030 or slightly before (see Graph 1); this begs
the question how relevant such policies could be in addressing the issue of "energy poverty
eradication and the role of affordable universal energy access as the principal issues of sus-
tainable development" (World Summit on Sustainable Development).

In market-driven scenarios, the share of coal will decline slowly from 26 % in 2000
to 24 % in 2020 and 22 % in 2050. Carbon constraints would reduce the share of coal to 11
% in 2050, which (nevertheless) corresponds to 2.1 bill, tee (2000: 3.4 bill. tee).

Graph 1: World coal demand projections

WEC/IIASA B

. EU-WETO
reference

- - - EU-WETO
carbon case

2000 2020 2030 2050 2075 2100

2.2 The main driver: power generation

Most of the increase of coal demand will be from power plants, which will absorb
in 2030 some 74 % of coal supplies, against 66 % in 2000 I 7 . Three decades from now, coal
would cover 45 % of world power needs, compared with 38 % in 2000 l 9 .

2.3 New regional demand and production patterns

Under the impact of demand, during the last 30 years, production rose steeply in
China (with a temporary adjustment recently), India, United States, South Africa, Australia,

ЗЕМЛК Symposium proceeding - Book 1 23
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Canada, Colombia and Indonesia, but declined in Europe with its high-cost deposits . This
pattern is expected to continue .

2.4 Towards globalisation: international coal trade

The coal mining and power generation industry becomes ever more global.
Whereas international sea-borne hard coal trade accounted for only 7.5 % of world hard coal
production in 1970, by 2000 already 16 % of production was internationally traded . At 637
mill t in 2000, international coal shipments are expected to grow to 1051 mill t in 2030 , cor-
responding to 15 % of world coal production..

Trading practices change: short-term contracts and tenders prevail over long-term
contracts as a result of strong competition. Mergers, acquisitions and horizontal and vertical
integration gain ground. Consolidation allows economies of scale and reduces overheads,
hence enables competitive pricing. While in 2001, the five largest private coal companies
accounted for 40 % of international hard coal trade , competition continued as new suppli-
ers entered the market . Sear-borne shipping accounts for about 30 % of the delivered cost
of coal 24. A reduction of these costs would contribute to enhancing coal's markets.

2.5 Coal reserves: the benefit of size

Economically recoverable coal reserves are huge . Despite increased production
during the next thirty years, only 25 % of presently known coal reserves will be depleted,
compared with 84 % of oil reserves and 64 % of gas reserves . Moreover, depletion ratios
will slow due to the anticipated increase in coal combustion efficiency and related fuel sav-
ings of as much as 35 % . Nevertheless, the industry should remain active in exploration,
be it alone to enhance coal's contribution to energy security.

3 Accessibility Of Energy: Coal's Growing Strength

3.1 Income growth versus growth of energy prices
IEA and EU-WETO anticipate world per capita GDP to rise by about 2 % per

year until 2030. Income growth would be faster in developing (2.8 %) and transition
economies (3.4 %) than in OECD countries (1.6 %). Access to commercial energy would be
eased if income growth exceeds the rise of energy prices. International fossil fuel prices
would rise less fast than income, thereby opening access to commercial energy to a grow-
ing number of people. IEA estimates that by 2030, this differential and other factors would
allow 2 bill people to have access to electricity and other modem fuels. However, another
one billion people would remain stranded in energy poverty .

3.2 Coal's growing price competitiveness

After a significant decline of international coal prices during the 1990s 3 2 , coal
prices are expected to be stable or to rise only slightly in comparison with oil and gas
prices 3 3 . As a result, coal will lead in terms of price competitiveness and accessibility
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3.3 Behind coal's performance: productivity and efficiency gains

Coal's price performance is in last instance caused by productivity gains in mining
and improved efficiency in combustion.

Productivity per man and year rose between 5 and 10 % in the 1980s and by
between 10 and 15 % in the 1990s . This growth was not only due to increased labour pro-
ductivity, but also to the closing of uneconomic or small (and often illegal) mines, the lib-
eralisation and restructuring of coal industries, the transfer of know-how and technology to
newcomers and the expansion of opencast mining versus underground mining. Productivity
growth is expected to continue.

At present, average world coal combustion efficiency in power stations approxi-
mates 32 %, while state of the art is 42 to 45 %. Advanced clean coal combustion tech-
nologies promise efficiencies of 50 to 53 % . As new plants penetrate the market, efficien-
cies will rise. EU-WETO estimates that by 2030,72 % of world coal-based power plants use
advanced technologies with efficiency at 49 to 50 %. EU-WETO also estimates that these
plants could displace gas-fired combined cycles down to 4500 h/year even in regions with
access to reasonable priced gas .

3.4 Investments in coal mining and combustion
Coal mining is less capital-intensive than the extraction of oil and gas. The mining

of a ton of coal (in toe equivalent) requires less than $5, compared with $22 for the extrac-
tion of oil and almost $25 for gas. However, coal combustion associated with a higher envi-
ronmental policy risk than its main competitor - gas, unless matched by clean coal tech-
nologies. Gas, by contrast, seems to face a risk of higher prices, affecting its competitive-
ness.

IEA estimates the cumulative investment requirements for coal mining and ship-
ping (including port facilities) during 2001-2030 at $398 billion. These would support an
increase of world coal production from 4595 million t in 2000 to 6954 million t (reference
scenario).

Cumulative global coal investments needs are shared equally by developed and
developing nations, with China requiring 34 %, the United States and Canada 19 %,
Australia and New Zealand 9 %, the transition economies 8 %, OECD Europe 7 % and India
6 %.

If investments for coal-based power stations were added, the total cumulative
investment needs would amount to $1900 billion. This is 12 % of the investments required
by the world energy supply industries as a whole ($ 16000 billion).

4. Accessibility Of Energy: Coal's Technological Agenda
The anticipated growth of coal demand (see Graph 1) will also be driven, and

increasingly so, by coal's capability to accommodate societal concerns: economic growth,
environmental protection, mitigation of climate change, improved labour safety and health
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standards, and community development. In the absence of response, these concerns will
become the limiting factor to coal's growth.

4.1 Facilitating technology and knowledge transfer to developing countries
Coal demand is expected to increase during the next three decades everywhere in

the world, except in western Europe. The increase would be strongest in the developing
countries: China, India, South-East Asia, sub-Saharan Africa and Latin America. Coat
demand by developing nations would actually double from 1.5 bill t in 2000 to 3.1 bill t in
2030. By that year, 60 % of world coal demand would be generated in developing countries,
against 45 % in 2000 .

If the developing countries are the growth engine behind global coal demand, coal
remains an important, indeed indispensable, growth engine for developing countries.
Despite competition from natural gas, coal would account for 33 % of total primary energy
supplies in 2030 (against 39 % in 2000). More importantly, in developing countries coal
would secure 53 % of electricity generation in 2030, against 56 % in 2000. Coal-based
power generation would more than triple .

Enabling a prospering coal industry of the size and dynamics suggested above,
requires continued efforts on the part of governments, industry and the international com-
munity with regard to:

• technology transfer: financing technology transfer to developing countries meets
serious difficulties, unless the macro-economic and policy frameworks encourage investors.
Cumulative investment needs of developing countries for coal mining and shipping during
2001-2030 amount to $261 billion IEA notes that the risk of a shortfall of foreign invest-
ments is greatest in developing countries, where ownership remains in government hands.
Neither domestic capital markets nor government budgets have been and will be able to pro-
vide such funding. International financial assistance in demonstration projects (mining, liq-
uefaction, washeries, methane drainage, waste handling, IGCC, coal slurry pipeline), have
proven their value, if coupled with a legal regime attracting foreign investors. The number
of such projects needs to be multiplied, until such time that the costs of modern technolo-
gies have been brought down.

• restructuring: recent policies of developing countries aim at a greater degree of
private sector involvement in mining and power generation, including privatisation. At the
basis of success are a reduced role of governments in operations, the gradual phase-out of
price controls, import tariffs and subsidies, and the removal of restrictions such as on the use
of coal production in captive power plants . The main issue is to supply cheap energy to the
poor, i. e. to change the system of producer subsidies to a system of consumer subsidies.

• management: the transfer of efficient management practices, through interna-
tionally operating companies or otherwise, enables significant productivity gains. The tools
are company-supported education, training and community relations.

•standards: in developing countries, the setting of health, safety, environmental or
quality standards has to obey the triple objectives of economic, social and ecological develop-
ment. This demands a gradual, fine-tuned move from minimum to more constraining standards
rather than the application of first-world standards/international financial institutions should
recognize such a step-wise strategy as valid, when determining the conditions for loans 4 3 .
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4.2 Abating local/regional pollution: a matter of worldwide deployment of
proven technologies

Proven technologies exist to reduce the emission of dust, SO2, and NOx from coal-
based power generation 4 3 , to recycle toxic effluents, by-products and coal bed methane ^
, to mitigate subsidence or to reclaim opencasts . The issue is one of the worldwide deploy-
ment of best practice. Stricter national and transboundary emission standards and leadership
of global players would pave the road.

4.3 Mitigating climate change: clean coal combustion and carbon sequestra-
tion

As pointed out in section 3.3 above, rising efficiencies of coal combustion in power
stations reduce fuel use and, hence, CO2 emissions.

There exist several technological options (with variants) with high and growing
efficiencies. For hard coal, supercritical pulverised coal combustion presently operates at
efficiencies of 45 % and offers prospects for an increase to 48 %; this technology remains
the preferred option for large units and for up to 2020. For lignite, supercritical pulverized
firing attains more than 43 % (in the so-called BoA unit of the German plant of
Niederaussem), with a targetof 50 % and more if pre-drying and new materials were used
(time frame 2020). Fluidised bed combustion, suitable for smaller capacities and high ash
coals, presently operates at 40 % efficiency with prospects for up to 44 %. Integrated gasi-
fication combined cycles (1GCC) - at demonstration stage - achieve 43 %, but may attain 51
to 53 % .

However, efficiency is only one parameter. The choice of the technology depends
on many site-specific criteria such as the size of the unit, the load regime, the fuel used, the
marketing or recycling of by-products and environmental legislation.

Be that as it may: the worldwide application of these advanced technologies would
theoretically avoid 1.8 bill t of CO2 per year, equivalent to 7.5 % of present world CO2
emissions .

Coal does have every interest to develop carbon capture and disposal technologies
to technical and commercial maturity in the next 15 to 20 years. International research is
underway, such as the "Zero Emission Coal to Hydrogen Alliance" (ZECA), the US DOE
"Vision 21" or President Bush's "FutureGen" Programme. The EU Framework Programmes
for Research and Technological Development for 2002-2006 include a chapter on capture
and sequestration of CO2. A Charter on carbon dioxide (CO2) was signed in June 2003, cre-
ating the Carbon Sequestration Leadership Forum; 13 countries and the EU participate. The
1EA Clean Coal Centre is since long active in CO2 emission analysis and control .

Cleaner coal, indeed fossil fuel, technologies appear to be a major possible and fea-
sible long-term means to seriously address the two interrelated issues of reducing energy-
related GHG emissions and of enabling universal access to energy. However, related costs
have to be brought down and least cost carbon mitigation technologies of all sorts need to
be judged in a competitive market context. By contrast, alternative policies to wean the
world of its dependence on fossil fuels require comparatively higher price increases which
would be at least equivalent to the two oil shocks of the 1970s every 10 years. This would
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engender corresponding losses of economic growth, prolong the use of traditional fuels by
poor people in developing countries and exacerbate the global level of GHG emissions .

Coal needs to care more for its markets other than electricity generation in power
plants. Apart from the gasification of coal prior to its combustion in IGCC processes men-
tioned under section 4.3.1 above, the perspective of comparatively low coal prices aroused
renewed interest in its liquefaction. In China, the construction of a coal liquefaction plant
has begun in Majiata, Inner Mongolia. In the US, the Gilberton coal-to-power-and-clean-
fuel demonstration plant is at its final stage, awaiting a favourable environmental impact
statement, tax breaks and a government loan for May 2004. In Australia, a letter of intent
has been signed for a large integrated power-and-liquids plant in Victoria . Regarding
underground gasification, a project has started in the United Kingdom with the ambition to
tap coal reserves from beneath the North Sea with minimal environmental impact.
Ultimately, synfuels and hydrogen emerge as vectors for coal use .

Evidently, these projects are forerunners, driven by a comparatively high price
environment and tensions in the Middle East. Also, they benefit from specific favourable
conditions. But it is telling, that they see the light of the day at a time when oil and gas
reserves are plentiful.

Ultimately, synfuels and hydrogen emerge as vectors for coal use . The longer-
term perspectives of synfuels from coal are clearly related to the depletion of cheap con-
ventional oil reserves: presently too expensive, synfuels from coal may contribute about 100
Mtoe (or 4 % of world liquid fuel demand) in 2020 and up to 660 Mtoe (14 %) by 2050.

4.4 Coal's road to public acceptance
There is still a striking cleavage between coal's perceived image and coal's real per-

formance. Regrettably, there has not been so far an industry effort to address this deficit at
the global level. Coal clearly has key attributes, however. It is incumbent upon the global
industry to take action now to market them to the public and policymakers alike so as to
ensure that coal provides a sustainable bridge to the future.

5. Epilogue

This Epilogue ventures an - informed - speculation of how the situation and
prospects of world energy demand and supply, particularly of coal, might be seen in 2030.
This is, of course, not a forecast of what would have happened by then, but a vision of what
could have happened if all stakeholders had combined their efforts at rendering coal sus-
tainable in a global economic growth and energy context.

5.1 2000-2030: a retrospective
Should the WEC launch in 2030a mid-century revue of "Energy for the World of

2050", it will certainly applaud the role of coal in social and economic development and the
spirit of societal responsibility of the industry. But concerns remain, although earlier con-
cerns about sustainability of coal use might well be topped by concerns about the implica-
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tions of dwindling low-cost oil and gas reserves.

Concerning sustainabiiity, the carbon intensity of world energy use (tC/toe) during
2000-2030 had declined by about 25 % , due to the deployment of efficient and clean fos-
sil fuel combustion technologies, CO2 sequestration, penetration of gas and (less) renew-
ables. Indeed, by 2030, 72 % of coal-based power generation uses advanced technologies .
But energy-related emissions of CO2 had almost doubled, due.to the growth of population
and related energy demand in the developing countries. This is why policies to mitigate cli-
mate change remained important also in 2030. However, rather than enhancing global and
comprehensive action, policies now focus on the fine-tuning of regional and special mea-
sures particularly with regard to emissions from transportation and in urban areas.
Prospects, as seen in 2030, are that the disadvantages and advantages of global climate
change might reach a satisfactory global balance in a not too distant future.

The burning issue in 2030 is the dwindling of low-cost oil and gas reserves. During
2000-2030, the economically recoverable reserves of conventional oil, gas and (less) coal
had diminished, despite new discoveries. Supplies of oil and gas had since long peaked. This
had lead to a general rise of energy prices, with beneficial effects on efficiency. Also, the
structure of energy prices had improved, thanks to the internal isation of environmental and
societal cost and the elimination of subsidies and restrictions. Now, in 2030, the energy price
differentials between competing fuels tended to better reflect the life cycle costs of energy
provision. As a result, least cost planning no longer referred to isolated plants or projects,
but to entire energy systems. A case in point was progress in optimising local energy sys-
tems: in 2030, half of the world population are urban dwellers, which require heat, warm
water, electricity, air conditioning and transportation in an acceptable environment and at an
affordable cost.

Higher prices and efficiencies had resulted in a slowdown of world primary ener-
gy demand growth to 1.6 %/year during 2020-2030. As however, during the same period,
GDP growth stood at 2.6 %/year , even in 2030 a full decoupling of world economic and
energy demand growth had not materialised. Neither did expectations that new rerrewables
would cover a notable share of supplies. In 2030, fossil energy covered still 88 %~of world
energy demand, with coal covering 22 %, compared with 24 % in 2000.

5.2 2030 - 2050: a perspective

In 2030, the issue is one of resource constraint and opportunity. The concern is not
so much the related rise of energy prices (which, as was pointed out above, had a beneficial
impact on efficiency), or their impact on customers (average world income had doubled
between 2000 and 2030 ), or a physical scarcity (unconventional fossil fuel resources are
plentiful in 2030). Rather, the concern is the inefficient and unprofitable use, i. e. combus-
tion, of the valuable organic components of fossil fuels. Experience since the 2020s had
shown that chemical processing, particularly into clean transportation fuels, enabled a fuller
and more profitable exploitation of the energy raw material.

The discussion in 2030 centres on what would be. the scope, dynamics and impli-
cations of such a change of long lasting attitudes towards fossil fuel use. Two such implica-
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tions are immediately perceived:
• A renaissance of nuclear power as a substitute for base-load electricity genera-

tion from fossil fuels. New nuclear could replace precious natural gas and coal in the tradi-
tional power generation market.

• An upspring of numerous chemical processing plants using fossil fuels to pro-
duce electricity, synthetic gas and oil substitutes, hydrogen, fertilizers and chemical prod-
ucts. Thanks to synergy effects, these plants operate at high conversion efficiencies, reduce
cost and minimize effluents and emissions (including carbon removal and storage).

Coal's comparatively favourable resource base and its price competitiveness could
make chemical processing into synfuels and gas a growth market for coal. Under market
conditions, coal-based synfuels could cover by 2050 some 14 % of world transportation fuel
consumption. At a price: the coal industry would have to change: hitherto separate enter-
prises in coal mining, gasification, liquefaction and coal bed methane drainage, would have
to integrate into necessarily globally operating oil and gas refining, product transportation
and distribution businesses; the business strategy of coal companies would have to be sub-
dued to the strategies of the processing and delivery conglomerates.

Whether servicing the traditional power generation market or the clean transporta-
tion fuel market, coal no longer reaches the end user as "coal". The term "coal" itself is
replaced by brand names, which highlight the service rendered (power, mobility) without
identifying the raw material (coal). Ironically, concerns expressed at the beginning of the
century that the lack of public acceptance might be an obstacle to the growth of coal
demand, proved unfounded: there is no direct interface any more between "coal" and the end
user except in very rare cases of its direct use as a fuel or... as a piece of art .

The message: a study undertaken by the WEC in 2030 on "Energy for the World of
2050" would confirm the important societal role of coal in meeting the aspirations of nations
for development and sustainability. It would point to a significant but challenged role of coal
in traditional power generation. And it would appraise its comeback, as a derivate, in mar-
kets, which it had lost with the advent of cheap oil and gas, - hundred years ago.
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Introduction
The Kyoto Protocol, which obliges developed countries to reduce emissions of

greenhouse gases (GHG), was adopted at the third session of the conference of the parties
to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Kyoto,
Japan, on 11 December 1997. Japan subsequently ratified the Kyoto Protocol in 2002 and
is required thereunder to reduce GHG emissions by 6% below 1990 levels by 2008-2012.

Japan, having already tackled development and promotion of energy conservation
technologies after the second oil crisis, emits the lowest level of CO2 of developed coun-
tries 1 ^approximately 9.4 tons per capita in the year 2000. Consequently, Japan is able to
contribute to CO2 emissions reduction in developing economies as well as in economies in
transition by application of Japan's energy conservation technologies.

Because the Clean Development Mechanism (CDM) and Joint implementation (JI)
of the Kyoto Mechanisms are efficient tools, the Japanese government's policy towards
emission reduction makes active use of CDM/JI, thereby supporting domestic efforts in real-
izing Japan's reduction commitment.

The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of Japan is one of the key
ministries to administer governmental policymaking on climate change, and is undertaking
establishment of a system to facilitate the Kyoto Mechanisms. The New Energy and
Industrial Technology Development Organization (NEDO), under the jurisdiction of METI,
supports CDM and JI project activities implemented by Japanese private sector enterprises.
In this report, the authors briefly introduce climate change policy measures in Japan and
NEDO's activities to promote CDM/JI.

1. Outline of NEDO
The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

was established in October 1980, immediately after the second oil crisis, as a semi-govern-
mental organization under the (former) Ministry of International Trade and Industry of
Japan, which is now the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). NEDO is a
unique organization in that it works to coordinate the funds, personnel, and technological
strengths of both the public and private sectors in Japan. In October 2003, NEDO was re-
organized as an "Incorporated Administrative Agency.". The position held by NEDO in the

Symposium proceeding - Book 1 -,-,



Mcmiaponno совстуваи,с .ЕНЕРГЕТИТСА 2004« / International symposium ..ENERGETICS 2QQ4".

Government is shown in Fig.l.

N EDO's principal activities are catego-
rized under three topics:

9 Research and Development (R&D)
of industrial technology as well as new
energy,
energy conservation, and environmental
technologies.
0 Introduction of new energy and ener-

ЅУ
conservation technologies.
9 International cooperation.

,\:ED()'.s CDM/.JI activities are included
under international cooperation.

PrimeMhBier !

MnisbyofFiMDCis

Ministry of Foreign Afi»in

Miiistry of Econony, Trade and Industry

Moouyoftbc Bjvitoorocnt

Other Mnfctries

Fig. 1. Position of NEDO in Government

2. Current Situation of GHG Emissions in Japan
Table 12) illustrates quantitative targets by sector for GHG emissions reduction in

order to achieve Japan's overall target of 6% below 1990 levels, as stipulated in the Kyoto
Protocol. However, domestic GHG emissions have been increasing since 1990, and were
8% above 1990 levels in 2000 (Fig.23)).

The major source of GHG emissions in Japan is energy combustion, contributing
approximately 90% of total emissions. Over the decade 1990-2000, substantial increases in
CO2 emissions (Fig.33)) have been particularly evident in the transportation sector (20.6%
increase over 1990) and business/home sector (21.3%). On the other hand, CO2 emission
levels from the industry sector have shown little increase since 1990 due to Japan's lengthy
experience mentioned above relating to development and promotion of energy conservation
technologies. Therefore, energy conservation technologies in Japan have great potential to
contribute CO2 emission reduction in developing economies and economies in transition.
Because CDM/J1 project activities offer the dual effects of reducing GHG emissions in such
economies and transferring CO2 reduction credits to Japan, CDM/JI utilization has become
more significant.

Table 1. GHG Emission Reduction Strategies in Japan2)

CQj emissions from energy use

CO> emissions from non-energy use, methane
emissions, and nitrous oxide emissions

Emissions of HFCs, PFCs and SF6

Reductions by innovative technologies and change of
lifestyle

Sinks

Kyoto Mechanisms

± 0 %

-0.5%

+2.0%

-2.0%

-3.9%

-1.6%
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$ Fig. 2. GHG Emissions in Japan (FY1990-2000) 3)

and JI projects. The Help Desk serves as a focal point for CDM/JI government approval and
inquiries from private sector enterprises. METI has further designed a financial support
scheme for CDM/JI project developers and CDM capacity building programs in Asia that
utilizes non-ODA (Official Development Assistance) funds. NEDO is actively conducting
CDM/JI support programs as well as CDM capacity building programs.

These activities have led the Japanese government to approve a total of nine (9)
CDM/JI projects to date (Table 2).

Table 2. Approved CDM/JI Projects in Japan2)

CDM/JI

CDM

CDM

CDM

CDM

CDM

CDM

CDM

CDM

JI

Couniry

Brazil

Thailand

South Korea

Bhutan

Vietnam

India

Thailand

Chile

Kazakhstan

Applicants

Toyota Tsusho Corporation

Electric Power
Development Co., Ltd.

INEOS Fluor Japan Limited

Kansai Electric Power Co.,
Inc.

Japan Vietnam Petroleum
Company

Sumitomo
Corporation

Chubu Electric Power Co.,

Inc.

Electric Power
Development Co., Ltd

NEDO

Project Name

V&M do Brazil Fuel Switch

Rubber Wood Residue Power Plant

Project in Yala

HFC Decomposition Project in Ulsan

e7 Bhu3ui Micro Hydro Power CDM
Project

Rang Dong Oil Field Associated Gas
Recovery and Utilization Project

Thermal Oxidation of HFC23 in Gujarat

A.T.Biopower Rice Husk Power Project

in Pichit, Thailand

Graneros Plant Fuel Switching Project

The Model Project for Increasing the
Efficient Use of Energy Using a Gas

Turbine Coijeneralion System

Amount of CER/ERU
expected

1.130,000 ton-CO2

60,000 ton-CO2

1.400,000 toi>C02

500ton-CO2

680,000 ton-CO2

3.380.000 ton-C02

84,000 ton-CO2

14.000 ton-CO2

62,000 ton-CO2
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4. NEDO's Activities to Promote CDM/JI

4.1. NEDO's Financial Support Programs for CDM/JI Project Developers
The Kyoto Protocol will enter into force after being ratified by Russia, which

accounted for approximately 17.4% of global GHG emissions in 1990. Therefore, CDM/JI
projects presently carry great political risk (also other risks) for private sector enterprises in
Japan. NEDO's financial support programs for CDM/JI projects are capable of reducing
these risks and potentially encouraging CDM/JI project implementation.

4.1.1. CDM/JI Feasibility Study Program

The aim of NEDO's CDM/JI feasibility study (F/S) program is to assess and real-
ize private sector projects that are expected to lead to future CDM or JI project activities. In
order to receive support from this program, proposed CDM/JI projects must satisfy the fol-
lowing requirements.

1) To reduce GHG emissions through advanced technologies for increasing the
efficient use of energy.

2) To contribute to sustainable economic development in the host country.
3) To be proposed by Japanese private sector firms.

NEDO initiated this F/S program in 1998 and has conducted 260 CDM/JI project
feasibility studies in a total of 47 countries through July 2004 (Fig. 4). It is evident from the
chart that Japanese private sector enterprises consider Eastern Europe, China and ASEAN
hold high potential for future CDM/JI projects.

Latin America 13L

louJiWest^AsialJ

iCeatralAsia 171

260 F/S

47 Countries/.<\\\v£lHfaa47
8%)

ASEAN 59 '*'•'"'•'

iMiddleEast
^Africa 23
I (9%

Fig. 4. NEDO's CDM/JI Feasibility Studies (FY1998-2004)
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Ministry of Economy, Trade and

Japanese Private
Sector Firms

Subsidy:

maximum
necessary cost A

NEDO

1
Necessary cost A

Validation

Certification

Verification

Etc.

Industry (METI)

CDM/Л

Project Activity

Eligibility: Non

Countries

Fig. 5. NEDO's Subsidy System for CDM/JI Project

4.2. Contribution to CDM Capacity Building

CDM projects will contribute not only to global environment conservation but also
to sustained development of host countries.

One of METI's roles is to plan, and sequentially implement, the "Asia CDM
Capacity Building Program" agreed at WSSD (the World Summit on Sustainable
Development) held in the Republic of South Africa in 2002.

The aim of CDM capacity building is developing incentives to accept CDM pro-
jects and assisting development of approval systems in host countries. Experiences of CDM
capacity building by METI and/or NEDO are shown in Table 3. In addition, CDM capaci-
ty building by NEDO is being planned in the Philippines, Malaysia, and Indonesia in the
near future.

Table 3. Experiences of CDM Capacity Building 2)

• CDM Workshop (China), Sep. 2004 Z
• CDM Training course (Japan), June - Aug. 2004
И CDM Manuals (Vietnam and Thailand), 2003 - 04
• CDM Technology Needs Assessment (The Philippines), Dec. 2003-Mar. 2004
• CDM Training course (Japan), June - Aug. 2003
• CDM Seminar (Thailand), Mar. 2003
• Japan-ASEAN CDM Workshop (Indonesia), Jan. 2003

References
1) Carbon Dioxide Information Analysis Center (http://cdiar.esd.ornl.gov)
2) Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan (http://www.meti.go.jp)
1) Ministry of the Environment, Japan (http://www.env.go.jp)
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КРИТИЧЕН ПЕРИОД НА ОДЛУКА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ CO ЈАГЛЕН НА ТЕ БИТОЛА

д-р Борчс АНДРЕЕВСКИ
ЕСМ, РЕК БИТОЛА, Сектор за развој u инвестиции

АБСТРАКТ

Согледшште нреостанити ексГшштшџшни резерви на јаглен во ПК Суводол,
1о определушшт ашб()уаии>ето и коптипучтетот ча работата на трите блока на ТЕ
Вчтола до 2011 ГО().

КвашТштетот, квалитетот, ограничените Тодшчни капацшТштивни
можности ни потспцчјилнпте наоѓалшшТш, пптребниот аременски период од 3-5 Год.
:>vr oiTmop/iHic па noaii паоѓплшшТш нп јаглен и никото на шшестшџтннте вложувања, се
Причина која услонуна донесуаање на респектибплна Програма, со интенцији за кон-
тинуираш) цродолжушиие и задоволунање на нотребнте на трите блока на ТЕ
Битола со јиглсн, до 2025 Год.

Предметниот труд, Преку презентирање на релевантни Гшраметри на потен-
цијалните наоѓалпшта на јаглен, ими за цел да ГН изнеси ншшите специфичности и да
7о потенцири крајно критичпиот период, кој недвосмислено fa наметнува неапходнос-
та од донесување на соодветна Одлуки, која ќе. услави преземање на итни оперативни
(ааТчшноаТш за отворање на нови наоѓалшшТш за експлоатација на јаглен.

ABSTRACT

The expressed remaining exploitation coal reserves in Mine Suvodol determines supply and
continuously work of the three units in Power Station Rek-Bitola until 2011.

Quantity, quality, limited annual capacity possibilities of potential findings, needed period
of lime 3 -5 years, for opening news coal findings and their level in the investments, are reasons that
conditioned bringing in the respective Program, with intentioned for continuously prolonging and sat-
isfying needs of coal for three units in Power Station Rek Bitola - until 2025.

The offered study, through relevant parameters of potential coal findings presentation, has
the main purpose to bring out their specifics and to determine the last critical period, which undoubt-
edly will bring out the need of making a proper Decision, that will condition assume in urgent opera-
tive activity for openening news deposits for exploatation at coal.
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Вовед

Досегашното апострофирање на стратегиската позиција на РЕК
Битола во електроенергетскиот систем на Републиката, определена со негово-
то учество од 70% во производството на електрична енергија, ќе биди беспред-
метно доколку под хитно не се постави и реализира соодветен концепт за
обезбедување на јаглен за континуирана работа на трите блока на ТЕ Битола.
Проблематика и тема која егзистира во сферата на енергетските проекции и
согледувања уште од пред десетина години, но на жалост без конкретни ефек-
ти.

Продолжувањето на овој статус би условил епилог да идниот енергетс-
ки развој на Републиката, биди дефиниран како крајно неизвесен.
Изнесената квалификација има своја реалност ако при поставувањето и усвоју-
вањето на концептот, не бидат почитувани и земени во обзир бројни релевант-
ни фактори, кои суштински и непосредно влијаат и ја определуваат идната
енергетска стратегија, а тоа се:

• остатокот на преостанатите експлоатациони резерви на јаглен од ПК
Суводол;

• специфичностите на потенцијалните наоѓалишта на јаглен (техничко-
технолошките услови на експлоатација, кван-титетот на експлоатационите рез-
ерви на јаглен, неговиот квалитет, годишниот можен производен капацитет);

• релативно долгиот временски период, потребен за отворање и
експлоатација на јагленот од новите рудници;

• временскиот лимит за можно користење на поедина опрема од ПК
Суводол;

потребата од набавка, монтажа и пуштање во работа на нова дополнителна
опрема;

• обезбедување и ангажирање на значителни финансиски средства за
набавка на дополнителна основна рударска опрема;

• неможноста, и тоа во подолг временски период, да се супституира
675 MW производен капаците.т на РЕК Битола.

Co оглед дека станува збор за дефинирани клучните фактори, кои ја
детерминираат можноста за континуирано снабдување со јаглен на трите блока
на ТЕ Битола за наредните 20 години, осознавањето на нивниот карактер и вли-
јание е од приоритетно значење.

• Преостанати експлоатациони резерви на јаглен во ПК Суводол

Годишната просечна кумулативна потрошувачка на јаглен од ПК
Суводол од 6,5 Мт/ јаглен годишно, ѓи сведоја вкупните експлоатациони рез-
ерви на јаглен на количина од околу 48.5 Мт (очекувана состојба на
31.12.2004 год).

Според претходно изнесената проекција на потрошувачка, преоста-
натите резерви на јаглен би ги задоволиле потребите за континуирана работа
на трите блока на ТЕ Битола до крајот на 2011 год во најдобар случај до сред-
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ината на 2012год.

• Специфичности на потенцијалните наоѓалишта за јаглен

Како потенцијални наоѓалишта за експлоатација на јаглен, за
иотребите на ТЕ Битола ,се појавуваат Брод-Гнеотино, подинската јагленова
серија во Рудникот Суводол (ПЈС) и Живојно (Сл.1).

Покрај техничко-технолошките специфичности на потенцијалните
наоѓалишта вредни за одбележување се и вредностите на следните параметри:

о неповолните квалитативни параметри на јаглените;
о високиот коефициент на откривката и
о ограничениот можен годишен капацитет

Табела 1 - Специфични параметри на поедини наоѓалишта

Наоѓалиште

Брод-Гнеотино

ПЈС Суводол

Живојно

Експлоата.

резерви
(Мт)

31.8

50

67.4

Квалитет на јагленот

Вк. влага
(%)

49.64

44.02

47.55

Пепел
(%)

16.77

21.06

14.81

ДТВ
(kJ/kg)

6932

7352

8813

*Кот

(м3/т)

8.92

4.73

12.7

Год. кап.

Q(Mt)

2

3

2.5

* Кот - коефициент на откривка (мЗјаловина /на 1 тон јаглен)

Еден од низата на примарни фактори кои ќе ја определуваат проекција-
та на отворањето на потенцијалните наоѓалишта претставува и квалитетот на
јагленот (Табела 1). Имено, карактеристика за јагленот од Брод- Гнеотино е
дека во првите пет години на експлоатација ДТВ ќе се движи од 6300-6800 kJ/kg.
што е релативно ниска енергетска вредност. Јагленот од подинската серија (ако
отворањето биде од југ према север) ќе има квалитет идентичен или нешто
подобар од јагленот на главниот јагленов слој (ГЈС). Од изнесените причини
модалитетот на хомогенизаци-јата на јаглените од: ГЈС на ПК Суводол, со
јаглените од ПЈС и Брод-Гнеотино е неминовен и тоа во одредена оптимална
квантитативна мешавина.

Во доменот на примарните фактори секако е вклучено и оптималното
дефинирање на можниот годишен капацитет на новите копови, чија опреде-
леност е во условна зависност од:
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o потребата за обезбедување на гориво за трите блока на ТЕ Битола;
о ограничениот квалитет на јагленот и потребата од хомогенизација;
о техничко-технолошките фактори и ефикасноста на експлоатација;
о производните трошоци на јагленот;
о продолжувањето на експлоатациониот век на БТО системите и
о расположивото време за намалување на вредноста на инвестицијата

• Временски период, потребен за отворање и експлоатација на јагленот
од новите рудници

Отворањето на новите рудниц** е лредиспонирано од бројни активности
(од донесувањето на Одлука, обезбедуван->ето на средства, од кумулативниот
временски период на припрема, објавување, избор и почетокот на реализација
на иоедини активности: проектирање, догова-рање, испорака. монтажа на опре-
ма, нејзиио оиеративно вклучување и постигнување на оптимален капацитет -
во услови на селективна експлоата-ција, изведување на објекти за заштита од
површински и подземни води, ископ на предпроизводна раскривка - формирање
на усек), што искуствено ангажира кумулативен временски период од 3-5 годи-
ни.

• Користење на постојната опрема од ПК Суводол

Заради намалување на инвестиционите трошоци при отворањето на
новите копови неопходно е користење на постојната опрема од ПК Суводол.
Анализите за можното располагање на постојната опрема ги детерминираат
следните временски периоди, конкретно:

Систем

II- БТО
1-БТО
0-БТО

Период на располагање (год)

почеток на 2007
средина на 2009 год

почеток на 2010 год.

Според изнесеното вклучувањето на постојната опрема од П К Суводол,
во новите копови е временски лимитирано и определено од динамиката на
завршувањето на активностите на поедини БТО системи.

• Потреба од обезбедување и ангажираше на финансиски средства за
набавка на дополнителна основна рударска опрема

^Како последица на техничко- технолошките специфичности на новите
копови, неминовна е потребата од набавка на дополнителна опрема која
условува и соодветно ниво на капитални инвестиции. За потребите на Ш С тие
би биле во ред на големина од околу 40М Еура а за Брод-Гнеотино од околу
95М Еура.
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Согледувањата се дека производните трошоци за обезбедуваше на тон
јаглен при паралелно отворање и користење на јаглените од Ш С , заедно со
Брод Гнеотино и Главниот јагленов слој од ПК Суводол, за 20 годишно снабду-
вање на ТЕ Битола со јаглен, ќе се движат од 6 -14 Е/тон јаглен. Производните
трошоци за експлоатација на јагленот се во тесна врска со коефициентот на
откривката (Кот), при што околу 70% од вкупните производни трошоци отпаѓа
на ископот на јаловината.

Анализата на трошоците за отворање и експлоатација на Живојно со
површински коп, со набавка на целосно нова опрема, покажува дека еден тон
јаглен би чинел околу 18-20E додека со примена на јамска експлоатација околу
13E.

Опција за снабдуваше со јаглен на ТЕ Битола за наредните 20 год.

Анализирајќи бројни фактори за реализација на изнесената определба,
поставени се нсколку можни опции од кои како најсоодветна резултира вари-
јантата (прикажана во Табела 2) за отворање на ПЈС и Брод-Гнеотино во пара-
лелна работа со ГЈС од ПК Суводол.

Табела 2 - Динамика на ироизводсишо на јаглен од ГЈС на ПК Суводол,
почеток на експлоатација на јагленот од Брод-Гнеотино и

ПЈС и проекција на нивниот годишен капацитет

Година

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013-2024
Вкунно

Годишно производство од поедини иовршински копови
(тони јаглен/ годишно)

ГЈС
ПК Суводол

6.500.000
6.500.000
5.500.000
4.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1,500.000
1.500.000

48.500.000

Брод-Гнеотино

300.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
31.800.000

шс
Рудник Суводол

700.000
1.500.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

49.700.000

Предложената варијанта е со бројни но и дефинирани условености, чија
реаличација е лредуслов за нејзината операционализација.

Варијантата нуди:
• континуирано снабдување на трите блока на ТЕ Битола со јаглен за
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Сл. 2 -Цинамика на ироизводсшво на јаглен од ГЈС на ПК Суводол,
почеток на експлоатација на јагленот од Брод-Гнеотино и

ПЈС и проекција на нивниот Годишен капацитет

период од 20 години;
• задржување на експлоатацијата на јагленот од ГЈС во наредните 20

години;
• можност за користење на јаглени со различен квалитет, преку постап-

ката на хомогенизација;
• еигурност при обезбедување на кумулативната количина на јаглен;
• користење на опремата и изградените инфраструктурни објекти во ПК

Суводол и РЕК Битола за потребите на идните копови (ШС и Брод-Гнеотино);
• започнување на значаен инвестиционен циклус (со капитални инвес-

тиции од цца 135ME), кој ќе има директна рефлексија врз енергетскиот и
стопанскиот развој, со особен инвестиционен развоен тренд на металната
индустрија на ниво на Републиката и регионот ;

• сигурност на вработените за подолг временски период и можност за
нови вработувања

• задржување и икорпорирање на РЕК Битола, со вкупен капацитет од
675 MW, во националната енергетска стратегија, во наредните 20 години.

Заклучоци

Потребата од реализација на оптимален и реален енергетски концепт за
континуирано работење на трите блока на ТЕ Битола, во наредните 20 години
е неодложна и приоритетна активност од државен стратегиски интерес.

Отворањето на наоѓалиштето на јаглен Брод-Гнеотино и јагленот од
ПЈС во Рудникот Суводол, во паралелна работа со експлоатацијата на јагленот
од активниот површински коп Суводол, претставува најоптимална варијанта,
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која ќе ги задоволи кумулативните количини на јаглен од 6,5Мт за кон-

тинуирана работа на ТЕ Битола во наредните 20 години.

Комплексноста на проблематика, при отворањето на новите

наоѓалишта, не остава било каков временски простор за пролонгирање на

активностите кои треба да условат во 2007 год. да започни експлоатацијата на

јагленот од Брод-Гнеотино и ПЈС во Рудникот Суводол.

Co оглед дека континуираните БТО системи се очекуваат да бидат

активирани на почетокот од 2007 год., во периодот од 2004-2006 год. мора да се

реализира ископот на предпроизводната раскривка, со вклучување на целокуп-

ната расположива и дополнителна дисконтинуирана механизација. Во спро-

тивно, концептот за почетокот на експлоатацијата на јагленот во 2007 година, a

со тоа и намерата за континуирано работење на трите блока на ТЕ Битола ќе

нема своја реалност.

Раководните структури на ЕСМ и РЕК Битола, согледаната потреба,

целисходност и неодложност, за отворање на нови наоѓалишта на јаглен, ја вер-

ифицираа со донесувањето на Одлука на УО на ЕСМ, која несмее да има трет-

ман на иницијатива, него крајно сериозен чекор кој ќе провоцира донесуаање на

Одлука од Републичка инстанца, со дефиниран План на активности и динамика

на неговата реализација. -

Conclusion

Realization of optimal and real energetically concept for continuous working of three units in TPP
Bitola in the following 20 years is imperative and priority, and it is a state strategic interest.

Opening of coal deposit Brod-Gneotino and coal from PJS in mine Suvodol, in parallel work
with coal exploitation from active open pit Suvodol, represents the most optimal variant that will pro-
vide required cumulative coal amounts of 6,5 Mt/year for continuous work of TPP Bitola in next
20 years.

The complex conditions during opening of new deposits doesn't allow any space to prolong
activities that should qualify starting of coal exploitation from Brod-Gneotino and PJS in mine
Suvodol in 2007 year.

Taking into consideration fact that continuous EBS systems is expected to be activated in
early 2007 year, in period from 2004 to 2006 year should be realized excavation of existing overbur-
den, engaging all available and additional discontinuous mechanization. In the contrary, concept for
starting of coal exploitation in 2007 year, and also the intention for continuous work of three units of
TPP Bitola will not have real chance for realization.

Managements ofESM and REK Bitola, had verify considered need, expediency and imper-
ative for opening new coal deposits with Decision of the ESM management board. This decision must
not be treated as initiative, but it should be considered as very serious step that will provoke bringing
Decision on Republic level, including Plan for activities and dynamic for its realization.
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ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА
ТЕ БИТОЛА 1,2 и 3

CO ЈАГЛЕН ОД ОКОЛНИТЕ НАОЃАЛИШТА

Др Гоце ВАСИЛЕВСКИД
Др Ѓорѓе КАЧУРКОВД
Др Борче АНДРЕЕВСКИ,2
1 Научно нстражувачка установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ, Скопје
2 ЕСМ, РЕК БИТОЛА, Бнтола

Апсшракш

Во услови кога лежшшТшта на јаглен се оддалечени од корнсникот транс-
портот lid јсплеп на ноголеми далечшш се јсшува кико посебен проблем. Во овој труд се
Презентираат некои Гкжарактеристични решенија за коптрола на транспортот на
јаглеп од локациите Жнвпјно и Брод-Гнеотино до ТЕЦ Битоло.

Abstract

In cases when the coal beds are situated on locations far from the user, one of the main prob-
lems is the transportation of coal to the user. In this paper will be presented some characteristic solu-
tions of control system for coal transportation from locations Zhivojno and Brod-Cneotino to TPP
Bitola.
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ВОВЕД

Co развојната преограма на ЕСМ, со цел да се продолжи работниот век
на РЕК "Битола" се предвидува отварање на неколку лежишта на јаглен, меѓу
кои се подинската серија на п.к. Суводол и лежиштата Брод-Гнеотино и Живо-
јно.

Додека подинската серија се наоѓа во рамките на постојниот
површински коп, останатите две лежишта се одвоени и се наоѓаат во
продолжение на пелагонискиот јагленосен базен.

Транспортот на јаглен од подинската серија на п.к. Суводол може да се
решава во склоп на постојниот јагленов систем, додека транспортот на јаглен
од останатите две лежишта поставува низа економски и технички проблеми
поради релативно поголемите растојанија кои треба да се совладаат при ова.

Како можни решенија за транспорт на јагленот од овие лежишта до ТЕ
БИТОЛА може да се разгледуваат следните варијанти:

транспорт со железница,
транспорт со камиони, и
користење на транспортен систем со ленти.

Првото решение е релативно сигурно, но е поврзано со изградба на
соодветна инфраструктура на мало растојание поради што се појавува пробле-
мот за рентабилност на едно вакво решение.

Второто решение е поврзано со обезбедување на посебни возила за
транспорт и изградба на соодветни сообраќајници и соодветни инвестициони
вложувања.

Првата и втората варијанта истовремено бараат изградба на соодветна
инфраструктура за одржување на опремата која ќе се користи, со што се зголе-
муваат инвестиционите и работните трошоци по единица производ.

Земајќи ја во предвид местоположбата на овие лежишта, како при-
фатливо решение се наметнува поставувањето на еден заеднички транспортен
систем за јаглен, кој би ги опслужувал двете лежишта.

Co фисибилити студиите се предвидува капацитетот на овие две
лежишта да изнесува:

а) лежиште Брод-Гнеотино, површински коп 2.000.000 t/god
б) лежиште Брод-Гнеотино, јамски коп 2.500.000 t/god
в) лежиште Живрјно, јамски коп 3.000.000 t/god

Bo колку се земе во предвид и можноста за зголемено производство на
јаглен од овие наоѓалишта, проектниот капацитет на транспортниот систем за
јаглен може да се процени на 6.000.000 t/god.

Делницата на транспортниот систем од лежиштето Живојно до точката
на поврзување со лежиштето Брод-Гнеотино се планира да се изведе со

^ -4 _
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капацитет од 3.000.000 [t/god], и.широчина на лентата од 1.2 [ш]. Во колку се
земе во предвид конфигурацијата на теренот, ова делница во должина од сса
10700 [т], се предвидува да се изведе со 7 транспортни единици со погонска
моќност до 500 [kW] no единица, односно вкупно инсталирана електрична моќ
од 2000 [kW].

Делницата на транспортниот систем од лежиштето Брод-Гнеотино до
п.к. Суводол (односно ТЕЦ Битола) е димензионирана за транспорт на 6.000.000
[t/god] јаглен, со широчина на лентата од 1.4 [т]. Оваа делница во должина од
сса 8200 [т], се предвидува да се покрие со 5-7 транспортни единици со погонс-
ка моќност до 750 [kW], односно вкупно инсталирана електрична моќ од 3000
[kW].

Покрај овие транспортни ленти, кои се стационарни, во склоп на овој
систем е потребно да се вклучат уште транспортните ленти за јаглен од самите
копови, кои се предвидува да бидат две во случај на површински коп, односно
четири ленти при подземна експлоатација. Co ова вкупниот број на транспорт-
ни ленти за јаглен се зголемува на 20-22, со вкупно инсталирана електрична моќ
за погон на целиот систем од сса 9000 [kW].

Транспортната брзина на лентите при наведените проектни капацитети
с усвоено да изнесува 4.25 [т/ѕ].

На приклучните точки на транспортните системи се предвидува да се
врши хомогенизација на јагленот, со цел да се изедначи квалитетот на истиот,
бидејќи квалитативните параметри на лежиштата се разликуваат, а истовре-
мено да се изврши фракциона хомогенизација за поефикасен транспорт по сис-
темите.

Управување со транспортниот систем

Сложеноста на еден ваков систем поставува низа практични и теоретс-
ки проблеми за контрола на истиот.

За таа цел се предвидува контролата на истиот да се врши преку кон-
тролниот систем за мониторинг и управување на површинскиот (односно јам-
скиот) коп Брод-Гнеотино, и јамскиот коп Живојно, кои со оглед на сложенос-
та на проблематиката ќе бидат поврзани во една мрежна целина.

Управувањето со процесите во двата копа се предвидува да се врши
преку програмабилни логички контролери, поврзани со соодветни процесни
интерфејси кои се мрежно поврзани со централниот процесен контролер.

Co овој систем покрај основната намена за пратење на работната сос-
тојба на секоја работна група од транспортниот систем, се предвидува да се
врши:

сихронизирано стартување на целиот систем во даден временски пери-
од, со следење на енергетското оптоварување на напојната мрежа,

контрола на работата на целиот систем во реално време,
следење на динамичката состојба на иогонските групи во временски
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домен.

ПЈССУВОДОЛ

сл. 1 Транспортен систем за јаглен
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. Пуштањетб во работа на целиот систем е поврзано со следење на рабо-
тата на одделни копови на јаглен, односно дали се транспортира јаглен само од
еден коп (било кој) или од двата копа. Co контролниот систем се предвидува
оптоварувањето на напојната електрична мрежа да се врши постепено во еден
реален временски период, со активирање на потребниот број на погонски
единици.

Контролата на работата на транспортниот систем опфаќа следење на
работните параметри на секоја погонска единица, како што е: контрола на
повлечена погонска моќ, оптоварување на транспортната лента и соодветни
параметри по вградените погонски агрегати.

Co последната група на податоци се овозможува пратење на состојбата
на целиот транспортен систем, и превземање на соодветни мерки со цел да се
зголеми доверливоста на истиот, односно намалување на периодот на испад на
системот поради ексцесно запирање на било кој елемент од наведениот систем.

Архитектура на мониторинг системот

Се предлага целокупната архитектура на системот да ја респектира
тринивовската хиерархија на комплексниот систем.

• Како базично ниво се дефинира тн. технолошко ниво - ниво на локално
управување. На ова ниво се предвидува управување само од LCB (Local Control
Board) и соодветни уреди за мануелно стартување / запирање. Станува збор за
тнр сервисно управување со оние процесни големини кои не се управувани со
контролерот на процесниот блок.

Како второ ниво се предлага нивото на управување со процесно управу-
вачки блокови. Како надзорно управувачки елементи се користат PLC и/или
дистрибуирани модули кои во себе ја имаат целокупната потребна логика за
управување со зададениот процесен блок и вршат аквизиција и обработка на
сите влезно излезни величини од тој блок. Се предвидува размена на
аквизирани податоци и излезни величини со хиерархиски повисокиот ниво.

Како трето и хиерархиски највисоко ниво се дефинира нивото на надзор
и управување од Диспечерскиот Центар. Да напоменеме дека во однос на ова
ниво постои автономија на секој од процесно контролните блокови.
Координација и контрола над основните процеси е една од базичните функции
на ова ниво.

Централен контролен систем

Во контролната соба се предвидува постоење на две работни опера-
торски места. Секое работно место ке биде опремено со компјутер кој служи
како мастер сервер и графичка станица истовремено. Секое работно место е
опремено со по 2 TFT монитори со висока резолуција. Двата компјутери
меѓусебно се поврзани за потребите на меѓусебно следење по методот на hot-
standby и притоа испадот на еден компјутер не се одразува на работата на

Symposium proceeding - Book 1 5 1



Шјународно ашетутње_ЕНЕРГЕТИКА 2004" /International symposium .ENERGETICS 2004"

целокупниот систем. Двата компјутера се опремени со исг оперативен и аплика-
тивен софтвер за да се овозможи редунданција на ниво на оперативна станица,
мастер станица, централна база на податоци и параметри и сл.

Двата компјутери се поврзани преку Switched Ethernet TCP/IP LAN
мрежа, a притоа комуникацијата со дистрибуираните контролери ја оствару-
ваат посредно преку ѕентралниот процесен контролер со кого се поврзани
иреку TCP/IP Ethernet.

За потребите на идна конекција со надзорно управувачки системи на
ниво на целиот руднички систем, предвидена е телеконтролна комуникација
според IEC 60870-5-101 сгандардот.

Се предвидува и ѕиден приказ^на процесот во вид на 4 LDC дисплеи со
големина од 1* 0.7 м кои се поврзани со дисплеј драјвер - компјутер со истите
карактеристики како и операторските станици. Во оваа варијанта можно е да се
прикажуваат и менуваатво соответна големина истите визуелни прикази кои се
наоѓаат и се прикажузаат на операторските станици. Драјверот е поврзан со
останатиот дел од сист^мот преку Ethernet LAN TCP/IP и освен соответно напо-
јување за LCD дисплеите СИСТЕМОТ не бара дополнителни ожичувања.

Апликативниог софтвер се состои од тополошки колоризирана
графичка презентацнја на cure еднополни шеми, транспортниот и багерскиот
систем со динамизиранн делови на кои се прикажуваат моментните состојби,
статуси и мерења на вкгалннте точки во системот. Апликативниот софтвер на
централниот систем сѕ состои од повеќе-прозорски и повеќе-дисплејски систем,
хиерархиски контекст мени систем, маски за внес на податоци, селекција на •
Процесна визуелизашга со векторска и битмапирана графика за приказ на
статички и динамичхн гелови од процесот, како и алфанумерички вредности

• Тополошката состојба на лроцесот со помош на користење на бои за
визуелизираните делеви од процесот: енергизирано, Де-Енергизирано,
Заземјено, Алоцирано. Трип\-вано, Ниво на полнење и оптоварување, исполну-
вање на предефиниранз критични нивоа..

• Алармира&е со звучен и визуелен сигнал на одредени места на екран-
ските прикази и со хосгсгење на листи

• Хронолошка гегастрација на настани со висока временска резолуција
(1 мсец)

• Архивиран>е ѕз. Јналогни и дигитални историски податоци и можност за
нивен приказ и бекап 52 оптнчки медиум

• Извештаи н лнсга кон се формираат автоматски или по барање на опер-
аторот

• Криви на тренгови на аналогните големини со автоматско прилагоду-
вање на оските и можносг за повеќе големини на еден приказ

• Процесираве на оперативна статистика за расклогтаите елементи,
чаштитата, транспортнаот и багерскиот систем

• Управуван>е со зроверка на блокадни услови и граници на задавање
• Редунданцнја на сите нивоа на компоненти во надзорно-управувачкиот

систем
• Интерфејс за гѕлеконтрола
• Опционо - параметризација во реално време преку функциски блокови
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и моделирање на типови на податоци и акции
• Цупервизија и дијагностика на опремата
• Автоматски рестарт при некоректна операција
• On-line документација
• Размена на податоци со другите административни апликации преку

SQL, OLE2, COM,...
Притоа со помош на систем на менија се избира можноста за:

- листа на аларми и хронолошки настани од процесот
- настани во самиот контролен систем .
- листа на информации од заштитата
- листа на пораки од расклопните елементи
- листа на записи од испади (disturbance records)
- извештаи за печатење и приказ на екранот
- графички прикази на делови од процесот
- командни дијалози со команди во два чекори и секвентно управување

Централниот процесен контролер е сместен во контролната соба.
Основна намена на овој контролер е суперординантен надзор и управување со
хиерархиски подредените- дистрибуирани PLC контролери, аквизиција на
информации и координација на блокадни услови со индивидуалните дис-
трибуирани контролери во трафостаницата, испраќање и прибирање на инфор-
мации од PLC контролерите во транспортниот и багерскиот систем, улогата на
протокол конвертор за потребите на PLC контролерите, како централен
аквизициски уред за прибирање на информации од заштитата, комуникација со
контролерите.
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OCBPT KOH РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ

НА ПОДИНСКА ЈАГЛЕНОВА СЕРИЈА ВО РУДНИК

"СУВОДОЛ"

Јордан МАНАСИЕВ 1, Милорад ЈОВАНОВСКИ 2,
Трифун МИЛЕВСКИ 3 Златко ИЛИЈОВСКИ 4
(1) ПК. "Суводол" -Битола; (2) Градежен факултет-Скопје,
(3) ЕСМ-Скопје (4) Градежен институт Македонија-Скопје

АБСТРАКТ

Во трудат се прикижини дел од резултатите од најновите истражувања за
подинската јагленова серијн но склоп на Повришнскиот коп "Суводол"-Битола кои се
изнршени во тек нн 2002-2004 Год. Врз основа ни истрижувињата, даден е осврт кон
основните ѓеолшики кариктеристики кои се од значение за ншТишошните активнос-
ти поврзани со проектирање на технолоѓијата за ископ на подинската јагленова сер-
ttja. Прикажани се некои корелациони зависности меѓу квалитативно-квантита-
тчвните Гшраметри на јагленот кои се сПоредени со податоци од некои јагленови
лежишта ао Р.Македонија. Во трудот е даден и осврт кон степенот на истраженост,
презентирани арз осноаа на Пресметаните Геолошки резерви склоп на оваа серија, како
II осарт кон нејзшшти потенцијалност за експлпшТшција.

AN OVERVIEW ON THE RESULTS FROM THE INVESTIGATIONS FOR THE
BOTOM COAL SERIE IN THE COALMINE "SUVODOL"

SUMMARY

This paper gives an overview of the results from the latest phase of investigations for the bot-
tom coal serie, which is a part of the coalmine"Suvodol"-Bitola. The investigations are prepared dur-
ing a period from year 2002 to 2004. On the basis of the collected information, the basic geological
aspects that are important for the process of the design of the technology of exploitation are also given.
Some correlations between qualitative and quantitative parameters of the coal are given and analyzed
in a comparison with the data from main coal deposits in R.Macedonia. Finally, an overview of the
level of the investigations, as well as the potential for the exploitation of this serie on the basis of the
calculated quantity opfcoal, is given shortly.
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1. ВОВЕД

Познато е дека лежиштето за јаглен "Суводол" во склоп на јагленос-
ниот Пелагониски басен, подолго време претставува најзначаен енергетски
извор за постојните термоелектрани при РЕК Битола. Оваа констатација во
досегашниот период посебно се однесува на таканаречениот главен јагленов
слој (ГЈС) кој и денес е во експлоатација. Од друга страна, со најновите
истражувања кои се преземени за доистражување на т.н. подинска јагленова
серија (ПЈС) во периодот од 2002 до 2004 година, добиени се целосни податоци
за сите потребни геолошки, геоморфолошки, инженерскогеолошки, хидрогео-
лошки и геомеханички карактеристики, кои даваат голема надеж за
продолжување на векот на експлоатација на рудникот и термоелектраните.

Имено. врз основа на изработен Проекти за геолошки и геотехнички
доистражувања (4), изведен е значаен фонд на истражни работи за дефини-
рање на оваа серија, кои се надоврзани на податоците од истражувања до 1993
год. Во таа фаза бил изработен "Елаборат за прекатегоризација на геоло-
шките рудни резерви за првиот и главниот јагленов слој од П.ЈС во
наоѓалиштето Суводол РЕК "Битола" од страна на Геохидропроект Скопје.
Co овај Елаборат беа дефинирани и геолошки резерви од А-категорија 11 552
147 тони, од кои како билансни се сметаа за околу 6 657 777 тони, резерви
Б-категорија од 9 018 290 тони, и Ц1-категорија од 868 277 тони. Вкупно биле
прекатегоризирани 21 438 714 тони.

Сооглед на значението на површинскиот коп "Суводол" при креирање
на вкупната стратегија за развој на енергетиката во државата, авторите во овој
труд даваат краток преглед на најновите сознанија, со цел научната и стручната
јавност да има увид во актуелната состојба со застапените резерви во подинска-
та јагленова серија.

2. ИЗВЕДЕНИ ИСТРАЖУВАЊА И ИСПИТУВАЊА

Најновите фази на истражување за подинската јагленова серија
започнаа во 2002 година, со изведба на структурно-геолошки дупнатини, a
во тек на 2004 се изведени и специфичните инженерскогеолошки, хидро-
геолошки и геомеханички истражувања и испитувања. Оперативните
работи се изведувани од страна на стручните служби на П.К. Суводол и
Градежен институт "Македсонија", врз основа на цитираниот Проект
(лит.4).

Може да се истакне дека во оваа фаза беа изведени 121 дупнатини со
околу 11.950 м, а извршени се сите пропратни опробувања за лабораториски
анализи, тестирања на терен, вградување на пиезометарски конструкции и
друто. Овај пристап овозможи доста висок степен на дефинирање на потреб-
ните квалитативно-квантитативни параметри на ШС. Теренот кој се доис-
тражува го опфаќа делот од ПК "Суводол" од профил 20 до 72 односно од 21
до 55 (слика 1).
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Слика 1. Опфатена зона од подинска јагленова серија со
доистражување
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3. СТРУКТУРНО-ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
HA ПОДИНСКАТА ЈАГЛЕНОВА СЕРИЈА

Лежиштето за јаглен "Суводол" има специфични карактеристики за
седиментационата средина на продуктивната јагленова формација која е поде-
лена генерално во главен продуктивен јагленов слој и подински јагленов ком-
плекс.

Подинскиот јагленов комплекс лежи под главниот продуктивен јаглен-
ов слој на наоѓалиштето. Во него се издвоени од 1 до 18 слоеви на јаглен со
вкупна дебелина од 1,9 до 32,80 метри. Просечната дебелина на јагленовите
слоеви од ПЈС во наоѓалиштето из^есува 16,14 метри. Јагленовите слоеви ген-
срално имаат синклинална форма (како и главниот продуктивен јагленов слој)'.
На места е забележана сложена морфологија на јагленовиот хоризонт и појава
на наборни структури (антиклинални и синклинални форми) со благи падови на
крилата од 6 -12° и со тонење на оската према СЗ од 2°. Јагленовите слоеви во
ободните делови од наоѓалиштето, се протегаат до самиот метаморфен ком-
плекс на кои лежат директно или исклинуваат и залегаат према централниот
дел под агол од 10-18°. Во југоисточниот дел од наоѓалиштето, јагленовиот слој
од ПЈС се спојува со главниот продуктивен слој, додека на запад јагленовите
слоеви со протегање продолжуваат према Пелагонискиот басен. Преку анализа
и интерпретација на досега изведените истражни работи за истражување на
ПЈС, се согледува дека како економски интересни може да се издвојат два
подински слоја на јаглен и тоа 1-от подински слој и Н-от подински слој.

Првиот подински слој се карактеризира со релативно мала дебелина од
0,8 м. до 4,50 м. и лежи под главниот продуктивен јагленов слој кој е откопан
или се откоиува на длабина од 2,50 м. до 35,00 м.

Вториот јагленов слој се наоѓа подлабоко и е одвоен со серија на
ирашинести пссоци од првиот подински слој. Има континуирано распространу-
вање со променлива дебелина и во одредени делови раслојува од 2-4 слоја.

Општи карактеристики на овој слој се :

а) Во централниот дел од наоѓалиштето главниот јагленов слој расло-
јува на два слоја со дебелина од 8 до 13 м., со меѓуслојна јаловина на сивозе-
ленкасти разногранулирани прашинести пескови со моќност од 11 до 47 метри.
.Тагленовите слоеви се наоѓат на длабина од 50 до 100 м.

б) Во југоисточниот дел од наоѓалиштето (Врањевски ревир) се појаву-
ва еден јагленов слој со дебелина од 10 м. на профил 39 до 42,5 м на профил 51
и истиот се спојува со главниот продуктивен слој, кој треба во иднина да се
откопува.

в) Во западниот дел од наоѓалиштето главниот слој од ШС се раслоју-
ва до 18 слоеви со дебелина од 0.5 до 6.0 м. истиот се наоѓа на длабина од 7-112
м . •

4. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТОТ И РЕЗЕРВИТЕ НА
ЈАГЛЕНОТ ОД ПЈС

Врз основа на резултатите од лабораториските испитувања за одреду-
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вање на квалитетот на јагленот со користење на стандардни постапки и фор-
мули, пресметани се пондерираните вредности на квалитативните параметри на
јагленот (вкупна влага, депел, вк.сулфур ,кокс, Ц-фикс, испарливи и согорливи
материи и долна топлотна вредност).

Основните податоци за пондерисаните вредности на квалитативните
параметри, според податоци од оваа фаза на истражување се прикажани
подолу. Во табелата исто така е дадена и рекапитулација за пресметаните
геолошките резерви на јаглен, a no податоци од пресметка со методата на пара-
лелни вертикални геолошки профили во размер 1:1000, според позната
методологија.

Табела 1: Рекапитулација на геолошките рудни резерви по категории и
квалитет за ПЈС

Кашеѓорија
на

резерви

A

В

с,
А+В+С,

Резерви

во т.
42.870.248

10.584.668

1.110.934

54.565.850

влага%

44,94

42,83

42,96

44,49

пеиел%
18,69

23,48

23,57

19.72

вк.сулфур%

1,00

0,98
1,44

1,00

сог.маш. %

36,37

33,69

33.47

35.79

ДТВ КЈ/КГ

7698
6881

6949

7524

Табела 2: Процентуална застапеност на геолошките рудни резерви по кате-
гории з а Ш С

Кашегорија резерви

A

В

с,
А+В+С,

количина (во ш.)

42.870.248

10.584.668

1.110.934

54.565.850

% засшаиеносш

78,57

19,40

2,03

100%

Податоците се дадени без навлегување во детали, но може да се
истакне дека се потврдени значајни резерви на јаглен во ПЈС, кои се многу
добра основа за натамошни планирања на енергетскиот развој на државата.
Заради споредба со квалитативните параметри со некои од најзначајните
јагленови лежишта во Р.Македонија, во следната табела е дадена една кратка
компаративна анализа (податоци од трудови 1 и 2).
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Табела 3: Споредба на квалитативни параметри за некои јагленови лежишта
во Р.Македонија

Лежишше

Подинска
јаѓленова
серија При

ПК.Суводол
Главен

јагленов слој
при

П.К.Сунодол
Брод-
Гнеотино

Осломеј-
Запад

Живојно

вкуина влага
(%)

44,49

51,19

46,42

49,60

47, 55

пепел (%)

19.72

11,56

15,68

14.17

14,81

согорливи
материи (%)

35.79

37,25

37,90

36.16

37,64

ДТВ (кЈ/кг)

7524

7760

8662

7420

8179

Според прикажаните податоци, забележливи се блиските вредности
меѓу квалитативните параметри, типични за нашите лигнитски лежишта. На
блискоста на вредностите укажува и типот на меѓузависности меѓу некои од
параметрите за ШС, кои се споредени со познати корелации за главниот јаглен-
ов слој (лит. 1), а кои се дадени на следните слики.
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Слика 2. Зависност на долна топлотна вредност (ДТВ) од процентот на
застапен пепел за анализирани блокови
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Слика З. Зависност на процентот на застапен пепел од процентот на влага за
анализирани блокови

При анализа на податоците од табелата 3, треба да се има предвид дека
сите наведени лежишта не се со ист степен на истраженост, но доста јасно може
да се согледа генералната состојба.

5.СТЕПЕН НА ИСТРАЖЕНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ ЗА ЕКСПЛОАТ-
АЦИЈА НА ПОДИНСКАТА ЈАГЛЕНОВА СЕРИЈА

Сите досегашни резултати, укажуваат дека подинската јагленова сери-
ја е многу значаен ресурс на јаглен. Имајќи предвид дека резервите од А+Б кат-
егорија имаат големо процентуално учество во однос на вкупните геолошки
резерви, јасио е дека степенот на истраженост на лежиштето е доста висок
(највисок во споредба со сите останати потенцијални лежишта за експлоатаци-
ја).

Високиот степен на истраженост, покрај структурно геолошките карак-
теристики на ПЈС, произлегува и од фактот дека на соодветен начин се дефини-
рани и инженерскогеолошките, хидрогеолошките и геомеханичките карактер-
истики (параметри) на ПЈС кои ќе бидат основа за изработка на Главен рударс-
ки проект за нејзино откопување.

6. ЗАКЛУЧОК

Co преземените активности преземени за доистражување на подинска-
та јагленова серија во период од 2002-2004 година, дефинирни се значајни
геолошки резерви на јаглен. Се цени дека векот на експлоатација на јаглен во
П.К.Суводол, со овие резерви може да се продолжи за околу 8-9 години, во зав-
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исност од динамиката на ископ, како и условите за комбинирано заедничко
ископување на преостататите резерви од главниот јагленов слој. Се нагласува
дека ова е многу значаен период, имајќи ја предвид вкупната енергетска состо-
јба во државата и потребното време за преориентирање кон нови технологии за
производство на електрична енергија.

RESUME

According to the results from the latest phase of investigations, prepared during a period
from year 2002 to 2004 on a zone for the Bottom Coal Serie (in a frame of coalmine "Suvodol"), an
important quantity of geological A+B reserve s^of coal is defined. With such quantities of coal, a peri-
od for exploitation of the coalmine can be extended for a period from 8-9 years, in a dependence ort
the quantity of future excavations. This period is very important, having in mind the present energetic
situation in the country and the necessary time for development of new technologies for production of
electrical energy.
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РУДАРСКО - ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ HA ИДНИОТ
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Аисшракш

Сп развојната програма на ЕСМ, со цел да се продолжи работниот век на РЕК
"Битола" се предвидува отварање на неколку лежшита на јаѓлен меѓу кои е и
лежшитето Брод-Гнеотино. Ова лежшите е карактеристично по неколку рударско-
тсхнолошки Гшраметри кои се дадени во продолжение.

А бсшрацш

Development program of Electric Power Company of Macedonia includes to open several pits of coal
with aim to prolong ate the working period ofTPP Bitola, of which one is the bed Brod-Gneotino. This
coal bed is characterized with some characteristic mining and technological parameters described in
this paper.

(1) РИ-ПОВЕ,Рударски Институт, Скопје
(2) ECM, Сектор за развој и инвестиции, Скопје
(3) Научно истражувачка установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ, Скопје
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Параметри на експлоатационото поле на наоѓалиштето

Основа за ограничување на експлоатационото поле на идниот
површински коп се расположивте геолошки, хидрогеолошки и геомеханички
подлоги за локалитетот на лежиштето "Брод-Гнеотино", како и
расположивите ситуациони карти.

Co оглед на сложеноста на лежиштето од аспект на залегнувањето на
јагленовиот сло] (длабина и падови) неговата многуслојност (3-4 слоја),
незначителната моќност на поедините слоеви и други специфични геолошки и
рударско-технолошки параметри, посебно внимание се посвети на конструкци-
јата на завршните контури на идниот површински коп.

Co анализата беа обработени повеќе прелиминарни варијанти, од кои1

како покарактеристични се обработени пет варијанти (вар. I, П, III, IV и V).
При ограничувањето на лежиштето посебно внимание се посвети на

расположивите геомеханички параметри на работната средина, врз база на кои
претходно биле извршени соодветните геомеханички анализи за дефинирање
на прелиминарните параметри на работните етажи и завршните косини на
идниот површински коп.

Детално се разработени и проанализирани основните геомеханички
иараметри, методолошкиот приод и извршените анализи на стабилноста.

Источната контура на копот е релативно плитка, така што завршниот
агол на косините се движи од 20-25-30°, додека западната косина во глобала се
движи од "15-16° до 17-19° во зависност од длабочината на дното на копот.

Во принцип, јужната граница на копот е дефинирана со контурата на
гсолошкиот профил 15t, додека источната граница во глобала ја прати
геолошката граница на лежиштето.

Западната граница на копот е во зависност од геолошки дефинираниот
расед на лежиштето и од наглиот пад на јагленовиот слој во овој дел на
лежиштето.

Експлоатациони резерви на јаглен и на откривка

Пресметката на експлоатационите резерви јаглен и количините
откривка, направена е по метода на паралелни профили, со дефинираните
граници и соодветните агли на завршните косини на идниот површински коп.

Исто така дополнително се обработени и некои други параметри кои се
бнтни во дефинирањето на основните параметри на рударско-технолошкиот
чроцес на експлоатација и тоа:

- просечната дебелина на јаловината и јагленот во ограниченото
експлоатационо поле

- генералните падови на простирање на јагленовите слоеви
- контурниот коефициент на откривка по профили во функција од

динамиката на отворање и развој на копот од југ према север.
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сл. 1 Варијантни решенија на површинскиот коп Брод-Гнеотино
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табела 1 Рекапитулација на масите јаловина и количините на јаглен
(без експлоатациони загуби)

варијанта

I (основна)
II (до профил 5)
III (до 1-от расед)
IV (до профил 7)
V (до профил 7со 2-3°)

маси на
јаловина

429.198.387
382.562.570
353.447.991
296.673.091
283.8615.419

количина на
јаглен

t

42.853.767
39.946.293

. 37.158.524
35.355.280
35.355.280

коефициент на
откривка К о

m3/t

10,015
9,577
9,512
8,399
8,033

табела 2 Рекапитулација на масите јаловина и количините на јаглен
(со 10% експлоатациони загуби)

варијанта

I (основна )
II (до профил 5)
III (до 1-от расед)
IV (до профил 7)
V (до профил 7 со 2-3°)

масина
јаловина

т 3

429.198.387
382.562.570
353.447.991
296.673.091
283.866.419

количина на
јаглен

t

38.568.390
35.951.664 .
33.442.672
31.819.752
31.819.752

коефициент на
откривка К о

m3/t

11,128
10,641
10,569
9,323
8,921

табела 3 Просечна дебелина на јаловина и јаглен на п.к Брод-Гнеотино

Профал

15 1
15

14 1
14

13 1
13

12 1
12

11 1
11

10

9

8

7

Средно

Ошкр
ивка

12.90

19.27

40.95

37.57

42.14

41.12

43.21

52.71

51.02

62.14

72.25

74.15

74.53

73.92

49.85

Јаглеп
/ слој

3.22

3.42

4.53

5.65

4.58

4.24

4.07

4.01

3.02

3.63

4.17

2.62

2.53

3.67

3.81

Меѓу-
сл. I

\ 0.50

9.64.

9.58

• 12.01

.7.84

11.89

12.2

18.02

12.64

13.83

13.07

7.97

9.03

6.37

10.32

Јаѓл
енП
слој

-

5.46

3.18

2.95

1.87

2.77

2.95

4.37

4.51

3.36

4.37

2.87

2.36

2.77

3.37

Меѓу-
сљјал.

II
-

5.06

7.66

7.7

9.04

5.4

6.3

3.65

7.14

5.17

11.45

9.4

8.73

1.9

6.81

Јаглен
III

слој
-

4.26

2.7

3.43

4.32

2.36

3.47

1.5

2.7

3.36

3.65

2.17

2.56

1.85

2.95

Меѓу-
сл. до

III

-

6.1

2.50

3.25

8.5

3.25

3.7

4.75

1.9

1.45

2.55

4.6

7.46

7.5

4.42

Јаглеп
IV

слој
-

1.9

1.13

1.4

1.0

1.35

1.66

2.65

1.95

1.45

0.95

2.67

2.1

1.0

1.63

ѕ
јаг-
лен
3.22

9.46

10.0

11.96

11.13

9.76

9.84

9.16

10.1

10.28

10.85

10.35

8.9

7.67

9.48

Co анализа на слоевите од лежиштето Брод-Гнеотино може да се даде
следниот просечен однос на слоевите јаловина и јаглен:
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Јаловина до првирт слој • 49,85 м (70%)
Меѓуслојна јаловина 21,55 м (30%)

Вкупно јаловина: 71-;40 м
Вкупно јаглен: 9.48 м

Среден сооднос на слоевите Сср = 7.53 м7м'

Kex_zbir j

Kex_prof|

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

растојание

сл 3 Промена на коефицнентот на откривка долж копот

Профчл

15,
15
14,
14
13,
13
12,
12
П,
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Кумулаишвно
јаловина

(т3)

230.715
2.782.432
9.078.143
18.703.430
29.226.269
41.294.852
54.606.835
68.089.345
82.558.307
99.045.670
140.017.111
188.228.287
240.413.863
286.282.600
328.102.006
372.944.396
407.195.871
427.477.473

Кумулашивно
јаглен

(t)

0
643.920

1.868.173
3.625.662
5.250.216
6.887.216
8.617.249
10.203.145
11.900.931
13.718.276
18.430.971
25.388.755
31.432.422
34.853.444
37.914.749
41.176.706
42.853.767
42.853.767

Коефициеши па
откривка

(m3/t)

4.32
4.86
5.15
5.57
5.99
6.34
6.67
6.94
7.22
7.60
7.41
7.65
8.21
8.65
9.06
9.50
10.0

Табела 4 Контурен коефициеит на откривка по профили
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Од табела 4, како и од сл. 3 и 4, сезабележува дека со развојот на копот
од профил 15i до профил 3 (развој од југ кон север) се зголемува коефициентот
на откривка, што е за очекување со оглед на конфигурацијата на лежиштето.

На сл. 4 графички се обработени основните значења на коефи-циентите
на откривка во рамките на ограниченото експлоатационо поле на п.к. Брод-
Гнеотино.

Врз основа на ограничените количини на јаглен и јаловина, а согласно
со значењата на средните коефициенти на откривката, како и дефинираниот
процес на експлоатација, разработена е оптималната можна динамика на
експлоатација (таб. 5)

Co оваа динамика се предврдува заедничка паралелна работа на трите
копови и тоа во следните соодноси:

- Брод-Гнеотино Qg= 2 000 000 т/год (7296kJ/kg)
- Суводол Qg= 1 300 000 т/год (7605 kJ/kg)
- ПЈС-Суводол Qg= 3 000 000 т/год (7353 kJ/kg)

Средната пондерирана вредност на ДТВ изнесува:

7246*2000000+7605*1300000+7333* 3000000 _ ^ [k J / k gj
6300000

што значи дека потребниот годишен каиацитет изнесува:

t/god

Према тра усвоениот проектиран капацитет Qg = б.ЗОО.ОООт/год. може
да го обезбеди бараното производство на електрична енергија при Tef =
6500h/god.

Избор на технолошка опрема за експлоатација на лежиштето

Врз основа на комплексно извршената анализа на целата расположива
гсолошка документација, прелиминарно обработените и усвоени рударско-
технолошки параметри на копот и на можната опрема, а имајќи го во предвид и
огромното искуство од досегашната експлоатација на п-.к. Суводол, извршена е
вертикалната распределба на масите откривка и јагленовите слоеви.

Врз основа на извршената графо-аналитичка анализа (рударско-техно-
лошки профили, карта на изолинии на моќноста на откривката и др.)> може да
сс констатираат следните карактеристични параметри за развојот на копот.

Во почетната фаза на отворањето и развој на копот (првите 5-10 годи-
ми), соодносот на масите јаловина и ограничсните маси јаглен е рслативно пов-
олен и во просек се движи околу 5 m-Vt, односно до 7 m-Vt. (co вкупната јаловина,
т.с. основната со мсѓуслојната). Исто така и моќноста на основната откривка во
овој период, и тоа околу 75%, е во рамките до 50 м, односно до 80 м.
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Табела 5 Можен континунтст на снабдувап.е со јаглен иа ТЕ-БИТОЛА no зависност од можната
динамика на паралелиа работа п.к."БРОД-ГНЕОТИНО", ПЈС-Суводол и п.к. "Суводол"
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£

П
.Ј

.С
.

С

Лктнпкостн

2004 | 2005 | 2006

Прнпремни рчбоиш ч
Ч.Ц1Ч00ШК4 114 yCi'KOUl
Чсмшчки докумснчшцчјч
Ч\'ндерски доку.шншпција
Догонориње, чц)чботкч ч
МОШТшЖИ 114 Olipi'MtlilUI
Ii\nuuillb< lit, учбини, „4
nomioiii БТО сисшем {20071)

Прчпрсмиње .ш ошнорчње
Чслчччкч докулнчшшцији
1 i-iidi'pcKti doh'VMciiittuniijit
.шночМО
Uoiouoptiibi; илрибошкч ч
мопч1чжч И4 оиремчшч
П\'шч1чн,г no puaown нч nnn
БТО счсшс.и 12ОО7>)

Усо/.ниушчое чч ншхно-
лошкиош процес <о ПЈС

Дориоошка mi тѓ.хпичкч
докумѓншчцчјч ч др.

2007

Г 0 Д 1! II И

2008*

Ixio"

Ixio"

4,3x10"

2009

1,5x10"

1.5x10"

3,3x10''

2010

2x10"

ЗхК)"

1,3x10"

2011

2x10"

3X10"

1,3x10'

2012

2x10"

3x10"

1,3x10"

2013

2x10"

3x10"

1,3x10"

2014

2x10"

3x10"

1,3x10"

2015

2x10"

3x10''

1.3x10"

2016

2x10"

ЗхК)"

1.3x10"

2017

2x10"

3x10"

1,3x10"

201H

2x10"

3x10"

1,3x10"

2019

2x10"

3x10''

1,3x10"

2020

2x10"

3x10"

1.3x10"

2021

2х1о"

ЗхК)"

1.3x10"

2022

2x10"

ЗхН)"

1.3x10''

2023

2x10"

3x10"

1.3x10"

2024

1.5x10"

3x10"

1,3x10"

2025

2,5x10"

2,6x10"

Огршшчепи експлоапшциони резерич: п. к. Врод- Гнеотнно
и.к. ПЈ.С.
и.к. Суводол

<2,v = 32 000 OOOt

50 000 0001

29 700 OOOt

Q,=

Q,=

Qi~

2 000 000 t/год

3 000 000 t/Iod

I 300 000 t/год

6 300 000 1/7od

2008* - Почешок на заедиичка ексилоашацнји
2007 - riyitiiTiaibe во работа na иов БГО систем im П.к. "Брод Гцеотино"
2007 - Путтање во работа на пов БТО систем net п.к. П.1С
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сл. 5 Шематски приказ на јагленовата серија

| Ј | -1 меѓуслојна јаловина
ј -1 јагленов слој
к - II јагленов слој
1 - III јагленов слој

- II меѓуслојна јаловина

После овој период доаѓа до значително зголемување на откривката од
преку 50-80 м, дури и до 100 м. Разработена е детална анализа на основната
откривка. меѓуслојната јаловина и моќноста на јагленовите слоеви во
ограниченото експлоатационо поле.

Имајќи ги во предвид горенаведените констатации како и техничките
можности на расположивата и новата опрема која треба да се набави, извршена
е всртикалната расиределба на масите јаловина и јаглен, односно, разработена
е принцгшиелната технолошка шема на експлоатација.

Прсма тоа, може да се заклучи дека со оглед на моќноста на основната
откривка во ограниченото експлоатационо поле во почетната фаза на отво-
рање и експлоатација на п.к. Брод-Гнеотино, потребно е ангажирање на 2 БТО
системи (еден нов класа 4500m3/h и постојниот II БТО систем).

После десеттата година потребно е вклучување на уште еден БТО сис-
тем.

На слика 6 и 7 се дадени технолошките шеми на експлоатација.

Co технолошкиот процес на експлоатација воглавно се зафатени:

1 + 2 + 3 слој јаглен = 10,13 м
1 + 2 слој меѓуслојна јаловина = 17,13 м

Вкупната моќност на ограничениот експлоатационен блок на јаглено-
вата серија изнесува околу 28 м.

Co оглед дека јагленовата маСа и масите меѓуслојна јаловина воглавно
се сконцснтрирани во првите два слоеви, се поставува прашањето за откопу-
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вањето на 3-от јагленов слој и 2-та меѓуслојна јаловина.
Co оглед на сгекнатото искуство од досегашната експлоатација на п.к. Суводол
и п.к. Осломеј, односно искуството од примената на багерите- дреглајн ЕШ-10
и ЕШ-6, смстаме дека овој дел од масите јаловина треба директно да се копа и
одлага во внатрешниот откопан простор (вкупно околу 8xlO6 m3 јаловина). Исто
така и третиот слој јаглен во вкупна количина од 5.300.000 т може директно да
се копа со овие багери и да се префрлува на јагленовиот систем .

сл. 7 Принципиелна технолошка шема на откопување
а јагленовата серија

За третман со јагленовиот систем преостануваат само масите од 1-от
и 2-от јагленов слој и меѓуслојната јаловина од првиот слој:

За селективно копање на јагленовите прослојци и меѓуслојната јалов-
ина во ксшбинација со багерот дреглајн, потребна е набавка на еден нов багер
класа со теоретски капацитет од 4000 m-Vh.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Врз основа на добиените параметри од Рударско-технолошкиот дел,
односно Економскиот дел на "Студијата" може да се заклучи следното:

- со отворањето на п.к."Брод-Гнеотино" се овозможува максимално
искористување на домашната енергетска суровина- јагленот;

- се овозможува продолжување на континуитетот на табота на ТЕ
"Битола" при иаралелна работа со п.к."Суводол", односно подинската јаглено-
ва серија;

- се овозможува максимално искористување на дел од расположливата
рударска опрема, како и искористување на огромното стручно-техничко и
работно искуство на кадарот од рудникот Суводол;

- цената на чинење на 1т јаглен од п.к. Брод-Гнеотино изнесува
«12.40 EUR/t (за варијанта I - рок на отплата на кредитот 5 год.);

- цената на чинење за Варијанта II (рок на отплата 10 год.) изне-
сува 11,79 EUR/t;

- цената на чинење на 1т јаглен на п.к Суводол (период 1997-2003
год.) изнесува -7.82 EUR/t;

- очекуваната средно пондерирана цена на чинење при пара-
лелна работа на п.к Брод-Гнеотино (2.000.000т/јаглен) со п.к Суводол
(4.300.000т/јаглен) изнесува « 9.28 EUR/t што представува зголемување од околу
19% од просечната цена на п.к "Суводол" (период 1997-2003 год.);

- при паралелна работа на трите копа, т.е. Брод-Гнеотино,
Суводол и ПЈС - Суводол за периодот до 2025г, просечната цена на експлоат-
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ација на јагленот се предвидува да изнесува приближно'10,76 EUR/t;
- истата обезбедува рентабилно работење, интерна стапка на

рентабилност над каматните стапки на кредитите, позитивен кумулативен
готовински тек и просечен коефициент на покриеност на долгот над 1(еден);

- добиените основни економски показатели при истовремена
работа на трите површински копови потврдуваат дека овие инвестициони
вложувања економски се оправдани;

- со воведување на пазарните соодноси во одредувањето на
цената на слсктричната енергија сигурно е дека економските параметри на п.к.
Брод-Гнеотнно зна*штелно ќе се подобрат.

Од горенаведеште констатацгш може да се заклучи дека, отво-
рањето на п.к "Брод-Гнеотино" е неопходно и тој процес треба да отпочне
што е можно поскоро.

LITERATURA

[ 1 ] ***: Фисибилити студија за почеток на отварање и експлоатација на
п.к. Брод-Гнеотино во текот на 2004-2005 година, РИ-ПОВЕ, Рударски
Институт, Скопје, 2004
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РЕГУЛАЦИОНА УЛОГА НА ТЕЦ НЕГОТИНО BO EEC HA
МАКЕДОНИЈА

Антон ЧАУШЕВСКИ*, Томе БОШЕВСКИ**
"Електротехиички факултет - Скопје, **МАНУ - Скопје

Абстракт

Понторното активирање на поѓолемите електрометалуршки потрошувачи,
hdh'o it Порастот на дистрибутивниот. конзум, значајно Ги зѓолемија потребите од
с. и-чстричиа енергија no EEC ни Македонија. Зголемениот конзум од околу 7.300 GWh eo
2003 ѓодшш е повксок од миксималните можности на Постојните ТЕЦ и ХЕЦ, иипо
co.idnde ПотреСш да се реилнзира зничаен увоз на електрична енерѓија од околу
1.600 GWh.

Bo oeue иовонастанати услови eo EEC на Македонија, Посебно се иктуелизира
потребшТш и можноста од активно вклучување на ТЕЦ Неѓотино. Оној труд ја анал-
и.шра улоипТш на ТЕЦ Неѓотнно При намален технички минимум на 65 MIV. Ќе се анал-
и.шра режимот на работа во хронолошки годшиен конзум со часовни товари, а пасеб-
Ш1 ќс бидс uciTtciiaidiTia улоѓита на ТЕЦ Неготипо ш> покриаање ии диечно-ноќните сшр-
пјчции 11« копѕумот во текот на целити Годшш. При анализита ќе се вклучат сите
иосСПојии хидроцентрали при просечна хидрологија, термоцентралчте ии лигннт,
iioHitiTic хндроцентрали Козјак со Св. Петка и реконструирана Матка. како и ТЕЦ
Пеготчно и увозат. Ке се даде преглед на покриената базна и варијабилна енергија од
копзумот, како од ТЕЦ Неготино, така и од уаозот и од оспишапште прпизводнч
каГшцитети.

ABSTRACT

The reactivating of the electrometallurgy capacities, as well as increasing of the distribut-
ing demand caused significant amount of electricity needs in the Macedonian Electric Power System.
I he generating capacities of the existing hydro and thermal power plants can not covered the
increased electric consume. Therefore the significant electricity import was realized in the last two
уечгѕ.

In order to cover the electricity demands, the full operating of the only existing oil fired ther-
mal power plant Negotino could take significant role in the Electric Power System. This paper gives
the operating performances of the TPP Negotino in the Macedonian Electric Power System with tech-
•IUMI minimum of 65 MIV, analyzing the operating regime in the yearly chronological demand with
"•'••/r/y load, as well as the overview of the covering part in the base and in the variable part of the
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TEKOBHA СОСТОЈБА BO EEC HA МАКЕДОНИЈА

Производството BO EEC на Македонија главно се засновува врз термо-
централите на лигнит кои придонесуваат со околу 80%, а останатиот дел се
покрива со хидроцентралите, ТЕЦ Неготино на мазут или од увоз. ТЕЦ Битола
и ТЕЦ Осломеј во последните години веќе го достигнуваат максималното
можно производство, а ТЕЦ Неготино работи во зависност од цената на мазу-
тот како н од хидролошките прнлики. Постојните хидроцентрали во зависност
од хидрологијата покриваат од 10 до 20% од потребите на електрнчна енергија
во земјата. Досегашната работа и иридонесот на ТЕЦ Неготино во EEC на
Македонија беше практично незначитслен зарадп нискиот конзум и високата
цена на мазутот.

Од друга страна, конзумот во Македоннја бележи непрекинат тренд на
иораст. за да цеќе во 2003 година достигна вредност од 7.234 G Wh. Ваков конзум
претставува граница на можностпте на постојните производни капацитети во
Мпкедоннја (тсрмоцентралите на лигнит. ТЕЦ Неготино, како н хидроцен-
тралитс во мросечна хидрологија).

Во Таб.] се претставени можностите на постојните производни
капацитсти во EEC на Македоннја, како во моќност (MW и %), така и во
годишно произведена електрична енергија (GWh и %). Очигледно е дека мак-
сималните годишно производствени можности за просечна хидрологија изне-
суваат околу 7.700 GWh.

Табела 1. Можности на постојните производнн капацитети

Битолл
Битола
Битола
Осломеј
ТЕЦлипшт

Неготино
TEII мазут

ТЕЦ

ХЕЦ

ТЕЦ+ХЕЦ

Pmin
М\№

129
129
129

73
460

65
65

525

17

542

%

23.8
23.8
23.8
13.5
84.9

12.0
12.0

96.9

3.1

100.0

Pmax
(MW)

209
209
209
109
736

198
198

934

517

1451

%

14.4
14.4
14.4

7.5
50.7

13.6
13.6

64.4

35.6

100.0

Wood
(G\Nh)

1450
1450
1450

650
5000

1200
1200

6200

1500

7700

%

18.8
18.8
18.8

8.4
64.9

15.6
15.6

80.5

19.5

100.0

Ha Сл.1 е иретставена потрошувачката на електрична енергија во EEC
на Македонија во псриодот од 1991 година до денес. Главна карактеристика е
растечкииот тренд на конзумот со мали осцилации одредсни години, што е
послсдица на исклучување на големи индустриски капацитети. Меѓутоа, после
преодниот период, веќе нослсдната 2003 година е направен драстичен скок на
конзумот над 7200 ГЊх. Ова врсдност ги надминува максималните капацитети
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на изградените термо и хидро извори, така што како варијанта за покривање на
нараснатите потреби останува можноста за активирење на ТЕЦ Неготино и
увозот на значајни количини електрична енергија.

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

W (GWh)

[—I

• -

- •

1

1

«

1

<

1

1

<

i

1

i

t

i

i

l ^
!•

џ

fc

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Слика 1. Конзум na EEC на Македоиија за последните годшш

ВЛИЈАНИТЕ HA ТЕХНИЧКИОТ МИНИМУМ НА ТЕЦ НЕГОТИНО

Новонастанатата состојоа на значасн пораст на конзумот во
Максдомија, неминовно ја наметнува енергетската потреба од разгледување на
варијанти на вклучување на ТЕЦ Неготино. Co цел да се анализира улогата на
ТЕЦ Неготино во EEC на Македонија се направени годишни пресметки за
ангажирање на термо н хмдро изворите во EEC на Македонија. За годишен
конзум се земени часовните вредности на конзумот во 2003 година со вкупно
годшпна вредност од 7234 GWh.

Пресметките се направени за нормиран ироектиран годишен конзум од
(Ѕ900 GWh така што секоја врсдност е корегирана за фактор 8900/7234. Овој кон-
зум е реално да се очекува за 3-4 години со досегашно темпо на пораст на дис-
трубутивниот и индустрискиот конзум. Во покривањето на годишниот конзум
се третирани сите постојни хидро и термо објекти во Македонија, како п ХЕЦ
Козјак, Св. Петка и реконструирана Матка, што би требало да е реална состој-
ба за 3-4 години. Од термо објектите активни се сегашните термоелектрични
цснтрали на липшт: Битола 1,2 и З.ТЕЦ Осломеј. како и единствената изграде-
на термоцентрала на мазут Неготино. Исто така како опција е земена можноста
за снабдувањс на слектрична енергија од увоз со околу 1200 GWh годишно.

Co цел да се разгледа улогата на ТЕЦ Неготино во EEC на Македонија,
наиравени се пресметки со 4 варијанти на работа на ТЕЦ Неготинно во завис-
ност од техничкиот минимум и времето на работа/ремонт, и тоа:

• Pmin=65 MW со 1 месец ремонт во годината (15.09-15.10)
• Pmin=65 MW co 2 месеци ремонт во годината (Мај и 15.09-15.10)
• Pmin=l32 MW co 1 месец ремонт во годината (15.09-15.10)
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• Pmin=132 MW co 2 месеци ремонт во годината (Мај и 15.09-15.30)
При пресметките оптимиран е годишен распоред на ремонти на термо-

централите прикажан во Таб 2.

иесец
1
2

3
4
5

7

8
9

10

11

12

Табела 2.

БИТ1

Распоред на ремонти на термоцентралите

БИТ2 БИТЗ

* 1

осл НЕГ

*

месец
1
2

3
4
5

7
8
9

10

11

12

*кога ТЕЦ Неготино е со два месеци ремонт во годината

Кај ТЕЦ Битола е работено со ремонтен период од 45 дена за два блока,
а едсн блок (вториот) е во генерален ремонт од 60 дена. ТЕЦ Осломеј според
сегашните, а и идните можности на снабдување со лигнит е ремонтиран во два
одделни периоди во годината од по месец дена. Кај ТЕЦ Неготино е обезбеден
ремонт во втората половина од септември и првата половина од октомври (во
сите варијанти), како и месец мај со што би бил два месеци надвор од погон. Во
иресметката годишното планирано производство на секој од блоковите во ТЕЦ
Битола изнесува 3450 GWh, на ТЕЦ Осломеј 650 GWh, па така сите термоцен-
трали на лигнит обезбедуваат производство од 5.000 GWh (3x3450+650=5000).

Хидроцентралите при просечна хидрологија со постојните капацитети,
изградени Козјак и Св. Петка, како и реконструирана Матка, можат да обезбе-
дат околу 3500 GWh. Co тоа, термоцентралите на лигнит и хидро потенцијалот
обезбедуваат вкупно околу 6500 GWh. Остатокот на конзумот од 2400 GWh,
можс да се покрие со ангажирање на ТЕЦ Неготино и на увозот. При овие анал-
изи е претпоставена работа на ТЕЦ Неготино со технички минимум од 65 MW
и 332 MW и годишно планирано производство од 1200 GWh. Останатите потре-
би на електрична енергија од околу 1.200 GWh останува да се покријат од увоз.
На Сл. 2 е претставена годишно произведената електрична енергија во базен и
варијабилен конзум за различни варијанти на работа на ТЕЦ Неготино при
годишно производство во сите варијанти од 1.200 GWh. Омиглсдна е разликата
во двете варијанти кога Pmin=65 MW каде придонесот во базниот и варјабил-
ниот дел од конзумот е речиси еднаква, наспроти вторите две варијанти кога
Pmin=132 MW, каде ТЕЦ Неготино работи речиси како базна тсрмоцентрала со
мал процснт на покривање на варијабилниот конзум.
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Сл2. Базиа и варијабилна енергија од ТЕЦ Неготино за разни варијанти

На Сл. 3 и Сл. 4 се дадени придонесите на поедини изворн во покри-
вањето на базниот и варијабилниот конзум, соодветно. Различниот ангажман на
ТЕЦ Неготино повлекува и прераспределба во ангажирањето и на другите
извори. Имено, во вторите две варијанти со Pmin=132 MW кога ТЕЦ Неготино
работи како базна терхмоцентрала, покривањето на варијабилниот конзум,
освен хидроцентралите, делумно и речиси подеднакво се распределува и кај тер-
моцентралите на лизнит и увозот. Ова значи дека со намалување на техничкиот
минимум на 65MW, кај ТЕЦ Неготино се создаваат можности за превземање на
•шачаен дел од варијабилниот конзум кој може да изнесува и до 620 GWh (над
50% од вкупно годишното производство). Ова претставува и повеќе од 40% од
можностите на постојните хидроцентрали за просечна хидрологија, односно
како за споредба. ова количество електрична енергија претставува годишно
производство на планираните ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште.
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Сл.З. Придонес на поедини извори во покривање на базниот конзум
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Сл.4. Придонес па поедини извори во покривање на варијабилниот конзум

ФИНАНСИСКИ ЕФЕКТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ТЕЦ НЕГОТИНО

За што поцелосна анализа од сфсктитс на работа на ТЕЦ Неготино.
наиравсна с и скономска евалуација од ангажирањето на овој капацитет во
метите четири варијанти. При финансиските анализи е земено дека ис-
порачаната елсктрична енергија во варијабилниот конзум е двојно поскапа од
испорачаната електрична енергија во базниот конзум, што претставува и реал-
но оиеративно работење на тарифниот модел во слектроснергстскиот систем.
На Сл. 5 е даден тодишниот приход од испорачана базна и варијабилна енерги-
ја од ТЕЦ Неготино во сите варијанти при претпоставена цена од 0.02 $/kWh за
базна, односно 0,04 S/kWh за варијабилна енергија.
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Сл. 5. Годишеи приход од базна и варијабилна енергија на ТЕЦ Неготино
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Ha Сл. 6 ce претставени вкупно годишните финансиски ефекти од
работењето на ТЕЦ Неготино, при различна цена на електрична енергија од
0,01; 0,02; 0,03 и 0,04 $/kWh за испорачана базна енергија, односно двојно пови-
сока цена за испорачана варијабилна енергија. На двете слики очигледен е
подобриот финанскискиот ефект од работењето на ТЕЦ Неготино во првите
две варијанти со Pmin=65 MW, во однос на вторите две варијанти со
Pmin=132 MW заради поголемиот процент на испорачана варијабилна елек-
трична енергија во првите две заријанти. :

На вториот графикон е претставена прифатливата економска цена на
мачутот за соодветната варијанта на работење на ТЕЦ Неготино. Бидејќи цена-
та на мазутот на светскиот пазар е најголемата пречка за ангажирањето на
ваков каиацитет. од овој график може да сс наирави споредба наприфатлива
цена за тон мазут при зададена цена на испорачана базна енергија и соодветна
варијанта на работа на ТЕЦ Неготино.

-•- 65 MW so 1
65 MW so 2

—6—132 MW sol
132 MW so 2

годишен приход прифатлива цена на тон мазут

Сл. 6. Економски ефекти на ТЕЦ Неготино при различна цена на kWh

ГОДИШНО АНГАЖИРАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ BO EEC

Co цел да се направи целосен увид на работата на сите производни
капацитети, претставен е часовен ангажман на изворите за избраната варијан-
та кога ТЕЦ Неготино работи со Pmin=65 MW и со два месеци ремонт, односно
варијантата кога произведува најповеќе варијабилна енергија. На Сл.7 се прет-
ставени годишните режими на работа на ТЕЦ на лигнит и увозот, а на Сл.8 се
претставени соодветните ангажмани на ТЕЦ Неготино и хидроцентралите.
Ваквото претставување е дадено како последица од работењето на поедините
извори, односно термоцентралите на лигнит и увозот работат релативно кон-
стантно во дневно-ноќниот конзум пратејќи ја само сезонската промена на
конзумот. Од друга страна, ТЕЦ Неготино и увозот го иокриваат главно вари-
јабилниот конзум, односно ги пратат дневно ноќните варијации во текот на
целата година.
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ТЕЦ на лигнит Увоз

Сл. 7. Годишен ангажман на термоцентралите на лигнит и увозот

ТЕЦ Неготино ТХидро

Сл. 8. Годишен аигажман на ТЕЦ Неготино и хидроцентралите

Заради споредба, на Сл.9 се дадени месечните придонеси во испорачана
базна и варијабилна енергија на ТЕЦ. Неготино и увозот. Иако и двете
можности испорачуваат околу 1200 GWh годишно, сепак дистрибуцијата на
базна и варијабилна енергија е сосем различна, односно двете можности имаат
различен третман во EEC на Македонија; ТЕЦ Неготино како базна и варија-
билна централа, а увозоткако испорачател на базна енергија.
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Слика 9. Месечна базна и варијабилна енергија

Ваква спрегната работа на ТЕЦ Неготино и увозот во EEC на
Максоднмја има позитивен ефект за делиот систем. Оперативната флексибил-
иост на ТЕЦ Нсготино овозможува негова помош на хидроцентралите во заед-
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ничко пополнува&е на варијабилниот конзум. Од друга страна, ваквиот режим
на работа остава можност за потпишување поволен финансиски ангажман за
упоз во две сезони лето/зима со релативно рамномерно дневно-ноќно
ангажирање.

АНГАЖИРАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ ВО ЗИМСКА И ЛЕТНА НЕДЕЛА

За да се долови часовната ангажираност на термоцентралите, хидро-
централите и увозот, ќе бидат претставени две недели во годината. На Сл. 10 и
Сл.11 соодветно се прикажани режимите на работа на изворите за зимска
(декември) и летна (јули) седмица од годината.

Сл. 10. Покриваље на потребите од електрична енергија во зимска недела
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Сл. 11. Покривање иа потребите од електрична енергија во летна недела

Летната седмица се карактеризира со извршување на планираните
рсмонти кај ТЕЦ на лигнит. Зимската седница, заради повисокиот конзум, бара
максимално ангажирање на сите инсталирани термо и хидро капацитети. И во
двата случаи евидентна е потребата од ТЕЦ Неготино како во базниот, така и
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во варијабилниот дел од конзумот.

ЗАКЛУЧОК
Co задржуваше на трендот на раст на конзумот, како на дистрибу-

тивниот, така и на стопанските и директните потрошувачи, во наредните годи-
ни се очекува голем дефицит од електрична енергија. Како единствена соп-
ствена резерва која ја има EEC на Македонија е ТЕЦ Неготино на мазут која,
без разлика на цената на мазутот, заради нараснатите потреби од електрична
енергија, треба да се земе во планирањето. Намалувањето на техничкиот мин-
имум на ТЕЦ Неготино на 65 MW уште повеќе ги зголемува неговите опера-
тивни перфоманси со што го зголемува интервалот на неговото можно
ангажирање. Co вакво технолошко подобрување. ТЕЦ Неготино во зависност
од потребите може да биде ангажиран во базниот дел, но уште поважно е што
може активно да се вклучи и во варијабилниот дел од конзумот. При анализите
не смее да се занемари економскиот ефект од ваквиот ангажман на ТЕЦ
Неготино што уште повеќе ги зголемува предностите на ваков капацитет. При
постигната економска оправданост, ангажирањето на свој сопствен капацитет
(ТЕЦ Нсготино) претставува предност во однос на увозот и од оперативена
аспект во целиот EEC на Македонија. Предноста значи вклучување на
капацитетот во планирањето заедно со другите електрнчни централи, односно
ангажирање на Неготино според потребите. Во зависност од хидрологијата
(влажна, просечна или сува) производството на ТЕЦ Неготино може да варира
и соодветно да се вклучи во покривањето на конзумот. Co координирана рабо-
та на сите електрани и можноста Неготино да покрива и базен и варијабилен
конзум, се овозможува и порелаксирана работа на хидроцентралите и термо-
цснтралите.

Увозот како друга опција за покривање на дополнителните потреби од елек-
трична енсргија дава потесни граници за планирање. При однапред одреден увоз,
променливоста на хидрологијата која е најнепредвидлива во планирањето, може да
предизвика несоодветно и некоординирано производство кај хидроцентралите.
Почитувајќи го договорот, при влажна хидрологија и договорен поголем увоз, може
да се предизвика преливање на акумулациите, или обратно, при недостаток на
увезена енсргија може да се доведе до нагло празнење на акумулациите. Значи, при
правење на долгорочен договор за увоз мора да се биде внимателен во планирањето
од сите аепекти, почнувајќи од добра проценка на конзумот, прецизно одредување на
кондиционите можности и можностите за снабдување со гориво на сопствените
термо објекти, како и претпазлива прогноза за очекуваната хидрологија.
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Истражувачки центар за енергетика, информатика и материјали - МАНУ

Абстракт
Целта на трудот претставува разгледување на можноста за работа на ТЕЦ

Неготино no EEC на Македоннја, земајќи гп во предвид новонастанатите состојби со
чначајно чголемување на конзумот и тенденцнјата на негов пораст. Ке се направи
споредба на работата на ТЕЦ Неготнно со варијантите увоз на електрична енергија и
ичградба на нова гасна електрична централа со комбиниран циклус во Скопје.

Во време кога се размислува за воведување на природниот гас во EEC на
Македонија за производство на електрична енергија и се вршат подготовки за градба на
првата термоцентрала-топлана на природен гас, неопходно е да се дефинира местото на
ТЕЦ Неготино, односно користењето на течното гориво за производство на електрична
енергија. Иако изградена пред околу 25 години, заради малото ангажирање обем, опре-
мата во ТЕЦ Неготино е во добра состојба. Co континуирано квалитетно одржување и
ревитализација можеме и понатаму да сметаме на успешна експлоатација на оваа тер-
моцентрала.

Нафтоводот Солун-Скопје обезбедува континуирано и квалитетно снабдување
со сурова нафта со што од рафинеријата ОКТА се гарантира и сигурно снабдување со
гориво за потрсбите на ТЕЦ Неготино.

Онравданоста за изградба на нова термоценрала на природен гас или за работа
на ТЕЦ Неготино ќе ја бараме по критериум за еднаква економска ефикасност во вре-
мснскиот период 2003-2025 година користејќи ја меѓународно верифицираната
методологија WASP.

Abstract
In this paper, the possibilities for engagement of TPP Negotino will be investigated in the

light of significant electricity demand increase and its rising tendency. A comparison of TPP Negotino
with possible electricity import, as well as construction of a new combined cycle power plants will be
investigated.

When one considers introduction of natural gas in the Macedonian power system and plans
construction of a co-generation power plant it is essential that the role of TPP Negotino, i.e. the role
of liquid fuel in power generation be determined.
Although TPP Negotino was constructed 25 years ago, due to its very little engagement it is in a good
operational condition. Even more, with proper maintenance and revitalization we can count on it in
the coming years.

The oil pipeline Thessaloniki-Skopje affords continuous crude oil supply, meaning that the
oil refinery OKTA could guarantee secure fuel supply to TPP Negotino.
The justification for constructing new combined cycle power plants and/or engagement of TPP
Negotino will be determined with the WASP methodology in a case when both options will be equal in
economic terms for the period 2003-2025.

Symposium proceeding - Book 1



Ме?.унирпЈ)н1> советувиње ..ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGJTICS 2004"

1.Вовед
Потрошувачката на електрична енергија во Македонија бележи еден

непрекинат тренд на пораст, така што во 2002 година достигна околу 6500 GWh,
а во 2003 година имаше голем пораст поради зголемените активности во мет-
алуршки капацитети. Во 2004 година се очекува да достигне околу 7500 GWh.

ЈП Електростопанство на Македонија знаејќи ги потребите од елек-
трична енергија во Македонија за 2004 година, како и можностите на производ-
ните капацитети, реализира тендер за увоз на електрична енергија од 1360 GWh
no просечна цена од 35 €/MWh (36% зголемување на количината и 30% зголе-
мување на цената во однос на 2003 година), при што не е предвиден ангажман на
ТЕЦ Неготино. 4

Меѓутоа, новонастанатата состојба на значаен пораст на конзумот во
Македонија, неминовно ја наметнува нотребата од разгледување на варијанти
на вклучување на ТЕЦ Неготино. Работата на ТЕЦ Неготино во голема мерка
зависи од цената на нафтата, односно мазутот. Економската оправданост на
вклучување на ТЕЦ Неготино секако дека треба да се бара во нераскинливата
врска помеѓу овој потрошувач на мазут и рафинеријата ОКТА како производи-
тел и снабдувач на гориво. Co постигнување на прифатлив договор за двете
страни за снабдување на големи количини мазут, може да се постигна
конкурентна цена на произведен kWh во споредба со увоз на електрична
енергија, или изградна на нова гасна електрана со комбиниран циклус.

Целта на овој труд претставува разгледување на можноста на работа на
ТЕЦ Неготино во EEC на Македонија, земајќи ги во обзир новонастанатите
состојби во EEC на Македонија со значајно зголемување на конзумот и тенден-
цијата на негов пораст. Ќе се направи анализа на работата на ТЕЦ Неготино во
споредба со варијантата увоз на електрична енергија, и варијантата на изградба
на нова гасна електрична централа со комбиниран циклус во Скопје, што веќе
неколку години е во идејните планови на Електростопанство на Македонија.
Анализата ќе биде направена од енергетски и економски аспект на долгорочно
покривање на конзумот на EEC на Максдонија.

Во време кога се размислува за воведување на природниот гас во EEC
на Македонија за произтзодство на електрична енергија, односно кога се вршат
подготовки за градба на првата термоцентрала-топлана на природен гас,
неопходно е да се дефинира местото на ТЕЦ Неготино, односно користењето
на течното гориво за производство на електрична енергија. Иако изградена
пред околу 25 години, заради ангажирањето во помал обем, опремата во ТЕЦ
Неготино е во добра состојба. Co понатамошно квалитетно одржување можеме
и понатаму да сметаме на успешна експлоатација на оваа термоцентрала.

Реализацијата на нафтоводот Солун-Скопје обезбедува континуирано и
квалитетно снабдување со сурова нафта со што од рафинеријата ОКТА се
гарантира и сигурно снабдување со гориво за потребите на ТЕЦ Неготино.

Оправданоста за изградба на нова термоценрала на природен гас или за
работа на ТЕЦ Неготино ќе ја бараме ио критериум за еднаква економска
ефикасност во временскиот период 2003-2025 година користејќи ја меѓународно
верифицираната методологија WASP. Новата гасна тсрмоцентрала има
значително подобар степен на топлинско искористување на горивото, додека
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пак ТЕЦ Неготино нема потреби за инвестициони трошоци. Co своето
ангажирање на околу 300.000 тони мазут годишно ТЕЦ Неготино во значител-
на мерка може да придонесе за подоорувањето на ефикасноста на работењето
на самата ОКТА, a co тоа и соодветна долгорочна пониска цена на мазутот.
Условите за работа на ТЕЦ Неготино ќе ги определиме да обезбедат економс-
кн ефекти на гасна електрана, особено за периодот до реално можниот термин
за нејзина изградба.

2. Долгорочно планирање на снаодувањето со електрична енергија во
EEC на Македонија со и без ангажирање на ТЕЦ Неготино

Пред да се дефинира потребата и динамиката за градба на нови елек-
троенергетски извори во EEC на Македонија, неопходно е да се определат реал-
ните можности за работа на постојните извори. Пред се, потребно е да се прог-
нозира векот на работа на постојните термоцентрали на лигнит и едиствената
термоцентрала на течно гориво. Предмет на истражување ќе биде рентабил-
носта на користење на течните горива за производтсво на електрична енергија
во постојните термоцентрали во однос на преферираната градба ш нови
постројки на природен гас.

Денес, во електроенергетскиот систем на Македонија постојат само три
термоцентрали на фосилно гориво: Неготино, Осломеј и Битола (три единици),
шест големи хидроцентрали и 15 мали хидроцентрали. Производство на елек-
трична енергија и високиот фактор на оптоварување на термоцентралите на
лигнит покажува дека максималните можности на рудниците и централите веќе
се постигнати.

Едиствената можност за зголемување на производството на електрична
енергија во денешниот систем е термоцентралата Неготино. Покрај тоа, како пос-
ледица на истрошувањето на активните резерви на лигнит во Македонија мора да за-
почне со активности за дефинирање на судбината на постојните термоцентрали.

На хидропотенцијалот како домашен извор за добивање на електрична
снергија сеуште може да се смета но со значително ограничени можности.

Практично не постои еконосмки исплатлива можност за градба на нови
термоцентрали на течно или цврсто гориво.

Природниот гас, со капацитет на гасоводот од 800 милиони т 3 годишно и
можност за наголемување од 50% е едннсгвена реална прилика за воведување на нов
енергент во производството на електрнчна енергија, но и во овој случај со ограничување
на најиовеќе две до три темоцентрали. Иако цената на природниот гас ја прати цената на
нафтата, заради значајно поголемиот степен на корисно дејство, новите гасни термоцен-
трали сс економски најатрактивни извори на електрична енергаја.

Во последните години во светската електроенергетика стануваат се
поатрактивни новите типови на нуклеарни централи, економски конкурентни
на најсовремените извори на електрична енергија. Во нашиот случај се јавуаат
како перспектива во последната декада на разгледуваниот развоен период.

2.1. Развојиа стратегија за производство на ел. енергија во EEC на
Македонија
Планирањето на развојот на слектроснергетскиот систем рсализирано
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е за периодот 2003-2030 година. Користени се потрошувачка на електрична
енергија од 7.300 GWh и врвна моќност од 1.320 MW во 2003 година, додека стап-
ките на пораст се дефинирани по декади и тоа: 3,5% за периодот 2003-2010, 3%
за периодот 2011-2020 и 2,5% за перидот 2023-2030.

Во планирањето применет е WASP моделот развиен со подршка на Ме-
ѓународната агенција за атомска енергија, како и OPT1M - домашен усовршен
модел за годишно планирање на производството во комплексни електроенер-
гетски системи чии резултати беа користени како влезни податоци за хидро-
централите во WASP моделот.

Влезните податоци при одреден односот на цените на горивото кај ТЕЦ
Неготино и гасната централа при кој двете централи имаат ист економски
ефект се дадени се во табелата 1.

Табела 1. Влезни податоци за дефинирање на условите за ангажираље на ТЕЦ
Неготино

Name

TBIT
TOSL
TN'EG

I MPT

CC1
NUC1
CC2

Units

3
I
I
1

0
0

o

Min
(MW)

140
80
130
120

135
400
100

Max
(MW)

209
109
198

220

270
610
180

Heat rate
(kcal/kWh)

2638
2771
2609

2609

1492
2577
1453

Fuel costs
(c/Gca!)

435
448
1790
1590

2393
97

2393

Res.

(%)

5
5
5
0

5
5
5

FOR

(%)

2
5
2

0

2

2

Schl.
maint.
(days)

35
50
30
0

28
30
28

O&M
Fix.

($/kWm)

1.7
4.76
2.52
2.52

1
2
1

O&M
Var.

(S/MWh)
4.08
4.62
6.03
6.03

3
3

Анализата направена е за месечна поделба на годината, при што беа
користени следните влезни податоци и претпоставки:

• Кривите на траење на оптоварувањето се подготвени од часовните
оптоварувања за една година вклучувајќи и пумпање во пумпно акумулацио-
ннте хидроелектрани во шест последователни часови со минимално оптовару-
вање за три случаи: без пумпање, пумпање со хидроелектраната Галиште и
пумпање со двете хидроелектрани Галиште и Чебрен

• Веројатностите за трите хидролошки состојби .(сУва> нормална и
влажна) се добиени со обработка на средните месечни дотеци кај хидроелек-
траните за периодот 1946-1996

• Можноста за увоз преку интерконекциите со соседните земји е земена
во предвид со воведување на виртуелна термоелектрана со моќност од 220 MW
во првото сценарио (со ангажирање на ТЕЦ Неготино) и моќност од 250 MW во
второто сценарио (без ангажирање на ТЕЦ Неготино).

.. • Хидроцентрали кандидати за градба: пумпно-акумулационите хидро-
централи Галиште и Чебрен, како и хидроцентралите: Бошков Мост, Велес и
Градец.

• Термоцентрали кандидати за градба: ССС 180 - когенеративна елек-
трана на гас со комбиниран циклус со средна годишна моќност од 180 M W H сте-
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пен на искористување од 60%; С€ 270 - електрана на гас со комбиниран циклус
со инсталирана моќност од 270 MWe и степен на искористување од 57,6% и нук-
леарна електрана со напредна техноогија со инсталирана моќност од 610 MWe и
степен на искористување од 33,4%.

• Цените на горивата во сценаријата се: 7,85 $/т за лигнитот, 180 $/т за
мазутот и 200 $ за 1000 т 3 за природниот гас. При тоа, годишната стапка на
пораст на цената на лигнитот и мазутот изнесува 2%, а на цената на природниот
гас4%.

• Во текот на оптимизацијата производството на термоцентралите во
Битола го ограничивме на 4.000 GWh. a во Осломеј на 650 GWh.

• Дисконтната и каматнара стапка и за домашните трошоци изнесува 4%,
додека за странските трошоци таа е 10%.

Резултатите од анализата за развојот на електроенергетскиот систем се
дадени во табелата 2, додека производството на електрична енергија за сите
електрани е дадено на сликите 1 и 2.

Табела 2. План за градба на нови објекти

God.

2003
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020
2021
2022

2023
2024

Slu~aj so
TEC Negotino
(uvoz 220 MW)

—

-

Kozjak
-
-

sv. Petka
TE-TO Skopje
Bo{kov Most

-
-
-

Galifte
Veles

-
CC270

-
Aebren, Gradec

-
-
-
-

Nuklearna

Slu~aj bez
TEC Negotino
(uvoz 250 MW)

-

-
Kozjak

TE-TO Skopje
-

sv. Petka
-

Bo{kov Most, CC 270
-
-
-

Galijte
Veles .

-
-
-

Aebren, Gradec
-
-

CC270
-

Nuklearna
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^ Хидроелектрани
» YBO-J

П Нуклсарна
ОГасни слсктрани
ЕНсготино
• Осломсј
Ш Битила

19*) 1995 2000 2005 2010 2025' 2020 2025 2030

Слиха 1. Долгорочно производство на електрична енергија со ангажирање на

ТЕЦ Неготино

1$.'Ј0(>

16Л00 -
= Хнлроелектрани

Уво?
— Нуклеарна

! ILiJOO - -^јГасни електрани
— Неготпно

1 Ш 1 -= ^Осломеј
^ Битила

iOOO -

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Слгха 2. Јолгорочно производство на електрична енергија без ангажирање на

ТЕЦ Неготино
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2.2. Еколошки карактеристики на развојната стратегија

Врз основа на резултатите од планирањето на развојот на електроенер-
гстскмот систем и методологијата на 1PCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) пресметани се емисиите на главните гасови на стаклената градина (СО2,
СН4 и N20) за секоја термоцентрала. Конверзионите и емисионите фактори кои
се користат во методологијата, како и специфичната потрошувачка на гориво
•у,\ секоја термоцентрала беа посебно разгледувани, при што некои од нив беа
корнгирани земајќи ги во предвид локалните услови кај секоја термоцентрала.

Емисијата на гасовите главно е од термоцентралите на лигнит и тоа
како емисија на С02 заради согорувањето и емисија на СЊ од ископувањето на
липштот. За течните и гасните горива само емисиите на С02 од согорувањето
сс сиоредливи со емисиите од тер1моелектраните на лигнит, додека кај сите тер-
моелектрани емисиите на НгО се занемарливи.

Како индикатор за влијанието на целиот електроенергетски систем врз
околината на сликата 3 е прикажана специфичната емисијата на еквивалентен
С02, односно емисија по произведен kWh. При еквиваленцијата на гасовите е
чсмено дека влијанието врз ефектот на стаклена градина од СН4 е 21 пат поголе-
мо од влијанието на С02, додека влијанието на № 0 е 310 пати поголемо.

Од сликата 3 се гледа дека специфичната емисија на гасовите на стак-
лсна градина постојано опаѓа достигнувајќи ниво од 0,4 kg/kWh во 2030 година
што с три пати помало од сегашната емисија.

1.6

1.4

1.2

1.0 I

1 о . 8

| _ о _ Co ТЕЦ Неготино ј

] - D - Без ТЕЦ Неготино ј

0.6

0.4

0.2

0.0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

2.3.

Слика 3. Специфична емсија на еквивалентен СОг

Анализа на добиените резултати

Активирањето на ТЕЦ Неготино во значајна мера ја релаксира инвес-
тиционата активност во EEC на Македонија во наредниот период. Од термока-
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пацитетите во првата декада потребна е изградба само на ТЕ-ТО Скопје и тоа
дури во 2009 година, во однос на случајот без ангажирање на ТЕЦ Неготино
кога во истиот период неопходна е изградба на две термоцентрали на гас.

Во целиот разгледуван период, со активирањето на ТЕЦ Неготино
потребите се задоволуваат само со изградба на ТЕ-ТО Скопје и уште една гасна
електрана, додека во случајот без ангажирање на ТЕЦ Неготино неопходна е
изградба на уште една гасна електрана повеќе и зголемено ангажирање на уво-
зот од 220 MW на 250 MW.

За двата случаи, со и без ангажирање на ТЕЦ Неготино, се задржува
истата динамика на градба на нови хидроцентрали. Во разгледуваниот период
2003-2030 се предвидува изградба на сите хидроцснтрали за кои што постои
задоволителна документација на истраженост до нивои на идеен проект. За
хидроцентралите на река Црна се прифаќа модификацијата да бидат изведени
како пумпно-акумулациони што со последните реализирани студии е и верифи-
цирано.

Релаксирањето на градбата на новите термоцентрали на гас со
ангажирањсто на ТЕЦ Неготино го чини предвидениот развој реален за спрове-
дување и во услови на недостаток на инвестициони можности единствено
спроведлив.

Во наредните 20 години пред ЕСМ постои. значајна инвестициона ак-
тпвност. На стратегијата на градба на нови производни капаците пресудно вли-
јание има статусот на постојните термоцентрали на фосилно гориво лигнит и
мазут.

Ако до 2020 година се успее да се одржи континуитет во снабдувањето
со гориво кај постојните термоцентрали, во скономски оправдани рамки, ќе се
рслаксира градбата на нови извори и ќе се усогласи со можностите на енергет-
ската инфраструктура, хидропотенцијалот, нафтоводот и гасоводот.

Крајно е време да се донесе стратегијата за градба на нови извори во
EEC на Македонија, затс^а што значаен дел од активностите мораат да започнат
и завршат во првата декада на развојниот период (2003-2020 година) за да се
избегнат катастрофалнпте последици по целото стопанство на Македонија.

Погрешна е претпоставката дека со либерализацијата на пазарот и
реорганизацијата и приватизацијата на електростопанството ќе се решат овие
проблеми на некој друг начин. Спроведените анализи покажаа дека со
интезивнраљето на размената со соседните електроенергетски системи доне-
каде се релаксира изградбата на нови објекти, но сепак доминантно останува
сопственото нроизводство.

3. Заклучок

Co врсдност на нараметрите при кои ТЕЦ Неготино работи со економ-
сќа ефикасност на соодветна гасна термоцентрала, извршено е долгорочно
планирање на снабдувањето со електрична енергија во EEC на Македонија со
примсна на мсѓународно всрифицираната методологија WASP IV.

Ангажирањето на ТЕЦ Неготино, долгорочно го релаксира работење-
то на EEC на Македонија и ја усогласува градбата на новите термоцентрали на
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гас со потенцијалот на гасоводот». Нејзиното присуство е неопходно особено во
првите 5 години од анализираниот период, во кои тешко можеме да се надеваме
на воведување на нови извори, а снабдувањето од увоз станува се понеодредено
како од аспект на расположивоста, така и од аспект на чинењето.

При иста динамика на изградба на хидроцентралите кандидати, со ак-
тивирањето на ТЕЦ Неготино се одлагаат термините за изградба на гасни тер-
моцентрали, а нивниот број се сведува на само две. Во услови на ограничени
можности за инвестирање овој ефект е значаен позитивен момент. Присуството
на ТЕЦ Неготино овозможува растоварување на работењето на постојните тер-
моцентрали на лигнит, кое е неминовно во услови на исцрпување на активните
јагленокопи и во услови на приближување кон крајот на работниот век на опре-
мата.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ELECTRIC POWER ENERGY SURROUNDING OF R. MACEDONIA

д-р Ристо ЈАНЕВСКИ
OKTA Рафинерија на нафта А.Д-

АБСТРАКТ
Паѓањето на комунизмот во Источно Европските земји, распадот на СФР

Југославија II формирањето на нови незанисни држави придонесоа за значајни промени
и ни приликите но енергетскиот сектпр.

Во рнгионот се одвиваат мноѓу процеси, каи на повеќе начини се поврзани со
глобалните процеси кои ѓи води политиката на Европскита Унија.

Радикални реформи во енергетските системи денес се редовна и неминовни
појааа. Овие реформи најчесто се пратат со проектирање на различни модели.
Секоѓши моделите што се применуваат во една земја се драгоцено искуство за
друѓите, но нивното истоветно применување е. невозможно поради спецификите што
In tiMiiaift друѓите зе.ији.

Македонија се наоѓа во еден специфичен регион во кој владее релативна неусо-
Глисеност помеѓу ГшединиГпе земји во поглед на енерѓетските прилики и нивното
Постепено счедуаање кон европските стандарди и текови. Од енергетска Гледни
точка и меѓусебнита инволвираност во овој регион спаѓаат следните земји:
Македонија, Грцији, Бугарија, Албанија, Србија и Црна Гора, Романија, Унгарија, Босна
и Херцеговина и Хрватска.

ABSTRACT
The fall of the communism in the Eastern European countries, the break up of SFR

Yugoslavia and the forming of new independent countries contribute for significant changes of the
energy department.

In the region are in progress many processes that are in many ways connected with the glob-
al processes leaded by the European Union Policy.

Radical reforms in the energy power systems are nowadays regular and an avoidable
change. Those reforms are mainly followed with different projected models. Always, the models that
are applied in one country are important experience for others, but their complete application is
impossible because of the specifics that other countries have.

Macedonia is in one specific region in witch is present relative non coordination between
the countries referring the energy state and their slow change into the European standards. From the
energy point of view and their mutual impact in this region are the following countries: Macedonia,
Greece, Bulgaria, Albania, Serbia and Monte Negro, Romania, Hungary, Bosnia and Herzegovina
and Croatia.
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Паѓањето на комунизмот во Источно Европските земји, распадот на
СФР Југославија и формирањето на нови независни држави придонесоа за
значајни промени и на приликите во енергетскиот сектор.

Во регионот се одвиваат многу процеси, кои на повеќе начини се
поврзани со глобалните процеси кои ги води политиката на Европската
Унија. Неоспорно е дека транзицијата од бившите политички режими кон
новите европски текови оди подеднакво тешко во секоја сфера од оп-
штественото живеење. Енергетските прилики не се ислучок од ова правило.

Радикални реформи во енергетските системи денес се редовна и
неминовна појава. Овие реформи најчесто се пратат со проектирање на
различни модели. Секогаш моделите што се применуваат во една земја се
драгоцено искуство за другите, но нивното истоветно применување е невоз-
можно поради спецификите што ги имаат другите земји.

Македонија се наоѓа во еден специфичен регион во кој владее рела-
тпвна неусогласеност помеѓу земјите во поглед на енергетските прилики и
нивното постепено сведување кон европските стандарди и текови. Од енер-
гетска гледна точка и меѓусебната инволвираност во овој регион спаѓаат
следните земји: Македонија, Грција, Бугарија, Албанија, Србија и Црна
Гора, Романија, Унгарија, Босна и Херцеговина и Хрватска.

Поранешниот интегриран електроенергетски системна Југославија
претставуваше стабиличирачки фактор за земјите во опкружувањето.
Распадот на овој електроенергетски систем уште долго време ќе има
последици на електроенергетските системи на земјите кои се резултат на
распаѓањето на Југославија и исто така на земјите во нејзиното оп-
кружување. Во рамките на глобалниот светски и европски тренд на воведу-
пање на пазарни и либеразирани услови на работа во делот на енергетиката
земјите од регионот ќе влезат со огромни проблеми.

Ситуацијата уште повеќе ја отежнува и постојната состојба на енер-
гетските извори и енергетската структура, односно нивната старост која во
просек изнесува околу 30 години. Овој факт од своја страна побарува голе-
ми финансиски средства за трошоците на одржување на опремата, додека
изградбата на новите потребни енергетски извори е уште еден комплексен
проблем. .. _ .

Безмилосните. пазарни закони диктираат страшно темпо на
движење на настаните. Правилно избрана стратегија и темелни реформи во
електроенергетскиот сектор се единствениот начин да се постигне барана-
та енергетска стабилност. Тој што нема да ги спроведе реформите на
вистинскиот начин ќе се соочи со суровата реалност и ќе плаќа висока цена.

Основата за стабилен енергеѓски пазар се инсталираните
капацитети. Енергетските извори се појдовна точка во бесконечниот круг
кој се вика електроенергетски систем.

Во Табела 1. по структура се претставени инсталираните капацитети
во земјите во регионот.
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10° kW

Земја

Хрватска

Грција

СиЦГ
Bvrapiija
Унгарија

Романија

Албанија

Македонија

БиХ

Термо

1,7

7,7

6,7

бЈ1

6,4

15,9

0,2

1,1
2,0

Хидро

2,1
2,4

2,9

1.8

0.0

6.1

1.4

0.4

2.0

Нуклеарна

0,0

0,0
0,0

3,8

1,9

0,7

0,0

0.0

0.0

Други

0,0

0,2

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Вкупно

3,8

10,3

9.6

11,9

8.3

22.6

1,7

1,5

4,0

Табела 1. Инсталиран електричеи капацитет во регионот

Аналогно на инсталираните капацитети се одвива производството на
слсктрична снергија. Во Табела 2. по структура е претставено производството
на електрична енергија во 2000 година.

Слика 1. Структура на инсталирани капацитети во регионот

Ако го анализираме структурниот влог на различните тииови на извори
може да се каже дека во регионот претежно се застапени термо изворите со
околу 63 %, застапеноста на хидро изворите с околу 22 %, нуклеарните се
•'ѕотапсни со 15 %, додека застапеноста на геотермалните и други извори е
нсшачителна (Слика 1.)
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10y kWh

Земја

БиХ
Хрватска

Грција

Македонија

СиЦГ

Албанија

Бугарија

Унгарија

Романија

Термо
5,0

4,5

46.2

5,3
18,7

од
18,6

19,7
29,8

Хидро
5,0

6,7

3,7

1,2

11,9

4,5
3,1

'0,2
14,6П

Нуклеарна
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

13,5

5.2

Други

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0.0

0,1
0,0

Вкупно

10,1

11,2

50,4

6,5

30,6

4,7

39

33,4.

49,6

Табела 2. Производство на електрична енергија во земјите од регионот

Хронологијата на поединечните енергетски иоказатели е од
исклу-чително значење. Co оглед на познатите факти дека распаѓањето на
Бившиот источен блок и распаѓањето на Југославија се одлика на деведесетите
години од минатиот век, затоа податоците се компарираат и разгледуваат од
1991 година наваму.

Во Табела 3. дадена е хронолошки потрошувачката на електрична
енергија на земјите во регионот.

Изминатата декада во секој случај се карактеризира со општ застој
(транзиционен период) во сите делови на општествениот развој на регионот
што на некој начин докажува дека идниот период реално треба да се очекува
пораст на потрошувачката на електрична енергија.

kWh

Земја

БиХ

Хрватска

Грција

Македоннја

СпЦГ

Албанија

Бугарија

Унгарија

Романија

1992
6,0

10,9

33,2
5,6

33,6
2,6

33,9

31,2

52,1

1993.
3,6

10,7

34,3'

5,2

29,7

3,1
33,6

31,4

51,0

1994
4,1

ПД
35,8

5,3

30,7

3,6

33,5

31,5
49,6

1995
4,2

11,5

37,1

5,4

33.0

4,1

36,7

32,3

52,9

1996
6,9

12,1

38,6

5,8

33,7

5,5
37,7

33,0

54,8

1997
8,1

12,7

40,3

5,9

35,8

5,4

33,8

33,2

51,0

1998
8,9

13,8

42,2

6,2

33,6

5,1

33,1

33,5

48,0

1999
9,7

12,7

43,6

6,0

31,6

5,4

31,8

33,8

44,4

2000
8,6

14,4

46,9

6,1
32,4

5,4

31,7

34,5

45,5

2001
8,1

14,3

48,8

6,1
32,4

5,9

32,5

35,1
46,1

Табела 3. Потрошувачка на електрична енергија
(Период 1992-2001 година)

Трговијата со електрична енсргија , односно билансот на увоз и извоз на
електрична енергија на зсмјите во регионот сскако е уште еден пристап со кој
може да ги аналмзирамс снергетскитс ирилики во регионот [1].
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Во Табела 4. и Табела 5. се прикажани количините на електрична енер-

гија кои ги извезуваат/увезуваат земјите од регионот.

kWh

Земја

БиХ
Хрватска

Грција

Македонија

СиЦГ

Албанија

Бугарија

Унгарија

Романија

1991

0,00

0,00

0,85

0,00

0.00

1,30

0,96

1,05

1,87

1992

0,50

0,63

0,36

0,21

2,14

0,56

0,58

1,52

0,22

1993.

0,00

1,26

0,28

0,02

2,12

0,14

1,52

0,76

1,12

1994

0,40

0,95

0,43

0,05

2,30

0,16

1,23

0,90

1,05

1995

0.18

0,89

0,59

0,00

2,39

0,07

2,12

0,81

0.46

1996

0,18

0,85

1,31

0,00

2,53

0.00

2,25

1,28

1,44

1997

0,18

0,66

0,71

0,00

2,52

0,00

4,34

2,26

0,82

1998

0,20

0,90

0,89

0,03

2,61

0,10

4,21

3,30

0,72

1999

0.21

0,60

1,65

0,11

1,94

0,76

3,63

2,34

1,93

2000

2,40

0,35

1,74

0,00

5,55

0,22

5,58

6,08

1,47

2001
2,57

0,39

1,06

0,00

3,00

0,22

6,79

7,26

1,60

Табела 4. Извоз на електрична еиергија на земјите во регионот г

(Период 1991-2001 година)

Земја

БиХ

Хрватска

Грција

Македонија

СиЦГ

Албанија

Бугарија

Унгарија

Романија

1991

0,00

000

1,50

000

0.00

0,65

3,08

8,41

7,01

1992

0,60

3,53

0,97

0,45

1,55

0,10

3,15

4,85

4,35

1993

0,58

3 58

1,09

0 6?

0,00

0,08

1,65

3,25

2,99

1994

0,60

4 60

0,82

0,23

0,00

0,16

1,20

3,00

1,82

1995

0,40

4 40

1,40

0,00

0,00

0,15

2,00

3,21

0,80

1996

0,39

3 37

2,66

0,00

0,00

0,20

1,80

3,47

2,24

1997

0,39

4 61

3,01

0,00

0,04

0,25

0,80

4,41

1,04

1998

0,42

5^0

2,50

0,00

0,20

0,51

0,57

4,04

1,18

1999

0,40

3 00

1,81

0,00

3,22

1,11

1,70

3,40

1,20

2000

1,60

4,39

1,73

0,12

4,40

1,30

0,96

9,52

0,80

2001

1,41

3,39

3,56

0,10

1,20

0,83

10,43
:- 0,40

Табела 5. Увоз на електрична енергија на земјите во регионот
(Период 1991-2001 година)

Горенаведените параметри јасно укажуваат дека земјите во регионот
претежно се зависни од увозот на електрична енергија. што значи дека посто-
јните капацитети во земјите нс се доволни да ги зголемат нивните вкупни потре-
би.

Исклучок од оваа констатација се Бугарија и Романија, чии производни
капацитети произведуваат повеќе електрична енергија одколку им е потребна
за нивните сопствени потреби.
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Во Табела 6. хронолошки е претставен билансот на увоз и извоз (тргов-
ија со електрична енергија) на земјите од регионот.

Земја
БиХ

Хрватска

Грција

Макецонија

СиЦГ

Албанија

Бугарија

Унгарија

Романија

1991

0,00

0,00

0,64

0,00

0 00

0,65

2,12

7.36

5,13

1992

0,10

2,90

0,61

0,24

0 59

0.46

2.57

3,33

4,13

1993

0,58

2,32

0,81

0,60

?17

0,06

0,13

2,49

1,87

1994

0,20

3,65

039

0,18

7 30

0,00

0,03

2,10

0,77

1995

0,22

3.51

0,81

0,00

7 30

0,08

0,12

2,41

0,34

1996

0,20

2.52

1,35

0,00

7 53

0,20

0,45

2,19

0,81

1997

0,21

3,95

2,30

0,00

2,48

0,25

3,54

2,15

0,22

1998

0,22

4,30

1,61

0,03

7 41

0,41

3,65

0,74

0,47

1999

0,20

2.40

0.16

0,11

1?9

0,36

1,93

1,06

0,73

2000

0,80

4,04

0.01

0,12

1 15

1,08

4,62

3,44

0,67

2001

1,16

3,00

2.50

0,10

0,33

0,98

5,96

3,17

1,20

Табела 6. Трговија на електрична енергија на земјите во регионот
(Период 1991-2001 година)

Тековните и престојните реформи во енергетиката, либеризацијата на
енергетскиот пазар, како и стремежот на сите земји кои географски се наоѓаат
во Европа и лрактично да влезат во европската заедница укажуваат дека заед-
ничкиот Европски Пазар наложува изедначување на цените во сите сфери па
следствено и во делот на цените на електрична енергија.

Многу интересни податоци се добиваат ако се погледаат хронолошки
цените на електрична енергија во некои од земјите во Европа, како членови на
Европската заедница така и земји надвор од неа.

Во Табела 7. се прикажани цените на електрична енергија наменета за
широка потрошувачка односно цената на електрична енергија што ја плаќаат
домаќинствата, додека во Табела 8. се прикажани цените на електрична енерги-
ја наменета за индустриските потреби на потрошувачите [2].Секако поради
различните тарифни пресметки во секоја од земјите во регионот тешко е да се
компарираат цените на електрична енергија. И покрај оваа констатација сепак
корисно с цените од одредени групи-на потрошувачи во овие земји да се споре-
дат со цените во Р. Македонија (Слика 2).
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Земја

ОЕЦД Европа

Австрија

Белгија

Чешка

Данска

Финска

Франција

Германнја

Грција

Унгарија

Ирска

Италија

Луксембург

Холандија

Норвешка

Полска

Португалнја

Рошнија

Русија

Словачка

Шпанија

Шведска

Швајцарија

Турција

В. Британија

1994

0,134

0.166

0,172

0,032

0.180

0.088

0.150

0,178

0.099

0.040

0.123

0.164

0.121

0,115

0,067

0.049

0.163

0.022

0.005

.0,029

0.176

0.085

0.131

0.076

0.122

1995

0,149

0,192

0,198

0.037

0.209

0.109

0.167

0.203

0,114

0.058

0.132

0.169

0.146

0,135

0,078

0,062

0,181

0,021

н/а

0,031

0,195

0,094

0,165

0,076

•0.127

•

1996

0,146

0,194

0.187

0.038

0215

0,111

0.164

0,180

0.115

0.060

0.135

0.178

0,142

0,148

0.081

0,065

0.176

0.019

н/а

0.031

0.191

0.110

0.159

0.088

0.125

1997

0.131

0.169

0,164

0,037

0.195

0.100

0.134

0.159

0.102

0.068

0.131

0.159

0.124

0.130

0.078

0.062

0.156

0.023

н/а

0.029

0.163

O.iOl

0.136

0.080

0.125

1998

0,130

0,168

0,163

0,050

0,213

0,098

0,129

0.159

0.099

0,070

0,123

0,159

0.123

0,128

0,067

0,067

0.154

0.036

н/а

0,028

0,155

н/а

0,135

0.079

0.121

1999

0.123

0,135

0,152

0,051

0.207

0,091

0,121

0.152

0,090

0,073

0,117

0,147

0,118

0,132

0,063

0,065

0,141

н/а

н/а

0,035

0,141

н/а

0,131

0.084

0,117

2000

0,107

0,118

0,132

0.054

0.197

0,078

0.102

0.121

0,071

0,065

0,101

0,135

0.099

0,131

0,057

0,065

0,120

н/а

н/а

0.050

0.117

н/а

0,111

0.084

0,107

2001

н/а

0,119

н/а

0.060

0,195

0,077

н/а

0.124

0,070

0.068

0.094

н/а

0,098

0,145

0,071

0.079

0,118

н/а

н/а

0,063

0.109

н/а

0,109

0,084

0.101

us$/kWh

2002

н/а

н/а

н/а

0.076

0.209

0,085

н/а

н/а

0,077

0.080

0.095

н/а

0,112

0,155

н/а

0,084

0,127

н/а
н/а
н/а

н/а

н/а

0.117

0,094

0,105

Табела 7. Цени на електрична енергија за домаќинства во Европските земји
(Период 1994-2002 година)

Слика 2. Просечни цени во Р. Македонија (јануари-март 2004 г.)
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usS/kWh

Земја

ОЕЦД Еуропе

Австрија

Белгнја

Чешка

Данска

Финска

Францнја

Германија

Грција

Унгарија

Ирска

Итнлија

Холандпја

Норвешка

Полска

Португалија

Романија

Руснја

Словачка

Шпаннја

Шведска

Шнајцарија

Турција

В.Британнја

1994

0.071

0.072

0.067

0,056

0.063

0,050

0.053

0.0Ѕ9

0.055

0.046

0.061

0,091

0.065

н/а

0,035

0.112

н/а

0,022

0,045

0.078

0.036

0.106

0,077

0,067

1995

0,076

0.081

0,077

0.061

0,069

0,060

0,060

0.100

0,062

0,045

0,065

0,093

0.075

н/а

0,040

0.118

н/а

0,031

0,049

0,076

0,039

0.125

0,076

0,068

1996

0,074

0,081

0,073

0,059

0,073

0,062

| 0.057

0.0864

0,059

0,048

L 0,066

0.101

0,072

н/а

0,040

0,108

н/а

0,044

0,049

0,074

0,045

0.120

0,086

0,065

1997

0.069

0,081

0.062

0.052

0.064

0.052

0.049

0.072

0.054

0.054

0,063

0.094

0.063

н/а
0,036

0,094

н/а

0.047

0,049

0,061

0.034

0.102

0,077

0,065

1998

0,065

0,078

0,061

0,052

0,068

0,050

0,047

0.067

0.050

0,056

0,059

0,095

0,062

н/а

0.037

0.090

0.050

0.028

0,049

0,057

н/а

0,101

0,075

0,065

1999

0,063

0.057

0,056

0,048

0.066

0.046

0.044

0,057

0,050

0.055

0,057

0.086

0,061

н/а

0,037

0,078

н/а

0,012

0,041

0,049

н/а

0.090

0,079

0,064

2000

0,047

0,038

0,048

0,043

0,058

0,039

0,036

0.041

0.042

0,049

0,049

0,089

0,057

н/а

0.037

0,067

н/а

0,011

0,042

0,043

н/а

0,069

0,080

0.055

2001

н/а

н/а

н/а

0,043

0.060

0,038

н/а

0,044

0,043

0,051

0.060

н/а

0,059

0.034

0,045

0,066

н/а

н/а

0,043

0.041

н/а

0.069

0,079

0,048

2002

н/а

н/а

н/а

0,049

0,070

0,043

н/а

н/а

0.046

0,060

0,075

н/а

н/а

н/а

0,049

0.068

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

0,073

0,094

н/а

Табела 8. Цени на електрична енергија за индустријата во Европските земји
(Период 1994-2002 година)

Трговијата со електричната енергија во развиените земји е голем биз-
нис од кој се остваруваат големи профити. Кај нас и кај повеќето земји во ре-
гионот сеуште цената на електрична енергија е социјална категорија.

Престојните реформи сигурно нема да донесат поефтина електрична
снсргија, напротив искуството од другите држави кои веќе го поминале овој пат
не учи дека еден од првите неиопуларни чскори во консолидирањето на енер-
гетските проблеми е покачувањето на цената на електрична енергија односно
сведување на нејзината вредност на пазарната цена.

Од сите претходно анализирани енергетски аспекти и енергетски пока-
затели за земјите од регионот кои ја опкружуваат Македонија, генерално може
да се издвојат следните тези и заклучоци:

• Македонија се наоѓа во релативно нсодредено енергетско опкружување
со голем број на непознати параметри;

• Земјите од регионот располагаат со рслативно стари енсргетски извори
и инфраструктури;
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• Земјите од регионот се наоѓаат на различно ниво во енергетските ре-
форми;

• Трговијата на електрична енергија претежно функционира по непа-
зарни услови;

• Либеризацијата на пазарот на електрична енергија сигурно ќе дове-
де до значително зголемување на цената на електрична енергија и во индус-
трискиот сектор и во секторот на широка потрошувачка односно домаќинст-
вата;

• Реално е да се очекува дека и меѓудржавната трговија со електрична
снергија во вакви услови нема да оди во насока на пониски цени, туку како
резултат на недоволните билансни количини на електрична енергија наменети
за извоз, согласно основните пазарни законитости, цената ќе се движи во нагор-
на линија.
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АБСТРАКТ

Во оаој труд е аналчзирана техно-економската оправданост за користење на
Прчроден ѓас и јаглен во постоечкати ТЕЦ Неготина, како и можноста за надградба и
Проширунање t/a ТЕЦ Неготино.

При тоа се предлажени неколку Шехнички решенија. За секое техничко
решение дефинирани се. електричниот и топлинскиот кстацитет и бројот на работ-
иите часоии и определени се Годишното производспшо на електрични u јјпоплинска
енергија и годишишТш потрошувачка на ѓориво.

Напрпвена е Гшралела помеѓу техничките решенија, како и Паралела помеѓу
употребата на мизуш, Природен Гас и јаглен кико погонски Горива, со цел да се
низуелизираат одредени економски ефектн.

ABSTRACT

This paper analyzes the feasibility for using natural gas and coal in present TPP
\'egotino and solution for TPP Negotino reconstruction.

Suggested some more technical concepts. For evrything technical concepts defined the elec-
tric and thermal plant capacity, the number of operating hours, the annual electricity and heat pro-
duction, and the annual fuel demand.

A comparison has been made between a technical concepts, including comparison between
the fuel oil, natural gas and coal as operating fuel in order to observe certain economic effects.
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1. ВОВЕД

За да ја согледаме моменталната реална слика во електро-енергетскиот
систем (EEC) на Р. Македонија, најпрвин ќе дадеме неколку статистички пода-
тоци од "Годишниот извештај на Електростопанство на Македонија" за ост-
варените технички резултати во изминатата 2003 година.

Инсталиран капацитет: 1433,8 [MW]
Термоелектрани: 1010 [MW]
Хидроелектрани: 4 433,8 [MW]

Бруто конзум: 7215,5 [GWh]
Max. дневна потрошувачка (28 декември) 28953 [MWh]
Мин дневна потрошувачка (02 мај) 14150 [MWh]

Max: дневно оптоварување (28 декември во 19h) 1417 [MW]
Мин. дневно оптоварување (23 мај во 04h ) 431 [MW]

Нето производство: 6272,6 [GWh]
Термо: 4902,5 [GWh]
Хидро: 1370,1 [GWh]
Увоз: 953 [GWh]
Извоз: 0 [GWh]
Вкупно загуби:

; Табела 1. Бруто конзум по години

бруто конзум [GWh]

годишен пораст [%]

пораст на конзумот
во однос на 95г. [%]

1995

5875

-

-

1996

6140

4,5

4,5

1997

6265

2,0

6,6

1998

6611

5,5

12,5

1999

6646

0,5

13,1

2000

6608

-0,5

12,4

2001

6323

-4,5

7,6

2002

6647

5,1

13,1

2003

7215

8,5

22,8

Зголемувањето на потрошувачката на електричната енерѓија, како и
приближувањето на максималното дневно оптоварување во критичниот зимски
период 1417 [MW], кон максимумот на инсталираните капацитети 1443,8 [MW],
со марпшална вредност од само 1,9 [%] претставува сериозна загриженост за
стабилноста на EEC на Република Македонија.

Тоа значи дека и при најмала хаварија на било која од постоечките
електрани. во критичниот зимски период ќе се појави недостиг на сопствен
капацитет за производство на електрична енергија.

За да може во секој момент да се покрие недостигот од електрична
енергија потребна е изградба на нови производни капацитети за производство
на електрична енергија и тоа првенстевено производни капацитети за производ-
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ство на базна електрична енергија.
Изградбата на нови производни капацитети бара прдолг временски

период и големи инвестициони вложувања, така што во моментов активирање-
то на постоечката ТЕЦ Неготино која во досегашниот период имаше улога на
ладна резерва станува реалност и потреба.

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТЕЦ НЕГОТИНО

ТЕЦ Неготино е сместена на десниот брег на реката Вардар, на
подрачјето Дуброво, на оддалеченост од околу осум километри од градот
Неготино. Co инсталиран капацитет од 210 [MW] и можцо годишно производ-
ство 1200-1400 [GWh], ТЕЦ Неготино е втор по големина електро-енергетски
капацитет во Република Македонија.

Како погонско гориво ТЕЦ Неготино користи мазут со долна топлинс-
ка MOKHd=40185 [kJ/kg].

Bo ТЕЦ Неготино се инсталирани парен котел (изведен со два корпуса
во "П" форма) тип Рамзин, со капацитет од 670 [t/h] и едно-осовинска турбина
тип К-200-130-3 со генератор TGV-200.

Севкупната вградена опрема во термоелектраната е произведена во
иоранешна СССР.

Специфичната потрошувачка на мазут во ТЕЦ Неготино изнесува
(0.247-0,313) [kg/kWh].

Меѓутоа од пуштањето во погон пред повеќе од 20 години, па се до денес
ТЕЦ Неготино има мал годишен ангажман.

GWh
1400 ;

1 2 0 0 . • — ••-• ; - • : — •"

1000 :

800

6 0 0 " " '""••" " """

353,2

1 in-*4**
25,8 6 6,2 4,5

0

2 0 0 25,8 6 '"' " " ' 6,2 4,5

u a.:u
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Слика 1. Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино (W93-2003r.)

Причината за малиот ангажман е односот на цената на мазутот и цена-
та на електричната енергија во EEC на Република Максдонија.

Односите на овие две цени во изминатиот период не го овозможуваа
посакуваното економско работење на овој објект.

Во денешни услови при цена на мазутот од (190 - 210) [EUR/t], трошокот
за производство на електрична енергија (само од аспект на потрошувачка на
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мазут) изнесува (4,7 6,5) [cEUR/kWh], додека продажната цена на електричната
енергија во EEC на Република Македонија е на ниво од околу 4,5 [cEUR/kWh].

3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕКОНОМСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ТЕЦ НЕГОТИНО

Во продолжение ќе бидат разгледани неколку можности за подобру-
вање на економското работење на ТЕЦ Неготино.

3.1. ТЕЦ Неготино како котѓеративна постројка на мазут

Местополжбата на ТЕЦ Неготино, располживите површини околу
електраната и климатските услови на локацијата на електраната овзможуваат
да се размисли за нејзино искористување за производство на топлинска енерги-

ја-
Како потрошувач на топлинската енергија би можел да се јави

оранжериски комплекс со површина од околу 50 хектари, во кој би се произве-
дувале земјоделски култури.

Перподот на користење на топлинската енергија во оранжерискиот
комплекс во текот на годината ќе биде од 01 октомври до 30 април (вкупно 212
дена односно 5.088 часа).

Максималната топлинска моќност која трсба да се обезбеди од изворот
на топлина изнесува 150 [MWt], додека средното годишно производство на
топлинска енергија ќе изнесува 225 [GWth].

Топлинската енергија за оранжерискиот комплекс ќе се превзема во два
мзменувачи на топлина (пара/вода), секој со топлинска моќност од по 75 [MW].
Во ирвиот изменувач парата ќе се доведува од цевководот за одземање на пареа
од турбинската постројка^ а во вториот пареата ќе се доведува од парните котли
на стартната котлара.

Поради превземање на тогтлинска енергија од турбинскиот процес,
доаѓа до намалување на електричната моќност на постројката и тоа намалу-
вање изнесува 139,5 [kWe] за 1 [MWt] превземена топлинска моќ. Имајќи во
предвид дска на ова ниво се превземаат 75 [MWt] топлинска моќност, макси-
малното намалување на електричната моќност на турбината ќе изнесува 10,46
[MWe], така што максималната електрична моќност на турбината наместо 210
[MWe] ќе изнесува 199,54 [MWe].

Тоа значи дека за сметка на производството на топлинска енергија,
максималната електрична моќност на постројката при когенерација се намалу-
ва за 5 [%].

Елсктричната и топлинската моќност. бројот на работните часови во
текот на денот и ноќта во зимскиот и во летниот период, како и оптоварување-
то на постројката се дадени во табела 2.

При анализите како зимски период е земен периодот кога постројката
работи со когенерација, додека како летен псриод е зсмен периодот кога
постројката работи без когенсрација. Како ден е земен периодот
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(06.00 - 21.00) [h], додека како ноќпериодот (21.00 - 06.00) [h].

Табела 2. Оптоварување на постројката во текот на годината

период

зима

лето

годишно

ден

ноќ

ден

ноќ

ден

ноќ

моќност [MW]

електрична

199.54

199,54

210

126

топлинска

150

150

0

0

оптовар. [%]

100

100

100

60

100

број на часови [h]

3318

1770

1703

909

5021

2679

5088

2612

7700

Максималното годишно производство на електрична и топлинска
енергија е дадено во табела 3.

Табела 3. Максималното годишно производство

електрична енергија [GWeh]

топлинска енергија [GWth]

зима

1015

. 753 '

лето

473 .

0

годишно

1488

753

Вкупниот степен на искористување на енергијата при когенера-
тивното производство на електрична и топлинска енергија ќе изнесува
околу 60 [%].

Иако максималното годишно производство на топлинска енергија
изнесува 753 [GWth], сепак реалните годишни потреби за оранжерискиот
комплскс се далеку помали и изнесуваат околу 225 [GWth], што секако ќе
влијае врз смалување на ефектите од когенерацијата.

За целосна реализација на проектот (набавка на два нзменувачи на
топлина, изградба на магистрален тоиловод со должина 1500 [т], изградба
на пумпни капацитсти) потребна е инвестиција од околу 4.5 милиони [EUR].

Според карактеристиките на турбинската постројка, специфичната
потрошувачка на мазут за производство на единица електрична енергија, на
ниво на оитоварување од 199,54 [MW] e 0,256 [kg/kWh].

При цена на мазутот од 190-210 [EUR/t], трошокот за производство
на електрична енергија при когенеративно ироизводство (само од аспект
на потрошувачка на мазут и вложена инвестиција) ќе изнесува (4,9 5,4)
[cEUR/kWh], но притоа се добива и топлинска енергија чија цена е повеќе од
симболична (0,32 0,35) [cEUR/kWth]. При продажна цена на топлинската
енергија од 3 [cEUR/kWth], ce добива цена на електричната енергија од 2,3
[cEUR/kWh]. При годишна продукција на електрична енергија од 1400
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[GWh], ќе се потрошат приближно 360 милиони [t] мазут, чија вредност
ПЈнесува околу 70 милиони [EUR].

3.2. ТЕЦ Неготино како термоелектрана на јаглен

На оддалеченост од 2,3 [km] од ТЕЦ Неготино се наоѓа ноѓалиште
на јаглен (лигнит) со долна топлинска моќ од 8.310 [KJ/kg].

Вкупните геолошки резерви на јагленот според истражувањата
вршени во далечната 1959 година од страна на Рударскиот институт
Белград-Земун изнесуваат 105 [Mt], додека експлоатационите резерви се
утврдени на околу 70 [Mt]. Вредноста на рудните резерви се проценува на
(2 3) милијарди [EUR].

За континуирано снабдуваше со јаглен на постоечката ТЕЦ
Неготино, потребна е изградба на рудник кој ќе остварува годишен
капацитет од 1,5 [Mt/god]. При вака дефиниран капацитет, рудникот ќе
може континуирано да се експлоатира околу 50 години.

Специфичната потрошувачка на јаглен во ТЕЦ Неготино ќе изнесу-
ва 1,25 [kg/kWh].

Специфичната лотрошувачка на јаглен во ТЕ Неготино ќе биде
помала во споредба со специфичната потрошувачка на јаглен во ТЕ Битола
и ТЕ Осломеј.

Табела 4. Споредба на специфичната потрошувачка на јаглен

ТЕЦ Неготино

ТЕ Битола

ТЕ Осломеј

специфична потрошувачка [kg/kWh]

1.25

1,4

1,5

Продажната цена на јагленот на европскиот и светскиот пазар се движи
во границите 40-70 [EUR/t] во зависност од квалитетот на јагленот.

Продажната цена на јагленот од рудникот "Неготино" се очекува да
биде во границите 18-30 [EUR/t]. При оваа цена, трошокот за производство на
електрична енергија (од аспект на потрошувачка на јаглен и вложена инвести-
ција) ќе изнесува (2,4 3,8) [cEUR/kWh].

Вкупните инвестиции за ставање во погон на рудникот "Неготино"
изнесуваат приближно 70 милиони [EUR].

Периодот за извршување на подготовките потребни за отпочнување на
рудникот со работа изнесува најмалку 4 години.

Јагленот од наоѓалиштето "Неготино" во својот состав содржи:

> вода 16 [%]
> пепел 46 [%]
> сулфур 1,32 [%]
> согорливи материи 39 [%]
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Според извршените анализи, овој јаглен, во споредба со другите
јаглени во Република Македонија, се карактеризира со далеку повисока
содржина на пепел што негативно се одразува на неговата калорична вред-
ност. Заради зголемувањето на калоричната вредност и зголемување на
нроизводниот капацитет на термоелектраната, како и смалување на
трошоците за одржувањето и продолжување на работниот век на тер-
моелектраната, потребна е претходна подготовка на јагленот.
Co претходната подготовка на јагленот покрај содржината на пепелта се
овозможува и смалување на содржината на сулфурот што е особено важно
од еколошки аспект.

3.3. ТЕЦ Неготино како гасна електрана

Покрај мазут, ТЕЦ Неготино е предвидена да употребува и приро-
ден гас со долна топлинска моќ од Hd=33495 [kJ/mn3].

За да се обезбеди континуирано и сигурно снабдување со гас наТЕЦ
Неготино, потребно е да се обезбеди врска со магистралниот гасовод од
Бугарија кој на територијата на Република Македонија го опфаќа потегот
Деве Баир-Скопје.
Магистралниот гасовод ги има следниве карактеристики:

Табела 5. Карактеристики на магистралниот гасовод

пречник fmm]
притисок [bar]

капацитет [mn7god]

500
50

1 000 000 000

Врската со магистралниот гасовод би можела да се воспостави кај
месноста Клечовце- Кумановско.

Табела 6. Карактеристики на гасоводната линија Клечовце-Неготино

Должина [km]

Пречник [mm]

Притисок [bar]

85

500

50

Вкупната вредност на инвестицијата за изградба на гасоводната
врска се проценува на околу 25.000.000 [ELJR].

Специфичната потрсѓшувачка на природен гас во постоечката
ТЕЦ Неготино изнесува (0,29 0,36) [mn3/kWhj.

При цена на природниот гас од (120 - 170) [EUR/1000 mn3], трошокот
за производство на електрична енергија (само од аспект на потрошувачка
на .мазут и вложена инвестиција) изнесува (3,5 6,12) [cEUR/kWh].

При годишна продукција на електрична енсргија од 1400 [GWh], ќе
се потрошат околу 400 милиони [тпЗ] гас со вредност (50 80) милиони еура.
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4. ЗАКЛУЧОК

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
употреба на мазут како погонско гориво, ќе биде економски оправдано
доколку термоелектраната работи како когенеративна постројка.

За таа цел потребно е да се најде стратешки инвеститор кој ќе
изгради оранжериски комплекс, ќе купува ефтино произведена топлинска
енергија и ќе произведува земјоделски култури кои ќе бидат конкурентни
на иазарите во Европа.

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
уиотреба на јаглен како погонско гориво ќе биде конкурентно на производ-
стното на електрична енергија во другите тсрмоелсктрани во Република
Македонија.

Co зголемување на производниот капацнтет на рудникот и со зголе-
мување на снагата на електраната (за што постојат реални можности), ќе се
овозможи зголемување на производството на електричина енергија во
Републпка Македонија што е повеќе од потребно.

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
употреба на гас како погонско гориво, ќе биде економски оправдано
доколку термоелектраната работи како комбинирана когенеративна
постројка. Меѓутоа поради немање на реални можности од околината да се
прифати цслокупната произведена топлинска енергија во ТЕ-ТО Неготино,
аостројката нема да може максимално да ги користи ефектите од коген-
ерацпјата.
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НЕКОИ ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ ЗА
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА НАФТОВОДОТ СОЛУН-ОКТА

Дипл.инж.техн. Тони ЗИКОВСКИ
ОКТА-Рафинерија на нафта,с.Миладиновци 66

Нафшоводош Солун - Скоије . изѓраден ио согласносш со меѓународншие
техпички, еколошки и безбедносни стандардп, овозможува брзо, оппшмално u кон-
тчнуирано ашбдување на рафанеријата ОКТА с<> сурова нафта.
IleloeaiTui изградба започна но 1999 ѓодина. а зсшриш но јуна 2002 година.од кога офи-
цијално е функционилен и пуштен во употреба. Co неговото активирање, посебно е
ставен акцент на заштитата на живптната средкна, за што постојат низа строги
правила и Гсроцедури, подготвени специјсино за таа намена.

Co акупна должчна од 212 калометри, нафтоводот врши транспорт на суро-
ва нафта од рафинеријата ЕКО во Солун до рафинеријата ОКТА, со капацитет од 2.5
милиони тони Годишно. Самиат нафтоиод е проектиран да транспортира повеќе
типови нп сурова нафта или нивни меишвини.

Системот на нафтоводот е опремен со софистицирана и модерна опрема
кој(1 овозможува квалитетна контрола и мониторинг на неговата работа.

Crude oil pipeline Solun-Okta was built according to international technical, ecological and
safety standards and enable quick, optimal and continuity supply ofOKTA Refinery with crude oil.

The building of the pipeline began in 1999, and finished in 2002 with official start-up oper-
ation by pumping of first quantity crude oil. After the activation, human environment protection has
an important place. A lot of instructions and procedures are prepared especial for this purpose.

With a total length about 212 km. pipeline enable transport of crude oil from ECO Refinery
to OKTA with a capacity of 2.5 million tons per year. Pipeline is designed for a transport of few types
crude oil and their mixtures.
Pipeline system has been equipped with sophistic and modern equipment, which will enable quality of
the work by controlling and monitoring ofiTtxe сѕстем.
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Основни карактеристики на нафтоводот Солун-Окта

Објектите на нафтоводот Солун-ОКТА се проектирани и конструирани
главно според прифатени меѓународните стандарди и норми, како од техничко-
технолошки, така и од еколошки аспект.

Нафтоводот Солун-ОКТА е поделен во четири секции, гледано
географски и оперативно:

HEL.PE-T1C Терминал:
Вентилски станици на
нафтоводот - Грчка страна:
Вентилски станици на
нафтоводот - Македонска
страна:

ОКТА Терминал:

Секција 100

Секција 200

Секција 300

Секција 400

Нафтоводот Солун-Окта е долг приближно 213 км, со можност да
транспортира 2.5 милиони тони годишно на различни типови на сурова нафта
од HEL.PE-TIC терминалот во Солун, Грција до ОКТА терминалот во Скопје,
Македонија.

Суровата нафта се складира во HEL.PE-TIC терминалот лоциран во сол-
унската рафинерија ЕКО во два нови резервоари предвидени за таа намена.
Еден резервоар е во циклус на полнење. од танкср, а другиот испорачува суро-
ва иафта низ нафтоводот со активирање на пумпите.

Нафтоводот го напушта HEL.PE-TIC терминалот под земја, а потоа оди
северно и генерално оди паралелно со автопатот се до границата со
Македонија.

Во Македонија нафтоводот ја поминува реката Вардар северно од
Гевгелија поминувајќи западно од Демир Капија и Неготино. Потоа повторно ја
поминува реката Вардар северно од Градско и поминува источно од Велес,
Катланово и Миладиновци до ОКТА.

Нафтоводот влегува во ОКТА Рафинеријата од источна страна, помин-
увајќи низ територијата на ОКТА и завршува на запад од складишните резер-
воари за сурова нафта, каде што се лоцирани три резервоари за прием на суро-
ва нафта.

Мерењето на испорачаната количина сурова нафта сс врши преку сис-
темот за мерење на количина во резервоари (tank gauge system), инсталиран на
HEL.PE-TIC и ОКТА резервоарите. Системот на нафтоводот е опремен со две
идснтични мерни станици, лоцирани на HEL.PE-TIC и на ОКТА терминалот

Нафтоводот е опремен со два резсрвоара-сада за собирање на чистачот
(scruber) на нафтоводот, кои се лоцирани на двата терминали.

Контролата и мониторингот на работата на нафтоводот е релизирана
преку SCADA- системот (supervisory control and data acquisition).

Просктниот нритисок на нафтоводот е утврден на 102 barg, кој одговара
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на АЅМЕ Класа 600, на проектна температура од 38 °С. Минималната проектна
температура на подземниот вкопан нафтовод е -10 °С. Проектниот притисок
на терминалите е 98.7 barg.

Векот на траење на нафтоводот е 30 години.

Терминал за истовар

HEL.PE-TIC терминалната станица е лоцирана во просториите на ЕКО
рафинеријата во Солун и во неа се вклучени :

• Два резервоара за складирање на сурова нафта;
• Главна пумпна станица;
• Едсн вентил за регулација на притисок;
• Еден вентил за регулација на проток;
• Еден вентил за затварање во случај на вонредни ситуации;
• Мерна станица;
• Една станица за резервоар-сад за лансирна решетка (scruber)

HEL.PE-TIC терминалот користи два идентични резервоари за склади-
рањс на сурова нафта, ТК-881 и ТК-882. секој со вкупен капацитет од 80,000 т 3 .
Инсталирани се 3 ( 2 работат плус 1 резервна) паралелни конфигурации на
пумпите од главната линија. Задачата на пумпите е да транспортираат 2.5
ММТРА со фактор на искористење на нафтоводот од 0.9 (т.е. работа на систе-
мот од 329 дена годишно) на разни типови нафта на средна температура на
пумпање од 15 °С. Толеранција од +/- 10% кога се пумпаат различни видови на
сурова нафта на различна температура на околината (0 °С, 36 °С) е прифатлива.

За да се заштитат пумпнте да не работат под нивниот минимален и р о
тсж, постои и рсциркулациона лннија која е опремена со вентил за контрола на
иротокот.

Вентилиот за контрола на притисокот е исто така инсталиран после
главните пумпи за да се заштити цевоводот прекумерен притисок, контроли-
рајќи го притисокотза проток.

ESD(emergency shutdown) вентилот е поставен на линијата за празнење
на суровата нафта, после вентилот за контрола на притисок и пред влезот во
станицата за мерење на проток во HEL.PE-TIC терминалот.

Нафтоводен систем

При проектиран>е користен е дизајн фактор 0.72 за делот на
иафтоводот кој минува низ земјен терен. На вкрстувањата или на изградените
тсрени, дизајн факторот е редуциран на 0.6.

Правите цевки надворешно се обложени фабрички со полиетиленска
навлака. Полиетиленската навлака се состои од три слоја, епоксиден основсн,
кополимерсн адхезивен и полиетиленски слој.

Вкопанитс цсвки имаат перманентна катодна заштита преку вграден
струси систем. Електричното одвојување сс постигнува со користење на изола-
циони споеви. Овие споеви се компактни и сс состојат од ѕвоно (алармен уред)
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и прекинувач на истекувањето поврзани преку заварен граничен прстен и се
опремени со систем на заптивачи одвоени со електрично изолациски материјал.
Пунктовите со маркери се поставени за да го идентифицираат маршутот на
нафтоводот во земјата. Некои од нив се поставени како мерни пунктови за
проверка на катодната заштита на системот. Пунктовите се поставени на сите
значајни места по должината на нафтоводот.

Блокирачки вентили

Нафтоводот е опремен со петнаесет станици за блокирачки вентили на
рачвите со укопаниот цевовод. ЗЛоставуваењето на овие станици е битно за
одвојување и изолација на делови на нафтоводот од следниве причини:

• Одржување
• Ремонт
• Заштита на околината во еколошко чувствителните реони (На пр.

реки)

Топчестите вентили ( ball valves) за изолација имаат целосен отвор,
канален тип со метал-метал седло за да овозможи поминување на "свинчето"
низ нафтоводот.

Подстаниците на блокирачките вентили се состојат од два топчести бај-
пасни вентили и поврзувани се со инсталација за продувавање.

Инструментите кои се инсталирани во овие станици обезбедуваат
важни информации за операторот на нафтоводот.
Секоја станица е лоцирана во заграден простор од 150 т 2 . Влезот е забранет за
неовластени лица.

Во станицата, лоциран е вкопаниот нафтоводен изолационен вентил.
Над земја, опремата се состои од активаторот на вентилот, рачни тркала за бај-
пасирање на цевките и трансмитер лоциран покрај изолациониот вентил.

На приближно 3 метра од вкопаниот изолационен вентил, изградена е
операторна сала со димензии 2.5x3x3 (должина-ширина-височина). Зградата е
со носечка бетонска конструкција (рамка) и ѕидани ѕидови.

Во операторната сала е инсталирана само опрема од есенцијално
значење односно електрична инструментација и телекомуникациска опрема
која се состои од: -

• Remote terminal unit (1ПТЈ)-далечинска терминална единица (дел од
цевоводниот регулационен систем)

• Непрекинат довод на струја (UPS) co агрегат (акумулатор) и опера-
торна табла

• Клима опрема
• Систем за детекција на пожар
• Безбедносен алармен систем
• Светлечки уреди

UPS системот обезбедува непрекинат довод на струја на сите критични
точки (RTU, РР аларм, безбедносниот систем, алармните светла и цсвоводниот
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изолационен вентил осум (8) часа во случај на прекин на струја.

Станици за "свинчиња" . —

Отпадните отвори (капаци) се дизајнирани за чистење, шаржирање,
(одземање на влага) и ракување со (интелигентен чистач) "свинче" Движењето
на "свинчето" низ нафтоводот треба секогаш да биде од Срлун кон Скопје.
Поради ова, во HEL.PE-TIC терминалот е инсталиран уред за испраќање на
"свинчето", а на другиот крај на нафтоводот во ОКТА е инсталиран приемен
уред.

Мерни станици

Две идентични мерни станици се инсталирани на двата терминали.
Мерните прибори се за два идентични паралелни токови (еден е резерва) и
мерни калибрациски уреди.
Софтверски "interlock" помеѓу влезните и излезните електромоторни вентили
на два токови обезбедува кога има еден проток, другиот да биде 0.
Секој мерен прибор е опремен со:

- Два електроморни вентили (на крајот од протоците);
- Еден турбински протокомер (со филтери и перки);
- Мерач на притисок;
-'' Мерач на температура;
- Сигурносен вентил;

Сите мерења на протокот, температурата и притисокот на продуктот се
собираат и процесираат преку електронски уред (лоциран во мерниот прибор)
кој пресметува брзина на проток, нето и кумулативен волумен и маса. Овие
податоци се пренесуваат во компјутерот во операторната сала.

Калибрационен систем е инсталиран по двата протокомерачи. Се сос-
тои од трансмитер кој служи за проверка на калибрацискиот статус на турбин-
скиот протокомерач. Тој е поврзан со електронски уред (лоциран во мерниот
прибор).

Останатите инструменти (електромоторните вентили и копчињата за
диференцијален притисок на филтерите се подржани со SCAD A (supervisory con-
trol and data acquisition) системот.

Мерниот прибор во ОКТА е заштитен од лоши временски услови со
челичен кров.

Приемен терминал
ОКТА терминалната станица е лоцирана во ОКТА и се состои од след-

ново:
• Еден помошен вентил за затворање;
• Една станица за отпад;
• Една станица за мерење;
• Регулационен вентил за притисок;
• Три резервоари за сурова нафта;
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Целата инсталација на нафтоводот во ОКТА е поставена над земја и е
заштитена со греење и термоизолација.

ESD вентилот е лоциран на точката на пристигнување во внатрешноста
на апаратурата на ОКТА терминалот. Тој е пневматски, клипен и при нормал-
на работа на нафтоводот е во отворена позиција. Во случај на анормална или
хаваријна ситуација, вентилот се затвара со ESD системот со што се изолира
подземната од надземната нафтоводна инсталација.

Регулациониот вентил за притисок поставен после мерниот прибор
одржува повратен притисок со цел да осигура соодветен притисок на високите
точки на нафтоводот.

Трите постоечки суровшЈски резервоари Р-020-1, Р-020-3 и Р-020-4 со
големина од 30,000 т 3 се користат за складирање на суровата нафта.

Профил на висинските точки на нафтоводот

Различните висински точки на нафтоводот по неговата маршута се
дадени во цртежот.

Двете највисоки точки се лоцирани на далечина од 104.72 km и 187.62 km
од HEL.PE.-TIC терминалот на висина од 638.5 m и 540 m .

Регулациониот кабинет (пакет) кој диктира регулацијата на
рафтоводот е второто место лоцирано на поголема далечина од пумпните
станици и е наречено "зимска" станица

Профил на висински точки
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Регулација на нафтоводот

Нафтоводниот систем се регулира преку притисокот.
Регулациониот вентил за притисок во ОКТА терминалот-со усмеру-

ван>с на противструен притисок-одржува позитивен притисок од 3.5 бар на
најкритичната точка на нафтоводот на 24 км пред ОКТА. Овој надпритисок
овозможува да не дојде до намалување на течењето во ниските делови меѓу
високите точки и ОКТА терминалот.

Ова ќе резултира со хидраулично забрзување (сила) при стартирањето
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на преносот на нафтата и ќе ја иницира работата на системот за детекција на
истекување на нафтоводот.

Допремата на сурова нафта во ОКТА се регулира со притисок од 4.5
barg, за заштита на цевоводниот систем со низок притисок кој е поврзан со
цевоводниот систем на четирите суровински резервоари.

Систем за затворање при итни ситуации (ESD)

Системот за затворање се базира на програмиран логичен регулатор
(PLC) и комуницира со системот за регулација на нафтоводот. Системот се
активира со одредени сензори или копчиња при хаваријни ситуации на
нафтоводот.

Поради тоа, ESD може да биде инициран автоматски или рачно за
заштита на нафтоводот и двете инсталации на терминалите.

SCADA (Supervisory control and data acquisition)

Системот за контрола и собирање на податоци ја има следната функци-
ја:

• Надгледување и регулација на транспортот на нафтата низ
нафтоводот преку моделирање на нафтоводот и системот за симулација.

• Надгледување и регулација на главните пумпни постројки преку
уредите за вклучување/исклучување и кабинетот за мониторинг на пумпите
набавени од добавувачот на пумпите.

• Надгледување и регулација на моторните вентили во HELPE/TIC
, ОКТА и разни уреди од подстаниците преку програмабилни логички регула-
тори.

• Надгледување и регулација на работниот притисок и темпер-
атура на суровата нафта во HELPE/TIC , ОКТА и низ целата должина од
нафтоводот. Што се однесува до нафтоводот процесните мерки се земени од
уредите поставени во подстаниците.

• Комуникација со системите за мерење на резервоарите во
HELPE/TIC и ОКТА терминалите, притоа грижејки се за количината на сурова-
та нафта во суровинските резервоари.

• Надгледување и регулација на катодната заштита од корозија.
• Надгледување на електричните уреди.
• Надгледување на електромеханичките уреди во операторните

сали.
• Комуникација со уредите за мерење проток во HELPE/TIC и

ОКТА.
• Приклучок со системот за откривање на истекување на нафта-

та од цевководот.
• Приклучок со контролните центри на рафинериите во

HELPE/TIC и ОКТА преку прикажување на клучни on-line податоци.
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Телекомуникациска мрежа

Од безбедосни, ефикасни и доверливи причини на проектот, сите пода-
тоци се пренесуваат преку оптичка телекомуникациска мрежа.

Оваа мрежа се состои од оптички кабел поставен долж нафтоводот и
соодветни конектори за приклучување кон оптичката мрежа.

Освен тоа, оптичката мрежа ќе овозможи и пренос на глас. Во овој
случај преносот на податоци и глас ќе се врши низ истиот оптички кабел. Во
случај да дојде до механичко оштетување или прекин на кабелот, преносот на
податоци и глас ќе се врши на класичен начин преку изнајмена линија дадена од
локалната национална телекомуникациска компанија. Потребните направи и
уреди за препракање на податоците и глас се лоцирани во контролните табли во
секој од терминалите.

Оптичкото влакно како медиум за пренос е најсоодветно за примена и
овозможува имунитет од електромагнетна интерференца, пренос на големи
растојанија комбинирано со многу мал однос на грешка и високи перформанси
на пренос.

Катодна заштита

Насоката во катодната заштита на нафтоводот е промената на природ-
ниот потенцијал на челична структура од природниот потенцијал од -300 mV до
-600 mV (во однос на Cu/CuSO4 референтна електрода) до такви вредности да
електролитичкиот феномен на оксидација на челик биде спротивен.

Употребата на системот за катодна заштита се смета задолжителна ако
егзистира електролитичка околина (земја или вода). Во случаи на над земјени
инсталации катоден заштитен систем не може да се употреби.

Проектот на системот за катодна заштита се базира на созадавање
електролитичка ќелија (анода, катода / нафтоводот, електролит / земјената
околина). Преку употреба на извор на енергија се доведува струја во
нафтоводот, создавајќи го потребниот заштитен потенцијал на нафтоводот.
Систем за откривање rta пропусти (Leak Detection System)

Од безбедносни и ефикасни причини за управување со нафтоводот LDS
ќе биде инсталиран во операторна сала на нафтоводот во ELPE/TIC, сите
функции за откривање на истекувањето и апликациите ќе бидат поставени на
единичен сервер.

LDS во целост ќе биде интегриран со SCADA системот преку TCP/IP
LAN мрежа, и да овозможува квалитетен пренос на податоци меѓу SCADA и
апликациите на LDS како што се:

1. Откривање на истекувањето
2. Врска со продуктот
LDS графички ги прикажува резултатите, при што можат да се видат,

хидрауличниот градиент, земјишниот профил и максималниот работен прити-
сок на нафтоводот.

Моделот преминува во математичко решение на работни услови на
нафтоводот кои се совпаѓаат со запишувањето на податоците од SCADA систе-
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Резиме
Главни заклучоци за техничко-технолошкиот аспект на

нафтоводот се:
• Нафтоводот со коефициент на искористување од 0.9 може да испо-

рича 2.5 ММТПА сурова нафта
• Мишшален баран позитивен притисок од 3.5 barg eo WORST POINT

(КР 187.6 од HELPE/TIC терминалот) да се одржува во секој случај;
• Минималниот баран притисок eo OKTA Терминалот е 4.5 barg, co

зитворен регулационен вентил за притисок, со цел да ги надмине загубигпе на
притисок терминалот на ОКТА .

• На совет од сопственикот хидрауличките испитувања на
нафтоводот беа нанравени за следниве типови сурова нафта: Tengiz, Russian
Export Blend (R.E.B.), Siberian Light I, Siberian Light II, Kirkuk, Arabian Light, Iranian
Heavy and Arabian Medium;

• Температурата со која што ќе биде транспортирана суровата нафта е
следна:

Минимум : 0 °С
Нормал : 15 °С
Максимум : 36 °С

• Максималниот притисок во нафтоводот не смее да надмине 92.0 barg
eo согласност co ACME 600.

As main conclusions of pipeline by technical aspects are:
• Pipeline efficiency = 0.9; Pipeline capacity = 2.5 MMTPA crude oil.
• Minimum required pressure = 3.5 barg at WORST POINT (KP 187.6 HELPE/TIC

terminal) and it must keeps at any way.
• Minimum required pressure at OKTA terminal = 3.5 barg with fully closed control

valve.
• Hydraulic tests of pipeline are made for following types of crude oil: tengiz, ,

Russian Export Blend (R.E.B.), Siberian Light I, Siberian Light II, Kirkuk, Arabian Light,
Iranian Heavy and Arabian Medium.

• Operating temperature for crude transporting are:
Minimum: 0 °C
Normal: 15°C
Maximum: 36 °C

• Maximum allowed pressure in pipeline is 92 barg according ACME 600.
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АНАЛИЗА НА ОТКАЗИ HA ЈАГЛЕНОВИОТ СИСТЕМ CO ПРИ-

МЕНА НА АМПОП-МЕТОДА

Д-р. Александар ГРОЗДАНОВСКИ, дипл.маш.инж.
АД Шлектростопанство на Македонпја" - Скопје
Подружница IPEK Битола" -Битола Р. Македонија

Абстракт:

Савремениот концепт на одржување на техничките системи се потпира во
многу на системот за обезбедување на надежност, кој е ориентиран на намалување на
застоите предизвикани од ниската надежност на техничкиот еистем во експлоат-
чција. АМПОП метода се користи за квалититивна оцена на надежноста на
те.хнимкш)т систем, заснован на разгледување на потенцијалните причини, видови и
откази, кои овозможувиат рангирање на елементите на системот спрема степенот
на критнчност it дефинирање активности за мишшнзирање нн последиците на отказ.
Оваа метода обезбедува значајни информации за планирање на потребни активности
во одржувањето на техничките системи.

Summary:

Modern concept of technical systems maintenance is mostly based on applying reliability
system which is oriented on outages decreasing thatcomes from low reliability on technical systems in
exploitation. FMECA medot is used for quality evaluation of technical system reliability based on
reviewing of potential reasons, kinds and outages, which allow ranking system elements in compari-
tion with crytical degree and defining activities for outages conseqventces minnimising. This method
brings significant information about planning of needed activities in technical systems maintenance.
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1. ВОВЕД

Bo поново време во некои индустриски развиени земји се применуваат
методи за квалитативна и квантитативна анализа на последиците на отказ на
техничките и технолошките системи, кои во странската литературата се
означени како (FMECA) [Failure Modes, Effects and Criticality Analysis], a додека кај
нас е означена како (АМПОП) Анализа на можностите за појава на отказите и
последиците. Оваа метода обезбедува значајни информации за планирање на
потребни активности во одржувањето на техничките системи.

2. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЈАВА НА ОТКАЗИ И
ПОСЛЕДИЦИ КАЈ СИСТЕМОТ ЗА ЈАГЛЕН

Отстапувањето на параметрите на надежност во текот на експлоатаци-
ја од саканиот ниво на надежност предизвикува дополнителни трошоци како во
производството така и во одржувањето. Одредувањето на функцијата на
трошоци е во тесна врска со експлоатационите карактеристнки кај системите,
и при тоа се прави спрега помеѓу техшшчките и економски параметри.

Зголемување на надежноста на база избор на соодветна стратегија на
одржување, може да се постигне со смалување на интензитетот на отказите,
односно, скратување на застојите во експлоатација. Желбата за повисока
надежност има за последица зголемени трошоци, и затоа е неопходно да се
изберат и применат соодветни постапки за одржување на техничките системи.

Методата е системска постапка за дефинирање на причините, начинот
и ефектот на откази, за што е потребно правовремено превземан»е на потребни
активности, се со цел смалување или анулирање на можните откази.
Утврдувањето на причините на отказ на најкритичните агрегати, односно
постројки, се утврдуваат и лоследиците на отказ на агрегатите, односно постро-
јките во вршење на функцијата на целта на функционалните целини на техно-
лошкиот систем.

Сложените системи се расчленуваат на функционални целини и аналог-
но понатаму на подсистеми, склопови, подсклопови и елементи. Разложување-
то е потребно да се изврши до она ниво до кое може да се обезбедат податоци
за отказите, а тоа во трудот е извршено до склопови.

3. АМПОП-МЕТОДА

АМПОП-методата се користи за оцена на постојната состојба на опре-
мата, а на основа на тоа се планираат потребите од мерни постапки за спрове-
дување и оцена на нова подобрена состојба. Оваа метода има свое значење од
аспект на одржувак>е на системот, склоповите, односно деловите, бидејќи овоз-
можуваат основни информации за квантитативна предвидливост на отказ на
најкритичните делови, помага во посгѓапката за идентификација и испитување
на отказ, бидејќи прегледно укажува на начинот и причините на отказ и
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конечно дава подршка на самите активности на одржување.
Врз основа на добиените резултати може да се заклучи дека за највли-

јателни големини на појава на отказ на системот за ископ на јаглен е механиз-
мот за копање. За таа цел се предлага и посебно следење на овој дел од
роторниот багер.

Најголема критичност се нојавува на работното тркало (копачот) на
багерот, потоа на механизмот за кружно движење, механиз.\шт за подигање-
спуштање на стрелата, транспортната лента Тз, механизмот за транспорт итн.

Методата овозможува по превземените конкретни мерки на
одржување, нова квантитативна оцена на најкритичните склопови во смисла на
смалување на критичноста, тежнната и последиците на отказите.

АМПОП-методата гн опфаќа потенцијалните откази со цел да се
изврши нивно вреднување според веројатноста тне да се иојават, сиоред
тежината на последиците од нив, и според веројатноста тие да бидат откриени.

Прв чекор во анализата е објаснување на сложениот технички систем
т.е дефинирање на подсисте,чите и означување на секој важен елемент чија
надежност се прати.

Втор чекор е утврдување на потенцијалниот начин на отказ, при што се
земаат постојните податоци. кои се однесуваат на исправноста или надежноста
на слични делови од системот.

Потенцијалната последица на отказот го опишува однесувањето на сис-
темот при џојава на одредени откази и нивното манифестирање како последи-
ца на отказот е третиот чекор.

Четртиот чекор е откривање на потенцијалните причини за појава на
отказот. Еден отказ може да настани од повеќе причини, кои мора да се иден-
тифицираат и анализираат.

После извршената анализа на отказите се врши процена на ризикот од
постоечката состојба на деловите. Пред да се изврши конкретна процена на
ризикот, се предвидуваат постапки за контрола кои ќе овозможат појави на
причини за појава на отказот. При одредување на постапките за контрола,
потребно е да се има во вид споредбените иодатоци од експлоатација.

Приоритетниот број на ризик од потенцијалните ознаки (ПБР) се
дефинира како производ од доделените оцени за веројатноста дека отказот ќе
се појави (Л), за тежина од последиците од отказот (Т), и веројатноста за
благовремено откривање на отказот (О), односно:

ПБР=Р•Т • О

ПБР-покажува каков е меѓусебниот однос на поедини потенцијални
откази. Врз основа на одредениот ризик од потенцијал на откази се
препорачуваат постапки за подобруван>е на состојбата. Co мерките што се пре-
порачуваат треба да се извршат следните подобрувања:

а) прнчината за појава на отказ да се исклучи,
б) тежината од последиците на појава на отказ да се редуцираат,
в) веројатноста отказот да биде откриен, треба да се зголе>чи

По дефинирање на постапките за нодобрување на надежноста, потен-
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цијалните причини за појава на отказ повторно се вреднуваат со оглед на веро-
јатноста за нивно појавување, тежината на последиците од отказот и веројат-
носта за нивно откривање. На основа добиените резултати, можи да се
заклучува за застоите на системот.

Приоритетниот број на ризик (ПБР):
- ризик постои при ПБР> 125 и П>8; Т>8; О>8.

ризикот не е јасен 40 < ПБР <125
ризик не постои ПБР<40
Квалитетно направена АМПОП анализа нема голем ефект, доколку не

се спроведат препорачани мерки за подобрување на состојбата на техничкиот
систем. Мерките што се препорачуваат за подобрување на системот се:

конструктивни измени;
примена на соодветна стратегија на одржување и др.

4. МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ТЕХНИЧ-
КИОТ СИСТЕМ

Во трудот е разработена мерката за примена на соодветна стратегија на
одржување, бидејќи конструктивните измени на цели постројки се поне-
рентабилни и бараат поголехми застои.

На основа целосната спроведена постапка со АМПОП методата, однос-
но анализата на начинот и ефектот на отказот на иогонот за копање од
роторниот багер, можи да се заклучи следното:

анализа е извршена на расчленетиот јагленов систем до ниво на
составни делови на агрегатите,

освен квантитативните показатели на многу причини, последици, кра-
јни ефекти категорија на тежините на отказ, анализата на квантитативните
показатели на оценување го даваат рангот на веројатност на појава на отказ,
можните иоследици како PI можните откривања на отказите,

влијанието на отказот е вредносно опишан за секој начин и причини на
отказ на составните делови на системот. како и делови на постројките и агре-
гатите до склопови од истите.

Можи да се воочи дека најголема оценка на критичност кај системот
има кај иостројките-багери, односно нивниот механизам за копање (копачот).
Кај копачот најкритично е работното тркало со приоритетен број на ризик
(ПБР)= 280. зашто е неопходно да се превземат мерки за подобрување. После
извршени активности на одржување сс сведува ПБР=50, со што е можна поната-
мошно работење.

Потенцијални причини за отказ на работното тркало се од слабости при
ракувањето (ударно преоптертување), работната средина и др.

Втор ранг на критичност се појавува кај кочницата, а на трето место е
електро-моторот, потоа сластичната спојка и на последно место е редукторот.

6. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на трудот с можна разработка на мерката за примена на
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соодветна стратегија на одржување, бидејќи конструктивните измени на цели
постројки се понерентабилни и бараат поголеми застои.

Изложениот пристап може да се користи за воопштување и анализа за
пресметка на функцијата на надежност за сложени комлексни системи во енер-
гетиката.
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ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТОТ
НА ЈАГЛЕНОТ

м-р Костандина ВЕЉАНОВСКА, дипл.ел.инж.,
РЕК Битола, Битола
д-р Борче АНДРЕЕВСКИ, дипл.инж.геол.,
РЕК Битола, Битола

Акшуелншче шрендови во обласиш на комијушерскаша игехнологија веќе
иТишуваит чераздслен дел од секојдневното живеење. Иако анергетаката е подлоѓа на
целокуп/шот стопанскч разној, во последнчие децешш Гшралелно со значењето на
доаТшгнунанмта ао п~нш област се Појавува прашањето на развојот на информа-
ционите. системн. Тие имсшт своја значителиа влечна сила во општествениот подем
особено no развајот на енергетските системи.

Во рамките иа овој труд даден е преѓлед на дел од информациониот систем
MI следењс на квалитешот, на јагленот. Информициите, односно податоците внесени
no овој информптички систем нокрај за еииденција може да се користат за анализа од
стршш и<1 корпсницнте, планирања на актнвностите, плшшрање на опрема n ресурси.
CuaTie.uoiTi се развина ао РЕК Битола, на неговато користење не е ограничено на
одредеиа локиција. Во иасоките за идните фази ни разнојот на овој систем предвиде-
но е KopuciTieihe на ГИС технологија.

Actual trends in computer technology have already become inseparable part of our every-
day life. In spite of the fact that energetics is the basis of the overall economic growth, during the last
decades there is parallelism in achievements in that area and information systems development. They
have their significant own potential power in social growth especially in the energetic systems devel-
opment.

In this paper frame detailed review of the information system for coal quality surveillance
is given. Information, i.e. input data in this information system can be used to record, analysis, activ-
ity planning, equipment and resources planning. The system is developed in Electric Power Company
of Macedonia - Subsidiary REK Bitola, but it can be used in any other location. Regarding further
development, the usage of GfS technology is foreseen.
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1. ВОВЕД

Информацијата, отсекогаш, но особено денес претставува моќна алат-
ка за работа на секој човек. Воведувањето и примената на компјутерската
технологија е условена пред се од општото научно - технолошко ниво на разво-
јот на една земја. Во светот само до 1991 постоеле повеќе од 500 површински
копови и повеќе од 350 јамски копови каде на различни нивои се користи ком-
пјутерската техника за анализа, планирање, контрола и управување со техно-
лошките процеси [2]. Јасно е дека денес тие броеви се огромни и дека ретко пос-
тојат рудници каде не се користсЈ компјутерската техника во секојдневното
работење.

Во САД веќе 30 - тина години се практикува аквизиција на податоци за
јаглен на национално ниво во т.н. Национален систем за податоци за јагленови
резерви (National Coal Resources Data System - NCRJDS) [1] кој преставува најголем
систем од таков вид во светот. Тоа е најсеопфатна, електронска база на подато-
ци за квалитетот и квантитетот на јагленот која јавно е достапна. Базата
содржи анализи за квалитетот на јагленот со најмалку 136 параметри
вклучувајќи ја и деталната информација за локацијата и широк опсег на
физички и хемиски својства. Овие податоци се анализираат со помош на алат-
ки за анализа како на пр. ГИС, геолошки софтвер за корелации, статистички и
картографски алатки за да се создаде јасна претстава за потенцијалниот асор-
тиман на јагленови производи. Податоците може да се искористат за различи
намени почнувајќи од локацијата на јагленовите басени со одредени карактер-
истики и проценка на влијанието врз околината, како и резервите со јаглен и
технолошките-својства на јагленот од одредени области и наоѓалишта.

Во услови на подем на компјутерската техника, во Македонија сеуште
постојат области каде таа не е доволно искористена. Така на пример, сеуште
постојат места каде пишуваните документи треба да се заменат со електронски
запис. Една од областите е евиденцијата на резултатите од рударско -
геолошките истражувања на јагленовите наоѓалишта. Сеуште во Република
Македонија не постои државна база на податоци за резултатите од геолошките
истражувања и резервите на јаглен. Во овој труд е претставен еден обид да се
даде придонее во оваа насока.

Во Секторот за Развој, инвестиции и проектирање во РЕК Битола, како
подружница на Електростопанство на Македонија, во тек е изработка на
информатички систем за евиденција на квалитативно - квантитативните пара-
метри на јаглен во наоѓалиштата кои се наменети за согорување во тер-
моелектраните Битола!, 2 и 3.

2. СТРУКТУРА НА СИСТЕМОТ

Интегрираните програмски системи за геологија и рударство во прин-
цип треба да опфатат низа на елементи со кои ќе одговорат на потребите на
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корисниците, a истовремено да бидат применливи' во конкретните услови,
неопходниот хардверски амбиент, оперативен систем, одржување и сл. Од
аспект на Операционите истражувања, вака поставениот проблем за изработка
на софтвер претставува повеќе-критериумска задача.

Информатичкиот систем за анализа на квалитетот на јагленот
(ИСАКА) е дел од еден комплетен информатички систем за геолошки
истражувања (ИСГИ) [3] прикажан на Сл. 1

Сл. 1 Блок шема на информатичкиот систем за геолошки истражувања

Самиот систем содржи повеќе потсистеми кои меѓусебно се независни,
но исто така може да работаат и како целина. Секој од потсистемите на ИСГИ
од своја страна е сложен систем составен од повеќе модули, меѓу кои
задолжително се вклучени:

- модул за влезни податоци,
- модул за изработка на табеларни прегледи,
- модул за графичка презентација.

Делот кој моментално се изработува во РЕК Битола ги опфаќа потсис-
темите за Дупнатини и Квалитет на јаглен. Во секој потсистем се влегува со
персонална идентификација на корисникот кој работи, со што е обезбедено
иотребното ниво на заштита на податоците. Повикувањето на секој од мод-
улите може да биде вертикално преку мени или хоризонтално, односно повику-
вање од друг модул на исто ниво.

3. МОДУЛ ЗА ВЛЕЗНИ ПОДАТОЦИ

Како влезни податоци на Информатичкиот систем за анализа на
квалитетот на јагленот (ИСАКА) се земаат податоците од дупнатините во пос-
тоечките наоѓалишта: Брод- Гнеотино, Живојно, Суводол. Во модулот за
влезни податоци постојат дел за внсс на податоци за дупнатини, дел за внес на
оператори кои работаат со дупнатините и дел за внес на податоци за
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извршените проби за веќе постоечките дупнатини.
Податоците за дупнатините се систематизирани во неколку групи. На

почетокот се избира наоѓалиште и дупнатина. (Сл. 2) Потоа се внесуваат про-
фил и просторните координати на дупнатината. Следат група на податоци за
карактерот на дупнатината (структурна, геомеханичка, и сл.)> типот на слојот,
податок за тоа дали е вграден пиезометар. Исто така. се внесуваат податоци за
карактер и број на земени проби за анализа, и тоа за неколку видови на анал-
изи:

- техничка анализа на јаглен,
- елсментарна анализа на јаглен,
- анализа на пепелта,
-геомеханичкаанализа,
- геомеханичко - хидрогеолошка анализа.

Бндејќи се вршат записи за анализи на квалитетот на јагленот од
различни временски дистанци, како влезни податоци се користат и датумите на
геолошко картирање, датумот на внес и контрола, како и посебни податоци за
година на отварање на дупнатината, година на запишување на дупнатината во
документација, заедно со архивскиот број на извештајот и елаборатот. Co вне-
сувањето на овие податоци брзо и лесно може да се врши пребарување и по
формираната документација

-Твхничка онолизанаЈаглвнг :•"

- Ѕл9мвнтарва анализа иа1аглвн;

• Амалма мѕ п*п»лта;

Сл. 2 Внсс на податоци за дупнатини во ИСАКА
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3.1. Проби *

Bo делот за внесување на проби после изборот на наоѓалиште и ознака
на дупнатината, автоматски се прикажуваат општите податоци за дупнатината
внесени претходно во делот за дупнатини.

Посебно се внесуваат податоците за земената проба од јагленот: број на
проба, длабина на земената проба, како и податоци за техничка анализа на
јагленот со вкупна влага.

! Внес
i
| СУВОДОЛ-ГЈС
i "
I СУБОДОЛ-ПЈС

НАОГАЛИиЛГЕ: 5РОД-ГНЕЅГОНО

Ознакз нз дулнагинзта: '

Год. нои)в»дува«1в:

El

Сл. 3 Внес на податоцн за проби во ИСАКА

Податоците кои се користат за техничка анализа на јагленот се:

- влага

- пепсл
- вкупен сулфур
- сулфур во пепел
- согорлив сулфур
- кокс
- ц-фикс
- испарливи материи
- согорливи материи
- горна топлотна вредност (ГТВ)
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- долна топлотна вредност (ДТВ)

Сите вредности се изразени во проценти (%), освен последните две кои
се мерат во KJ/kg.

Ha Сл. 3 се гледа дека од истиот модул автоматски може да се повика
преглед на внесените податоци. (Сл. 3)

4. МОДУЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Прегледите може да се вргбат за дупнатини, за пондерирани просеци. и
сл. Во прегледите за дупнатини се добива Извештај за внесените податоци За
дупнатините по наоѓалиште, датум и профил.

Во овие прегледи се прикажани општи податоци за дупнатините, чии
изглед може да се види на Сл.4.

Изѕештај за дупватини по наоѓалиштл
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Сл. 4 Преглед на дупнатини по наоѓалишта

Во прегледот на изведени дупнатини за секое поединечно наоѓалиште
можс да се има увид за бројни информации кои го карактеризираат видот на
извршеното истражување.

Прегледот за пондерирани просеци дава Извештај за внесените подато-
ци за пробите. Како што може да се види од Сл. 5 во Извештајот се пресметува
пондериран просек за секој од карактеристичните податоци за техничката анал-
иза на јагленот, пресметан според формулата:

v-ч (debelina * X)

sitet^obiVhipna _debelma
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каде Хр е карактеристичниот податок (на пр. влага), дебелина е дебелината на
пробата земена од слојот на јаглен, додека вкупна дебелина е вкупната дебели-
на на сите проби, формирани од појавениот слој или слоеви на јаглен во една
дупнатина.

Наоѓалиштв: Ерод- Гн«отино

Пондериран просек на јагленотза дупнатината: i

Годмма: 1CQS И;а»ду><ач: РЕК 6ИТОЛА

П„ол. ад... **., да«.„.»М.пМ.рЧп.п,лЛ, « с р , « г с г ч C K « . , N ,

: .•;?<» м;<ж =•%• ;зм асо sac is.-» 123)
2 M M г с к ;ж » и ; л MK MOT >»

i rn

4X0

-

-

U K >?-« 13 ra
5«:- 4 K 400

SI5CCC4

IKS isS

Сл. 5 Графички приказ на Извештај за пондериран просек на јагленот за една
дупнатина

5. ДИСКУСИЈА И НАСОКИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Работењето со програмскиот пакет од информатичкиот систем
ИСАКА е лесно и едноставно, единствено следејќи го менито. Во погорниот
текст е претставен делот кој е досега изработен. Деловите од системот кои
треба да се изработат во следниот период опфаќаат бројни прегледи.

Во втората фаза од изработката на овој систем се предвидува поврзу-
вање на ГИС база со што ќе може во секој момент да се добие комплетен визуе-
лен преглед на наоѓалиштата и резервите со јаглен, а исто така и визуелен пре-
глед на квалитетот на јагленовите резерви, користејќи ги сите расположиви
иодатоци: геофизички, геоморфолошки, геохемиски и др.

ГИС потсистемот од своја страна се состои од 6 модули:
- модул за внес на податоци во векторска или растер форма,
- векторски модул за внес и обработка на податоци кои се наоѓаат во

векторски формат (дигитализирање на карти, нивен визуелен приказ, конвер-
тирање од векторски во растер формат),

- модул за анализа на растерот за обработка, анализа и визуелен приказ
на географски информации кои се во растер формат (дигитализирање на мапи
и фотографски записи добиени со далечинска детекција),

- модул за обработка на табели,
- модул за креирање на извештаи.

Како ГИС потсистем ќе се користи готова апликација, a no потреба ќе
бидат изработени дополнителни модули за комуникација со базата на податоци
како за нејзино полнење, така и при креирањето на извештаи за резултатите од
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обработката на податоците.

6. ЗАКЛУЧОК

Денес, јагленот има огромно влијание врз нашето општество. Од една
страна дополнување на она што значи иодмирување на потребите за производ-
ството на електрична енергија и потребите на индустријата, но од друга,
илаќање на иридобивките во форма на деградација на околината предизвикана
од експлоатацијата на јагленот. согорувањето и одлагањето на отпадните про-
дукти. Иеториски гледано, главната грижа на општеството била во лоцирање на
јаглсновите резерви, додека пак, денес во светот веќе вниманието се насочува
кон грижата за влијанието на рудниците на јаглен и неговото согорување врз.
околината. Всушност квалитетот на јагленот што се користи е тој кој влијае врз
околината и човековото здравје, а исто така и врз економската вредност на
јагленот и неговите производи, цената на одлагањето на отпадоците, техно-
лошкото однесување, и индиректно, врз стопанскиот развој на општините кои
живеат од рудниците за експлоатација на јаглен.

Гледано од тој аспект, значењето на овој информатички систем е
суштинско за стопанскиот развој, бидејќи иреку бројни нумерички вредносни
показатели и визуслизации (овозможени преку ГИС) се добива комплетен пре-
глед за квалитативно - квантитативниот карактер на јагленот.
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В(> ноември 2002 ѓодина нарушена е сшабилносша и се регисшрирани свлеку-
нсш>и во Гширишнскиот јигленов коп Осломеј, Република Македонији. Во близина на
Профпл ИВ е Прекинат постоечкиот отворен канал и свлечиштето е проширено до
рчгионилпиот Гшт P421 Кичево - Ослимеј. Свлечиштето е класифицирано како Големо
к опасно вклучувајќи ја и опасностаод оштетувањанареѓионалниот пат и.цевоводот
Студенччца - Осломеј за сниидување ни термицентралита Осломеј си технички вода.

Согласио со предложеното рексение, Главниот проект зи санацији на
склечиштети е израиотен со користење на геисинтетици Стибиленка 200/45. Како
исПолна е користен локален почвен материјал кој а поставуван и набиван ва слоеви, со
iinTio е формирана монолитна кинструкција. Стабиленка-та се однесуиа како армату-
ра што сс должи на способноста да ги апсорбира силите на затегање. Co проектното
pcuiciiitc cc конструирани два потпорни зида систем армнрана земја и комплетен
дренажен систем со геокомпозитни материјили. Овој труд Ги презснтира деталите од
проектирањето и изведбата.

LANDSLIDE REHABILITATION WITH GEOSYNTHETICS IN OPEN COAL
MINE OSLOMEJ

In November 2002 stability is violated and landslides are registrated in open coal mine
Oslomej, Republic of Macedonia, Around the profile IV existing open irrigation channel was inter-
rupted and landslide was extended to the regional way R421 Kicevo - Oslomej. The landslide was clas-
sifloated like big and dangerous, including danger for disruption of the regional road and pipeline
Studencica - Oslomej for suppling of thermal power plant Oslomej with technical water.

According to the proposed solution, Main project design for landslide rehabilitation was
prepared with using geosynthetics Stabilenka 200/45. Infill is local deluvium material which had been
placed and compacted in layers, it had formed a composite construction. Stabilenka acts as a
reinforcement due to its ability to absorb tensile forces. With the design solution two retain-
ing walls of reinforced soil and complete drainage system of geocomposite materials had
been constructed. This paper deals with details of the design and the construction.

Symposium proceeding - Book 1 143



; Меѓунаридно совеисување „ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

Bo согласност со изработеното предлог идејно решение за санација на
челото на свлечиштето на потегот помеѓу III и V профил од декември 2002 год-
ина, како и нарушената стабилност и настанатите подоцнешни свлекувања на
анализираниот потег, се наметнува потребата од комплетна санација на овој
дел од површинскиот коп Осломеј-Запад со цел да се овозможи негова поната-
мошна безбедна експлоатација.

Во склоп на предлог идејното решение е анализирана и моменталната
состојба на профилот IV, според ситуацијата снимена на 08.11.2002 година и е
симулирано наредното свлекување до одводниот канал, поради незадоволител-
ниот коефициент на сигурност.

Слика 1. Анализа иа стабилност на профил IV спорсд состојба 08.11.2002 г.

Поради непреземање на активности за саиација регистрирани се и
подоцнешни свлекувања, особеио околу профилот IV, така да во тој дел
каналот е прекинат и свлечиштето е проширено до регионалниот пат P421
Кичево - Осломеј Запад. Поради настанатата состојба, загрозена е безбедноста
при користење на регионалниот иат, како и постоечкиот цевковод Студенчица
- Осломеј кој овозможува снабдуваље на термоцентралата со техиичка вода.
Состојбата иред почетокот на санацијата е прикажана на следната слика:

Паралелно со изработката на Главниот проект за санација на
свлечиштето помеѓу профилите III и V, започната е изведбата на најкритичниот
дел, како иитервентни сапациопи мерки. Крајната варијанта на Главниот
проект и стабилносната анализа е изработена врз основа на детална
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Слика 2. Сплскувањс околу профил IV - состојба 11.02.2003

гсодетската снимка од 02.04.2003 година. Во продолжение е прикажана
проектирана ситуација на санираниот потег со потпорните ѕидови од
геосинтетици и целокупниот дренжен систем за зафаќање на
површинските води и снижување на нивото на подземните води. Сбброј 1
се означени отворените дренажни канали кои се насочени кон водособир-
ниците во копот и кои ги примаат водите зафатени од дренажните призми
- број 2, чија цел е намалување на оводнетоста на тлото (во случајов водоз-
аситена глина). Дрежнаните призми се изработени од кварцна суровина,
обвиткани со геотекстил од долната и енкадраин од горната страна чии
завршетоци се на бочната страна на отворенот канал. Co број 3 е означен
затворениот дренажен канал кој се протега по должината на целиот сани-
ран потег позади потпорните ѕидови - систем армирана земја, кои се
означени со број 4. Co овој дренажен канал се овозможува пресекување на
фронтот на прихранување на копот со подземни води и нивно прифаќање
со што се заштита и исполната на потпорните ѕидови од прекумерно
влажнење. На наведената ситуација се прикажани и анализираните про-
фили врз основа на кои е извршено проектирањето на санацијата на
свлечиштето.
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Слика 3. Просктирана ситуација на санираниот потсг

Потпорните ѕидови - систем армирана земја се проектирани и изведени
со геосинтетички материјали и делувијален материјал како исполна со кои е
овозможено санирање на челото на свлечиштето и проширување на свлечениот
дел покрај патот.

Геосинтетиците како полимерни материјали, флексибилни на големи
деформации и со големи сили на затегање се сметаат за најсоодветни за санирање
на свлечишта на изразито деформабилно тло, пред се поради тоа што се работи за
флексибилни конструкции со висок степен на интеракција со почвените слоеви,
како и поради прифаќање^го на напрегањата на смолкиување. Во продолжение се

наведени геосинтетичките материјали користени при
санација со нивните основни карактеристики и
функции.

При проектирањето иа потпорните ѕидови со
армирана земја се користени геомрежи ( во случајов
Fortrac 35/20-20 и Stabilenka 200/45) и локален материјал
- делувиум за исполна помеѓу слоевите. Првата озна-
ка на геомрежите за означува ултимативната сила во
подолжен правец, втората ја означува ултимативната
сила во попречен правец. При димензионирањето
ултимативната сила со која располага геомрежата се
редуцира со редукциони фактори ( инсталација при
изведба, биолошка и хемиска деградација и течење на
материјалот) така што се пресметува дозволена
јакост на^затегање на геомрежата. При димензиони-
рањето на насипот со армирана земја се димен-
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зионира и типот на геомрежата, нејзината должина и должината на анкери-
рање.

Предвидените Fortrac геомрежи се изработени од полиестерски влакна
споени во снопчиња и со полиамидна покривка. Според ултимативната јакост
на затегање, истите се поделени на повеќе типови. Основните карактеристики
на Фортрац геомрежите се следниве:

- Високи модули на затегање ,
- Минимални деформации при течење и долготрајно задржување на

силата на затегање
- Отпорност на хемиска и биолошка деградација
- Едноставна и брза изведба
- Висока интеракција со почвениот материјал кој се користи како

исполна
На челото на потпорниот ѕид каде што се предвидени Фортрац геом-

режи потребно е поставување геотекстил кој го обвиткува челото на пот-
порниот ѕид со што се обезбедува задржување на материјалот за исполна и
доколку се постави хумус со семе за затревување се овозможува забрзано затре-
вување.

^\\VV*\,\V>V**\.\ Stabilenka e високо јакосен и високо квалитетен
v^*\\\VvV'*.VV*V« ткаен геосинтетик, направен од полиестерски
^\1"»%**"*\1'̂ С*Г\*' V"4'v с н о л ч и њ а в о подолжен правец и полиамидни или
s > \ V A V v \ \ \ v , * , V полиестерски снопчиња во попречен правец.
ч " * ^ W W W ' H * ^ * ! . * ; * Дилатациите при течење се ограничени на 1 % по две
^ 4 ^***»**V\\\\,4V години експлоатација. Co оглед на големите сили на
W ^ W V v ' A v I v ! затегање со кои располага, истиот се користи за
\\***V\V*''wV».\'\V' армирање на тлото кај потпорни конструкции при
•VV**. •%\*.Л».\\\\1|'ч* стабилизација на косини. Co оглед на тоа што
k \ V » V i \ V i V -.AW" Стабиленката има ткаена структура, овој материјал
' Л к Л * Л \ \ \ \ \ \ ' к \ - и м а армирачка и сепараторска фуккција, поради што
!«4w>\**fci\\%\\\V%1' не е потребно користење на геотекстил. Во случајов,
!*Ј"Ј?;. ч>. i V / A W V » , ' со анализата е утврдено дека Стабиленка 200/45 е тип
кој задоволува земајќи ги во предвид редукционите фактори при утврдување на
дозволената јакост на затегање.

Enkadrain е композит кој се состои од дренажен слој поставен во сендвич
меѓу два геотекстили. Дренажниот слој е компониран од жилави, завиткани
полиамидни влакна кои се споени во пресеците и при тоа формираат отвори со
Џ ::_ '•'."-"'""''•''•'] коефициент на отвор од 95%. Геотекстилниот.

; слој е направен од полиестер неткаен текстил со
дебелина од 0.7 мм. Трите слоеви се меѓу себе
термички поврзани.

Главни функции на Енкадраин-от се:
> Филтрација
> Дренирање
> Заштита

• Карактеристики на Enkadrain:
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Главни карактеристики со кои се одликува Enkadrain-от се следниве:
- Висока способност за истекување
- Го штити заштитниот слој од оштетување
- Формира изолациски возвушен слој меѓу ѕидот и земјиштето
- Ја штити колекторската цевка од запушување со муљ
- Лесен е за инсталација, при било какви временски услови
- He гние, така да не постои ризик од загадување на почвата
- He реагира на хемикалии, кои обично се сретнуваат во почвата
- Има мала тежина, лесен е за сечење, има незначителен отпад при

инсталација и штити од продирање на корени
Геомембраните како геосинтетички материјали се произведуваат од

полетилен со висока густина HDPE, висока флексибилност и одредени флеќси-
билни полипропилени. Производството на геомембраните се остварува на 3
начини: со втиснување, со машина за ткаенина и со премачкување со заштитен
слој. Примарна функција на геомембраните е нивната непропустливост. Како
забелешка би навеле дека не постои материјал со апсолутна водонепро-
пустливост, така да кај геомембраните овој коефициент на водопропустливот
се движи околу ixlO9 m/s. Геомембраните се користат при еколошки, геот-
ехнички и хидраулички активности каде што е потребно да се обезбеди водоне-
пропусност.

Co оглед на сложената хидрогелошка состојба на теренот, за успешна
санација е потребно прописно одводнување и снижување на нивото на подзем-
ната вода, што има огромно влијание, така да при стабилносната анализа
посветено е посебно внимание на оформувањето на целосен дренажен систем
составен од отворени дренажни канали со длабочина од 1.5 т, како и дренажни
канали со длабочина од мин. 0.5 т на секоја етажа. Воедно првиот слој од проек-
тираните потпорни ѕидови од армирана земја е потребно да се изведе од
дренажен материјал (кварцна суровина), а на определени растојанија се проек-
тирани и дренажни призми кои водат под потпорниот ѕид од армирана земја до
првиот главен дренажен канал. За пресекување на фронтот на прихранување на
подземните води во слојот делувиум, веднаш позади косината е предвиден
дренажен канал со променлива длабочина, исполнет со кварцна суровина и
Enkadrain од страна на оводнетата косина и геомембрана од спротивната страна.
Во случајов низ филтерскиот слој на Enkadrain-от се инфилтрира подземната
вода и низ полиамидното јадро се спушта до дното на дренажниот канал и
благодарение на подолжниот наклон се насочува надвор од свлечената зона
која се санира. Геомембраната како водонепропусна спречување инфилтри-
рање на прифатената подземна вода во насипаниот материјал - исполна од пот-
порниот ѕид, додека за прифаќање на површинската вода е предвиден отворен
канал со подолжен наклон во ножицата на секоја етажа. На следната слика е
прикажана проектираната и изведената дренажна призма:

За оформување и надоврзување на постоечките етажи на
површинскиот коп Осломеј-Запад се проектирани два потпорни ѕидови систем
армирана земја со различна должина на протегање, различна висина и се
различно армирани, зависно од силите на затегање кои треба да ги прифатат

Зборпик па реферати - Ктпа 1 148



Тематско подрачје : ФОСИЛНИ ГОРИВА^ / Themntir (,rfn: fOXSIL FUELS

геомрежите и во согласност со анализата на стабилносната состојба каде што
се симулирани геомрежите и нивната поставеност на анализираните профили
А-А, В-В, С-С и D-D. Воедно на проектираната состојба се точно лоцирани пот-
порните ѕидови - систем армирана земја.

Слика 4. Проектирана и изведена дренажна призма

Горниот потпорен ѕид е изведен со поставување еден слој Comtrac 35 со
сепараторска, филтерска и армирачка фунќција и слој од локален материјал со
висина од 0.5 т . Слојот на Comtrac ce анкерира со минимална должина од 2 т .
Според проектот првиот слој треба да биде од дренажен материјал, со што ќе
се спречи зголемената оводнетост на потпорниот ѕид - систем армирана земја.

Слика 5. Извсдба на прв слој на Цомтрац на горниот потпорен зид - систсм
армирапа зсмја
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Над првиот слој се проектирани три слоја на Fortrac 35/20-20 со дебели-
на на секој слој од 0.5 т , каде што како материјал за исполна се користи
локалниот делувиум. Во позадината на потпорниот ѕид е започната изведбата на
дренажен канал со испуштање на доволна должина на Enkadrain no косината
која ќе биде составен дел на дренажниот канал по издигањето на потпорниот
ѕид.

Co симулација по метод на конечни елементи со користење на софт-
верот за геотехничко проектирање Plaxis e утврдена неможноста за потполно
издигнување на горниот потпорен ѕид на предвидениот потег (според проектот)
без да се започне со изведба на вториот потпорниот ѕид и без насипување на
јаловински материјал во ножицата на свлечиштето. Симулираната состојба на
лом при овој претпоставен начин на санација (без вториот потпорен ѕид) е
прикажана на следната слика:

Слика 6. Симулирана состојба на лом при изведба само на првиот потпорен ѕид

Горниот потдорен ѕид е со висина од 3.2 м и тоа 1 слој Comtrac 35, 3 сло-
еви на Fortac 35/20-20 и 2 слоја на Stabilenka 200/45 со должина од 10 м. Висината
на последните 2 слоја е по 0.9 м, додека на останатите е 0.5 м. Должината на
анкерирање е по 2 м за секој слој од потпорниот ѕид. Овој потпорен ѕид е предв-
иден на потегот со должина од 68 м каде што свлекувањето се доближува до
патот и ја загрозува неговата функција.

Вториот потпорен ѕид е од особено значење за санација на свлечиштето
од аспект на стабилноста, земајќи ја во предвид и околната инфраструктура.
Истиот е проектиран со висина од 5.4 т , односно 6 слоеви на Stabilenka 200/45 со
тоа што дебелината на секој слој на исполна е 0.9 т . Првиот слој би требало да
биде исклучиво дренажен материјал и дренажи во форма на дренажни призми
на опрделени потези, каде што е евидентно влажнењето на несанираната коси-
на. Првиот слој на Stabilenka 200/45 е do должина од 10 m, a останатите 5 слоеви
се со должина од по 9 т .

ЗЕМАК Зборник на рефераши - Книга 1 150



Тематско подрачје : ФОСИЛНИ ГОРИВА / Thematic aren- FOSSIL FUELS

В1Р_С Fs=1.32

В2Р_С —Fs=1.3S

ВЗР_С Fs=1.39

В4Р С Fs=1.65

ВЗРС
В4РС

Слика 7. Анализа на стабилност на профил Б-Б

Должината на анкерирање со која се обезбедува трансферирање на
силатата на затегање од геомрежата во почвата изнесува 2 т . Овој потпорен ѕид
е предвидено да се протега во должина од 211 m и да се надоврзе на постоечката
етажа од квартер која продолжува од профил V. Оформувањето на останатите
етажи и обезбедување на стабилноста на потегот помеѓу III и V профил е ост-
варено со насипан јаловински материјал (трепел) до ножицата на јагленот.

¥iiiiiii&-j

ЗАКЛУЧОК

Co комплетната санација на свлечиштето во ПК. Осломеј-Запад е овоз-
можено безбедно користење на регионалниот пат, како и непречена активност
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на рудникот согласно рударско-технолошката концепција. Сложената геоме-
ханичка и хидрогеолошка состојба на површинскиот коп налага перманетно
следење и анализа на локалната и глобалната стабилност во оваа зона од копот.
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КОНЦЕПЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА HA СНАБДУВАЊЕ CO
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГША ЗА НОВИ ЛЕЖИШТА HA

ЈАГЛЕН ЗА ТЕ БИТОЛА

Јован ЈАНКОВ, дипл. ел. инж.
ECM, PEK БИТОЛА, Битола / Инвестиции, развој и проектирање

АБСТРАКТ _

Концепцијата и организацијата за снабдување со електрична енергија, е еден
од основните услови за новцте лежшита на јаглен. Иднината на најголемиот
производител во Република Македонија, Термоелектрани Битола, зависи од нови руд-
ници зи јаглен, затоа што Рудникот Суводол завршува за 7-8 години. Во областа јужно
од Суводол има можности за отворање на два нови рудници, наречени Брод-Гнеотино
и Живојно. Било каква работа врз нив, има потреба од електрична моќност на висок
нипон од 110 kV.

Концепцијата за ново снабдување со електрична енергија, содржи силен извор
110 kV, далновод 110 kV и Главната точка , трафостаница 110/6 kV Брод-Гнеопшно.
Проектот за ТС 110/6 kV Брод-Гнеотино е основан за ТС на 110 kV, со сите услови за
напонското ниво , еднонасочни и наизменични помошни напони и построение 6 kV, da
обезбеди снабдување со електрична енергија на рудникот/површинсиот коп. Отворена
е можноста за вклучување на нови врски за ТС 110/6 кУ Живојно и/или EEC на
Република Македонија.

ABSTRAKT

The conception and organization for electric power supplying, is one of the basic point for
the new sources of coal. The future of the biggest supplier in Republic of Macedonia, is depending of
new coal mines, because the open pit Suvodol is finishing for 7-8 years. In the area south ofSuvodol
there are possibility for two new mines, named Brod-Gneotino and Zivojno. Any kind of works on
them, need source of electrical power at high tension 110 kV.

The conception for new electric power supply, contains a strong source 110 kV, overhead ac
power transmission line 110 kV and the main point, switch yard 110/6 kV Brod-Gneotino. The project
for SY 110/6 kV Brod-Gneotino is designed as SY for 110 kV, with all conditions for level of tension,
DC and A C facilities and a6kV plant to satisfied power distribution for the mine/open pit. Open solu-
tion is included for new connections to SY 110/6 kV Zivojno and/or EES of Republic of Macedonia.
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Вовед
Производството на електрична енергија во Република Македонија е

концентрирано во ЕСМ, односно во најголемиот производител РЕК Битола.
Исцрпувањето на природните ресурси во Рудникот Суводол, упатува на брзи
решенија и реализација за нови ресурси, затоа што со својата природа и
технички опсег, новите решенија бараат многу време.

Продолжувањето на производниот процес во Термоелектраните, без
Суводолскиот јаглен е многу ограничен (гасификација, мазут и сл.) и поврзан со
темелна реконструкција на постројките.

Развивајќи ја линијата на потребните ресурси се доаѓа до рудникот кој
ги нуди следните опции:

1. Експлоатација на подинските јагленови слоеви во Рудник Суводол '
2. Отворање на нов површински коп Брод-Гнеотино
3. Отворање на нов јамски рудник Живојно
4. Изградба на меѓународен транспорт на јаглен (од Грција), било за

грчки, било за јаглен (увоз) од трети земји.
Освен за првата опција, за сите други, неолходна е изградба на посебен

систем за"снабдување со електрична енергија" како основен и неодминлив фак-
тор. Од наведените опции отварањето на површинскиот коп Брод -Гнеотино,
натаму ПК Б/Г, е централна точка . Од рударско-геолошките истраги и тех-
нологијата со динамика на производство се очекуваат реални подлоги за
дефинирање на " Снабдувањето" посебно носечкиот објект ТС 110/6 kV Брод -
Гнеотино (натаму ТС BIT). Истрагите кои се во тек, ќе ги дефинираат гра-
ниците на копот динамика на ископот и сл., кои се непходни во прв ред за лоци-
рање на ТС Б/Г и далноводните траси.

Основните параметри потребни за " Снабдувањето", се во фаза на обра-
ботка. Појдовниот капацитет од околу 2 милиони тони јаглен и многукратна
количина на јаловина (фактор над 8), со својата диспозиција и технологија, во
рударскиот проект ја дефинира потребната механизација за ископ , a co тоа и
главните подлоги за снабдување со електрична енергија.

1. Појдовни услови за снабдување со електрична енергија
Јасно е дека без ефикасно и сигурно снабдување со електрична енергија, не

е можна работа на површински коп од таков обем. Концепцијата за "снабдување"
во принцип се базира на потребите и стандардите за резерва како во технологијата
така и во енергетиката. Први показатели кои се и појдовни услови се:

- податоци за потрошувачите (моќност, напон и сл.) кои го дефинираат
опсегот и нивото за снабдувањето .

- податоци за постојниот електроенергетски систем на висок напон и
можностите за приклучок (енергетска согласност, конфигурација, струи на доземни
и куси врски...)

- технологија на отворање, експлоатација и транспорт на јаловината со
динамика

- технологија на ископ и транспорт на јаглен со динамика и век на траење.
- други потреби за инсталирани моќности, динамика, посебни барања .
- технички решенија применети во блискиот рудник Суводол, искуство и
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сл. за оптимална унификација на опремата за одржување, рез. делови и сл.
- технолошки фактори на едновременост по системи и вкупно
- останати подлоги

2. Отворање на Рудник Живојно - како посебно барање
Во целите на концепцијата, експлицитно се наведува, за изградба на објекти

од ваков вид, посебно на трафостаница од 110 kV мора да ги опфати сите оптимално
можни развојни алтернативи. Инвесгирањето во еден сегмент, односно проширување
на наменски дел во ТС, било тоа да е поле 110 kV или изводи 6 kV e далеку помало од
можносга, поради таков недостаток да не дојде до некоја извесна реализација.

Тековните размислувања во РЕК Битола,, ЕСМ и пошироко, во никој
случај не го исклучуваат ресурсот од рудникот Живојно како еден извор за
продолжување на работниот век на ТЕ Битола, Уважувањето на овој податок
наведува на заклучоци кои битно вршат влијание на концепцијата на "снабду-
вањето" во зоната на ПК Б/Г и тоа со:

- диспозиција на Рудник- Живојно (РЖ) во однос на ПК Б/Г
- инсталирана и едновремена ел. моќност по динамика и во редовен

погон, како битен услов во концепцијата
- транспорт на јаловина и одлагалиште
- транспорт на јаглен и наменскиот транспорт од ПК Б/Г
- потреби на рудничкиот круг
- други потреби, услови и барања

Сите овие податоци битно влијаат на ТС Б/Г од локацијата до билансот
на моќноста и концепцијата на постројките

Изградбата на Рудникот Живојно , во секој случај е нов квалитет и ре-
шавањето на сите импликации од тоа ќе се решаваат кога ќе се појават. Битно
е да бидат задоволени основните претпоставки за неговата изградба од елек-
троенергетски аспект.

3. Концепција
Работата на рударски комплекс каков што е Површинскиот коп Брод -

Гнеотино со својот состав и технологија, бара ангажирање на релативно големи елек-
трични моќности. Ориентацијата за отворање и на Рудникот Живојно и можниот
меѓународен транспорт, само ја повторуваат определбата за обезбедување на сигурен
и автономен.извор на електрична енергија со потребниот напон и моќност.

Изборот за автономен извор е директна последица на повеќе технички
фактори како:

- карактеристики на потрошувачите (моќности.)
- технологија на отварање на копот, експлоатацијата и транспортот на

јаглен
- локација на потрошувачите, посебни барања
- век на експлоатација на копот
- податоци за постојната мрежа на ЕСМ и можноста за прием на допол-

нителното оптоварување.
- други фактори од интерес

Инсталираната (42.800 kW ) и едновремената (38.100 kW ) моќност, што
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според тековните сознанија се очекуваат во ПК Б/Г, како и очекуваната
должина на ДВ врска до најблискиот сигурен извор (ТС Битола 2), го дефини-
раат напонското ниво од 110 kV.

4. Далновод 110 kV за пренос на електрична енергија
Основна намена на далноводот (натаму ДВ) е пренос на електрична енергаја од

изворот ТС Битола 2 до главниот снабдувач на ПК Б/Г, ТС110/6 kV Брод-Гнеотино.
Базната концепција за статусот и важноста на резервирање на напоју-

вање за ПК Б/Г со ел. енергија, го дефинира видот на ДВ, единечен или двоен.
Неодминлив е и аспектот на цена на чинење за колку двојниот ДВ е поскап од
единечниот и колку е тоа оправдано со резервирањето.

Натамошната обработка на концепцијата, нераскинливо е врзана и со векот
на траење на актуелниот рудник Суводол, на кого важносга му се намалува во исто
време кога на ПК Б/Г расте. Важно е и активирањето на експлоатацијата на подин-
ските јагленови слоеви, што ]а одржува важноста на ТС Суводол Ова размислување
применето на тековната сосгојба со ДВ изводите за Рудник Суводол во ТС Битола 2
(А2 и А4) и географската близина на предвидениот извод (А6) за ПК Б/Г
овозможува пренамена на изводот А4 од потребите на Рудник Суводол, за потребите
на ПК Б/Г. Оваа операција во секој случај ќе биде реверзибшша и би се извела во
потребниот момент само со време потребно за неопходните манипулации.

»4 ».

• •

Б ! ?А

ДВ14ЅТССуводол

постојнм објвкти

новиобјекта

Сл. 1: ТС Битола 2, поле А4,
превамена на ДВ извод
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Co својата'основна структура, концепцијата на ДВ , покрај другото
опфаќа:

- почетна и крајна точка со расплет на водови "~~
- избор на траса потребните геомеханички испитувања ,
- елаборат за експропријација и тн.
- номиналниот напон е избран 110 kV
- избор на техничка структура, столбови, проводници,.заштитно јаже со

комуникационен оптички кабел, изолатори, заземјување (во главен проект)
- климатски услови
- помошни услови (патишта и сл.) за градба и тн.

5. Трафостаница и разводни постројки 110/6 kV Брод-Гнеотино
Концепцијата за основање на трафостаницата и разводните постројки

110/6 kV наменета првенствено за ПК Брод-Гнеотино базира на два основни
услови.

- од електротехнички аспект, местото во електроенергетскиот систем со
сите директни и индиректни импликации. ;

- од технолошки аспект, намената и видот на потрошувачите, условите за
нивната работа, важност и приоритет и тн. што го насочува изборот на опрема-
та и управувањето.

Сл: 2:
TG Брод-
Гнботино:
Поетроеннја
нависок

1250 A 220 VDC
40кА

2 х 200/1/1/1 A
I - 30 ЧК (Х5 X Л 10
I - 30 YA, 10ПО
• - 30YA. 10П0

т »
ТСЖивојно

110 * / 6.3 kV
YteC
1».5 X
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По својата географска и енергетска локација ТС Б/Г е проодна за
Рудник Живојно или крајна, што го сведува извборот на 110 kV систем на две
главни собирници за напојување.со спојно поле.

Површинскиот коп според својата природа се состои од две елек-
тротехнички целини :

- ТС 110/6 kV , со построенија 110 kV , построенија 6 kV и два трансфор-
матори 110/6 kV, со моќност од по 31.5 MVA.

- Мрежа 6 kV низ ПК , подразводи, кабли , ВН електро мотори од
рударската механизација , помошни подразводи и инсталации од НН итн.

Одбраната концепција на сите напонски нивои, со задоволување на сите
прописи и стандарди од својата област, е должна да обезбеди сигурна и ефикас-
на работа на сите сегменти од ПК, со сите сигурносни , безбедносни и заштитни
електротехнички мерки.

Воведен и многу битен фактор при конципирањето на ТС Б/Г е
можност за изградба во 2 фази. Првата фаза подразбира изградба на далновод,
монтажа на еден трансформатор 110/6 kV комплетна инфраструктура на ТС за
градежни работи и заеднички инсталации.

Втората фаза е поврзана со развојот на состојбата и потрошувачите.

6. Главен развод 6 kV
Концепцијата на главниот развод 6 kV има два основни приоди.

- избор за 6 kV како основен среден напон
- секционирање и позиционирање на изворите за потрошувачите во

согласност со технологијата на работа и моќностите.
Изборот на стандардниот среден напон од 6 kV e практично единствен.

За објекти од видот како рудници и термоелектрани, потребите од моќности се
лиминитирани со нивните погонски механизми. Изборот на напонот е резултат
на многу фактори од кои најважни се моќноста, дозволениот пад на напон при
работа и изолационите, можности. Сите овие фактори се веќе одамна
согледани и на ниво на РЕК Битола , 6 kV егзистира како единствен среден
напон кој ефикасно задоволува за сите барања како во рудникот така и во ТЕ.

Т1 С1

Јагленови систсми

С2

'.Тагленови систсми

Т1

Други иотроби Јаглснови систсми

Сл. 3 : ТС Брод-Гнеотино : Главен развод 6 kV
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Видот на ' потрошувачите, нивното функционално групирање,
потребите за автономност, резервирање и со еден поглед технологијата на раб-
ота ја диктира концепцијата на главниот развод 6 kV, потребните подразводи и
тн. Вклучувајќи ги сите елементи за ефикасно, безбедна и сигурна работа на
постројката.

Актуелните рударско - геолошки подлоги доќрај стандардните
помошни потреби за кои обврзно се предвидуваат изводи 6 kY. (руднички круг ,
ТС и т.н.), предвидуваат изводи (во секции) за:

- прв јаловински систем
- втор јаловински систем
- јагленови системи
- транспорт на јаглен (за Рудник Суводол)
- меѓународен транспорт на јаглен (можност ! ),

7. Мерење, Сигнализација, Управуваше, Релејна заштита,
помошни напони и друго -.•_„

Концепцијата за секундарните струјни и напонски кругови во ТС е
примерена и во принцип стандардна за видот и типот на построенијата.
Еднополната шема е опремена со потребните мерни трансформатори на 110 kV
и 6 kV како основен услов за сите секундарни инсталации,со струја 1 и 5 А и
напон 100 V. За секој елемент на построението за кој е потребен некој вид на
презенација на секундарните кругови - мерење на напон струја, сигнализација
на определени состојби, управување од лице место и т.н. Релејната заштита во
секој случај, строго е димензионирана според техничките прописи.со пом.напон
220 V DC.

Функционалната положба на ТС во рамките на ПК Б/Г , извесно е дека
подразбира постојано присуство на посада, која динамично ќе ги усогласува
потребите за управување и контрола кон електроенергетскиот систем ( ТС
Битола 2), потребите на самата ТС Б/Г и функционирањето на разводот 6 kV во
копот односно изводите и подразводите 6 кВ и 0.4 kV вдолж рударските систе-
ми и другите потреби за ел. енергија на копот.

Вака поставените функционални задачи при конципирањето,
посочуваат за јасна и еднозначна презентација на мерењето, сигнализацијата и
релејната заштита од една страна и сигурен начин на безбедно далечинско
управување со постројките, чие ниво би се дефинирало во согласност со посто-
јните стандарди и потреби на ПК.

Функциоонирањето на електроенергетски објекти, посебно трафостани-
ца од 110 kV , не е можно без помошна опрема и инсталации кои го овозможуваат
функционирањето. Нераскинлив и неопходен дел од концепцијата се:

A - еднонасочен развод, насочувачи, акубатерии
Б - развод 6/0,4 kV за домашни потреби на ТС
В - дизелагрегат, автоматика и развод 0,4 kV , за ургентни потрошувачи
Г - осветление, нужно осветление, надворешно осветление
Д - заземјување и громобранска инсталација
Е - комуникации, телекомуникации, телефонија
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Концепирањето на основните карактеристики за наведените инста-
лации е во принцип стандардизирано, зависно од највисокиот погонски напон ,
улогата на ТС, број на изводите од високиот и нискиот напон и тн.

8. Развод 6 kV no Површинскиот коп

Концепцијата за разводот 6 kV no Површинскиот коп и припадните
инсталации, за основна цел имаат напојување на погонските машини и другите
објекти и погонски механизми со ел. енергија.

Основната содржина на разводот се состои од:
- разводна мрежа 6 kV /ДВ и кабли/
- разводни постројки 6 kV /и подразводи/
- заземјување на објектите од ПК

Дефиниран извор за напојување е ТС 110/6 kV Б/Г, додека извесно е
дека подлогите се определени со:

- рударските проекти за откопување на јаловина и јаглен, одлагање на
јаловина, транспорти на јаловина и јаглен

- податоци за договорената /избрана/ опрема
Стандардизиран вид и начин на работа на електричното снабдување е

исклучиво во радијална мрежа, со електрична заштита /и прекинувач/ на
почетокот на водот. Ова се однесува и за ТС 110/6 kV Б/Г и за изводите во РП.
Погонски услов во секој случај е исклучување под напон и товар / со прекину-
вач или раставувач за моќност/.

9. Диспечерски центар

Работата на површинскиот коп, работата на рударските системи, сос-
тојбата со опремата и апаратура за комплетирање на функционалноста, како и
потребните врски со другите учесници во процесот, мора да биде согласна,
безбедна и ефикасна.

Комплексните задачи кои сукцесивно се однесуваат прво на монитор-
инг, а во наредниот чекор и управување со целокупната работа се обединети
во т.н. Диспечерски центар /ДЦ/ и неговите составни компоненти / популарно
наречен централен диспечер со подцентри по рударските системи/

Нивото на организираност на диспечингот /мониторинг, управување/ го
иницираат рударско-геолошките подлоги, односно барано ниво на автомати-
зација на процесите со сите пропратни последици.Приодот кон концепцијата на
диспечерскиот центар /диспечингот/ има два основни составни делови:

- општа организација, системи и ниво на диспечинг
- применети решенија за секој поединечен систем и машина вклопени

во организацијата на работа(посебни простории?)
Главно ДЦ во секој момент обезбедува преглед /динамичка слика на

тековната состојба на секој елемент во секое време.
Се подразбира оптимален избор на број на презентирани податоци за

реална и навремена процена на состојбите и нарочно алармите, при што доаѓа
до израз веќе споменатиот приоритет.
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Партикуларните решенија за секој систем поединечно, се во согласност
со наведените рударско-геолошки подлоги. Во овој контекст не смее да се
испушти од вид транспортот на јаглен до и од ПК Б/Г, во смисол целосна импле-
ментација до конечната дестинација, дробилична постројка во
Рудник„Суводол„ и депонија за јаглен на ТЕ„Битола„.

Квалитетниот приказ на технолошката структура, редовните и аларм-
ните состојби се обезбедува со современи компјутерски системи.

Заклучоци
1. Отворање на ПК Брод-Гнеотино и негова експлоатација не се можни

без сигурен извор и постојано снабдување со ел.енергија.
2. Изградба на трафостаницата 110/6 kV , приклучена на силна мрежа

400/НО kV e најдобра гаранција за континуирано и квалитетно снабдување со
електрична енергија.

3. Техничките и оперативните предности ги надвладуваат економските во
поглед градба на ТС во 2 фази. Се наложува градба на ТС во една фаза (сем за
вториот трансформатор).

4. Процедурата на градба од технички аспект ќе ги следи сите актуелни
закони, прописи и стандарди и правилници со перманентна консултација на рел-
евантните фактори во ЕСМ , РЕК Битола и посебно во Рудник Суводол.

5. Се обезбедуваат сите потребни подлоги за процедури на финансирање,
одвоено или во рамките на срества за отворање на ПК Брод -Гнеотино.

6. Концепциското решение за ТС Б/Г овозможува и приклучување на
снабдување со електрична енергија на идниот Рудник Живојно и транспорт на
јаглен (Грција-РЕК)

7. Јасно е дека погонскиот напон во ТС треба да биде на располагање пред
да почне "отворањето" на ПК , што значи сигурен приоритет за градба.

Литература
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ЗАЗЕМЈУВАЧИ BO ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ IIQCTPO ЈКИ

Владимир ПОПОВСКИ
АД"Е£М" Подружница"Елекшродисшрибуција"-Бишола

Заземјувањето како поим за зашпшта од оГшсно и штетно делувањв на елек-
трнчншТш струја е познато на широк круѓ на корисници на електричната енергија.
Меѓутоа ефикасноста на оваа заштита, кико и mi оспишапште заштитни мерки зависат
од нивното прописно одржување и користење.Прописното изведување на заз&и/увачите
како и нивното одржување бара целосно познавања на оваа проблематика.

Овој труд има за цел да Ги проанализира заземјувањето, заземјувачите, дефини-
рани се штонитч кои можат ди се појават во, електроенергетските постројки како и
нивните макашилни дозволени вредности и тоа во првиот дел.

Во втариот дел е проанализирино определувањето mi отпорот на заземјување-
то и потенцијилат на површинита на знм\ата и тоа од наједноставншпе до посложените
заземјувачи.

Третиот дел и.на за цел да ѓи разѓледа различните изведби на заземјувачите како
и миишријсиите за нивна изведба, а исто така и начинот на нивно поставување.Потребно
е да се напомене да правилната изведба на заземјувачите е од Големб значење биде/ки нивна
неправилна изведба предизеикува појава на високи и опасни напони на допир и напони на
чекор кои може да доведат до сериозни и тешки последици.

Праксата покажува да непознавањето или делимичното познавање на оваа проб-
лематика доведува до тешки, а понекогаш и кобни посаедици. Овие факти потикнуваат
mi тоа да зазем/увањето и заземјувачите треба да се сфатат како сериозен проблем на кој
треба да tt.ii се посветува доволно вншшние.

GROUNDERS IN ELEKTROENERGETIC PREMISES
The grounding as a matter for protection from the dangerous and hazardous impact of the

electric power is known to a wide range of users of electric energy. However the efficiency of this pro-
tection, as well as the remaining precaution measures depend on their proper maintaining and usage.
The proper carrying out of the grounders, as well as their maintaing demands a thorought knowedge
of this problem.

The first part of this study has the purpose to analize the grounding, the grounders, defining
the charges which may occur in the electro energetic circuits, as well as their maximum allowed val-
ues.

The second part analyzes the assesment of the resistance of the grounding and the potential of the
size on the surface of the ground, beginning from the most simple to the most complex grounders.

The third part deals with the various performances of the grounders, as well as the materials for
the construction, and also the manner of their positioning. It is necessary to note that the proper carrying
out of the grounders is of great importance, because their improper installation causes the occurance of
high and dangerous charges by touch and by step which can lead to serious and heavy consequences.

The practise shows that ignorance or partial knowedge of this problem leads to heavy and some-
limes tragic consequences. These facts initiate that grounding and grounders should be taken as a serious
problem which needs to be looked into with great attention.
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1. Општо за заземјувањето

Под заземјување подразбираме поврзување на сите проводни делови
кои во нормален погон не се под напон, а можат да дојдат под напон во случај
на грешка поради директен допир или прескок, со земја преку заземјувач (прин-
ципиелна шема на заземјувач (сл.1).

р

сл.1. Принципиелна шема на заземјувач

Заземјувач е проводник поставен во земја и со неа е во проводен спој, a
неговата улога е создавање на што поголема допирна површина со земјата.

Деловите кои треба да се заземјат споени се со проводници за заземју-
вање за заедничка собирница која е поврзана со проводници за заземјувачот.

Проводникот за заземјување е проводникот кој го поврзува делот на
постројката кој треба да се заземји со заземјувачот.

Собирнички проводник за заземјување е проводник на кој се врзани
повеќе проводници за заземјување.

Во зависност од улогата заземјувањето ги разликуваме следните типови
на заземјувања: погонско, заштитно и заземјување на одводници на пренапон.

Заземјувањето на делови од мрежата во нормален погон се нарекува
погонско заземјување.( Нулта точка на Трансформаторите).

Во зависност од положбата на заземјувачите истите можат да се поде-
лат на површински и длабински заземјувачи.

При грешки во електроенергетските постројки се појавуваат струи на
грешка кои протекуваат низ проводниците за заземјување и заземјувачот.Со
поминување на струјата на грешка низ заземјувачот во земја доаѓа површината
на земјата под напон, па помеѓу поедини точки постојат различни потенцијали.
На сл 2. прикажан е пример на промена на потенцијалот на површината на зем-
јата и еквипотенцијалните линии околу цевкаст заземјувач.
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Сл. 2 Потенцијал и еквипотенцијал-
ни линии околу цевкаст заземјувач

Сл.З Напон на допир и чекор

Обликот на еквипотенцијалните линии како и потенцијалот на
површината на земјата зависи од обликот на заземјувачот,големината на стру-
јата на грешка и од големината на специфичниот отпор на земјата, а напонот на
заземјувачот е еднаков на производот од струјата низ заземјувачот и отпорот на
заземјување.

При определување дали со заземјувањето е постигната доволна сиг-
урност меродавни се два напони (сл.З) и тоа: Напон на допир и Напон на чекор.

Напон на допир е дел од напонот на заземјувањето кој можат да го пре-
мостат луѓе при што струјниот круг поминува преку човечкото тело од рака кон
нога или од рака кон рака при што растојанието меѓу допирните делови изнесу-
ва околу еден метар.

Напонот на чекор е дел од напонот на заземјувањето кој може да го
премостат луѓе со чекор со должина од околу еден метар при што струјниот
круг се затвора од нога кон нога.

Во постројките се дефинирани дозволени напони на допир и чекор како
внатре така и надвор од нив.

2. Определуваље на отпор на зазем|уван>е и потенцијал на
површината од земјата

Под отпор на заземјување подразбираме отпор на земјата помеѓу
заземјувачот и некоја доволно оддалечена точка од заземјувачот во која потен-
цијалот на површината на земјата е практично еднаков на нула.
Отпорот на заземјување зависи од специфичниот отпор на земјата како и од
димензиите и распоредот на заземјувачите. Вообичаено е да се пресметува
специфичниот отпор на земјата во QM (оми по метар) што е дефиниран како
отпор на земја во вид на коцка со волумен од еден кубен метар.Редот на
величината на специфичниот отпор на земјата изнесува:

• тресет (влажен) 10 QM
• тресет (сув) 102 QM
• ситен влажен песок 102 QM
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• ситен сув песок 103 QM
• сув песок 105 QM

Потполно сува земја е изолатор. Слични прилики има и кај смрзната
земја. Поради тоа заземјувачите не треба да се во слоеви кои се лето суви, а во
зима смрзнати, бидејки во такви случаи отпорот на заземјување во текот на год-
ината ќе варира во многу широки граница. Дури на длабочина од три метри под
површината на земјата специфичниот отпор на земјата постанува поконстантен
без разлика од атмосферските прилики па затоа и заземјувачите треба да се
поставуваат на поголеми длабочини.

Отпорот на заземјување е воглавно зависен од должината на заземју-
вачот, а помалку од неговиот пресек. Определувањето на изразите за пресме-
туваше на отпорот на заземјување на заземјувачот и потенцијалот на
површината на земјата се одредува под претпоставка дека во заземјувачот кој
се наоѓа во земјата која се протега неограничено околу него тече подеднакво
распределена струја.

Г " ~ П

/A(xl4)

Сл.4 ЈПоединечен (цевен заземјувач)

Отпорот на заземјување на поединечен заземјувач поставен во вер-
тикална положба(цевка иЛи шипка) на сл.4 се определува според изрази:

~2к1ПЦ
Потенцијалот ф на површината на земјата на растојание х од заземју-

вачот може да се определи според следниот израз:

1р. лјт +\ +1
Ф = —i— In ,

х
m = —

Каде : R - отпор во Q.
р -специфичен отпор во QM
1 -должина на заземјувачот во м
d -дијаметар на заземјувачот во м

Определувањето на отпорот на заземјување на поединечен заземјувач поставен
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BO хоризонтална положба (тракаст.заземјувач) на сл. 5 се определува според
изразите:

2тг! d 2 Jm2 +1 - 1 m — T

p[' W P

сл. 5 Положба на тракаст заземјувач за одредување на отпор на заземјување

Потенцијалот ф на површината на земјата сл. 6 во точката А и точка Б
на растојание б од заземјувачот може да се определат интегрирајки ги следните
изрази:

а<рА-LL

I

p

Каде : R - отпор во Q
р -специфичен отпор во QM
I -должина на заземјувачот во метри
h -длабочина на поставување на заземјувачот во метри

;
• J

r ; . _ - . .

/

I.I

'•:

if ':

' • - л

1
1

- - • > • • " "

1 . i J

сл. 6 Положба на тракасг заземјувач за одредуван»е на потенцијал на земјата

Во поголемите постројки не е доволно да се постави поединечен заземју-
вач,па заради тоа заземјувањето се изведува со повеќе меѓусебно споени заземју-
вачи (сложени заземјувачи). Во некои поедноставни случаи можно е да се спроведат
точни пресметки на отпорот на заземјување на заземјувачот и потенцијалот на
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површината на земјата. Ова важи за заземјувачи од ист тип (на пр. само цевни
или само тракасти), додека пресметката при различни типови заземјувачи прак-
тично е невозможна.Во тие случаи се прават две пресметки и тоа: првиот пат за
заземјување од едниот тип, а вториот пат за заземјување од вториот тип и при-
тоа како отпор на заземјување се зема помалата вредност на отпорот на
заземјување.Поради заедничкото делување на двата заземјувачи вкупниот
отпор на заземјување е нешто помал од пресметаниот.

(fJ 12) (3) ('-) (к) (n-t) (п)

<-

-«,

—

а

в

1.

а

. _ .

- -

к -

сл. 7 Сложен заземјувач од н тракасти заземјувачи

Определувањето на потенцијалот на поврпшната на земјата за сложен заземју-
вач кој се состои од п паралелно поставени траки низ кој тече подеднакво распределе-
на струја прикажани на сл. 7 во точка Б се определува според следниот израз:

Каде: bk- оддалеченост на точката каде го бараме потенцијалот од к-тата
трака.

На сл. 8 прикажан е сложен заземјувач (цевкаст или во вид на шипка). Земајки
го во предвид влијанието на секој заземјувач потенцијалот во некоја разгледувана точка
В изнесува:

Сл.8
Симетричен рас-
поред на цевни
заземјувачи
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Заземјувачите во постројките за системи со ефикасно заземјена неутрална
точка (110; 220; 400 kV) спаѓаат во ред на заземјувачи со многу голема површина.
Најчесто користени конфигурации на заземјувачки системи кај овие постројки се
правоаголни и квадратни заземјувачи во облик на мрежа сл. 9 .

Т

сл.9 Заземјувач во вид на мрежа

Каде: А- должина намрежата во метри
В- ширина на мрежата во метри
D- растојание меѓу паралелните проводници во метри
d- пречник на проводниците
п- број на проводници паралелни на подолгата страна
т- број на проводници паралелни на пократката страна

Co цел да се задоволат условите за безопасносг потребно е правилно да се
процени пречникот, длабочината на вкопување и растојанието меѓу паралелните
проводници. Co анализи е докажано да најголемата потенцијална разлика во постројка-
та за време на дефект настанува помеѓу деловите во центарот (с) на периферното окце.

За напоните на допир и чекор во електроенергетските постројки со мрежен
заземјувач се користат следните формули:

LE и^клМ
Каде константите:

к„ = — In
* 2ж \Ш п

ж\2к D + h Dj_zj-

Во формулите со Iz e означена трагоитивната струја на монофазен земјоспој
(А), а корекционите фактори за потенцијалната разлика на допир и чекор се одредуваат
соформулите:

к^ = к,: = 0,65 + 0,172«
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Co цел приближно да се одреди длабочината на посгавување на мрежесгите
заземјувачи како и нивната вкупна должина шлребно е да се тргае од еднаквосга на
дозволениот напон на допир и максималниот напон на допир кој се јавува во елек-
троенергетските постројки. Дозволената вредност на напонот на допир на површината
на земјата се добива со изразот:

Каде: Re - отпор на човечкото тело
1с - дозволена вредност на струјата низ човечкото тело
Рс - специфичен отпор на земјата непосредно под стапалото

Изедначувајки ги изразите за максималниот и дозволениот напон на допир се
добива неопходната должина на заземјувачот при која се задоволени условите за
безопасносп KKJP

Или односот кој ја дава врската помеѓу три параметри(длабочина на вкопу-
вање, дијаметар на проводникот и расгојание меѓу паралелните проводници)за
лостигнување на оптамални услови за безопасност:

= 0,062& ^ w j Ч -Д- ' ( 4 +1,5р) 4

Постојат и други формули за приближно определување на отпорот на заземју-
вање, како формулата на Шварц / _. ,

R\JLJ
{

Каде: 1 -должина на заземјувачот во метри
d -дијаметар на проводникот
h -длабочина на вкопување
К1,к2-фактори кои се одредуваат од дијаграми како функција од

должината и ширината на мрежата

3. Изведба на заземјувачите

Заземјувачите во зависносг од обликот можат да се поделат на плочесга,
цевнидракасти заземјувачи или заземјувачи во облик на јаже и сл.

Изведбата на плочестите заземјувачи практично повеќе не се употребува биде-
јки истиот резултат може да се посгигне со цевните и тракасгите заземјувачи, a co пома-
ли трошоци за материал.

Цевните заземјувачи се со округли пресек, а во поново време во облик на крст
со што се олеснува нивното забивање во земја. Длабочината на посгавувањето на
цевните заземјувачи зависи воглавно од можноста за забивање и својсгвата на
земјиштето. За да се намали тоа влијание се изведуваат посебни конструкции на
заземјувачи кои се сосгавуваат после забивањето на дел од заземјувачите. Ако е потреб-
но да се посгават повеќе вакви заземјувачи за да се постигне бараниот отпор на заземју-
вање треба да се насгојува да растојанието помеѓу нив биде најмалку еднакво на двојна-
та должина на поединечниот заземјувач. -

Тракастите заземјувачи се прават од поцинкувана трака со пресек од најмалку
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100 mm2 и најмала дебелина од 3 mm. Поставувањето на овие заземјувачи е на длабочина
од 0,5 до 1 метар (под површината на земјата).

Камења и груб песок непосредно до заземјувачите го зголемуваат отпорот на
заземјување.Во овие случаи се препорачува околу заземјувачите да се набие ситна земја.
Посгавувањето на заземјувачи од јаже не се препорачува бидејки тогаш површината на
заземјувачот (јажето) кое е изложено на агресивното влијание на-земјиштето е многу
поголемо што е многу неповолно.

Како материјали за заземјувачи во земја треба да се употребуваат и најчесго се
употребува поцинкуван челик со најмала наслага на цинк од 70 jam, бакар (исго така
поцинкуван) или бакар со оловен плашт со дебелина на плаштот од најмалку 1 mm.
Исго така како материјал можи да се корисги и алуминиумот. •

Поставувањето на заземјувачи од бакар се препорачува таму каде се големи
сгруите на куси врски поради можносга за поголемо оптоварување, а алуминските се
употребуваат таму каде поради агресивноста на земјата други материјали не можат да
се употребат. Проводниците за заземјување и собирничките проводници можат да се
изведат од поцинкувано железо (најмал Дресек 50 mm2), бакар (најмал пресек 16 mm2)
и алуминиум (најмал пресек 35 mm2 ).

Проводниците за заземјување кои се надвор од земја мораат да бидат видливи
или ако се покриени треба да бидат присгапно посгавени и заштитени од механичко и
хемиско оштетување ако тоа е потребно. Проводниците за заземјување кои се
посгавени во земја и не се обложени, делуваат како дел од заземјувачот. Ако на пре-
минот на проводникот воздух-земја се очекува зголемена корозија треба да се превзе-
мат прикладни мерки за негова заштита како на пример: омотување со траки за
заштита од корозија, зголемување на пресекот и сл.

Деловите кои треба да се заземјат мораат да бидат споени со заземјувач
непосредно или преку собирнички проводник. Арматури и железно бетонски кон-
сгрукции може да послужат како собирнички вод за заземјување, но само во случај ако
постои добра галванска врска меѓу проводните елементи. Важно е да напомени да
деловите кои треба да се заземјат не смеат да се врзуваат во серија.
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MK0700018

ПРОФИЛАКТИЧКО СЛЕДЕЊЕ HA ВИСОКОНАПОНСКИТЕ
ИСПИТУВАЊА HA CTATOPCKATA HAMOTKA HA
ТУРБОГЕНЕРАТОРОТ BO БЛОК 3 BO PEK БИТОЛА

Наташа МОЈСОСКА,
Технички факултет Битола

Абсшракш:
Bo сите термоелектрани годишните ремонти се изведуваат со цел за

обезбедување на погонска сигурност и доверливост во испораката на елек-трична
енергија. При истите се врши снимање на сите моментални каракте-ристики, се
вршат високонапонски испитувања, се прават протоколи, извештсш и елаборати и се
собира целокупна документација со соодветните резултати.

Во овој труд е направена систематизација на резултатите во периодот од
19971. до 2003Г. од високонапонските испитувања на статорската намотка, компара-
ција на истите и се дава посебна анализа и оценка за однесувањето на изолациониот
отпор и коефициентот на апсорпција на статорската намотка на турбогенера-
торот во блокот 3 eo PEK Битола.

Клучни зборови: Генератор, изолација, изолационен отпор, коефициент на
апсорпција

Abstract:
An annual repairs in each TE are made to provide operation security of delivery of electric

energy. In that recosructions are examinated insulation system, its momental characteristic, high volt-
age examine are made. People incharge for that write a whole documentation ( protocols and elabo-
rates) on the base of following results.

In this paper is made a sistematization of results of high voltage research of stator winding
of TG in block. 3 in Rek Bitola. With comparison of the results are given special anylises and is
observed a beheviare of insulating resistance and koeficient of apsorpcion of the stator winding.

Key words: generator, insulation, insulating resistance, koeficient of apsorpcion
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1. Изолациони отпори на статорската намотка на турбогенераторот

За изведување на мерењето потребно е да се отстрани дестилатот од
статорската намотка. За таа цел се користи сув воздух под притисок кој го
истиснува дестилатот од целата намотка. Оваа постапка е доста битна бидејќи
во спротивно ако не е добро истиснат дестилатот можат да се добијат добри
резултати на изолациониот отпор со лош коефициент на апсорпција. Сето тоа
ќе доведе до сомневање на постоење на влага во намотката.

Мерењето на изолациониот отпор на статорската намотка на турбоген-
сраторот се врши според шемата на сл.1 со следна опрема:

регулационен трансформатор РОТМ 100/05
високонапонски трансформатор ИОМ100/100-7еЗ
киловолтметар С-100

- мегаомметар ИСКРА тип МА 2027 со напон од 2500 V
Се приклучува испитен (доведен) напон меѓу крајот на едната фаза,

односно испитувана намотка - звездиштето и металните делови на куќиштето
на кое се поврзани сите други краеви од намотките кои не се испитуваат. Се
мери приклучениот напон и струјата која течи низ изолацијата, a co мегаом-
метарот дирекно се мери отпорот.

1Ci -i u Доведен испитен напон

2C1 -i J ° 4 помеѓу
С4И(С5+С6+М)
Cs и (С4+С6+М)

1Сз
2Сз

M
о —

Сб
Сб И (С4+С5+М)

(С4+С5+Сб)+М

Сл. 1 Електрична шема за мерење на изолациониот отпор г.а
статорската намотка на турбогенераторот

Сите мерени резултати на турбогенераторот во погонска состојба каде
разладниот систем е полн со разладен флуид имаат изразито помала вредност
на изолациониот отпор на статорската намотка од 0,35 MQ до 3 МП. При празен
разладен систем (без разладен флуид) исто така резултатите битно се разлику-
ваат, во зависност во каква мера тој систем е исушен, односно дали има во некои
" чепови" останато дестилат. Изолациониот отпор на статорот во периодот кој
е опфатен со овој труд изнесува од 200 МО. до 1400 MQ.

Мерења на изолациониот отпор пред и no високонапонските мерења
при празен систем за ладење, се вршени пред и по годишните и петтогодишните
ремонти на статорот. Вредностите на изолациониот отпор на статорот БРФ
(без разладен флуид) пред ремонтот и пред ВН (високонапонските испитувања)
изнесуваат од 200 MQ до 375 MQ, a no ВН мерења од 250 MQ до 500 МП По
рсмонтот истите изнесуваат до 900 MQ.

Мерсњата на изолациониот отпор пред, за време и по редовните
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годишни и петгодишни ремонти покажуваат да изолацијата пред ремонтот има
помала вредност во однос на истата по ремонтот. Изолациониот отпор кај рел-
ативно старата изолација во последните години на експлоатација (разгледуван-
иот период) на статорот изнесува од 100 MQ до 1400 MQ.

Изолациониот отпор за да може да се компарира се усвоени две отчитани
вредности при15" и 60" секунди по приклучување на испитниотнапон. Резултатите
покажуваат доста голема дисперзија која зависи од погонските услови, разладниот
систем (полн или испразнет сув), мерења пред и no BH испитувања, пред, за време и
по ремонт. Вредностите на изолациониот отпор на статорот се движат од 200 MQ
до 2.000 MQ при 15" и од 275 MQ до 5.000 UQ при 60".

Изолациониот отпор зависи од температурата на изолацијата, односно тем-
пературата на намотката. Мерењата се вршени при различни погонски услови така
да вредностите на измерените изолациони отпори важат само за тие услови. За ком-
парација на измерените вредности обично тие се пресметуваат на температура на
околина која со руските стандарди е усвоена 15°С, a co IEC препораките 20° С.

Изолациониот отпор е функција- од влагата, поради што меродавни
големини се вредностите мерени при празен систем на ладење и исушена изо-
лација. Исто така мерењата се вршат со различни напони обично 1.000 V,
2.500 V и 5.000 V и co U-I метода до 1.000 V.

Резултатите на изолациониот отпор во периодот 1997+2002 год. дадени
се во табела! и на следниот дијаграм.

god.

nam.

Ri5-

КбО"

к.

1 1 - Резултати од мерењата на изолациониот отпор на статорската
намотка на турбогенераторот во блок 3 во РЕК Битола

1997

ѕ4

200

430

2.15

ѕ5

200

500

ѕ6

200

460

-м

1998

ѕ4

400

625

1.56

ѕ5

600

800

1 33

ѕб

700

925

1.32

1999

ѕ4

200

275

1.38

ѕ5

250

350

1.40

ѕ6

400

625

1.56

2000

ѕ4

1200

2500

2.08

ѕ5

1050

1500

1.43

ѕб

1500

2750

1 83

2002

ѕ4

2000

5000

2.5

ѕ5

1150

3000

ѕ6

1500

2750

3 33

Анализирајќи го временскиот дијаграм на изолациониот отпор во раз-
гледуваниот период истиот има поголеми вредности во последните години, што
веројатно е последица на добро исушената изолација.

25003

2000 :-
1 5 0 0 : "

! 10003

500 >

0

Сл. 2 Временски дијаграм на изолациониот отпор
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Од добиените резултати на мерењата на изолациониот отпор може да
се заклучи дека во РЕК-Битола не е водено посебна сметка за профи-
лактичкото следење на резултатите од испитувањата на изолацијата.

2. Коефициент на апсорпција

Коефициентот на апсорпција е однос на струите, односно отпорите
кои се измерени при различни времиња по вклучување на еднонасочниот
напон.

ка= Pfio- / Pi5"

Коефициентот на апсорпција ја исклучува систематската грешка при
мсрењата бидејќи е однос на две исти големини. Поради тоа во многу земји како
стандардна карактеристика за оценување на квалитетот и состојбата на изола-
циониот систем се зема Рбон / Pis- > 1,3. Доколку овој однос е помал потребно е
изолацијата да се суши.

Од измерените вредности на изолационите отпори на ТГ со празен сис-
тсм за ладење во периодот 19974-2002 год. коефициентите на апсорпција изнесу-
ваат од 1.32 до 3.33. Резултатите на коефициентите на апсорпција дадени се на
следниот дијаграм.

13.33

,2.3

М.32
•1.56

'1.83

3

« 2

1

0

Г996" 1997" ~ 1998""" 1999" 2000"" 2001" 2002" 2003"°
година

Сл. 3 Временски дијаграм на коефициентите на апсорпција

Од дијаграмот се гледа дека коефициентите на апсорпција во годините
1998г. и 1999г. имаат помали вредности, веројатно тоа е резултат на недовол-
но исушената изолација поради краткото време на изведба на ремонтите. Во
ваков случај треба изолацијата посебно да се суши.

При анализата и оценувањето треба да се внимава да изолација се
оценува според најслабата точка, слично како и температурата, односно да се
разгледуваат екстремните вредности на било која фаза која се наоѓа во
најлоша состојба.

Од измерените вредности на изолационите отпори и коефициентите на
апсорпција на турбогенераторот може да се заклучи дека е исполнет условот
P«r/Pi5- > 1,3 што значи да изолацијата во експлоатациони услови издржува и е
ролативно сува.
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Коефициентот на апсорпција е показател на влагата доколку изолаци-
јата е добро изведена.

3. Високонапонски испитувања на турбогенераторот

Co овие мерења се проверува краткотрајната електрична цврстина на
изолацијата на ТГ. На изолацијата се приклучува испитен напон кој е поголем
од номиналниот напон. Доколку приклучениот испитен напон со индустриска
фреквенција за време од една минута го издржи испитуваната машина, се
заклучува дека изолацијата е од нормален квалитет, ако не го издржи, односно
настани пробој, тогаш изолацијата има некоја грешка или е мошне ослабена.

Во табла 2 се дадени резултатите од високонапонските мерења во пери-
одот од 1997г. до 2003г. За 1999г. не добив елаборати што е можеби затоа што
не се вршени ваков тип на мерења.

При едно од високонапонските испитувања на турбогенераторот во
РЕК-Битола во 1994г. со испитен напон.кој имал вредност од 23.6 kV настанат е
пробој на намотката. Од тој момент до денес сите високонапонски испитувања
се вршат со испитен напон кој е еднаков на номиналниот погонски напон
15.57 kV.

Т2 - Резултати од високонапонските мерења во периодот од 1997г. до 2003г.

god.

1997

1998
2000
2001
2002
2003

Ic

!А]
1.45
1.18
1.52
1.85
1.49
1.47

0а
1°Ѕ|
23
38
25
30
22
39

Rpred VN

К-15"'КбО"

400/400
1500/1500

100/110
1000/900

1400/1400
800/800

Rposle VN

R,5"/Rfio"

400/400
1500/1500
100/110
1000/900

1400/1400
800/800

Ri5"/R60"
na 15°C
387/387

1366/1366
96/106
940/846

1165/1360
726/726

4]

3

2 .

1 •

0

1.85

-49 «1.47

'1.18

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
годииа

2004

Сл. 4 Временски дијаграм на струјата при ВН мерења на ТГ

Мсрењата кои се презентирани во времснскиот дијаграм се извршени
при комилетиран ТГ, со исклучок во 2000 год. каде роторот бил изваден од ТГ.
Од ВН мерења на ТГ комбинирани со мерсње на изолационите отпори пред и

ЗКМАК Symposium proceeding - Book 1 111



' Меѓуниродно советување -ЕНР.РГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

no BH мерења може да се заклучи дека релативно едноставно може да се
открие грешка во изолацијата и тоа во фаза на изведување на ремонтот.

4. Значење на испитувањето

Co систематско пратење на ИС може да се утврди стареењето на изо-
лацијата и приближувањето кон критичната состојба. Изолациониот отпор
претставува прв индикатор за состојбата на изолацијата како и коефициентот
на апсорпција. Ако има негови големи отстапки од вредностите мерени и прес-
метани во претходните години, тоа е знак на неисправност на изолацијата или
нејзин дефект.

Во периодот кој е разгледуван во трудот мерењата се изведувани со
иста инструментација, меѓутоа под различни температурни услови што исто
така е причина плус за разликите во резултатите.

Се препорачува да мерењата кои нормално секоја година се изведуваат
на различни температури да се сведуваат на една референтна температура на
иример 15°С па да можат полесно да се компарираат во текот на годините. А во
однос на коефициентот на апсорпција потребно е што поцелосно сушење на
намотката при истиснувањето на разладниот флуид со цел да се добијат што
пореални резултати.

5. Заклучок

Многу е значајно профилактичкото следење и анализирање на парамет-
рите кои се испитуваат перманентно скоро секоја година при годишните ремон-
ти. Во овој труд таа анализа е направена само за високонапонските испитувања,
изолациониот отпор на статорската намотка и коефициентот на апсорпција.
Сета анализа и резултати се однесуваат на третиот блок во РЕК Битола. Во
истите фалат оние резултати кои не ми биле достапни или воопшто не се
вршени такви мерења таатодина. Од самата анализа на добиените резултати,
како и систематизацијата на истите и соодветните дијаграми може да се заклучи
дека постои огромна дисперзија на резултатите посебно за изолациониот отпор
на статорската намотка. Имено ако се постави права на трендот на дијаграмот
даден на сл.2 за Риз всушност ќе се добие дека изолациониот отпор во текот на
годините расте што е практично невозможно. Што значи дека резултатите од
ова испитување немаат за цел да бидат пресуден фактор за одредување на сос-
тојбата на изолацијата, туку истите се третираат само како индикатор дали изо-
лациониот отпор се наоѓа во одредени пропишани граници или не.

Од друга страна коефициентот на апсорпција Ка секогаш е поголем од
1.3 што значи дека е исполнет критериумот. Меѓутоа тоа што одредени години
како на пример 1998г. и 1999г. се приближува до таа гранична вредност значи
постоење на влага. Односно потребно е да се посвети внимание на празнењето
на разладниот флуид и сушењето на намотката се со цел да се добијат пореле-
вантни резултати од мерењата.
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Concluzion

In this paper are made analyses of researchs of high voltage measuring, insulation
resistance of stator winding and koeficient of apsorpcion. It is made systematization of
results and table and diagrams are given. It is obvious that there are big diferences betvven
results of insulating resistance of stator winding. If we made a trend direction of diagram on
fig.2 we can see that the insulating resistance rise up which is practicly imposible. That
mean that the results can not be a relevant factor for determinating of condition of the insu-
lation. Thay can be treated only like indicator if the insulation resistance is in an allowed
valyes.

From the other hand koeficient of apsorpcion Ka is always smaller then 1.3 which
is allowed. But in 1998 and 1999 is very closser to that valye. So it is very important to take
care for emptining of coolant and drying the winding for getting much realistic results of
measuring.
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ИСКУСТВО ОД ПРИМЕНА HA HOB ТИП ДЕТЕКТОР ЗА ПРО-
ТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Витомир СТОЈАНОВСКИ, Сотир ПАНОВСКИ, Андријана БОЦЕВСКА
Технички факултет - Битола

АБСТРАКТ

Во трудот е прикажано современо решение за противпожарна зшитата
(ППЗ) на ечергетските трансформатори (BTI-110/6,3 kV, ВТ2-110/35/6,3 kV u AT1-
110/13,8 kV) eo TE "Осломеј". Новото решение е со детекторски кабел со кое што е
замечето старото решечие кое ПОООЛГО време че функционирало. Старото решение
беше со давачи-кварцчч ампули, воздушни счгчалча ччсталацчја n хчдро-ччевматски
Гланеч вечтчл. Се Покажало дека ваквото решение е неповолно, особено за киматски
услови со HiicKii зимскн темПератури, бидејќи ао пиевматската инсталација се јавуна
коидеизација, корозија и пропуштање ни воздух пад пршТшсок.

Новото решение е изведено со современа детекторска инсталација со
топлннски електричен кабел и соодветем Противпожарен вентил. Во Македонија ова
е Прво вакво ретенче Прчмечето на ППЗ на енергетскч тачсформаторч.

Во трудот е чрчкижачо чашето Гшзчтчвчо чскуство за прчмеча ча спомеча-
тото решечче со лчнеареч точлччски детектор ч тоа од идејата за замеча па
Претхпдчптп-аТшрото решенче со детекторски систем со ампулч, Гш преку Проек-
тот, чзведбата, испитувањита и пуштањето чи системот ао работа.

ABSTRACT

In this paper, we give a modern solution for the fire protection of the energy transformers
(BT1-110/6,3 kl< BT2-11035/6,3 kVandATl-UO/13,8 kV) in Power Plant "Oslomej". This new solu-
tion employs a linear heat detector cable and completely replaces the old solution that for a long time
was not functional. The old solution used quartz ampoules as sensors, air signal installation and a
hydro-pneumatic main valve. This solution has shown itself to be problematic, especially in climatic
conditions with low winter temperatures, because condensation, corrosion and the loss of pressurized
air have developed in the pneumatic installation.

The new solution incorporates a modern detector installation with a linear heat detector
cable and the appropriate fire protection valve. In Macedonia this is the first such solution for fire pro-
tection - here applied to energy transformers.

In this paper, our positive experience with the application of this new solution with linear
heat detector cable is presented, beginning from the idea for replacing the previous-old detector sys-
tem with ampoules, through the design project, installation, testing and system start-up.
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1. ВОВЕД

Системите за противпожарна заштита (СППЗ) би можеле да се поделат
по повеќе основи, при што овде би изнеле неколку поделби во функција за да
можеме да ја лоцираме и да се задржиме на избраната проблематика. Во прин-
цип СППЗ можат да бидат предупредувачки (сигнални) и извршни (активи-
рачки) што од друга страна би ги раздвоило на системи со рачно активирање и
системи со автоматско активирање. Во контекст на ова би имале СППЗ кои
реагираат на појава на чад и СППЗ кои реагираат на зголемување на темпер-
атура и тоа континуирано или при постигнуваше на одредена фиксна темпер-
атура. Значи мора да постои елемент (или елементи) кој непосредно ќе ја дстек-
Tiipa недозволената состојба, а над него потоа да се надогради СППЗ. Во кон-
тскст на сето ова целта на овој труд е да преку подетална анализа на елементите
за дстектирање на состојбата за прегревање или пожар да се дојде до одрсдени
заклучоци и сознанија за информационите можности и сигурноста во работата
па СППЗ, затоа што истите се користат за заштита на каиитални објекти во кои
се вложени огромни инвестиции. Јасно е дска при вакви услови неправилното
работење и неактивирањето на СППЗ може да доведе до големи финансиски
загуби, со евентуални тешки последици врз човечкото здравје и животот на
луѓето затекнати во загрозената зона.

2. ОПИСНАСППЗ

На слЛ е прикажана шема на еден СППЗ со неговите главни елементи
при што начинот на работа е е следен: (Бидејќи сме активни учесници во
решавањето на сдсн конкретен ваков проблем т.е. СППЗ на главните електро-
трансформатори во ТЕ „Осломеј"-Осломеј, како основа при понатамошните
анализп ќе го користиме крнкретно применетиот СППЗ.

Површините на објектот кој се заштитува опкружени се со систем од
млазници кои ири активирањето ствараат водена завеса врз површините,
нсдозволувајќи температурата на истите да се покачува односно пламенот да се
распламтува. Значи тоа е еден прстенест водоводен систем поставен во
нспосредна близина на површините ка-де што на прстенестите делници на
одредено растојание се поставени млазниците кои се така монтирани и поде-
сени што нивните водени завеси се надоврзуваат една на друга, заштитувајќи ја
цслата загрозсна површина.

Доводот на вода кон овие млазници е од резервоар под притисок кој
треба да е така димензиониран да обезбеди непрекината работа на млазницитс
во периодот од 5-10 min. Главен елемент во овој водоводен систем е против
пожаниот вентил (ППВ) кој е дводелен (види сл.2) т.е. истиот е со еластична
мембрана (дијафрагма) поделен на главен проточен простор (десна комора) и
лева комора на дијафрагмата. ППВ воглавно се со клапна, но можат да бидат и
топчести или псперужести. Во нормални услови водоводниот систем после
клапната (цевоводите и млазниците) е сув, т.е. противпожарна (ПП) вода под
притпсок има само до клапната и во левата комора на дијафрагмата, затоа што
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притисокот на водата во левата комора на дијафрагмата го турка притискачот

кој ја држи клапната на ППВ во затворена позиција.

Цевководен снстем со млазници

23 V DC

\ Автоматско
; акпгеирање

Електричен систем за

детекција
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Манометар на
левата комора
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Довод на вода
од резервоар

Сл.1 Шема на СППЗ

Покрај водоводниот систем кој претставува извршен систем мора да

постои и систем за детекција чија функција е да го детектира пожарот (т.е.

недозволената температура) и директнн или индиректно да доведе до активи-

рањс на ППВ, со што се овозможува проток на ПП вода кон млазниците.

Притискачот го
заклучува затво

рачот на клапната
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Довод на вода

Сл. 2 Противпожарен вентил
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3. СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА

Системите за детекција воглавно се паралени системи со водоводниот
систем, а основни компоненти во истите се сензорите т.е. елементите за детек-
ција. На сл.З прикажани се три типови на сензорски елементи при што под (а)
се прикажани детектори со ампула, под (б) биметални детектори, а под (в)
кабел кој претставува линеарен топлински детектор. Сите овие детектори се
активираат при фиксна температура која при нарачувањето однапред ја
дефинираме, затоа што медиумите или уредите кои се штитат со СППЗ можат
да имаат различни температури на палење или прегревање. При ова треба да се
прави разлика помеѓу максимални температури и номинални температури.
Максимално дозволените температури се доста пониски од номиналните затоа
што ја дефинираат амбиентната температура. Значи при изборот на детекторот
мора да сс води сметка на темпаратурата на околината (земајќи го во обзир и
влијанието на сончевото зрачење доколку детекторот е поставен во отворен
простор), односно избраниот детектор мора ги задоволува двете температури.
He смее да дојде до негово самоактивирање поради несоодветната температура
на околната средина, а при нормални работни температури на објектот или уре-
дот кој се заштитува. Доколку дојде до активирање на СППЗ протекувањето на
вода низ ППВ го детектира притисниот алармен прекинувач, прикажан на сл.2.
Значи постојат два независни сигнали и тоа еден кој се добива од елементот за
детекција и еден кој известува дека СППЗ реагирал на сигналот од детекторот,
ослободувајќи го ППВ и дозволувајќи проток на вода кон млазниците.

Сл.З Топлински детектори
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а) Детекторите со ампула (детекторите со кварцна ампула) се поставуваат
на цевоводна мрежа слично како и млазниците, во непосредна близина на
површините кои се штитат. Во мрежата владее надпритисок и таа е најчесто
исполнета со гас или вода. Доколку е исполнета со гас тој е најчеесто воздух со
надпритисок од (3-4) bar, а во одредени случаи може да се користи и азот.
Ампулата е херметички затворена и исполнета со течност во која плива мало
гасно меурче. При загревање на ампулата од некој топлински из-вор притисокот
на гасот во меурчето расти и при точно одредена температура притисокот
толку ќе порасне што ќе дојде до кршење на ампулата. За полесна иденти-
фикација ампулите се обоени со различни бои, кои одговараат на различна тем-
пература на кршење и активирање на СППЗ. Се прават за различни номинални
температури на активирање: 68; 79: 93; 141; 182; 227 и 260°С.

Co кршењето на ампулата се отвора отвор во детекторската мрежа
поради што надпритисокот во мрежата опаѓа. Ако е гасна мрежа тогаш гасот
пстекува во околината, а ако е водена мрежа детекторот започнува да работи
кико прскалка. Падот на притисокот- во- детекторската мрежа го активира
дрснирањето на водата од левата комора на ППВ. Смалувањето на количината
на вода (т.е. притисокот) во левата комора на ППВ предизвикува ослободување
на клапната на вентилот и нејзино отворање. Значи во зависност од тоа со
каков медиум е исполнета детекторската мрежа системот за активирање на
ППВ може да биде пневматски или воден. Co тоа СППЗ е активиран што се
регистрира со светлосни, звучни и електрични сигнали, а исто така и со
исклучување и изолирање на загрозените уреди и постројки.

б) Биметалните детектори се поставуваат на држачи, поврзани се во стру-
јно коло, а при работата се со отворени контакти. При постигнување или
пречекорување на однапред дефинираната температура биметалот ја промену-
ва позицијата што за последица има затворање на струјниот круг, при што низ
колото протекува еднонасочна струја (обично напонот е 24 V или 220 V), пора-
ди што се активира СППЗ и сите предвидени сигнализации. Сензорот е хер-
метички затворен што го прави отпорен на влага и агресивна атмосфера, а од
сончевото зрачење заштитен е во силуминско куќиште кое се однесува како
дефлектор на топлина. Се прават за температури на активирање од 57; 69; 80;
85; 100 и 107°С. Системот за активирање на ППВ може да биде како на сл.1 т.е.
електричен при што електричниот сигнал го активира (отвора) електромаг-
нстниот вснтил (ЕМВ). Отворањето на ЕМВ доведува до празнење на левата
комора на ППВ и негово активирање.

в) Линеарниот топлински детектор претставува наменски кабел кој
детектира топлина било каде по неговата должина. Сензорскиот кабел се
состои од два челични проводници поединечно изолирани со топлннски
осетлив полимер (сл.З в.1). Изолираните проводници се усучени заедно за
да се создаде еластичен притисок помеѓу нив, а потоа се обложени со
заштитна лента врз која е поставена надворешна облога (сл.З в.2) соодвет-
на за околината во која што ќе биде инсталиран детекторот. Линеарниот
топлински детектор се изработува во четири типа на надворешна заштитна
обвивка, во зависност од средината каде што истиот ќе биде поставен. a
доколку е потребно да се инсталира во слободна состојба (без потпирање)
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на поголеми растојанија може да се користи соодветен самонослив челичен
кабел, со што се елиминира оиасноста од оштетување или кинење.

Дигиталниот сензор се активира на означената фиксна темпаратура
така што е погоден за иницирање на сигнал кога еднаш номиналната тем-
пература на активирање е постигната. При номиналната темпаратура,
тоилински осетливата изолација од полимер се тоии така што под дејство на
елистичниот притисок доаѓа до контакт помеѓу внатрешните проводници,
со што се иницира алармен сигнал. Ова се случува било каде по должината
ма детекторот во таа точка каде што ќе се иојави номиналната температу-
ра. При тоа не е иотребно одредена должина од кабелот да биде загреана со
цел да се иницира сигнал, ниту калибрирање на системот за да ги компензи-
ра променитс во амбиентната температура каде што е инсталиран кабелот.
Се прави за температури на активирање од 68; 88; 138 и 180°С. Системот на
активпрање на ППВ е како на сл.1 при што најдобро е да се користат лин-
еарни тонлински детектори со поголема должина доколку тоа е потребно
како и контролирање на повеќе независни детекционн кругови за различни
објекти. со едсн управувачки ормар.

4. ИНФОРМАЦИОНР1МОЖНОСТИ.СИГУРНОСГИНЕДОСГАТОЦИ

а) Кај СППЗ кои имаат детектори со ампула се вградува пресостат-при-
тпесн алармен ирекинувач (ПАП) (не е прикажан на сл.1) со кој се детектираат
две ситуации: Ј) пад на притисокот во детекторската мрежа (ДМ) до 1.7 bar и 2)
иад ма нрптисокот во ДМ под 1,38 bar.

Првиот сигнал има за цсл да орсдупреди дека постои загуба на флуид до
ДМ што треба, да се испита и поправи. Загубата може да настане поради
нарушување на херметичноста на ДМ на местата на спојување на елементите
или по должината на цевките.

Вториот сигнал го активира СППЗ затоа што се смета дека повеќе не с
во прашање хсрметичноста на ДМ туку дека настанала реална ситуација на
зголемување на температурата или пожар и дека падот на притисокот е преди-
звикан поради кршење на некоја амиула во ДМ.

Недостаток на овој тип на решение се зголемените инвестициони
трошоци, затоа што е потребно да се изгради независен цсвен систем (под
притисок) за ДМ, инсталирање на голем број детектори со ампули за да се
опфати целата загрозена област и иостојано одржување на херметичноста
на ДМ. Треба да се има предвид дека одалеченоста помеѓу објектот каде
што е сместен рсзервоарот за вода т.е. ППВ со системот за негово активи-
рање и објсктот кој сс штмти од прсгревањс или пожар можс да биде повеќе
десетици метри при што дел од цевководите на ДМ е вкопан во земјата што
го лрави тешко достапен за поправки или замена на делови од инсталација-
та. Овој факт со тскот на годините ќс станува се позначаен затоа што опас-
носта од корозивни оштстувања ќе бидс се поирисутпа без разлика дали ДМ
с исполнста со гас илн вода. Докодку објектот кој се заштитува е во над-
ворешна средина тогаш во обзлр доаѓа само гасна ДМ, затоа што во зим-
скиот исриод би доаѓало до мрзнење на водата во ДМ. нејзиното оштету-
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вање и неупотребливост на исталга. Доколку ДМ е гасна потребно е превзе-
мање на мерки за сушење на гасот за да се елиминира опасноста од формирање
на чепови од мраз во поедини точки или делови од инсталацијата."

б) Биметалните детектори претставуваат релативно поново решение во
однос на детекторите со ампула. Истите имаат релативно висока цена, поради
што се оди кон минимизирање на нивниот број врз (околу) објектот кој се
штити. За затворање на струјниот круг потребно е да се спроведе линија од
стандарден бакарен кабел до управувачкиот ормар и тоа или директно во објек-
тот каде што се сместени ППВ, илн преку одделението за командување со
блокот (блок команда), доколку се работи за електрична централа. Од истите
може да сс добие само една информација. т.е. дека струјниот круг е затворен, a
тоа се случува при прегревање или пожар. Најголсм недостаток на овие детек-
тори с отворсноста на контактите при нормални услови. Тоа оневозможува
континуирано тестирање или самотестирање на струјниот круг, поради што
постои опасност да не дојде до прекинување т.е. оштетување на струјниот круг.
а тоа ннкаде да нс се регистрира. Доколк-у имаме среќа тоа може да се открие и
отстрани при редовните контроли на СППЗ. но можен е и најлош случај т.е. да
дојде до прегревањс или пожар, а системот да не реагира. Значи ние мислиме
дека имаме совремсн и квалитетен систем на заштита, а во стварност можно е
да нсмаме никаков систем на заштпта. и што е најстрашно воопшто да не
бидемс свссни за тоа.

в) За линеарниот тонлински дстектор можс да се рече дска во однос на
претходните начини на детекција е најсовремен и поседува повеќе позитивни
карактеристики:

- .1а идентифпкува и прикажува на коитролниот ормар, локацијата на
настанување на алармниот сигнал по должпната на кабслот, доколку се користи
заедно со урсдот на матичната фирма кој прстставува мерач на локацијата на
сигналот

На осстливоста не влијаат лромените во амбиснтната тсмпература или
должината на кабелот од детекторскиот круг, т.е. не се потребни компенза-
циони подесувања

Внатрешните челични ироводницн и избраната надворешна изолација
(обвивка) обезбедуваат заштита од механички оштетувања

- Едноставност при инсталацијата со помош на вообичаени алати
- Компатибилност со останатите типови на уреди и детсктори за иници-

рање на алармен сигнал во ист круг, како на пример рачно управувани станици,
тоилински детектори и чадни детектори

- Можна е инсталација во ризични локации кога се користи заедно со
соодветен.и одобрен контролен ормар од истата фирма

Широк дијапазон на модели ча различни темнератури, за да се задо-
волат барањата и на најспецифичните апликации

- Можат да бидат користени детектори со различни фиксни темпсратури
во исто иницирачко коло

Опремата за тестирање е иодвижиа што овозможува лссно сервисирање
на самото мссто

- Идсално погоден систем за активирање на опремата за гасење на
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пожар, при инсталиран поплавен или предактивирачки распрскувачки систем
- Можно инсталирање на тешко пристапни места, ќошеви и сл.
- Co посебни држачи се поставува во непосредна близина на заштитуван-

иот објект, или може да се залепи на површината од истиот
- Минимален дозволен радиус на виткање е 7,5 cm
- Се користи само во загрозената зона, а до контролниот ормар струјниот

круг се затвора со стандарден бакарен кабел. Едниот негов крај може да се
затвори и со отпорник со висок отпор (« 8.2 kW) доколку сакаме точно одреду-
вање на точката на прекин и самотестирање на ДМ. Струјниот круг се напојува
со еднонасочна струја со напон од 23 V.

- При нормална работа струјниот круг с постојано затворен, така што
цело време се врши самотестирање на исправноста, што ни овозможува довер-
ба и сигурност во квалитетот на системот

- Co помош на оргиналниот контролен ормар (истиот има разумна цена,
а цената на кабелот и држачите е ниска) можно е добивање на повеќе инфор-
мации итоа за :

- постигнување на номиналната температура во некоја точка од објектот
и активирање на СППЗ,

- постоење на дефект, т.е. оштетување на кабелот и спој со маса,
- прекин на кабелот, т.е. струјниот круг,
- прекин на нахмотката на ЕМВ (истиот го иницира активирањето на

ППВ),
- краток спој во намотката на ЕМВ.
- Линеарниот топлински детектор не е за повеќекратна употреба (бимет-

алниот детектор во принцип има таква можност), но отстранувањето и замену-
вањето на оштетениот или активираниот дел е брзо и едноставно

Примената на линеарниот топлински детектор е многу широка и
разновидна како на пример:

- Канали со електрични кабелски инсталации, со цел за детектирање на
прегревање т.е. преоптеретување на електричните кабли

- Транспортери (конвејери), со цел да се открие прегревање во погонот,
лежиштата или системот, при блокирање на транспортната лента или други
механички дефекти

- Уреди за распределба на снага како менувачки кутии (редуктори),
трансформатори, контролни центри на мотори и сл. со цел да се открие
неправилност во работата при прегревање на истите

- Колектори на прашина и отпадоци, заради заштита од пожар
- Разладни кули, за заштита од пожар на конструкцијата доколку не е

бетонска и на електромоторите на пумпите и вентилаторите
- Стоваришта-магацини
- Рудници
- Цевководи
- Мостови, пристаништа, бродови и под?*горници
- Разладни комори
- Авионски хангари
- Компјутсрски соби и сл.
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5. ЗАКЛУЧОК

Доколку се направи пресек на денешните трендови може да се рече дека
и трите типови на ДМ се широко распространети, со една тенденција да при
реконструкција на постари ДМ, детектори со ампула, односно таквиот детек-
торски систем (ДС) се замени со другите два ДС. Основен проблем кај сис-
темите кои содржат детектори со ампула видовме дека е заштитата од корози-
ја и одржувањето на херметичноста, додека од друга страна системот дава две
информации и тоа една предупредувачка и една извршна при која доаѓа до
активирање на СППЗ.

ДС со биметални детектори генерираат само една информација и иста-
та доведува до активирање на СППЗ. Значи не постои можност за предупреду-
вачки, или некој друг вид на информации, детекторите се релативно скапи, a
најголем недостаток и неможноста за континуирано самотестиртање поради
отвореноста на струјниот круг. Тоа не доведува до ситуација да не можеме да ја
гарантираме погонската спремност и сисурност на системот.

При користење на линеарниот топлински детектор недостатоците на
претходните два ДС се елиминирани, а од друга страна добиваме голем број на
информации како за ДС така и за состојбата на активирачкиот уред на ППВ т.е.
ЕМВ. Ова се две многу значајни предности на овој ДС во однос на другите два
ДС, а третата исто така значајна предност е што може да се користи скоро
секаде, односно на многу места каде што другите два ДС не можат да се корис-
тат. При сето ова не смее да се занемари и ниската цена на чинење, лесното
одржување и високата сигурност.

6. ЛИТЕРАТУРА

[1] Grinnell Corporation, Cranston, RI, USA, 2002, Работни материјали.
[2] Mather & Platt Ltd., London, UK, Работни материјали.
[3] Pastor-Inzenering, Zagreb, R. Hrvatska 2003, Работни материјали.
[4] Potter Electic Signal Compan, St. Louis, MO, USA, 2003, Работни матери-

јали.
[5] Проект за ППЗ, РЕК-Осломеј Кичево, 2003.
[б] Protectowire Compan. Inc., Hanover, MA, 2003, Работни материјали.
[7] Tyco Fire Products, Lansdale, Pennsylvania, USA, 2003, Работни матери-

јали.

Symposium proceeding - Book 1 189



Меѓународно атмТтшње -ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

Внтомир СТОЈАНОВСКИ,
Сотир ПАНОВСКИ,
Андријана БОЦЕВСКА
Техначки факултет - Битола

зк.млк Зборгшк па рефераши - Кпига 1 190



ТЃМШТККО подричк : Погонски исшражувања / Thematic area: Power plant Investigations

MK0700020

PROCESNI NADZORNO-UPRAVLJACKI SISTEM

TE GACKO

PROCESS CONTROL AND MONITORING SYSTEM

THERMAL POWER PLANT GACKO

Jeremic Dragan, Skoko Maksim, TE Gacko, Gacko
Dokanovic Zdravko, Energoinvest Kibernetika, Beograd

Sddrzuj: U radii /e opisan DCS Ovation, proizvodaca Westinghouse, USA, sa akcentom na koncept
realizacije i osnovne karakteristike u Termoelektrani Gacko. U zakljucku rada dati su najvazniji dosad
uoccni komparativni efekti i performanse novog. monitoring i kontrol sistema u odnosn na dosad
koristeni tradicionalni sistem za nadzor i upravljanje blokom snage 300 MW TE Gacko it Gacku.

Abstract: DCS Ovation system, manuifactitred by Westinghouse, USA, is described in this paper.
Emphasize on concept of realization and basic characteristic in Thermal Power Plant Gacko is given
in this paper. The most important, noticed by now, comparative effects and performances of new mon-
itoring and control system according to classical monitoring and control system of 300 MW units
Thermal Power Plant Gacko in Gacko, are given in the conclusion.

1.УВОД

Rudnik i Termoelektrana Gacko nalaze se u gatackom energetskom bazenu u jugo-
istocnom dijelu Republike Srpske.

Prva faza Termoelektrane, blok snage 300 MW pusten je u pogon 9. februara 1983
godine. U poslednje tri godine TE Gacko je najveci proizvodac elektricne energije u
Republic! Srpskoj. Termoelektrana je zakljucno sa 2001. god prizvela 15.751.635GWh
elektricne energije na pragu za 78.226 sati rada. Termoelektrana je projektovana na 200 000
sati rada, tako da preostali vijek trajanja iznosi oko 120.000 sati ili 20 godina rada. Glavna
oprema Rudnika i Termoelektrane Gacko isporucena je uglavnom iz bivseg SSSR-a.

Oprema automatike do pocetka remonta 2001 godine bila je razlicitih proizvodaca: iz
bivseg SSSR-a, Energoinvesta, Telemehanika, ATM-a i dr. Vecina ove opreme bila je na
kraju vijeka trajanja. U periodu 1996 - 1999 godine u skladu sa najnovijim tehnicko-
tehnoloskim dostignucima realizovano je upravljanje nekim funkcionalnim gmpama pro-
gramabilnim logickim kontrolerima, akvizicija digitalnih ulaza, te jos neki manji zahvati.
U toku 2000 godine ekipa ruskih specijalista izvrsila je u sardnji sa Institutom Vinca iz
Beograda ispitivanje bloka TE Gacko i na osnovu analize, zakljucaka i sugestija, te tehno-
menad erske analize u TE Gacko, a u uslovima brzog razvoja informacionih tehnologija,
koje se prije svega ogledaju u razvoju digitalnih racunara koji su postali sastavni dio kako
malih tako i velikih industrijskih sistema, u Termoelektrani Gacko, tokom proslogodisnjeg
remonta, uveden je novi procesni nadzorno-upravljacki sistem vodeceg svjetskog proizvo-
daca Westinejhouse.
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2. OPSTI OPIS SISTEMA

Distribuirani sistem za upravljanje Ovation, zasnovan na ANSI otvorenom stan-
dardu, koristi komercijalno raspolozive hardverske platforme, operativne sisteme i mrezne
tehnologije. Sistem izvrsava upravljacke funkcije kroz distribuiranu bazu podataka. Osim
vrijednosti ulaznih i izlaznih velicina (trenutnih i istorijskih), granica opsega i alarmnih vri-
jednosti procesnih tacaka, baza podataka sadrzi i sve ostale informacije o sistemu, ukljucu-
juci i podatke o konfiguraciji sistema i upravljacke strukture. Ovakav pristup omogucava
distribuciju funkcija u vise nezavisnih procesora.

Komunikaciona mreza Ovation sistema, u obliku dvostrukog prstena, zasniva se na
komercijalnom FDDI (Fiber Distributed Data Interface) protokolu, sto omogucava brzinu
prenosa od 1 OOMb/s i distribuciju informacija o 200000 procesnih tacaka u sekundi kroz sis-
tem.

Slika la. Slika lb.

Slika la. Glavni i rezervni kontroler
Slika lb. Grana, prikljucne kleme, personalni i U/l niodul

Kontroleri sistema Ovation bazirani su na standardnoj PC arhitekturi sa Pentium
procesorima i PCI/ISA 32-bitnom magistralom. RTOS operativni sistem za rad u realnom
vremenu je u skladu sa otvorenim POSIX1003.lb standardom. Do 16000 tacaka moze biti
pridruzeno jednom kontroleru, a od toga maksimalno do 1024 analogna ili do 2000 digital-
nili procesnih signala, odnosno do maksimalno 128 ulazno-izlaznih modula. Ovation kon-
troler je dizajniran da izvrsava brojne funkcije ukljucujuci:

• kontinualno (PID) upravljanje
• logicko upravljanje
• specijalne logicke i vremenske funkcije
• prikupljanje podataka
• analizu sekvence dogadaja
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•kompenzaciju hladnog kraja termoelemenata
• provjeru opsega procesnih velicina i senzora
• proveru alarmnih granica procesnih velicina
• konverziju signala u inzenjerske jedinice
Upravljacka logika i pripadajuci signali mogu biti podijeljeni u pet cjelina, cije se

vrijeme izvrsavanja podesava u opsegu od 10 ms do 30 sekiindi. Za analizu redoslijeda
pojave bitnih signala koriste se posebni SOE (Sequence of Events) ulazni moduli, sa rezolu-
cijoin 1/8 ms.

тшшшшшашташшааашѕ
шик ѕажвшмѕвѕшмжжшга а а ш !

ATION S1STEM NADZQRA I UPR.AVUANJA ZA IE GACKO

Slika 2. Ovation sistem nadzora i upravljanja za TE Gacko

Redundantnost se obezbjeduje udvojenim kontrolerima, mreznim i I/O interfejsi-
ma, kao i udvojenim napajanjem kontrolera, I/O modula i pomocnim napajanjem ulaza.
Rezervni kontroler prati stanje radnog kontrolera i istovremeno uzima sve podatke o proce-
su iz njegove memorije, tako da u slucaju kvara u potpunosti i bezudarno preuzima sve
funkcije radnog kontrolera.

Sistem raspolaze sirokim spektrom ulazno-izlaznih analognih i digitalnih modula.
Ozicenje se izvodi na bazi modula, tako da se eventualna zamjena modula moze izvrsiti u
toku rada, bez iskljucivanja sistema i koristenja bilo kakvog alata. Ugradeni osiguraci stite
uredaj od kratkog spoja na ulaznim linijama. Osim uobicajenih miliamperskih, milivoltnih,
RTD i digitalnih modula, na objektu TE Gacko koristeni su i SOE moduli kao i RLI mod-
uli za upravljanje regulacionim ventilima.

3. NADZORNO - UPRAVLJACKI SISTEM TE GACKO

Upravljacki dio Ovation sistema u TE Gacko cini pet parova redundantnih kon-
irolora. Prvi kontroler (drop 1 I/drop 111) upravlja tehnoloskom cjelinom voda-para kotla:
buster pumpe. napojne elektro-pumpe, napojna turbo-pumpa, 49 regulacionih i 20 on-off
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ventila. Kontroler obraduje 329 analognih ulaza, 2 analogna izlaza, 427 digitalnih ulaza i
244 digitalna izlaza, ukupno 1002 signala. Funkcija drugog kontrolera (dropl2/dropl 12) je
upravljanje tehnoloskom cjelinom gorivo-vazduh: mlinovi, ventilatori dimnog gasa, svjezeg
vazduha i recirkulacije, 55 regulacionih i 50 on-off ventila i klapni. Procesnu sliku cini 1150
signala: 239 analognih ulaza, 6 analognih izlaza, 503 digitalna ulaza i 402 digitalna izlaza.
Treci kontroler (drop 13/drop 113) nadzire rad turbine turbine i pripadajucih mehanizama i
ventila, kao i kondenzatnih pumpi I i II stepena, pumpi normalne i havarijske dobave demi
vode. 37 regulacionih i 71 on-off ventila. Pridruzeno mu je 1069 signala: 295 analognih
ulaza, 460 digitalnih ulaza i 314 digitalnih izlaza. Cetvrti kontroler (dropl4/dropl 14) nami-
jenjen je za kontrolu rada generatora, 6kV i 0.4kV postrojenja i prati 994 signala: 234
analogna ulaza, 561 digitalni ulaz i 199 digitalnih izlaza. Funkcija petog kontrolera
(drop!5/dropl 15) je zastita bloka, kotla, turbine i generatora. Kontroler obraduje 225 sig-
nala: 77 analognih ulaza, 109 digitalnih ulaza i 39 digitalnih izlaza. U ovom kontroleru se
izvrsava i softverski paket LDC (Load Demand Computer) za regulaciju snage.

LDC je realizovan u standardnom Ovation programskom paketu za programiranje
logike Control Builder, koristenjem standardnih logickih blokova. Njegova funkcija je koor-
dinacija rada regulacija kotla i turbine. Zadana vrijednost snage se propusta kroz softverski
model bloka i salje u podredene regulatore opterecenja kotla i pritiska ispred turbine. PID
regulacija se koristi samo za korekciju odstupanja koja je posljedica razlicitog kvaliteta gori-
va i si. Rezultat ovakvog cvrsceg vezivanja regulacija opterecenja kotla i pritiska ispred tur-
bine je povecana stabilnost regulacije snage. Princip propustanja zadane vrijdnosti kroz
softverski model objekta i koristenje PID regulacije za korekciju, primijenjen je i na
podredene regulatore pritiska svjezeg vazduha (sa korekcijom od regulatora sadrzaja
kiseonika) i potpritiska u lozistu.

Slika 3. Graficki prozor LDC
Veza operatora i funkcija LDC ostvarena je u obliku slicnom ostalim grafickim

prikazima u sistemu, po.mocu Ovation programskog paketa za grafiku Graphics Builder.
LDC omogucava operatoru da postavi donju i gornju granicu zadane vrijednosti
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snage (ukoliko postoje heka privremena ogranicenja) i brzinu promjene u skladu sa moguc-
nostima kotia i turbine. U slucaju vecih odstupanja pomocnih parametara (potpritiska u loz-
istu, pritiska svjezeg vazduha, sadrzaja kiseonika, protoka napojne vode'i si".) koje podredeni
regulatori ne stizu da reguliSu, LDC automatski smanjujezadanu vrijednost snage. Moguce
je nezavisno podesavati brzinu i krajnju tacku smanjenja snage za svaki pojedinacni uzrok.
Ovo koordinisano smanjenje snage znacajno smanjuje mogucnost ispada bloka u kriticnim
situacijama. LDC preduzima smanjenje opterecenja i u slucaju da s,u neki mehanizmi
dostigli svoj radni maksimum, npr. u slucaju da ventilatori dimnog gasa rade maksimalno
optereceni, LDC smanjuje zadanu vrijednost snage do nivoa koji odgovara maksimalnom
opterecenju vantilatora. LDC ima ugradenu funkciju da automatski vodi kotao tokom star-
ta.

I l l l t i l ..
1 2 3 4 S S . 7 8 6

LM-ЖЅАЈ

SHka 4. Blok sema LDC

Osim zastitnih funkcija i LDC, peti kontroler (drop 15/drop 115) komunicira sa
ekspertskim podsistemom za vibracije turbine COMPASS proizvodaca Bruel and Kjaer.

Ovaj podsistem ima sledece karakteristike:
• mogucnost prosirenja u buducnosti
• Off-line i on-line rezim rada
• dodatne softverske mogucnosti analize: analiza uz pomoc trendova, analiza spek-

tra, Bodeovi ili Nikvistovi dijagrami, zivi bar-grafovi
• rano predvidanje kriznih stanja
•ekstremno brza akvizicija vrijednosti vibracija
• automatsko statisticko odredivanje normalnog stanja i havarijskih granica za

svaku pojedinacnu mjernu tacku u zavisnosti od opterecenja turbine
•pracenje vrijednosti i faze vibracija (vektorski monitoring)
• automatsko izdavanje upozorenja i alarma pri dostizanju kriticnih granica
• automatsko prepoznavanje, akvizicija i dokumentovanje stanja pri pokretanju i

zaustavljanju turbine (ukljucujuci i poredenje sa starim stanjima)
•ugradena baza znanja za automatsku identifikaciju s mogucim uzrocima (ekspert-

ski sistem)
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• hronoloSki zapis alarma i akcija na sistemu ukljucujuci analizu nakon ispada
U komandnoj sali smjestene su tri operatorske radne stanice sa po dva monitora,

namijenjene za pracenje procesa i manipulaciju mehanizmima i izvrs"nim organima u
tehnoloSkim cjelinama kotao, turbina i generator. Operatorske radne stanice su standardni
PC racunari sa Pentium procesorima i WindowsNT operativnim sistemom. Operatorima je
na raspolaganju 70 grafickih prikaza za pracenje procesa i odgovarajuci broj pomocnih pro-
zora za upravljanje mehanizmima i ventilima, kao i prozori sa informacijama o stanju
tehnoloskih i elektricnih uslova za ukljucenje mehanizama, prozori za promjenu redoslijeda
i trenutno stanje mehanizama koji djeluju po principu radni-rezervni i prozori za izbor izme-
du vise mjerenja sa identicnim mjernim mjestom. Operator moze da odabere bilo koje od
vise mjerenja, njihovu srednju, najnizu ili najvisu vrijednost. Sistem automatski iskljucuje
iz izbora neispravno mjerenje (kratak spoj, prekid Iinije ili odstupanje vece od definisanog).
Do 4 vremenska dijagrama sa po 8 procesnih velicina moze biti istovremeno prikazano na
jednoj radnoj stanici. Procesne velicine mogu biti proizvoljno izabrane ili kao jedna od
unaprijed definisanih grupa tehnoloski srodnih velicina. Alarmi se prikazuju u obliku liste
trenutno aktivnih alarma ili po redoslijedu pojavijivanja. Za svaku mjernu velicinu mogu se
definisati po 4 gornje i donje granice i granice brzine promjene navise i nanize. Alarmna
lista se moze filtrirati po tehnoloSkim grupama i/ili po prioritetu alarma.

U inzenjerskoj sobi su inzenjerska i istorijska (HSR) radna stanica. To su Sun microsystems
racunari sa UltraSPARC procesorima i UNIX Solaris operativnim sistemom. Na inzenjer-
skoj stanici su svi programski alati neophodni za rad na sistemu:

Slika 5. Graficki prozor procesnog dijagrama i procesnih
velicina na operatorskoj stanici

• Control Builder za programiranje upravljacke logike, regulacionih kontura i
logike zastita. To je standardni AutoCAD R14 sa dodatnim funkcijama za crtanje logickih
sema (izborom elemenata iz biblioteke od preko 100 funkcionalnih blokova sa vis"e podvar-
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ijanti), njihovo povezivanje i, na kraju, prevodenje u graficki oblik koji omogucava da se na
svim radnim stanicama mogu uzivo pratiti logicki uslovi rada pojedinih mehanifama (lini-
je logickih signala mijenjaju boju), a na inzenjerskoj stanici mijenjati svi bitni pararnetri log-
ickih blokova (parametri PID regulators vremena vremenskih clanova, granice blokova za
poredenje i si.)

• Graphics Builder za crtanje procesnih slika. Postoje dva rezima rada: graficki i
pisanjem programskom koda. Prelaz iz jednog u drugi nacin rada je moguc u svakom
trenutku, posto se obje verzije procesne slike automatski usaglasavaju prilikom svake prom-
jene. Graficki rezim je, naravno, jednostavniji za upotrebu, ali tekstualni omogucava neke
funkcije nedostupne u grafickom rezimu, kao sto su upotreba funkcija IF...THEN...ELSE,
FOR...NEXT i si.

•I/O Builder za konfiguraciju kontrolera i ulazno-izlaznih modula
• Point Builder za defmisanje procesnih tacaka i njihovih karakteristika: pripad-

nosti kontroleru, frekvencije osvjeHavanja, mjernog opsega, opsega signala, alarmnih
granica i stanja i si.

• Point Group Builder za formiranje.grupa tehnoloSki srodnih signala za prikazi-
vanje na vremenskim dijagramima

• Report Builder za kreiranje stampanih izvjestaja. Uz pomoc komercijalnog soft-
verskog paketa Applix Spreadsheets (po funkciji gotovo identican programu Microsoft
Excel) definisu se izgled i sadrzaj izvjestaja, koji se automatski popunjava realnim podaci-
ma prilikom stampanja. Stampanje izvjestaja moze biti periodicno, po zahtjevu ili po ispun-
jenju definisanih uslova iz procesa.

•Security Builder za definisanje korisnickih imena, lozinki i prava pristupa siste-
mu i pojedinim alatima

Slika 6. Primjer programiranja u control builderu
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Istorijska (HSR) radna stanica je po mogucnostima jednaka inzenjerskoj, ali je njen
prvenstveni zadatak automatsko prikupljanje svih podataka injihovo arhiviranje na opticke
diskove kapaciteta 5.2 GB. Za arhiviranje se koristi Hewlett-Packard uredaj SureStore
Optical 5200ex.

Sekundarna mreza terminalskih radnih stanica ima iskljucivo ODBC (Open
Database Connectivity) pristup bazi podataka. Ovi racunari se nalaze u prostorijama
rukovodilaca razlicitih sektora i inzenjera zaduzenih za proizvodnju i odrzavanje, unapre-
denje i razvoj. ODBC omogucava da se, pomocu standardnih programa kao sto su Microsoft
Excel i Access, prate i prikupljaju trenutni i istorijski podaci o procesnim velicinama i nji-
hova dalja obrada. Na terminalskim radnim stanicama je i programski paket za proracun
performansi bloka. Ovaj program je odgovor na zahtjeve za povecanjem efikasnosti rada
bloka, povecanje proizvedene energije uz smanjenje troSkova i zagadenja. To je ekspertski
sistem koji:

• prati performanse glavnih uredaja i opreme i otkriva odstupanja u odnosu na pro-
racunate optimalne vrijednosti

•identifikuje moguce uStede vezane sa nacinom upravljanja i promjenama kvalite-
ta goriva

• tokom vremena prati gubitke koji se mogu kontrolisati i predlaGe mjere za nji-
hovu korekciju

• identifikuje alternativne metode za upravljanje bloka i simulira promjene u rad-
nim uslovima u cilju povecanja performansi.

4. ZAKLJUCAK

Upravljacko - nadzorni sistem vec u prvih cetiri mjeseca pokazao je svoju punu
opravdanost, sto je nedvojbenp тШјепје strucnjaka koji su detaljno upoznati sa postignu-
tim performansama. PodeSavanje osnovnih funkcija sistema trajalo je oko dva mjeseca i u
torn periodu uspostavljene su sve funkcije upravljanja u automatsko-optimalnom reCJimu.
Nivo automatizacije kotla, koji je ranije bio oko 30%, sada je oko 90% projektovanih rjesen-
ja, uz uspostavljanje mnogih funkcija koje ranije nisu ni projektovane. Uspostavljen je opti-
malni re; iim rada uz povecanje stepena iskoristenja bloka, sto je najevidentnije kroz:

• olaksano je pustanje TE u pogon uz minimalan utrosak mazuta (30-40% manje
nego ranije);

• smanjena je temperatura na izlazu iz loDista za 80 - 100 °C, Sto povoljno utice
na smanjenje zaprljanosti kotla i smanjenje toplotnih gubitaka;

• temperature aerosmjese su vece za 50 °C, Sto utice na kvalitetnije sagorijevnje i
povecanu efikasnost loLJiSta;

• optimizovana je kolicina vazduha i opterecenje ventilatora dimnog gasa sto utice
da je smanjenja potroSnja mazuta u startu i na optimizaciju sagorijevanja u svim reDimima
rada;

• automatizacija doziranja goriva utice na smanjenje propada snage i smanjenje
pptro§n}e mazuta pri ispadu pojedinih mlinskih postrojenja
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• mogucnost analize istorijskih podataka omogucava kvalitno pracenje reGima
rada i korekcije u cilju dalje optimizacije;

Ovo su samo najvazniji do sad ispoljeni efekti novog procesnog nadzorno-upravl-
jackog sistema u TE Gacko. Niz drugih efekata koja obezbjeduju kvalitetniji, pouzdaniji i
komforniji rad kiji su vec, ili ce tek postati evidentni u toku eksploatacije sistema, obzirom
na ogranicen prostor nije moguce navesti ili obraditi u okviru ovog rada.

LITERATURA

[1] Projektna dokumentacija procesnog nadzorno-upravljackog sistema, TE
Gacko, Gacko 2001.

[2] Eksploataciona dokumentacija Ovation Sistema, Pitsburg 2001.
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МК0700021

ГРАНИЧНИ РЕЖИМИ HA РАБОТА HA КОНДЕНЗАЦИОНА
ТУРБИНА К-200-130 ПРИ КОРИСТЕЊЕ

НА ВЛАЖНИ И СУВИ ЛАДИЛНИ КУЛИ

Д-р Ѓорѓе КАЧУРКОВ
Д-р Гоце ВАСИЛЕВСКИ
Научно истражувачка установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ, Скопје

Аисшракш

Корчстењето на влажни ладилни кули е поврзано со употребата на
.ншчителни количини на дополнителна вода за покривање на загубите со испарување
во кулите. УПотребата на суви ладилни кули во термоелектраните во услови на
изменето умерена континентална клима, недостаток на дополнителна вода и
еколошки ограничувања е применлива. Работните параметри на ладилните кули во
овие климатски услови се оценети преку параметарска анализи користејќи соодветно
математичко мпделирање на работните процеси.

Abstract

Usage of wet cooling towers is connected with utilisation of considerable quantities of water
with aim to cover the evaporation looses. The usage of dry cooling towers in energy power stations in
cases with modified temperate continental climate, water supply problems and ecological limitations
can be applicable. Working data of cooling towers in these climate conditions are estimated through
parametric analyse using appropriate mathematical modelling of working processes.

НАР.ИУНИВ.БИЅЛИОТШ
" Ш М Е Н Т ОХРИДСХИ*

С К О П Ј Е
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ВОВЕД

Најголем број на индустриските процеси, системите за процесна и ком-
формна климатизација, како и постројките за производство на електрична
енергија, се придружени со оддавање на големи количини топлина на околина-
та, што се остварува преку ладилните системи со вода како преносител на
топлината.

Во колу се земе во обѕир расположивоста на постојните енергетски
објекти и проблемите кои настануваат во процесот на обезбедување на техно-
лошка вода, како најрепрезентативен објект кој се судира со проблемите во
снабдување со вода за технолошки цели, може да се земе ТЕЦ Битола, со еден
технолошки блок од 225 MWe.

Работните параметри на енергетскиот блок кој се анализира ќе се анал-
изираат во однос на постојната опрема ( турбина - хиперболична кула за
ладење) и истите ќе послужат за споредбена анализа со резултатите кои се
очекуваат при користење на сува ладилна кула. Како појдовни параметри за
работењето на турбинскиот блок ќе се користат номиналните параметри за
турбината К-200-130-3, кои се превземени од расположивата документација и
[9.2, 9.3, 9.4]. Параметрите за работа на хиперболичната ладилна кула се пре-
вземени од техничката документација за истата [9.5].

Очекувани параметри при користен>е на влажна ладилна кула

Врз основа на техничката документација за испорачаната опрема [9.5,
9.6] и оствареното производство на електрична енергија [9.7, 9.8] може да се
дадат следните'просечни параметри за работење на енергетската постројка во
ТЕЦ Битола, во текот на годината:

производство на електрична енергија 1400 -1550 GWh
број на работни часови 7400 - 7800 h
излезна електрична моќ 190 - 200 МW

Во колку се земе во предвид и просечното месечно призводство на елек-
трична енергија во текот на зимскиот период може да се очекува просечно
оптоварување од цца 210 MW, така што за оценка на потрошувачката на техно-
лошка вода за покривање на загубите од испарување и однесување на капки со
воздухот во ладилната кула може да се смета на просечно оптоварување од 200
MWe, односно 284 MW оддадена топлина во кондензаторот на турбината во
период на користење на постројката од 320 дена (7680 h).

Ладилната кула е проектирана за следните работни услови [6]:

иротск на вода 30 000 m-Vh
температурна разлика на водата 9.2 оС ( 38.2 / 29 °С )
темпсратура на воздух 25 °С
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релативна влажност 70%

Врз основа на овие параметри и усвоениот стандарден климатски модел
на сл. 1 е дадена проценката на загубите од испарување и однесување на капки
со воздухот во ладилната кула при температурна разлика од 9.2°С, при различни
средни надворешни температури (ta, ознака -•-) и релативниГвлажности на воз-
духот(ѓ_50-ѓ_100).

Ако се земат во обѕир климатските параметри во текот на годината и
предходно наведените услови вкупниот губоток поради испарување и однесу-
вање на капки во ладилната кула може да се проценц на AGwmid=1.24 %, што при
номинален протек дава вредност од 2.857.181 т 3 технолошка вода во текот на
годината, односно треба да се обезбедува 372 mVh тсхнолошка вода за покри-
вање на овие загуби.

Овака добиените параметри за.лотреби од технолошка вода за покри-
вање на загубите со испарување во ладилните кули се поткрепени со соодветни
анализи дадени во [1].

Ако се појде од условот дека ладилната кула се користи во просек со
284 MW, или цца 89 % од номиналниот капацитет, потребите за надополнување
на загубите на циркулациона вода може да се проценат на 2.535.750 т 3 , односно
330 rn-Vh, или просечен губиток од 1.1 %. ;
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сл. 1 Загуби од испаруваље и однесување на капки со
воздухот во ладилната кула
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сл. 3 Температура на разладна вода и температура на кондензација
при оптоварување на кондензаторот од Ак = 440 t/h

за различни средни дневни надворешни температури
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сл. 5 Зависност на излезната моќност на турбината од
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на површински кондензатор

Symposium proceeding - Book 1
205



Меѓунаподио атетувиње -ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

Од прилогот, сл. 3, се заклучува дека температурата на кондензација во
текот на годината се менува во тесни граници. Од сл. 4 може да се заклучи дека
при просечни температури на воздухот може да се оствари максимален работен
режим на турбоагрегатот.

При повисоки оптоварувања на турбоагрегатот, и повисоки
надворешни температури, освен зголемување на температурата на кондензаци-
ја сс појавува и одредено намалување на излезната моќност. Ова намалување на
моќноста се должи на струјните карактеристики на елементите од постројката
(котел. турбина), односно ограничувањата на максималните протеци на флуид
ШГ.Ј истите (сл. 4). На дијаграмот на сл. 5 е дадена промената на излезната
моќност на постројката при промена на надворешната температура. Од дија-
грамот се забележува дека оваа промена е линеарна, поместена кон повисоки
надворешни температури и релативно помала отколку во случај на сува ладил-
на кула.

Очекувани параметри при користење на сува ладилна кула

При изборот на референтната кула се тргнува од претпоставката таа да
ги чадоволи условите за ладење на циркулационата вода за еден од трите енер-
готски блока во РЕК Битола со параметри:

номинална моќност на блокот: N = 225 MWe
кореспондентна топлина на дисипација оддадена во кондензаторот:
Q = 320MWth
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сл. 6 Граничен притисок на кондензација за
турбина К-200-130-3
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сл. 7 Температура на кондензација за турбина К-200-130-3
при различни оптоваруван>а на кондензаторот

Ако се земат во предвид гарантните карактеристики на турбината
К.-200-130-3 [3, 4] и процесните карактеристики на истата [5] може да се оцени
промената на притисокот на кондензација при максимална излезна хМОЌ на
турбината Ne = 225 [MW], (сл. 6), односно промената на температурата на кон-
дензација при различни оптоварувања на кондензаторот (сл. 7).

Врз основа на овие показатели извршена е проценка на промената на
температурата на кондензација при различни надворешни температури во
текот на годината, (сл. 8) од каде што може да се види можната промена на
работните услови на турбината К-200-130-3 при просечни надворешни услови во
текот на годината, при користење на мешачки "spray" кондензатор.

Од дијаграмот прикажан на сл. 9 може да се заклучи дека се појавува
одредсно нелинеарно ограничување на максималната излезна моќност, кое се
зголемува со порастот на надворешната температура.

Анализа на добиените параметри при користење на ладилни кули

а) Потрошувачка на вода
Сувите кули ја намалуваат потрошувачката на вода која се користи во
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сл. 9 Зависност на излезната моќност на турбината од надворешната
температурата, при користење на сува ладилна кула
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ТЕЦ со елиминирање на потрошувачката на вода која служи за покривање на
Јагубите со испарување во влажните кули. Co цел да се добие претстава за оваа
големина трсба да се направи разлика меѓу потрошувачката на вода во систе-
мот за ладен>е и вкупната потрошувачка на вода во ТЕЦ која вклучува многу
потрошувачи кои се независни од системот за ладење.

За ТЕЦ опремени со рециркулационен систем за ладење на конденза-
торот (со влажни кули), испарената вода во кулата претставува најголем
единечен потрошувач на вода.

Во колку системот за ладење се анализира посебно (кондензациона
турбина со проценка за дополнително ладење од 5% од кондензационото опто-
варување) може да се очекува намалување на потрошувачката на вода од приб-
лижно 95% [2].

Co користењето на сува ладилна кула се овозможува намалување на
потрошувачката на технолошка вода за големина на лотребите за надололну-
вање на загубите на циркулациона вода кои се проценети на 2535750 т 3 ,
односно 330 rn3/h. •--.„.-

б) Ограничувања на ефикасноста

Можноста разладниот систем, влажен или сув, да ја предаде топлината
на околината е во директна зависност од надворешните услови, температурата
на влажниот воздух, за влажните системи, односнр температурата на сув тер-
мометар за сувите системи. При порасг на надворешната температура доаѓа до
лораст на притасокот во кондензаторот на турбината, со што се намалува
ефикасноста на турбината. Во некои случаи излезната моќ на постројката се
компензира со зголемена потрошувачка на пареа во колку постојат услови за
производство на истата. Во колку производството на пареа е ограничено неми-
новно со порастот на надворешната температура се појавува намалување на
излезната моќ на постројката.

в) Ограпичувања на капацитетот
Во колку надворешната температура е доволно висока, работниот при-

тисок во кондензаторот може да постигне вредности кои се поголеми од дозв-
олениот притисок специфициран за турбината. Во овој случај, потрошу-вачката
на пареа мора да се намали, а излезната моќ на постројката се огран!гчува на
ниво кос ги постигнува дозволените вредности.

Користеми ознаки:

Ne
Do
tn

tk

Qk
AG w . m i < i

MW
kg/s
°C
°C
MW
%

излезна моќ од турбогенераторот
влезен протек на пареа
надворешна температура
температура на кондензација
топлинско оптоварување на кондензатор
вкупен губиток поради испарување и однесување на
капки во ладилната кула
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POSSIBILITY OF REVITALIZATION OF CONTROL SYSTEM
OF STEAM TURBLNE 210 MW LMZ

Branko RACKI, mech.e.
An author graduated from the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
in 1978 and worked as a steam turbine designer in the Steam Turbines Factory in Karlovac.
Through his work he has constantly been involved in the area of designing steam, gas tur-
bines and belonging auxiliary plants. He works as an, engineering manager for ALSTOM in
Karlovac, Croatia. " -•''

Abstract

// is a one-shaft, three casing, condensing turbine, type K-2J 0-130. A rigid coupling con-
nects it directly to the electric energy generalor.There is one intermediate superheat of steam and
seven nonregulated blendings for regenerative condensate heating. A considerate number of such tur-
bines have been used on the territory of the Eastern Europe. There are two blocks installed in TP
Sisak, Croatia.

There is a survey of the existing control system of turbine, power 210 MW. It points out and
describes problems appearing during exploitation. Technical solutions according to complexity of
realization have been described. It gives an overview of minimum range of modifications with utiliza-
tion of the existing oil system and maximum range by adding separate high pressure oil system with
new solutions for performing segments.

Key words: steam turbine, mechanic-hydraulic control, performing segments, electronic control

INTRODUCTION

It is a one-shaft, three casing, condensing turbine, power 210 MW. Steam flow
control is done by a group of nozzles through high pressure and ayerage pressure in the
circulating part of turbine.
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Main technical data of the turbine are the following:

- Manufacturer LMZ
-Type K-210-130
- Max. continuous power 210 M W
- Rotational velocity 3000 min-1
- Fresh/Intermediate superheat steam pressure 130/25 bar
- Fresh/lntennediate superheat steam temper. 535 / 535 °C
- Outlet steam pressure 4 kPa
Turbines in TP Sisak have been used for approximately 30 years. Rational

approach towards the existing capacities points out necessary care to prolong its functional
life and improve its exploitation. By repairing main equipment and replacing the accompa-
nying equipment, the process of revitalization would enable better use of the existing plant
and prolong its functional life. Need for revitaiization becomes necessary with the expira-
tion of equipment, when means of its maintenance for keeping it running safely and avail-
ably are used up or when the equipment is too old.

Illustration 1.
Longitudinal section of turbine 210 MW LMZ

DESCRIPTION OF THE EXISTING CONTROL SYSTEM

Fresh steam comes into turbine through quick closing valves (QCV) which are con-
nected to fresh steam pipeline and high pressure inlet casing of the turbine. There are four
steam distribution valves at the casing inlet, which control steam flow through the group of
nozzles of the first stage, depending on turbine load. After the groups of nozzles, the steam
passes through the first stage (regulatory wheel), and then it passes through the rest of the
Stages and comes out into intermediate superheated. The steam comes into average pressure
through safety and regulatory armature, very similar to the way it passes into high pressure
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of turbine (HP). Steam passes from average pressure (AP) through double relief piping into
symmetrical low pressure (IP) of the turbine. All stages are impulse stages. By controlled
mass flow of steam through the above mentioned stages, potential energy of steam is con-
verted into mechanical work necessary for electric energy generator drive.

Control of quick closing valves of fresh and intermediate superheated steam is
done by individual servomotor. Piston servomotor of the intermediate bearing block controls
steam governing valves of high and low turbine pressure. Steam governing valves are con-
trolled by torque distribution shaft with profiled operation cams. Linear function of steam
flow has been provided for the above mentioned designs.

Control system consists of mechanical (spring) speed velocity governor, power
limit-, redistributor, differential unit and central piston servomotor as common performing
segment. All elements of the system are supplied by low pressure regulatory oil from the
central oil system for lubrication and regulation.

SHORTCOMINGS OF THE EXISTING CONTROL SYSTEM

Shortcomings of the existing control system are present the following:
Obsoleteness and operational unreliability.

Complicated synchronization of turbine due to difficult speed velocity mainte-

nance while idling,

Costly and complicated maintenance of control system components,

Complex manipulation.

Illustration 2. (see on the next page)

NEW TECHNICAL POSSIBILITIES

Experience of developed countries has shown that investment in revitalization of
equipment has been economically justified. Therefore, the cycle of revitalization has been
under way or it has already been finished in many countries. Optimal results of revitaliza-
tion (usefulness, expenditure, control, availability), are possible for the plant as a whole.
Such overall consideration seeks for a close cooperation of the experts for each of the plants
together with the designers.

Scheme of the existing control system

ELECTRONIC SYSTEM OF CONTROL

These are electronic micro processing regulators which in fact represent digital

computer.

Illustration 3. Simplified scheme of basic electronic control system of condensing steam

turbine.
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Scheme of the existing control system

Illustration 3. Simplified scheme of basic electronic control system of condensing
steam turbine.

iшPR1MARNA REGULACUA^

SEKUNDARN! REGULATOR
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ADVANTAGES OF EH CONTROL,

- Control quality improvements '•.---
- Multiple functions and possibilities
- Increased availability
- Turboset life prolongation
- Reduction of costs and no need for frequent repairs
- Simple maintenance

Most frequent electronic controls on market:

- TURBOTROL 6 (PROCONTROL)
- TURBOTROL 8 (Advant)
- UN1MAT
- TGC820 (ALSPA P 320) - ALSTOM
- MICRONET
- 505E

They should be chosen and applied
according to demands and complexity of
the plant they are to be built in.

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM OF TURBINE 210 MW
WITH MINIMUM RECONSTRUCTION

Main range of the new control system consists in the following components:

- Electronic turbine control.

- Electro hydraulic converter for control of regulating valves of HP
and AP part of turbine servomotor,

- Existing system of protection incorporated into the new one,

- Digital system of protection from excessive rotation velocity,

- Distributor (manifold),

Measuring converters and indicators
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Illustration 4. Simplified scheme of electronic control system of condensing steam
turbine 210 MW.

Electro hydraulic converter

In use when there is no baypas

modernization of LP

Protection distributor - only in case

when there is no baypas medern-

ization of LP

oo

Electron
c syste

roni * O
em * 0

Electronic regulator processes rotation speedometer signals, fresh steam and inter-
mediate superheat and generator load. Outlet current signal activates electro hydraulic con-
verter and it converts electric signal into respective hydraulic for the existing piston servo-
motor.

This way of regulation eliminates the old mechanic hydraulic rotation velocity gov-
ernor driven by turbine rotor. Complicated hydraulic components (distributors) also lose
their purpose of existence. Performing segments use operational oil of the existing oil sys-
tem.

ELECTRONIC SYSTEiM OF CONTROL OF TURBINE 210 MW WITH
HIGHER LEVELS OF MODERNIZATION

When basic problems of obsolete control system are solved, we are seeking for fur-
ther control system improvements. Recent solutions imply widening of possibilities of elec-
tronic part and total modernization of performing segment. New separated high pressure oil
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system has been developed for such new systems.
Main range of the new control system consists in the following components:

- Electronic turbine control with thermal stress control system,
- Single servomotors of Hp regulating valves with electronic feedback,
- Modernized steam parts of regulating valves,
- EH converters,
- Double nozzle protection system,
- Digital system of protection from excessive rotation velocity,
- Indicators and measuring converters,
- Protection distributor,
- Separated regulatory oil system (operational pressure 4 MPa).
Scheme of electro hydraulic converter (EHC) is given in the illustration.

Illustration 5. Main parts EHC

TECHNICAL DATA

Nominal pressure

Oil purity

Two areas of oil pressure regulation

Current regulation

Max. allowed ma«net current

1. Casing connection
2. Electromagnetic converter
3. Distributor sleeve
4. Distributor
5. Distant bushing
6. Coupling
7 . Nozzle
a - operational oil pi
b - impulse oil p2
c - drainage

p0=0,8-3 MPa

£ 25 urn

p2 = 0,1 -5-0,6 MPa

p2= 0,5-4,7 Mpa

50-600 mA

700 mA
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The illustration below shows separated high pressure system for regulatory oil with

its main parts.

Illustration 6. High pressure governing oil system.

CONTROL SYSTEM OF TUR»ME
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oil tank
Oil level indicator
Oil level signal
Thermometer
Filter
Strainer
Purifying unit
Pumps
Non-return valve
Valve
Battery safety unit
Hydraulic battery

13. Safety valve
14. Overflow valve
15. Presostat
16. Inverter
17. Pressure converter ,—-
18. Oil filter
19. Additional oil valve
20. Impurity indicator
21. Steam gauge
22. Control case
23. Terminal for control system of
turbine

CONCLUSION

The example of the turbine 210 MW LMZ has partially shown a range of revital-
ization possibilities of a vital part of the plant. It is obvious that it is possible to revitalize
other parts of the plant as well as the turbine itself. Revitalization of old thermal plants can
easily be justified.

Before starting revitalization it is necessary to take into account the following:
Role of block in thermo energetic system of the future,
Technical condition of equipment and revitalization priorities.
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БИНАРНИ КОГЕНЕРАТИВНИ ПОСТРОЖИ CO
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ SOFC ГОРИВНИ ЌЕЛИИ

Доне ТАШЕВСКИ, Консгантин ДИМИТРОВ, Славе АРМЕНСКИ
Машински факултет, Карпош //, Скопје, Македонија.

Во овој труд е опфатена проблематиката на бинарните когенеративни построј-
ки со високотемпературни SOFC горивни ќелии. Посебно внимание е посветено на
високотемпературните SOFC горивни ќелии погодни за апликации со бинарни когенера-
тивни постројки. Овие постројки овозможуваат трикратно добивање на електрична
енергија и еднократно добивање на тошшнска енергија. Прикажан е начинот на поврзу-
вање на горивните ќелии со бинарните циклуси и направена е анализа на повеќе постро-
јки со поголема моќ. Направен е модел и компјутерски програм за пресметување на овие
тсрмоенергетски постројки. Co користење на компјутерскиот програм добиени подато-
ци (резултати) за сите карактеристики на овие постројки како: моќта, КПД, загаду-
вањето, димензиите и цената на овие постројки. Врз основа на добиените резултати се
извлечени заклучоци и препораки.

In this paper, a field of binary co-generative plants with height temperature SOFC fuel cells
is presented. Special attention ofapplication of height temperature SOFC fuel cells and binary co-gen-
erative units lias been given. These units made triple electricity and heat. Principle of combination of
fuel cells with binary cycles has been presented. A model and computer programme for calculation of
BKPFC, has been created. By using the program, all the important characteristics-results are calcu-
lated: power, efficiency, emission, dimension and economic analysis. On base of results, conclusions
and recommendations, has been given.
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1. ВОВЕД

Светската енергетика, својата развојна политика ја насочува кон развој
на термоенергетски постројки кои треба да задоволат повеќе цели: висока
ефикасност, сигурност и флексибилност при работа, намалување на
потрошувачката на гориво, намалување на инвестиционите трошоци, намалу-
вање на емисијата на штетни материи и др. Постојаното зголемување на
потребите од секаков вид на енергија предизвикува постепено зголемување на
потрошувачката на горива. Постојните изворп на енергија веќе се во фаза на
нивно истрошување. За таа цел потребно е изнаоѓање на нови извори на енерги-
ја кои соодветно ќе можат да ги заменат постојните горива и изнаоѓање на тер-
моенергетски постројки кои ќе можат да работат на тие горнва. Едно од пер-
спективните горива за овој век претставува водородот.

Термоенергетските лостројки кои во својот состав имаат горивни
ќелии, според мислењето на голем број научни институции и фирми кои рабо-
тат на развојот и произведуваат термоенергетски постројки, претставуваат
иднина во термоенергетиката. Перспективата на горивните ќелии се состои во
тоа што тие како гориво можат да користат класични горива (цврсти, течни и
гасни), гасни горива со висок процент на водород или чист водород. Бинарните
когенеративни постројки со високо-температурни горивни ќелии спаѓаат во
групата на перспективни постројки, а нивната комплетна имплементација во
енергетските системи се очекува да постигне кулминација кон крајот на оваа
деценија. Тоа не значи дека овие постројки не наоѓаат примена и денес, напро-
тив секојдневно во голем број на држави се зголемува нивната побарувачка.

2. БИНАРНИ КОГЕНЕРАТИВНИ ПОСТРОЈКИ CO ВИСОКОТЕМ-
ПЕРАТУРНИ ГОРИВНИ ЌЕЛИИ.

\.
Бинарните когенеративни постројки со високотемпературни горивни

ќелии се постројки составени од три основни посгројки: високотемпературна
модуларна горивна ќелија, ѓаснотурбинска и парнотурбинска постројка за ком-
бинирано производство на топлинска и електрична енергија. Co овие постројки
се овозможува трикратно добивање на електрична енергија во горивната
ќелија, гаснотурбинската и парнотурбинската постројка и еднократно доби-
ван>е на топлинска енергија во парнотурбинската постројка (сл. !.)•

Комбинирањето на овие постројки се изведува благодарејќи на висока-
та температура на излезните гасови од високотемпературната горивна ќелија
(кај SOFC над 1000 °С). Топлината на излезните гасови се искористува во гасна-
та турбина од гаснотурбинската постројка, а топлината на се уште доволно
загреаните гасови на излезот од гасната турбина се искористува во
парнотурбинска постројка за комбинирано производство на електрична и
топлинска енергија.

Основните цели за комбинирање на овие постројки, односно за пос-
тоење на овие постројки, претставува постигнувањето на високи КПД (висока
ефикасност) и ниска емисија на штетни материи во околината. Ефикасноста на

„ 4 ^
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овие постројки може да се искаже и преку потрошувачката на гориво, која е
помала. при добивање на иста моќ во однос на други термоенергетски построј-
ки.

Во Светот од 1997 година комерцијално се достапни бинарните коген-
еративни постројки со високотемпературни горивни ќелии со помала моќ до 25
MW. Тие служат претежно за производство на електрична енергија, без ком-
бинирање со парнотурбински постројки. Овие постројки со мала моќ претежно
се прнменуваат како независен извор на електрична енергија. Вотрудот посеб-
но внимание е посветено на бинарните когенеративни постројки со високотем-
иературни горивѕ-ш ќелии со поголсма моќ над 100 MW. Обработени се БКП
(бинарнн когенеративни постројки) со високотемдературни ќелии од типот
SOFC (цврсто оксидни горивни ќелии) кои работат на работна температура до
1000 °С при работен притисок до 15 бар, Овие работни параметри очигледно ги

SOFC пред другите видови на горивни ќелии.

SOFC -гориаиа ќсшјд (моа
GIP -racnoTvptiiuiOi'a постројка
КЈТР - параот урбилска n<KTpojsa co

ко.чбииирано прогош>дсгво аа
СЈсктричиа п и т ш а с х а сисргија

ВКР -бина\нш KorciicpaTttB
ВКР

Сл. 1. Бинарна когенеративна постројка со високотемпературна горивна
ќелија

Најпримснувани постројки со горивни ќелии во светот се постројките
на природсн гас. Природниот гас е составен од најголем процент на метан и ја
има таа нрсдност што може да се реформира во внатрешен реформер за гори-
во со рециркулкрање на потребната топлина за рсформирање (дел од добиен-
ата топлина во ќелијата). Гасното гориво може да се реформира и во над-
ворешни реформери за гориво во гасно горитзо кое содржи висок процент на
водород, што ја поскапува постројката.

Од друга страна примената на природниот гас како гориво во ќелијата
има и други иредности како: гасоводните системи за снабдување со гас овоз-
можуваат непрекинато снабдување на гориво во доволни количини, а преку
компресорските потстаници или со редукција, се обезбсдува природен гас со
соодветсн притисок потребен на влезот во горивната ќслија, односно постро-
јката; гасоводниг>т систем овозможува постојан ироток на гориво со малн
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промени во составот на природниот гас, што значително го олеснува проекти-
рањето на овие постројки; природниот гас спаѓа во групата на еколошки гори-
ва и др. (сл 2.)-

Во бинарните когенеративни постројки може покрај гасните горива да
се користат сите видови на цврсти и течни горива. Овие видови на горива
потребно е претходно да се реформираат во реформери за гориво (гасифика-
тори на сите видови на јаглен, нафта и др.). Како производ од реформерот за
гориво се добива гасно гориво богато со водорот кое претставува основно гори-
во за согоруваше во високотемпературните горивни ќелии (сл. 3.)

Сл. 2, Шематски приказ и циклус во Т-ѕ дијаграм на ВКР со
високотемпературна модуларна горивна ќелија (SOFC) на природен гас.

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕСМЕТКАТА HA BKP CO
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ГОРИВНИ ЌЕЛИИ.

За комплетна анализа на БКП со високотемпературни горивни ќелии
направен е соодветен математички модел и програмски пакет за пресметка и
оптимирање на овие постројки. Резултатите од пресметката и оптимирањето на
воие постројки се прикажани во табелата 1., во која е прикажан само мал дел
од големините кои можат да се определ-ат.

Од табелата 1. може да се види дека постројката постигнува висок елек-
тричен КПД (коефициент на полезно дејство) и висок ексергетски КИЕ (кое-
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. воздгх

Сл. 3. Шематски приказ на ВКР со високотемпературна модуларна ќелија
на цврсто гориво (липшт) со парно-осидациски гасификатор.

фициент на искористување на енергијата), што се должи на високиот КПД на
горивната ќелија. Од вкупната електрична моќ на постројката, најголем дел се
произведува во горивната ќелија а помал дел во парнотурбинската и гасно-
турбинската постројка. При примена на кондензациона турбина електричниот
КПД на постројката се зголемува, но отсуствува топлинското искористување на
постројката, односно постројката произведува само електрична енергија. При
примена на противпритисна турбина се намалува електричниот КПД, a ce
наголемува вкупниот ексергетски КИЕ. Електричната моќ се намалува, а расте
топлинската моќ на постројката.
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Табела 1. Резултати-податоци за ВКР со модуларна високотемпературна SOFC

без (BKPFC) и со дополнително согорување (BKPFC GD) на природен гас:

BKPFC на прнроден гас | BKPFC

Co кондевзациона парна ту]
Потрошувачка на гориво во FC
Потроувачка на воздух во FC
Проток на гасови на излезот од FC
Моќ (Е) на FC (горивна ќелија)
КПД на FC (горивна ќелија)
Број на индивидуални FC
Број на модули
Површнна на модуларната FC
Должина
Широчттна
Моќ (Е) на GTP
КПД (Е) на GTP (+FC)
Моќ (Е).на РТР
КПД(Е)наРТР

Топлинска моќ на РТР
Вкупна потрошувачка на гориво
Моќ (Е) на ВКР со FC
КПД (Е) на ВКР со FC
Вкупен ексергетски КИЕ на BKPFC

BKPFC GD

рбина со регулирано одземање на пара
В

т г

РАС

"HEFC

rrnifc

•"•fern

bfcm

P E G T P

•HEGTP

PEPTP

ППРТР

Q T P T P

Bvk

P E S K P F C

•ПЕВКРГС

^exvkBKPFC

kg/s
kg/s
kg/s
kW

-

cells
mod
nf

m
m

kW
-

kW
-

kW
kg/s
kW

-
-

3,678
62,029
65,371

100000,00
0,689

327278,67
59

143,769
9,790
14,685

12076,661
0,772

6201,294
0,292

5081,881
3,678

117870,39
0,815
0,825

3,678
62,029
65,371

100000,00
0,689

327278,67
59

143,769
9,790
14,685

34534,020
0,700

14472,955
0,366

8331,764
4,881

148534,11
0,771
0,786

Co кондепзациона парва турбина
Моќ (Е) на ВКР со FC
КПД (Е) на ВКР со FC

Co противп]
Топлинска моќ на РТР
Моќ (Е) на ВКР со FC

К П Д ( Е ) н а В К Р с о Г С
Вкупен ексергетски КИЕ на BKPFC

PEBKPFC

TJFBKPFC

kW
-

119062,84
0,821

150221,17
0,780

знтисна париа ту!Јбипа

O T P T P

•PBBKPFC

•HEBKPFC

"nexvt-BKPFC

kW
kW

-

-

19298,960
116082,14

0,799

0,837

30496,08
144046,13

0,748
0,804

Табела 3. Споредба на BKP со FC со ВКР без горивна ќелија:

Вид на постројка

Топлинска моќ

Елсктрична моќ

Електрнчен КПД

Вкупен екс. КИЕ

От
1\

%

Псчлк

kW

kW

-

-

BKPFC

KPT

-

119062,8

0,821

-

PPT

19298,96

116082,1

0,799

0.837

BKP

KPT

-

80867,2

0,557

-

PPT

59203,0

68611,3

0,472

0,617
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Табела 2. Резултати за ВКР со SOFC без (BKPFC) и со дополнително соѓору-

ван>е (BKPFC GD) на цврсто гориво (лигнит) и течно гориво (нафта):

BKPFC на лигнит | BKPFC

Co кондензациона парна ту
Потрош. на гасно гориво во FC
Моќ (Е) на FC (горивна ќелија)
КПД на FC (горивна ќелија)
Моќ (Е) на GTP
Моќ (Е) на РТР
Топлинска моќ на РТР
Вкупна потрош. на гасно гориво
Потрошувачка на лигнит
Моќ (Е) на ВКР со FC
КПД (Е) на ВКР со FC
Вкупен ексргетски КИЕ на BKPFC

BKPFC GD

рбива со регулираво одземање ва пара
В

Р.АС

ПЕГС

PEGTP

РЕРТР

QTPTP

BvfcBKPFC

BliMit

PEBKPFC

•HEBKPFC

"HexvkBKPFC'

kg/s
kW

-

kW
kW
kW
kg/s
kg/s
kW

-

-

22,870
lOOOO'O.O

0,354
82305,266
38634,157
21948,256

22,870
20,583

220939,42
0,643
0..665

22,870
100000,0

0,354

100249,633
37604,267
21647,957

25,447
22,903

237853,91
0,622
0,642

Co кондензацнопа парпа трубииа
Моќ (Е) на ВКР со FC
К П Д ( Е ) н а В К Р с о Р С

Co иротивп
Тогаганска моќ на РТР
Моќ (Е) на ВКР со FC
К П Д ( Е ) н а В К Р с о Р С
Вкупен ексргетски КИЕ на BKPFC

PEBKPFC

1lr!BK?FC

kW
-

225402,47
0,656

242237,313
0,633

рнтисна парна турбина

QTPTP

PEBKPFC

ЛЕВКРГС

Ле\л*ВК?РС

kW
kW

-

-

BKPFC на нафта

80227,992
209088,99

0,608
0,722

B K P F C

79236,258
226193,03

0,591
0,664

BKPFC GD

Co коидензациона париа турбпна со регулирано одземап>е на пара
Потрош. на гасно гориво во FC
Моќ (Е) на FC (горивна ќелија)
КПД на FC (горивна ќелија)

Моќ (Е) на GTP
Моќ (Е) ш РТР
Тошганска моќ на РТР
Вкупна потрош. на гасно гориво
Потрошувачка на лигаит
Моќ (Е) на ВКР со FC
К П Д ( Е ) н а В К Р с о Р С
Вк>'пен ексргетски КИЕ на BKPFC

в
РАС

"HEFC

PEGTP

РЕРТР

QTPTP

BvtBKPFC

B M f a

PEBKPFC

IEBKPFC

•Псхг-кВКРГС

kg/s
kW

-

kW
kW
kW
kg's
k&'s
kW

-

-

13,609
100000,0

0,431
40402,234
34201,294
19793,867

13,609
5,444

174603,53
0,734
0,764

13,609
100000,0

0,431
92095,828
35580,991
20483,201

17,601
7,040

227676,81
0,741
0,764

Co ковдензациона парна трубина
Моќ (Е) на ВКР со FC
К П Д ( Е ) н а В К Р с о Р С

Co противп
Топлинска моќ на РТР
Моќ (Е) па ВКР со FC
КПД(Е)наВКРсо?С

Вкупен ексргетски КИЕ на BKPFC

PEBKPFC

TIEBKPFC

kW
-

178605,56
0,751

231824,39
0,754

ритнспа парпа турбипа

QTPTP

PEBKPFC

%.BKPFC

kW
kW

-

-

72488,938
163949,36

0,670
0,797

74972,992
216643,36

0,705
0,791

Bo табелата 3. ce прикажани врсдноститс ча топлинската и електричната

моќ, како и електричниот КПД и вкунниот екссргстски КИЕ за ВКР со FC и ВКР

без горвна ќелија за постројки со еднаква иотрошувачка на гориво.
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4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА HA BKP CO FC.

Анализата опфаќа определување на периодот на враќање на инвести-
раните средства (simple pay back period), периодот на исплата (pay off репод) и
ризикот при инвестирање во овие постројки. Анализата е направена за постро-
јки со електрична моќ од 200 MW на различен вид на гориво, за актуелни цени
на електрична и топлинска енергија, цени на горива, камати во комерцијалните
банки и инфлација.

Специфичната инвестиција за горивната ќелија денес се движи помеѓу
(2000 - 2500) $/kW, а за BKP помеѓу (500 - 700) $/kW. Резултатите од економска-
та пресметка на BKPFC на различен вид на гориво се прикажани во следните
табели:

Табела 4. Економска анализа на BKPFC на различен вид на гориво:

Цена на
електрич.
енергија '
СЕ c/kWh

Цена на
.топлинска

енергија
С т c/kWh

Нето
вред-
ност

NPV $

Период на враќање
на инвестираните

средства
тР Вр god

Период
на

отплата
трор god

Однос на
исплат-
ливост
IRR %

BKPFC на природен гас
4
5
6
7

3,47
3,47
3,47
3,47

-
-
+
+

>20
19,28
11,77
8,47

>20
21,41
12,54
8,87

1,34
4,67
7,97
11,27

BKPFC на нафта
4
5
6
7

3,47
3,47
3,47
3,47

-
-
+
+

>20
14,24
9,73
7,4

>20
15,38
10,26
7,71

1,34
6,50
0,74
12,98

\ BKPFC на лигнит
4 3,47 + 8,62 9,04 11,06

Од прикажаните резултатите во табелите може да се види дека кај
BKPFC на природен гас и нафта периодот на враќање на инвестираните средст-
ва и периодот на отплата при сегашните специфични цени на постројката и цен-
ите на електрична и топлинска енергија е многу висок, поголем од 20 год. Тоа е
резултат на високата инвестиција за опремата и релативно високата цена на
природниот гас и нафтата.

Кај BKPFC на лигнит при постојните цени се постигнува релативно кра-
ток период на враќање и отплата на инвестираните средства, при позитвна нето
вредност и добар внатрешен однос на исплатливост. Овие економски параметри
се должат пред се на ниската цена на лигнитот и покрај повисоката иневести-
ција за гасификаторот на лигнит.

Техно-економскиот развој на горивните ќелии во светот придонесува до
постепено намалување на специфичнат.а инвестиција на горивните ќелии и
воопшто на BKP co FC. Според економските испитувања, пред се во САД, се
очекува изедначување на цената на горивните ќелии со цената стандартните
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термоенергетски постројки во 2010 година. Bo таб. 5. е прикажана економскта
анализа за BKPFC со моќ од 200 MWe при намалување на специфичната инвес-
тиција на горивните ќелии на 600 $/kW.

Табела 5. Економска анализа на BKPFC на различен вид на гориво при
изедначување на специфичните цени на горивната ќелија и ВКР:

Цена на
електрич.
енергија
С Е c/kWh

Цена на
топлинска

енергија
С т c/kWh

Нето
вред-
ност

NPV $

Период на враќање
на инвестираните

средства
Трвр god

Период
на

отплата

ТРОР g ° d

Однос на
исплат-
ливост
IRR %

BKPFC на природен гас
4
5

3,47
3,47

+ 15,01
6,05

16,27
6,25

6,15
15,98

BKPFC на нафта
4
5

3,47
3,47

+
+

10,48
*""" 5,83

BKPFC на лигнит

11,09
6,03

9,02
16,58

5. ЕКОЛОШКИ ПРИДОБИВКИ HA BKP CO FC

Пресметка на BKP co FC опфаќа и пресметка на емисијата на СОг и NOx
(Есо2, ENOX, g/s), како и специфичната емисија на СО2 и NOx (есо2,емох, g/kWh). Bo
табелата 6. се прикажани емисиите и специфичните емисии од BKP co FC со моќ
200 MWe на природен гас, лигнит и нафта.

Табела 6. Емисија и специфична емисија на СО2 и NOx за BKP co FC
со моќ од 200 MWe на различен вид на гориво:

Емисија

Емисија на СО2

Емисија на NOX

Специфична емисија на СО2

Специфична емисија наЖ) х

Есог
ENOX

еСО2

eNOx

BKP co FC на:

g/s
g/s

g/kW
h

g/kW
h

Природен
rac

13748,7
14,76

246,88

0,26

Лигнит

38596,6
29,97
693,38

0,54

Нафта

20012,5
20,01
358,80

0,36

За потврдување на ниската емисија на BKP co FC на природен гас може
да послужи споредбата на овие постројки со бинарно когенеративна постројка
без горивни ќелии си иста моќ од 200 MWe на природен гас прикажана и со дија-
грамите на сл.4. Од дијаграмите може да се види дека BKP co FC имаат помали
емисии и специфични емисии на СО2 и NOx во однос на ВКР без FC за 29 %.

6. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на пертходно кажаното може да се заклучи дека овие

постројки имаат низа предности:
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Сл. 4. Днјаграм на емисии на СО2 i NOx za BKP so FC i BKP (без FC)
co моќ од 200 MWe на природен гас.

- постигнуваат високи вкупни KPD, оносно висока ефикасност,

- можат да користат секаков вид на гориво, како и водород,

- можат да се прават за големи моќности и да се користат како основен
извор на електрична и топлинска енергија,

- горивните ќелии работат при постојана работна температура и
непрекинато ја снабдуваат ВКР со постојано количество топлинска енергија,

- постои можност за регулација на параметрите пред гаснотурбинската
и парнотурбинската постројка, па дури и независно работење на овие постројки
при откажување на едната постројка, односно голема флексибилност,

- емисијата на штетќи гасови е ниска, тоа значи дека се еколошко
поволни,

- горивната ќелија работи потполно тивко, без бучава.
Единствен поголем моментален недостаток е високата цена на горивна-

та ќелија, но со постојан и брз развој на горивни ќелии се изнаоѓаат материјали
кои покрај задоволување на перформансите на ќелијата ќе ја намалат и нејзи-
ната цена. Доколку се постигнат очекувањата да во 2010 год. цената на
горивните ќелии се изедначи со цената на другите термоенергетски постројки
овис постројки ќе бидат многу конкурентни и псрспективни на пазарот.
Сепак, најперспективни за Македонија се BKP co FC на природен гас поради
низата предности и поволности на природниот гас како гориво:

- актуелно гориво во Македонија,
- најприменувано и најповолно ѓориво за согорување во BKPFC,
- еколошки поволно гориво.
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SUMMARY

A number of workplaces where the employees work under noxesious environment
exist within the thermal power plants. The infliction of the working environment has more
or less detrimental effect upon the personnel exposed depending on the existing noxeses'
toxicity, the concentration, exposure duration, and constitution of the subjects exposed.

At present, a number of specific measures have been taken in the power generation
sector in order to limit or eliminate the noxeses, with a view to prevent the employees to fall
ill, however these measures gave not the expected efficiency.
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The survey of the workplaces has aimed at transforming the risks into either non-
risks or lower risks through the cognition of the noxesious factors (and the risks due to them)
existing in the zone of the workplaces and through the cognition of the measures specific for
the individual and collective protection, and, the last but not the least, the cognition of the
measures required to reduce, eliminate and prevent them.

Identification of the places with a high noxesious level and the preparing of the
technical-organisational solutions for the improvement of the physical and chemical noxe-
ses exhaustion and elimination, including also the impact of their application financial costs
represent all factors of major importance for lining up the occupational noxeses levels with
the national and European standards.

This paper describes the evaluation of a real situation by help of the modern
methodologies for the identification and monitoring of the physical and chemical noxeses
from two Romanian thermal power plants, the analysis of the health condition for the
employees exposed to such physical and chemical noxeses and it establishes, in the end, the
risks of the occupational exposure.

Further on, the main technical solutions for the diminishing or elimination of the
occupational noxeses at the workplaces from the thermal power plants are described. These
solutions consist of various types of phono-isolating and phono-absorbing cabins intended
for the reduction of the noise level; ventilation systems of the honeycomb type, modern
niches made of corrosion resistant materials for the reduction of the chemical noxeses, use
of the non-asbestos sealing materials.

Through the implementation of the technical solutions for the attenuation of the
occupational noxeses a major desiderata is provided for lining up with the Regulations of
the European Community concerning the increase of the life quality in the workplaces from
the energy industry.

TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE ATTENUATION OF THE
OCCUPATIONAL NOXESES AT THE WORKPLACES

A. Numerous places where the employees work in noxesious environment still
exist within the thermal power plants from Romania. The noxesious environment can be
more or less injurious to the personnel exposed depending on the concentration, exposure
duration and constitution or the subjects exposed.

Until the present moment a number of specific measures have been established in
order to reduce or remove noxeses with a view to prevent the employees to fall ill ; never-
theless the results have not always been the expected ones.

In order to provide the corresponding conditions for the labour safety and health in
the energy sector, it is necessary to apply, on the one side, some local organisational mea-
sures which lead to the operation of the existing equipment under conditions of tightness
while maintaining the cleanliness at the workplace and to take, on the other side, some tech-
nical measures by introducing new installations or apparata to reduce noxeses under the
maximum acceptable value, maintain the cleanliness at the working place or keep away the
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personnel from the noxesious environment.
The objective of this paper is to find out some modern technical solutions, which

eliminate or diminish as much as reasonably possible the chemical and physical noxeses and
establish some measures aimed at reducing the exposure of the power sector personnel to
the noxesious environment. ^

The examination of the workplaces is intended to establish the level of the noxeses
and take some measures for converting the risks into non-risks or smaller risks through the
cognition of the noxesious factors (and the risks due to them) existing in the environment
of the workplaces and establish the measure specific for the collective and individual pro-
tection and, last but not the least, the cognition of the measures aimed at reducing, prevent-
ing, eliminating the occupational risks.

The paper is a novelty due to the approach of a new fundamental & applied
research topics (reduce the impact on the environment and improve life conditions through
the implementation of the non-polluting technologies) in the workplace health and safety
domain and through the replacement of the old, heavy and deficient technologies from the
point of view of the operation, technology-control and efficiency with modern technologies
(de-dusting installations) used abroad currently.

When examining an industrial enterprise from the toxicological point of view, the
workplaces supposed to be included within special conditions should be identified while the
determination of the occupational noxeses should be made only following a Study of the
Technological Process. It refers to the detailed cognition of the raw materials and materials,
finished products and intermediary products, equipment and technological process, opera-
tion of the respective equipment and tasks of the persons exposed.

On the basis of the Technological Process Study noxeses to be determined will be
fixed taking into account the fact that they can come from any chemical substance partici-
pating in the investigated process.

Analysis of the Noxes exposed employee health condition is essential for the accu-
rate establishing of the measures aimed at preventing the personnel exposure to occupational
noxeses.

Special attention should be focused on the chemical substances that occur ran-
domly because of the impurities existing in the various reagents added in the substances that
appear as wastes because the toxicity of these products is sometimes higher than the one of
the substances they derive from.
At the identification of the noxeses there will be taken into account the physical-chemical
properties, such as; the state of aggregation (vapours, gas or suspended matters, aerosols or
dust), boiling point, vapour pressure, solubility because the cognition of these parameters
determine the working methods to be used.
In case several noxeses are simultaneously present in the same workplace, after the identi-
fication of such noxeses, a classification and hierarchy of them will be made while taking
into account their cumulated and synergetic action upon the human organism, establishing
thus the level of risk it has on the personnel.

1. Working Condition
The phrase "working condition" includes four factors:

- Physiological factors (correlated with the professional tasks and labour safety);
- Hygienic factors (pertaining to the working ambient):
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• Physical factors (noise, microclimate);
• Chemical factors (toxic substances from the technological process);
• Physical -chemical factors (occupational powders);
•Biologic factors (viruses, microbes, parasites);

- Ergonomic factors (depending upon the man - machine relationship);
- Psychosocial factors (depending on the inter-human relationships in a collective).

2. Occupational noxeses
Professional noxeses represent those factors of the labour conditions that influence

negatively the health condition of the employees' organism (which favour or determine the
state of illness) or working capacity.

Taking into account the appurtenance criterion, the 4 component factors of the
notion "working condition", the professional noxeses pertaining to the working environment
are classified, in their turn, as physical, chemical, physical-chemical, biological noxeses.

3. Hygienic factors
The hygienic factors are the physical, chemical, physical-chemical, biological fac-

tors.
In a technological process, depending on the workplace where they work at, the

workers are exposed to a plurality of noxeses that can be grouped as:
- Chemical noxeses: monoxeside de carbon, sulphur dioxide, nitrogen oxides, hydrochlo-

ric acid - vapours, sulphuric acid, ammonia, toluene, sodium hydroxide, hydrazine, ethylic
ether, trichlorethylene, mineral oil, aliphatic hydrocarbons;

- Physical noxeses: noise, microclimate;
- Physical-chemical noxeses: powders.

3.1. The physical factors belonging to the working environment are repre-
sented by:

• noise
• microclimate

3.1.1. Occupational noise represents a complex of sounds of various intensity and
height, with different rhythmic or non-rhythmic characteristics, which are produced contin-
uously or discontiiuiously by the working means, workshops transportation means, human
voice during the professional activity. The maximal level of the noise, at the workplace,
necessitating the normal neuropsychical and psycho-sensorial solicitations of the attention
is 87 dB(a) NAEC per workweek. To obtain the weighted global level, expressed as dB(A)
for the workplaces where the level of the noise is constant, the measurement of the acoustic
level of the sound is made with an audiometer in certain determining (in the "hearing" zone:
at 5-20 cm from the pavilion of the ear, around the source of noise, concentrically) in cer-
tain moments of the determination (in dynamics). It represents the main etiological factor
for the occupational deafness/low hearing.

Occupational deafness represents a hearing deficit at the conversational frequen-
cies (arithmetic mean of the values at 500-1000-2000 Hz), with more than 25 dB included
following the application of the presbycusis correction of the perception type, generally of
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the perception, bilateral and symmetric types of occupational aetiology.

Occupational hypoacusis represents a definite hearing deficit at 400Hz frequency,
with more than 30 dB included after the presbycusis correction of the perception type, gen-
erally of the perception, bilateral and symmetric type without interest-in the conversational
frequencies, of professional aetiology.

3.1.2. Industrial microclimate represents a set of physical factors of the air in a delim-
ited space that exercises its action on the body thermal regulation function. The workplace
microclimate is determined by temperature, humidity and motion speed of the air, being
strongly affected by the temperatures of the surfaces and caloric radiation released in the
working area. Instruments needed for measurement are the: psihro-meter (for air tempera-
ture and humidity) cata-thermometer (for air current speed), glob-thermometer (for caloric
radiation). Determination is made in certain points (where a large number of employees are
gathered) at a 0.5- 1m distance from the floor, at,the level of the windows with opera-
tional/non-operational fan); at certain times-(irr the dynamics, in the peak moments of the
technological process).

3.2. Chemical Factors which belong to the workplace ambient are represented by: car-
bon monoxeside, nitrogen oxides, hydrochloric acid, sulphuric acid, ammonia, toluene,
hydrazine, sodium hydroxide, ethylic ether, trichloretylene, mineral oil, aliphatic hydrocar-
bons, etc.

3.3. Physical-Chemical Factors, which belong to the workplace ambient, are represent-
ed by powders.
The powders are aerosols of inert particles (system of solid particles that are dispersed in a
gaseous media - atmospheric air - capable to remain suspended in this media a longer time
and have the large surface related to the volume.
Forming Mechanism:

• Mechanical fragmentation of a solid body;
• Oxidation of the vapours which result from the volatilisation of a solid body via

heating/combustion, in contact with the air and sometimes resulting from the evaporate con-
secutive sublimate.

The properties of the powder are determined by:
• Diameter of the particles;
• Concentration of the powders in the air of the workplace;
• Specific surface of the particles;
• Mineralogical chemical composition of the inhaled particles;
• Electric loading, shape, solubility, hardness of the particles.

Powders determine the occurrence of the following diseases:
•pneumoconiosis;
• obstructive chronic bronco-pneumonia;
• respiratory duct irritating syndrome;
• fume fever (metal powder).
Acceptable concentrations:
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- powders with or without contents of free crystalline SiO2:
• total powders : - 4 mg/cm air for powders with contents of free crystalline SiO2

-10 mg/cm air for powders without contents of free crystalline SiO2

B. Material, method, results
Starting from the activity and technological process taking place in two thermal

power plants:
Progresul-Bucharest CHP - 4 x 50 MW, liquid fuel-fired

Rovinari CHP - 4 x 330 MW, solid fuel-fired
The following determinations were made with the above mentioned power plants:
1. Investigation of the physical, chemical, physical-chemical factors belonging

to the workplace environment:
1.1. Physical Factors
A) Noise
B) Microclimate
1.2. Chemical, physical-chemical factors: CO, Noxes, 03, HC1, toluene, ammonia,

hydrazine. NaOH, mineral oil, trichoretylene, H2SO4, ethylic, total powders.

1.1. Physical Factors
A) Noise

Investigations were made at the worker's workplace.in the normal posi-
tion of working in the sonorous source action range. Global level was measured by the help
of Bruel &. Kjaer integrator sound-meter of 2218 type, equipped with omni-potential con-
denser microphone of 4165 type.

Calibration of the sound-meter was made with the piston-phone of 4220 type.
Acoustic pressure level, was measured on the A weighing circuit and the slow time constant.
Evaluation of the noise exposure level (acoustic level continuously equivalent per week -

NAEC/S) was made in conformity with the Norms of the Labour Medicine, 2002.
Example of noise measurements: Turbine Section & fuel oil-fired Boiler Section

from Bucharest Progresul power plant.

Workplace

Turbine
Section

Fuel oil-fired .
boilers

level 0
level 6 ТЛ 3
District-Heating
lilectric Driven Pumps
level 20
level 40
level 41
level 13

NAEC/S
dB(A)

85
84
82

92
91
96
83

pumps - stage 1 | 76

Max. Acceptable Limit
dB(A)

87
87 .. .
87

87
87
87
87
87

Exceeding
MAL
dB(A)

-
-

-

-
-
-

-

From the Table above there result that the maxim acceptable limit (MAL) of 87
dB(A)NAEC/S is exceeded in 3 workplaces at the fuel oil-fired boilers section from
Bucharest-Progresul CHP (level 20, level 40, level 41), by 4 - 9 dB(A).

In conformity with Labour Protection General Norms, the wearing of ear protec-
tors [antiphons] as means of individual protection is imposed in these places.
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In the Labour Protection Norms from most of the EU the maximum acceptable

limit (MAL) is 85 dB(A). The reason for establishing this reference value is the apparition

of the specific pathological phenomena generated by the exposure at noise (occupational

hypoacusis and occupational deafness) As a result of this fact, even if there is no exceeding

of the actual acceptable limit as per the Romanian legislation, ther£"are workplaces having
exposure values of-85 dB(A) NAEC/S, we do insist in recommending the mandatory wear-
ing of the antiphons by the personnel exposed.

B) Microclimate

1.2. Microclimate

The microclimate in the section fuel-oil-fired boilers and Turbine was evaluated

during the cold season (December).

The instruments used were Assman psihro-meter (for dry and wet temperature)

and glob-thermometer.

Microclimate parameters of interest were temperature, relative humidity, and

caloric radiation. ^ _. ••--
Microclimate measurements were taken in the working zone and in several zones

from various rooms, the final values representing the average mean of these measurements,
which are covering values for the characterisation of the work thermal ambient.

Relative humidity was determined on the basis of the hygrometer, depending on the

values of the dry and wet temperatures.

The results obtained are interpreted in conformity with the values provided in the

Labour Protection General Norms - 1996. chapters 5.5.1, 5.4 and 5.1.
The results of the microclimate measurements made at the studied workplace are

shown in the table below.

Workplace

Intel-oil
lirecl Boiler
Section

Turbine
Section

level 20 m
level 40 m (front boiler)
level 40 in (front boiler)
level 41 m (boiler drum 3)
level 13 m
level 6 тТЛ 3
level 0 m

Electric-driven pumps -
District-Heating

1 Relative Humidity of
lemperature | t h c A i r ( % )

17.2 1 72
36

35
24

14.8
13

16,6

21

25
40
63
52
59
50

46

Temperature on gl
thermometer ("C

17
35.4

35
23,4
14.2
13
16

20,6

Comparing the values of the measurements made at Bucharest-Progresul CHP with

the values of the microclimate from the Labour Protection General Norms (Annex 13) one

can remark that the limits of the maxim acceptable limits (MAL) for heat radiation via the

physical efforts of the employees (176 -=- 300 kcal/hour) are not exceeded, except at the level

40.

From the point of view of the air relative humidity, in two workplaces (level 20 and

level 40) the calculated values are not ranging in the thermal comfort interval (40 •*• 65%).

In conformity with the Labour Protection General Norms, for the workplaces where the tem-
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perature of the air exceeds constantly 30°C saline carbogaseous water (1 g NaCl / 1) at a
quantity of 2 + 4 1 / person / shift, is distributed to the personnel at a temperature of 16 -
I8°C.

1.2. Chemical and physical-chemical factors
Sampling was made in accordance with the Labour Medicine Methodological

Norms. For the sampling of the chemical noxeses, the level breathable for the persons inves-
tigated was selected as a common element for all the determinations carried out.
There have been dozed the chemical noxeses resulted from the operations taking place in
Bucharest-Progresul CHP under normal operation conditions

Instruments used for determinations were:
* for sampling the specimen:
• Casella and SKC own pumps
• Multiwarn-Drager gas analyser with specific electro-chemical sensors of the Drager
Senzor XS ECNO -~68 09 125, EC CO - 68 09 005 type.

• Whatman glass fibre filters
> absorbers and micro-absorbers
* for determination:
• spectrum-photometer UV/VIS Pye Unicam SP6-550
+ Mettler analytical balance
• Drager indicating tubes.
Principles of the methods to determine the chemical substances are:

• For the determination of CO, Noxes from the atmosphere of the working zones there
has been used a gas analyser of the Multiwarn-Drager type with specific electro-chemical
sensors of Drager Senzor XS ECNO - 68 09 125, EC CO - 68 09 005 type. The Drager elec-
tro-chemical sensors measure the partial pressure of the sampled gases. The noxeses moni-
tored diffuse through the membrane of the electrolyte containing a sensible electrode spe-
cific for each gas to be determined. The signal of the electrode is converted in electric sig»
To sample the aliphatic hydrocarbons the air sampled is aspired'at a flow rate of 1,5 1/min.
through an absorber containing 1.0 ml ethylic alcohol for 10 minutes; read it in UV at 255
nm wavelength;
• Drager indicating small tubes are used for sampling the ozone;
• Hydrochloric acid enters reaction with the SCN~ ion (from the potassium sulphur-
cyanide) resulting in a weak dissociated compound (HgC14)2 , which in the presence of the
ferrous-ammonia alumen gives birth to a red calorimeterable compound.
• Toluene shows an absorption maximum in UV at 261 nm, through the absorption in eth-
ylic ether;
• ammonia is determined with Nessler reagent, resulting in amidooximercuric iodine and
amidomercuric triiodine of yellow colour, calorimeterable at ?=450nm;
• hydrazine enters reaction with p-dimethylaminobenzaldehyde, resulting in a coloured
compound with calorimeterable quinoidic structure, calorimeterable at 470nm;
• natrium hydroxide (NaOH) enters reaction with the sulphuric acid solution that is put in
evidence with bromcresol green solution in the turning domain of pH=3,8-5,2 and the mod-
ification of the colour from green into blue followed by the measuring of the extinction at
617nm;
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• mineral oil air emulsions sampled in chloroform evidence an absorption maximum in UV
at ?=265nm;
• dozing of trichloretylene through the absorption in UV at ?=210nm, in ethylic alcohol;
• sulphuric acid (H2SO4) is determined from the reaction of SO42- nitrogenous lead, non-
felometerable at ?=420nm;
• ethylic ether is oxidised with a potassium dichromate acid solution. With the spec-
trophotometer appraisement of the dichromate consumed in this oxidation as related to a
known quantity taken in work, the quantity of ethylic ether entered in the reaction is
deduced. Extinction is measured at ?=430nm;
• the total of the powders retained is determined with CASELLA - Aerosol Monitoring
System AMS950 type for power retaining.
The acceptable average and peak concentrations to which the relating of the found concen-

tration was made are the ones from the Labour Protection General Norms of Romania (pub-
lished in the Official Gazette "Monitorul Oficial" no. 60 bis/26.03.1996).
Two thermal power plants under the investigation:

1. Bucharest-Progresul CHP - 4 X-50..MW, firing liquid fuel;
2. Rovinari CHP - 4 x 330 MW firing solid fuel, i.e. lignite. • ;-~

The results of the determinations of chemical and physical-chemical noxeses are shown in
the tables below.

Determination of chemical and physical-chemical noxeses
in the Chemical Section from Bucharest Progresul CHP

Item.

!

2

3

4

Sampling place and time

Station for
preparing
ferrous
sulphate

Ferrous
sulphate
storage

Control
Room and
Lab

Hyclrazine
and
ammonia
preparing
room

Ferrous sulphate supply
nozzle - ferrous sulphate
solution preparing

Mouth for supplying the
lime in the vessel for
preparing the lime
solution.
Ferrous sulphate mouth

HC1 and NaOH solution
preparing

Hydrazine and ammonia
preparing room

Noxes

Total
powders

Total
powders

Total
powders

HCI

NaOH

Hydrazine

Ammonia

Concentration
(mg/m3 air)

2,15
2,74
2,11

3,14
3,56
3,89

2,45
2,79
3,11
1,24
1,32
1,57

2,78
2,92
2,67

0,78
1,2

0,85

44,12
40,28
39,5

Average
Concentration
(mg/m1 air)

2,35

3,53

2,78

1,37

2,79

0,94

41,3

Acceptable
concentration

(mg/mJ air)

average

10

10

10

1

pc.p
0,1

15

peak

5

3

1

30
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5

f.

7

8

<)

10

Hydrazine
and
ammonia
dozing room

Demineralis
ill IOH -

soliciting
station

lal>-
(lemineralisa
tiou-
soflenini:-
ruugont
preparing

Room of
balances
[beam and
scales]
Oil-fuel oil
analysis
Laboratory

Water
analysis Lab

Hydrazine and ammonia
tanks

Lab: demmeralisation-
softening shift, HCI.
NaOH solution preparing

Hall: dcmineralisation -
softening, at HCI, NaOH
filters

HCI, NaOH regenerative
pumps node

HCI, NaOH stock tanks

Preparing solutions of
HCI. NaOH, ammonia-
IniJTer solution

\

Weighing of sodium meta
bisulpliate, powder
analytical balance

Operation of extraction
with toluene and ethylic
ether

Handling of reagents

for HCI, NaOH,

toluene, ethylic ether

Hydrazine

Ammonia

HCI

NaOH

HCI

NaOH

HCI

NaOH

HCI

NaOH

I-ICI

NaOH

ammonia

Total
powders

toluene

Ethylic
ether

HCI

NaOH

toluene

ethylic
ether •*

0.51
0,34
0,43

32,87
30.54
31.72
1.22
1,35
1.62

2.82
2.95
2.73

1.12
1.32
1,45
2.81
1,24
2,10

3.55
4.S5
4,75

2,85
2,73
2,92
1.85
1,32
1.45

0,92
0,75
1,32
2,14
2,88
3,22

1,92
2,05
2,45
7.14
8,25
9.36
1,56
2,14
2,63

138,21
210,74
168.71
278,14
296,28
302,55

2.11
2.74
3.15

2,82
2,75
2.30

101,25
87,3
95.4

200,32
210,15
208,14

0,42

31,71

1.39

2,83

1,29

2,38

4.38

2,83

1,54

0,99

2,74

2,14

8,25

2,11

172,55

292.32

2,66

2,62

94,65

206,20

pC.P
0,1

15

1

1

1

1

1

15

10

100

300

1

100

300

I

30

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

30

200

800

5

3

200

800
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From the ftoxes chemical and physical-chemical determinations made in the
Chemistry Department of Progresul power plant the following conclusions resulted:
> HC1 had shown values close to the peak acceptable concentration at the HC1 pumps
situated in the regenerative node sector;
• Sodium hydroxide has exceeded the value of the average acceptable concentration (I
mg/m3 air) by 2.79 times in the pre-treatment lab by 2.38 times in the demineralisation-
softening stations and at the NaOH pumps from the regeneration node,'by 2.83 times in the
deinineralisation-softening shift lab, by 2.14 times in the reagent preparing lab, by 2.62
times in the water analysis lab;
• hydrazine has exceeded the average acceptable concentration value in all the points
where specimen were sampled, such exceedings were by 4.2-9.4 times higher;
• ammonia exceeded by 2.75 times the value of the average acceptable value (15 mg/m3
air) in the preparing hall, and by 2.11 times at the dosing. There have been obtained con-
centrations which exceeded the level of the peak acceptable concentration (30 mg/m3 air)
at both ammonia preparing and dosing;

• toluene determinations evidenced an~exceeding of the average acceptable concentra-
tion by 1,72 times (100 mg/m3 air) in the oil-fuel oil analysis lab;
•f level of the total powders was lower than the average acceptable concentration (10
mg/m3 air).

Results of the powder determinations in the Fuel Section from Rovinari power
plant are shown in the table below:

Item.

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

Sampling place

Unit 5 • level 0 boiler front

Unit 6 - level 0 boiler front

Unit 5 - level 12 boiler front

Unit 6 - level 12 boiler front

Unit 6 - level 92

Crushing 1 - return B 39.40,41

Vibrator screens

Reversible belts

Drive T39.40.4I

Crushing il - B29 ЛВ

Central belts workshop BI2-2, B13-2

Drive BIO ЛВ

Return B2 Л13

Noxes

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Coal
powder

Concentration
(mg/m' air)

2.72
2.36
2.58

2.82
2.44
2,68
5,98
6,10
5,77
6,12
5.S4
6.08
1,31

21,05

18,21

20,56

25,72

27,18

32,14

29,70

30,06

Average
concentration

(mg/m3 air)

2,55

2,64

5,95

6,01

1,31

21,05

18,21

20.56

25,72

27,18

32,14

29,70

30,06

Acceptable
concentration

(nigfaii3 air)

Averaae
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Peak

-

-

-

•

*

-

-
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The concentrations from the Table above are considered to be average concentra-
tions in the respective rooms (large rooms having tens of meters):

NOTE: According to Labour Protection General Norms and Order 1957/1999 the
Maximum Acceptable Concentration (MAC) is the one for the powders with contents of free
crystalline SiO2 more than 10% and it was determined with the relation:

50 . According to the experience of ICEMEN ERG there has been found

0 /

 = mS fm out that in Romania coals are used with SiO2 contents higher than
/ 0 iK^2 12,5%, therefore the total powders MAC is 4 mg/m3. It worthies men-

tioning that at the time when powder concentrations have been determined, the coal fired
had about 20% SiO2 contents.

- In most of the sampling points exceedings (except: levels 0 and 92) of the coal powders
are present;
- The rooms are naturally ventilated what supposes the presence of some air currents which
transports the particles from one place to another;

The respective powder is very fine and light (the density of the coal dust is about
!500kg/m3) what favours the diffusion of the particles and homogenisation of the concen-
tration;
- The workplaces do not have an immovable position, the workers have to move from one
room to another to either supervise or operate several machines;
- In the same room several machines of the same time operate while the quantity of pow-
der released by each of them scatters inside the room.

Comparison of the results obtained in the measurement of the occupational
noxeses at the two power plants: Bucharest-Progresul & Rovinari CHP
A. Similarities:
Chemical Treatment and Electric Stations:

• Maximum Acceptable Limit (MAL) for the noise is not exceeded at any workplace.
• The values of the microclimate parameters (temperature, relative humidity, caloric radi-
ation) from the batteries-chargers'room are under the MAL for the level of the heat release
through the physical effort of the workers.
• Chemical Station :

+ Hydrochloric acid had values close to the values of the peak acceptable concentration
of the HC1 pumps in the regeneration node sector;

• Sodium hydroxide exceeded the value of the average acceptable limit (1 mg/m3 air) in
the pre-treating lab, demineralisation-softening room and NaOH pumps from the regenera-
tion node, in the demineralisation-softening shift lab, reagent preparing lab and water analy-
sis lab;

•f Hydrazine exceeded the average acceptable concentration value in all the sampling
points where the specimen were taken;

• Ammonia exceeded the average acceptable concentration value (15 mg/m3 air) in the
preparing and dosing room. There have been obtained concentrations which exceeded the
peak acceptable concentration value (30 mg/m3 air) at both ammonia preparing and dosing;
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• Determinations of toluene evidenced the exceeding of the average acceptable concentra-
tion (100 mg/m3 air) in the oil-fuel oil analysis lab. "~~"~ -
• Electric Repairing Workshop:
• Dosing of the carbon monoxeside evidenced no exceeding at average acceptable con-
centration (20 mg/m3 air) in the work zone air; '•""
• Nitrogen oxides exceeded the average acceptable concentration (5 mg/тЗ air) during the
oxyacetylene flame welding of some big parts;

• Mineral oil exceeded the average acceptable concentration (5 mg/m3 air) during the heat-
ing of the motor small parts in the mineral oil;

• Trichlorethylene determinations at the degreasing operations evidenced exceedings (at
both small and big parts), the average acceptable concentration value obtained is 100 mg/m3
air;
+ Concentration of toluene determined has exceeded the average acceptable concentration
value (100 mg/m3 air) at the pulverising of the coating lacquer on the turbine stator, repaint-
ing of the turbine rotor, painting of the outside surface of the electro-motor coupling.

For the Sections: Boilers and Fuel oil

> From the measurements performed in these sections there resulted that the
Maximum Acceptable Limit of 87 dB(A)NAEC/S was exceeded in several workplaces from
these sections. According to the Labour Protection General Norms the antiphons should be
worn as individual means of protection.

In the Labour Protection Norms from most of the European Community countries,
the Maximum Acceptable Limit is 85 dB(A). The reason for establishing this level is the
apparition of the specific pathological phenomena generated by the exposure to noise (occu-
pational hearing deficit and occupational deafness) when this threshold is exceeded. In con-
formity with Labour Protection General Norms, in these places it is imposed the wearing of
ear protectors [antiphons] as means of individual protection.
> Comparing the microclimate measurement values obtained for the Boilers and
Turbine sections with the values from the Labour Protection General Norms (Annex 11) one
can notice that the maximum acceptable thermal limits for heat release due to the physical
efforts of the workers (176 •*• 300 kcal/h) is not exceeded with the exception of the level
40m.

From the point of view of the air relative humidity, in two workplaces (at levels 20
and 40) the values calculated do not range within the thermal comfort interval (40 + 65%).
In conformity with the Labour Protection General Norms, in the workplaces where the tem-
perature of the air exceeds constantly 30°C, saline carbogaseous water (1 g NaCl /1) will be
provided at a quantity of 2 -*• 4 1 / person / shift and distributed at 16 - 18°C temperature.

> Chemical noxeses measurement (CO, N02, aliphatic hydrocarbons) showed that
there are no exceedings of the average acceptable limits for Noxes sampled from the inves-
tigated workplaces.

B. Dissimilarities
• Lime powder from the lime storage located in the chemical section of Rovinari
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power plant evidenced exceedings while no exceeding has resulted at Bucharest power
plant; measures have been taken to retain the lime powder in the former case
• Battery chargers regeneration station: sulphuric acid determinations evidenced the
exceeding of the average acceptable concentration value.
• During the determinations made at the level of the burners serving unit no. 6 from
Rovinari power plant, the concentration of the carbon oxide had very high values, exceed-
ing by 2, 3 times the maximum accepted value for CO in the atmosphere of the working
zones.
• At all the sampling points of the solid fuel section from Rovinari power plant,
exceedings of coal powders (except level 92) are present.

From the comparison of noxeses existence similarities and dissimilarities in the
two power plants, remark that the points where the occupational noxeses exceedings exist,
are in most of the cases, similar for all the sections where noxeses exceedings have been
found out. Consequently, irrespective of the type of fuel they fire, either liquid fuel
(Bucharest Power Plant) or solid fuel (Rovinari power plant) there exist, in principle, the
same types of occupational noxeses exceeded for the same types of sections in the thermal
power plants.

B. Technical Solutions proposed for the attenuation of the noxesious level
Measures for reducing the personnel exposure to the chemical and chemical noxe-

ses, aimed at diminishing the occupational risks, can be divided in 2 groups: Technical-
Organisational Measuresand Medical Measures

Technical and technological solutions proposed for the elimination or attenuation of the
occupational noxeses from Bucharest-Progresul power plant:

1. Chemical Section
a) Eliminate chemical noxeses from the demineralisation-softening room and

NaOH pumps from the regeneration node, hydrazine preparing and dosing room, ammonia
preparing and dosing room:

Technical solution:

Static ventilation system using the natural convection principle
The benefits of this system are:
- natural ventilation through convection;
- extraction of the occupational (chemical, physical-chemical)

noxeses;
- maintain the roofs clean and luminous.
The actual construction of the chemical section does not offer optimal conditions

for the natural ventilation; this fact is usually omitted from the execution plans and design.
The ventilation system for noxeses extraction is provided with:
- folding valves for any meteorological conditions
- metal, aluminium, glass or insulating material networks of a design that reduces

the resistance of the air eliminated.
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The ventilation system for noxeses extraction can be mounted either on the roof or
in the walls.

b) Elimination of the chemical noxes from the chemical labs (pre-treatment,
demineralisation-softening shift, reagent preparing, water analysis, oil, fuel oil analy-

sis labs):

Technical Solutions:
1. Execution of the lab niches should be made of corrosion proofed materials (polypropy-
lene, stainless steel)
2. Noxes removal system from the niche should be of the hood type provided with active
carbon filters which can be replaced regularly
3. Niches should be better sealed through the construction of rail-mounted windows pro-
vided with rubber edge and termopane window.
4. At the lower part of the niche there should be made a system for the introduction of an
additional fresh air current which facilitates a better circulation of the air.

c) Elimination of the chemical noxes from the hydrazine preparing & dosing
room, ammonia preparing & dosing room

Technical solution:
Fixed or movable hoods located in the hydrazine and ammonia preparing & dosing

places. Such hoods provide about 0.5m/s circulation of the air around the preparing and dos-
ing place.
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Electric Section
a) Elimination of the occupational noxes from the electric workshop during the weld-
ing operation:

Technical Solutions:
a.l. Local ventilation

- provide a movable grate system which permits the closing and opening of the
workspace, the system being constructed so that the speed of the air flow should be suffi-
ciently high to assure the efficient removal of the occupational Noxes from the workplaces
(especially for welding).

a.2. Mobile (flexible) hoods located in the place where welding operation is performed;
such hoods provide a rate 0.5m/s for the circulation of the air around the place where the
welding operation takes place.

a.3. Special systems for fumes extraction
These systems exhaust the extraction into an external system. They are very expen-

sive, however they are very efficient for the vertical surfaces and for the corners of the weld-
ing execution surfaces.

b) Elimination of the occupational noxes from the electric repair workshop during the
unwinding of the small motor parts, degreasing of small parts with trichlorethylene,
reconditioning of the motors:

Technical solution:

Зборпик на рефераши - Книга 1 282



Тешатско ГшОрачк: Енерѓешска ефикасносш / Thematic nren: Enemy efficiency

b.l. Make, within the Electric station, separate ventilated enclosures where there can
be performed: the unwinding of the small motor parts, degreasing of small parts with
trichlorethylene, reconditioning of the motors.

c) Elimination of the occupational noxes from the battery chargers station

Technical solution:
c.l. Provide a better local ventilation by the help of a mobile grate system which permits
the closing and opening of the workspace, constructed so that the speed of the air flow
should be sufficiently high to assure the efficient exhaustion of the occupational Noxes from
the workplaces (especially for welding).

3. Boilers & Fuel-fuel oil Sections
a. Elimination of the noise
Technical Solution:
a.l. Noise absorption systems:
1. AFSC-122 System - based on fibreglass material. It is used to efficiently pro-

tection wrap the pipes. It is covered with a vinyl-protecting layer resistant to oil, water and
dust.

2. AFNE-122 System - is a combined noise absorption and diffusion blocking sys-
tem. It is made from a material based on fibreglass wrapped in a vinyl foil and fixed on a
metal support. It is a protection system to be constructed around the source of noise. It
reduces the noise up 12-15 dB.
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3. Modular Acoustic Systems - portable, easy to be moved and handled. They are
fixed on steel rails by the help of some rubber wheels, which permit an easy motion of the
noise absorbent panels. The panels are made from a material based on fibreglass, wrapped
in a vinyl foil, fixed on a metal support. They reduce the noise up to 6-12 dB.

4. Noise Absorbing Screens - made of porous materials: fibreglass, mineral wool,
sponge rubber, wooden wool, synthetirized metal. The screens are built in the ceiling and
they absorb both high and low frequency noises. The absorbing screens can reduce the noise
with up to 10 dB.

5. System for pump noise attenuation - system for pump embedding. The embed-
ding material is made from metal or vinyl. It reduces the noise between 20 - 40 dB.

The following technical solutions are suggested for the Fuel Section:
- the most efficient solution aims at combating the scattering of the powders in the

powder generation places (encapsulation of the powder generating equipment and diminu-
tion of the air pressure inside it);

- dilution of the powder concentrations via ventilation in the workplaces.
Solutions are suggested via ventilation: :

- introduction of the conditioned air
- general exhaust
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- local exhaust
- natural ventilation "•:••--
- fresh air caption and introduction instead of the exhausted polluted one

- air humidifying. Through the conglomeration of dust particles, their weight
increases, facilitating thus the falling down on the soil '•'""

- maintain continuous cleanness through the caption of the powders from the soil
by the help of a mobile vacuum cleaner.

Examples of local ventilation:
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МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ HA ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНОСТ КАЈ ЕЛЕКТРОМОТОРНИТЕ ПОГОНИ

проф. д-р Слободан МИРЧЕВСКИ
Електротехнички факултвт - Скопје

Абсшракш.
Електромоторните пргони се најголеми потрошувачи на електрична енерги-

ја. Затоа е многу значајно нивното ефикасно користење, што има директно влијание
врз произнодството tut електрична енерѓија и животната средина. Во употреба
најчесто се Гшгоните со асинхрони мотори и затоа само тие се разѓледуваат во тру-
дот. Од работннте машини се најзаспшпени пумпите (31%),.компресорите (18%) и
аентнлаторите (16%). Енергетската ефикасност кај електромоторните погони
може да се Подобри со: прсшилен избор на електромоторот (повисок коефициент на
корисно Иејство (ккд) ц и понисок фактор на маќност соѕср); употреба на преобразу-
miuii на фрекненцпја и напан за променлчка брзчна на вртење со што се добива потреб-
нпт/1 моментална моќност шг работнапш машина н се штеди електрична енергија;
современа дијагностика за брзо откривање на грешките, што овозможува повеќе
работни саати на ПОГОНОТ и помали трошоци за одржување. Co примена на наведен-
ите начини се продолжува векот на користење и се намалуваат експлоатационите
трошоци на иогонот.

Absirakt.
Electric drives are the greatest electric energy consumers. Their efficient usage have direct

impact on the electric energy production and environment. The induction motors are the most used
motors, so they will be treated in this paper. The most used machines are pumps (31 %), compressors
(18 %) and fans (16 %). The electric drives efficiency can be improved by: correct electric motor
choose (higher efficiency factor and power factor); usage of frequency and voltage converters; mod-
ern diagnostic tools for the quick defect detection (more working hours and lower maintenance costs
are available. With the usage of this proposed ways, the exploitation period can be extended, with
lower exploitation costs.
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1. Ефикасност при снабдување со електрична енергија

Денеска во светот, најважните примарни енергетски извори се: нафта-
та, јагленот, гасот, хидроенергијата, нуклеарната енергија и други. Во групата
на други извори на енергија се вклучени традиционалните горива, како дрвото
и "новите" ресурси - сончевата енергија и енергијата на ветер (сл.1). Вкупната
примарна енергија која се користела за производство на електрична енергија во
1990-година изнесувала 127 ЕЈ (ексаџул = 1018 Ј). Co согорување на јаглен е
произведена 38,6% од електричната енергија, а останатите 61,4% се произве-
дсни скоро подеднакво користејќи ги нафтата, гасот, хидро и нуклеарната
енсргија како снергетски извори. Загубите при конверзија на енергијата изне-
суваат 85 ЕЈ (67%), односно искористувањето (ккд г|) на електична централа
иросечно изнесува 33% [1].

Сл.1: Вкупен тек на енергијата во светот во 1990 година во ЕЈ (1018 Ј);
1 еквивалентен тон масло (етм) = 11,28 MWh = 40,61 GJ (109 Ј)

Корисниците на енергија во светот можат да се поделат на три групи:
транснорт. индустрија и домаќинства/комерцијален ссктор. Електричната
снсргија главно се користи кај последните две групи (2x18=36 Е.Т). Според сл. 1
загубитс нри пренос на електрична енергија изнесуваат 7 ЕЈ. Кога ќе се собер-
ат загубите при пренос и конверзија на електричната енергија, вкупната
ефикасност мри снабдувањето со електрична енергија изнесува 28%.

ичка tin слсктричпи спсргмју mi САД - кпадерцијаЛи сскт«)р *

Сл. 2: Потрошувачка на енергија во САД - комерцијален сектор

1 BTU (British Thermal Unit)=0,252 kcal=1.055 kJ=0,293 10"7 kWh
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Овој мал износ од 28% ги вклучува сите електрични централи во светот,
дури и многу старите и неефикасните. Како што е покажано-на_сл. 2, земена од
Националната енергетска стратегија на САД 1991/1992 година, ниската ефикас-
ност на електричните централи не е вообичаена само кај земјите во развој.
Вкупната ефикасност при снабдувањето со електрична енергија во комерцијал-
ниот сектор изнссувала не повеќе од 30%, а уште позначајно е што нема
никакви подобрувања во период од 16 години, од 1972 до 1998'година!

2. Искористуваше (ккд х\) на електромоторните погони

Co електромоторните погони електричната енергија се преобразува во
корисна мехаиичка работа на најефикасен можен начин. Искористувањето (ккд
т\) на електричнитс мотори е многу повисока од ефикасноста на електричните
цснтрили и процесното управување. Може да сс земе дека просечниот ккд х на
електромоторите изнесува 90%, што подетално зависи од видот (за наиз-
мснична или за еднонасочна струја), моќноста (kW), брзината на вртење (mirr1),
големината и сл. Најчесто се употребува асинхрониот мотор поради ниската
цена и робустноста.

Co зголемувањето на ефикасноста кај електромоторните погони се
заштедува три пати повеќе примарна енергија во систем со вкупна ефикасност
од 30%, одколку во систем со вкупна ефикасност од 90% [1]. Ефикасноста на
слектромоторниот погон може да се подобри со: примена на електронски пре-
образувачи за променлива брзина на вртење, микропроцесорски базирана елек-
трична заштита, on-line дијагностика за состојбите во погоноти правилен избор
на електромоторот ("п, и cos ф) [2], [3], [4]. При тоа, променливата брзина и on-
line дијагностиката значајно го подобруваат и процесното управуван.е.
Вообичаено е системот за променлива брзина да содржи подобрена електрична
заштита и дијагностика. Затоа приоритет во зголемување на ефикасноста на
слектромоторните погони има воведувањето променлива брзина. Значајна
улога при тоа може да имаат и осигурителнитс компании.

Загубите на моќност кај AC (инвсртори, циклоконвертори) или DC
(насочувачи) елсктронските преобразувачи за ироменлива брзина изнесуваат
2-5% од номипалната моќност на електромоторот. Ефикасноста сс движи меѓу
95-98%. Новитс барања за електромагнетна компатибилност (ЕМС) генерално
ги зголемуваат загубите, a ja намалуваат ефикасноста, но ги решаваат проб-
лемите со пречките и штетните влијанија врз потрошувачот и мрежата.

Ефикасноста е подеднакво важна и кај погонуваните единици (пумпи,
вентилатори и сл.) и кај моторите. Особено се важни системите за снабдување,
како водостопанство и топлификација и процесите со ниска сфикасност.

3. Ефикасност во процесното управуваше

Типични процеси кои имаат слаба ефикасност при управувањето сс
поврзани со употребата на пумпи, вентилатори и компресори, односно работни
машини со центрифугална механичка карактеристика п(М). На сл.-З е
прикажана моќноста кај иумпен систем со вснтилско пригушување како начин
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за управување на протокот. Како што се гледа од дијаграмот, корисната
моќносг многу брзо се нпмалува со редуцирање на протокот. Загубите и во вен-
тилот и во пумпата очигледно многу се зголемуваат.

Ci. 3: Корисна моќност и загуби на моќност при вентилско
управуван»е на протокот

Зжштсданаиоќно п

«о погоно

8 КорЖЈГО HOlilWcT

I . 1 I I I — Г

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Сл. 4: Корнсна моќноог, загуби на моќност и заштедена моќност при управу-
вање со променлива брзина

Ha ci. 4 е приаджана потрошувачката на моќност при регулација на
протокот со променлх** брзина на пумпата. Загубите се редуцирани на мини-
мум, а енеггетскнте ѕѕцтеди се приближно 50% за протоци под 70% од номи-
налниот.

4. Погони со пр*^^нлива брзина како начин за усогласување на потребите

од моќност

Енергијата v^^e Да се заштеди само ако е потребно управување на про-
токот, или оило к ф ^уга управувачка големина. Ако процесот е константен,
што практачно ЗНЅЧТЌ дека не е потребно да се врши никакво управување на
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протокот, тогаш треба да се изврши правилен избор на пумпа со константна
брзина (проток). Но треба да се забележи дека во сите дејности поврзани со
човековото живеење (водоснабдување, греење, климатизација и сл.), поради
различните годишни времиња и различните активности во 24 часа се потребни
променливи управувачки големини, односно тоа е секаќо поквалитетно
решение. На сл. 5 е претставен избор на пумпен систем за различни потреби.
Кај системот број 1, практично нема никакви промени во протокот (60-80%), a
кај системот број 2 промените на протокот се доста големи (30-100%). Кај сис-
темот број 1 најправилно е да се одбере пумпа со најсоодветен проток, а кај сис-
темот број 2 најправилно е да се одбере погон со променлива брзина.

£ 8 8 Ѕ 8 8
Прчток иа поди ш>

8 8

Сл. 5: Промени на протокот кај различни системи:
1. мали промени; 2. големи промени.

Сл. 6: Споредба на ефикасноста помеѓу два метода на регулација на проток:
управување со променлива брзина и пригушување

На сл. 6 може да се види вкупната ефикасност на пумпниот систем
сметајќи од примарната енергија до корисната работа извршена од пумпата.
Ефикасноста на 100 kW пумпен систем со AC погон со асинхрон мотор со
променлива брзина изнесува 23%, a co управување со пригушување изнесува
само 11%. Заштедите на примарната енергија со електромоторен погон со
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променлива брзина изнесуваат околу 500 kW во еден 100 kW систем.

5. Профитабилност од инвестициите за заштеда на енергија

Профитабилноста од инвестирањето во погонските системи главно зависи од:
• Работни саати при различни оптоварувања;
• Заштеда на енергија при различни оптоварувања;
• Трошоци за инсталирање на погонски систем;
• Трошоци за електрична енергија;
• Технички и економски работен век на системот;
• Трошоци за одржување на работниот циклус;
• Трошоци за отпадоци и рециклирање.

Влијанието на некои од овие фактори е прикажано претходно.

6. Трошоци за електромоторните погони

Генерално може да се каже дека цената на електромоторите е кон-
стантна, а цените на уредите од енергетската и управувачката електроника
опаѓаат.

Сл. 7: Приближни цени (DM) на AC погони во период од
3 години (од 1992 до 1995 година)

Како што е покажано на сл. 7, пазарната цена за погонските модули по
kW за подрачје на помали моќности е повисока од погонските модули no kW за
подрачје со поголеми моќности. Цената на погонските модули постојано
опаѓала, особено цената на помалите модули. Споредбата не е лесна, бидејќи
постојат многу опции кои некогаш се земаат, а некогаш не се земаат во пред-
вид. Примери на такви опции се: кочници, PID контролори, број на влезови и
излези, ЕМС филтри, тип на заштита со куќиште, можности на програмирање
итн.

7. Трошоци за енергија и нивното значење

Трошоците за електрична енергија многу зависат од еден до друг пазар.
Тука се претставени некои цени на kWh во три држави:
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Bo Германија 0.27 DEM " 0.18 USD
ВоФинска 0.45 FIM 0.10 USD '•"-
Bo Русија 0.02 USD
Јасно е профитабилноста од користење на погони со променлива брз-

ина е многу поголема во Германија отколку во Русија, бидејќи пазарните цени
на погонските системи за променлива брзина во Русија не се поефтини.

8. Други придобивки

Потрошувачите (индустријата), вообичаено не ја земаат во предвид
енергетската ефикасност како главна причина при инвестирањето во погонски
системи. Главните причини најчесто се придобивките од управувањето во
технолошкиот процес и тоа:

- подобар квалитет на крајниот производ,
помалку промени во квалитетот, ..; •

- помалку испади на процесот од работа,
- повисока продуктивност,
- подобра профитабилност.

Сл. 8: Главии придобивки од користеље на погони со променлива брзина

На сл. 8 се претставени главните придобивки на потрошувачот при
користење погони со променлива брзина.

9. Пример 1: Систем за централно греење во Strausberg - Германија

На сл. 9 е прикажана потрошувачката на електрична енергија кај седум
пумпи за цснтрално греење. Потрошувачката на енергија се до 1991 година
изнесувала околу 550.000 kWh годишно. Имало потреба да се намали
потрошувачката, а поради високиот притисок на водата, бучавата во цевките
била многу голема. Во септември, 1992 година биле инсталирани AS погони со
променлива брзина и за време на првата година на употрсба, потрошувачката
на енергија била редуцирана до 230 000 kWh/годишно.

Економската пресметка во Strausberg била базирана на цената на елек-
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трична енергија во износ од 0.27 DM/kWh. Енергетските трошоци годишно се
намалиле: (550 000 kWh - 230 000 kWh)*0.27 DM/kWh=86 400 DM/годишно.
Инвестиционите трошоци биле околу 85 000 DM, што значи тие се исплатиле за
помалку од една година.

10. Пример 2: Вентилатори за климатизација на аеродроиот Heathrow -
Англија

Системот за греење, вентилација и климатизација во чекалната порано
бил управуван преку модулациони вентили во грејната и ладилната намотка.
Двата вентилатори работеле постојано со номинална брзина. Овој управувачки
систем со константни параметри бил многу неефикасен, затоа што опто-
вареноста (бројот на луѓе) во чекалната варирала од нула до максимум, неколку
пати дневно.

1ЅЅ9 1990 1991 1Ѕ92 1993

Сл. 9: Потрошувачка на електричната енергија кај седум пумпи за централно
грееље во Strausberg - Германија пред и после инсталирањето на погоните со

променлива брзина во септември, 1992 година. Инвестициоиите трошоци изне-
сувале околу 85000 DM, a енергетските трошоци се намалиле

на 86400 DM/годиигао.

Сл. 10: Принцип на систем за климатизација за чекалната на аеродромот
Heathrow
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Новиот управувачки систем за климатизација е даден на сл. 10. Тој се
состои од два AS погони. Едниот погон го управува напојувачкиот вентилатор
кој внесува чист воздух, а другиот погон го управува повратниот вентилатор за
издувување нечист воздух. Управувачкиот систем има 3 влезни сензори: тем-
пература, оптовареност (изброени патници) и квалитет на воздухот.

На сл. 11 се прикажани резултатите од трите теста извршени во
чекалната. Заштедите во првите две тестирања изнесувале 89%, а во третото
77%. Тоа е логично, бидејќи третото тестирање е направено во јули, кога над-
ворешната температура била над 28 °С. Осцилаторните заштеди (ОЅС) се одне-
суваат на исклучување на системот за климатизација во ноќните часови.

Сл. 11: Резултати од мерењата на потрошувачката на енергија во Heathrow.
ОЅС заштедите се добиени со исклучување на системот во ноќните часови.

11. Заклучок

Електромоторните погони се најголеми потрошувачи на електрична
енергија во индустријата. Во домаќинствата и комерцијалниот сектор нивното
учество е PICTO така многу големо. Во транспортот (првенствено железничкиот,
но и бродскиот и автомобилскиот) се очекува интензивна примена на електро-
моторните погони. Поради тоа неопходна е акција за зголемување на нивната
енергетска ефикасност.

Воведувањето на променлива брзина кај наизменичните (AC) погони со
примена на фреквенциско/напонски преобразувачи е најдобриот начин за
подобрување на енергетската ефикасност. Истовремено со тоа се подигнуваат
и степените на електрична заштита и дијагностика на погонот. Примената е нај-
добро да започне од големите системи за водоснабдување, топлификација,
климатизација, електростопанство, рудници и сл.
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EXAMPLE FOR ELECTRICAL ENERGY SAVINGS WITH THE PUMP
ADUSTABLE ELECTRIC DRIVE

Slobodan MIRCEVSKI, Zdravko ANDONOV, Fahrudin SARACEVIC, Darko
MICESKI, Aleksandar BUCKOSKI
Faculty of Electrical Engineering - Skopje

Abstract
Most used method of flow regulation is by throttling the pipeline. Development of power

electronic gives opportunity for induction motor pump drives speed control. The common ways of
pump flow control are throttling, reducing the w orIcing circle, usage offorecircle shovels rotating, by
pass and pump speed control. Only pump speed control is the most suitable for the energy possibili-
ties. Intensive development of power electronic gives opportunity to create devices - power convert-
ers, which can change the speed of induction motor. For that improvement the energy savings the mea-
surements of power consumption with throttling and speed control have been made. Also, the MAT-
LAB-SIMULINK model of the measured system has been made. The economic effects of saving energy
using adjustable speed drives are analyzed for the measured values. The analysis shows that the
money payback period of speed controller investment is short compared with the drive lifetime
(20 years).

Kyca содржина
Bo трудот се обработува пример за заштеда на електрична енерѓија кај

погон на пумГш со променлива брзина на вртење. Експериментот е направен во
Лабораторијата за електромоторни поѓони на Електротехничкиот факултет во
Скопје. За задвижување на пумпата тип КСР 25-3 од МЗТ - Скопје е употребен
асинхрон мотор тип 4AZ 100L-2 од Раде Кончар - Хрватска, напојуван од преобразувач
на фреквенција со директно управување на моментот ACS 601 odABB - Финска. Цели на
експериментот е да се установи количеството на зшитедена електрична енергија во
однос на класичен начин на приѓушување на протокот и да се види кое е времето на
исплатушшге па чнаестицијата во преобразувачот на фреквенција. Исто така, како
можност за генерализирање на резултатите од експериментот, направен е модел на
системот no MATLAB-SIMULINK. Се покажува дека зшитедите на електрична енергија
се значајни. Времето шг враќање на инвестицијата е кратко во споредба со експлоат-
ациониот нек на ПОГОНОТ (20 Години).

1. Introduction
Pumps are the most common types of working machine. They are wasting 20% of

whole produced electric energy. The power of the pumps starts from few watts and expanse
to tenth thousand kilowatts. Their use is most common in the systems for communal and
industrial water supply and irrigation.

Dominant in the pump drive is the use of induction electric motor, so in this text
are elaborated only that kind of solutions.
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For flow change of pumps throttling, by pass, turning the shovels and regulation of
speed are the used. Technically best way for the change flow is speed control. That is impos-
sible in classical solutions. Intensive development of power electronic gives opportunity to
create devices - power converters (controllers), which can change the induction motor speed

[3], [5].
In this text are analyzed conditions that are required by the pump as working mech-

anism to electric drive. Also are analyzed economical effects by saving energy using
adjustable drives.

2. Flow regulation of pumps
The flow regulation is understood as changing the pipeline or of the pump curve,

to get the needed flow. By regulation is changing the place of the working point that is found
in the section between H-Q curve of the pump and Hc-Q curve of the pipeline, which caus-
es changing pump effort and flow as shown in Fig. 1.

QB Q*. QC 0

Fig. 1 Pump working curves for the different speeds

2.1 Classical ways of regulation
2.1.1 Flow regulation by throttling the pipe line

In exploitation of turbopumps often is required change of the flow. For this purpose
usually is used valve which is installed right after the pump on the suppressed pipeline. By
opening or closing the valve, hydraulic losses are getting higher or lower. The working point
is changing its position and the "flow is reduced. This way of regulation is wide used,
although is uneconomical and efficiency may be reduced. The flow can be changed in wide
range between completely open and completely closed valve. Pipeline throttling is very sim-
ple, and it has wide use especially on places where quick flow changes are needed.

2.1.2 Regulation by reducing the working circle
During the pump exploitation often is needed reducing of the flow and the effort,

i.e. to reduce the pump power. If speed can't be changed by drive, than working feature is
realized by reducing the working circle at its exterior diameter. By reducing the exterior
diameter of the working circle, the fluid speed at the exit of working circle is reduced, so
the effort is reduced too. According to that, by reducing the working circle the efforts fea-
ture is moving down and at some value of its exterior diameter is getting the wanted para-
meters.

2.1.3 Regulation by using forecircle
Turbopump forecircle can be radial or axial. By changing the exit angle of the fore-
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circle shovels, entrance perimeter component of the working fluid absolute speed at the
entrance in the shovel space of working circle changes and also effort changes.

2.1.4 Regulation by rotating the shovels of the working circle
This way of flow regulation is used for large axial pumps wjth moving shovels of

the working circle. In this kind of pumps the shovels can be rotated in different angles. In
each shovel angle responds another working curve and also another working point. In this
way the optimal value of the efficiency is reducing insignificantly because during the new
working regime shovels won't be best surrounded by streaming flow.

2.1.5 By-pass regulation
This kind of flow regulation is realized by turning back the part of the working

fluid from the suppressed to the absorb line by using by-pass line (Fig. 2) which contains
valve 2. By changing the valve's resistance is changing the flow of the working fluid through
the by-pass line and above to the users. The stream energy of the working fluid which
streams through by-pass line is loosing i.e.-is-converting in to heat. According to that by-
pass regulation is uneconomical. [1], [4].

0«

Fig. 2 By-pass regulation

2.2 Usage of power converters

2.2.1 Flow regulation by adjustable speed drives

Working curve of the pump H-Q is changing by changing the pump speed, and also
is changed the working regime. Working regime is determinate by the working point, which
is situated in the section of the H-Q and Hc-Q curves by given speed. For example if the
speed is reduced from n to n' the pump feature parallel is getting down (Fig. 1). In this case
section point A is moving to B so the flow is reducing from Qa to Qb. During the increas-
ing of the speed from n to n" the H-Q is moving parallel up and the flow is rising from Qa
toQc.

2.2.2 Solutions with power converters

Power rate of low - voltage induction motors usually is up to 250 kW, sometimes
to 400 kW. Today's power electronics development enables realization of voltage/frequency
converters with wide output range. Voltage and frequency power converters can be direct
and indirect. Because direct converters are complex, expensive with low output frequency
they are not suitable for pump drives.
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The indirect frequency and voltage converters are usually used for pump drives
with induction motors. At indirect voltage and frequency converters (IVFC) electric power
with supply frequency first is converted in to DC. There are voltage or current IVFC
depending on constant DC link value.

Principle scheme of IVFC is shown on the Fig. 3 a); and the output signal is shown
on the Fig. 3 b).

At single-motor drives with high power is used current inverter. At multi-motor
and lower single-motor drives are used voltage inverters.

k
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a) b)

Fig. 3 a) Principle scheme of inverter; b) Output waveform in one phase

This solution is suitable for drives with induction and synchronous motors. For
wound rotor induction motors drives undersynhronous cascade can be used.

3. Practical measurements
The aim of this article is measurement of electrical energy consumption for differ-

ent ways of flow regulation and to check feasibility of the speed-regulation. For that pur-
pose these measurements have been made in the laboratory of electric drive at the Faculty
of Electrical Engineering in Skopje. For that purpose we use this equipment: electric motor,
centrifugal pump, speed-controller, two tanks and system of pipes and valves. This equip-
ment enables to working and measure with the real system.

3.1 System description
System (Fig. 4) has pump driven by induction motor (IM). By intake pipe water is

pumping form lower tank and by lifting pipe it transports to higher tank. From higher to
lower tank water goes by by-pass pipe. Flow control in is done by valve Vi.

Fig. 4
Principle scheme
of measured sys-
tem
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3.1.1 Motor characteristics

For the driving we use induction motor 4AZ 100L-2 made by Rade Koncar
Croatia. Its nominal data are: Pn = 3000 W; In = 6,4 A; nn = 2860 miir1; hn = 83 %; coscp..
= 0,86; Mp = 2,4 Mn; Mk = 2,6 Mn; f = 50 Hz; J = 0,0043 kgrm; connection Y.

The short circuit and no load tests were made for determination of motor parame-
ters. Resistance of stator coils was determined by U-I method. The estimated resistance are:
stator and rotor resistance Rs=1.76 Q; R'r=1.34 Q; stator, rotor and magnetizing inductance
Xs=2.85 Q; X'r=3.85 Q; Xm=l 15.98 Q.

3.1.2 Speed-controller characteristics

Controller type ACS 601 is made by ABB, Finland. In ACS 600 group belongs
family of products with nominal powers between 2,2 and 315 kW. Nominal data forthe used
one are: nominal voltage 400V; output current HA; power 4 kVA; output frequency to
300 Hz. """-•'•

Controller is made as voltage inverter with constant voltage in DC circuit.
Controller works on pulse wave modulation with modulating frequency between 1.7 and 3.5
kHz. In controller exists programmable analogue and digital outputs. Through that outputs
we can measured necessary values: currents, voltage, motor speed, torque.

In this controller there are protections for drive overload, phase unbalance, over-
current, and over frequency. It has possibility of DC breaking current. Principle of direct
torque control enables optimal motor work. DTC can.be used only for single motor drives.
For multi motor drive can be applied only scalar regulation. Controller has possibility to
control some technologic value, by implemented PID controller.

3.1.3 Pump characteristics

For this research we used horizontal centrifugal pump with three degrees made by
MZT from Skopje type KCP 25-3 with following characteristics: Nominal flow Qv=1.25
xlO'3 m-Vs; effort Y=600 J/kg; nominal speed of rotation n=2900 min->; lifting height
H=60 m •

3.1.4 Pipeline characteristics

Pipeline is made from polyethylene pipes with nominal diameter 1" connected with
thermofusion. For closing the pipeline we used the ball valves for the simple flow regula-
tion. There are three valves, one before the pump, one after the pump and the third one is in
the by-pass pipe.

3.2 Measurement results

In this experiment we measured flow, power that motor takes from the supply and
electric energy spent for two ways of flow regulation: by throttling the pipeline and by
speed-regulation.
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Fig. 5 Change of power by changing the flow 1-by throttling, 2-by speed control

When pipeline throttling makes the flow regulation, motor speed was kept con-
stant, and changing regulation valve position made the flow regulation.

The measured power vs. flow characteristics is show on

Fig. 5, curve 1. In the second case flow change is made by the motor speed. On
Fig. 5 curve 2 is shown power vs. flow when the motor speed is changed.

On Fig. 5 we can note that with the same flow and different way of regulation,
motor from supply take different power. Area between two curves on

Fig. 5 is possible saved energy. It's obvious that the higher savings are possible
when the flow is smaller.

4. Mathematical simulation
Mathematical simulation of this system work is made in the MATLAB

S1MULINK. The models were made of the controller, motor and pump with pipeline as is
shown on Fi" 6.

Fig. 6
Model of regulated
electric drive of
pump
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Model of inverter is made with the MOS transistors. The DC circuit is presented
with ideal DC voltage source. The motor speed and valve position are inputs in the model
pump. The torque and flow are outputs. There are six valve possible positions. Consumption
of electric energy is calculating in the block energy measurement. The current values of flow
and spend energy are shown on displays. The other values can be shown if they are neces-
sary. Results obtained by simulation are very close to results obtained by practical mea-
surements. For that reason in the futher analysis practical measurement results are used.

This model enables analysis of regulated electric drives of pumps independently
from their installed power. For that purpose we must change motor and used pump system
parameters. In this way is possible techno-economical analysis without measurements. [2], [6].

5. Techno-economical analisys
5.1 Basic suppositions

This analysis was made to determine possible energy saving by using the inverter
instead of pipeline throttling. Possible indirect-savings as extending pump and pipeline life-
time, reduced maintenance costs etc, are not mentioned in this analysis.

For determination of inverter pay off period installing in the pump drive its neces-
sary to know the pipeline daily working diagram.

Basic analysis was made with supposed daily working diagram as shown on Fig.
7. A real daily diagram contains more flow changes. Supposed price of electric energy is
0.03 $/kWh, and the price of the used inverter is approximately 1200 $.According to these
facts is possible to determine the daily saving of electric energy and pay off time of con-
troller.

Daily saving diagram of is shown on Fig. 8. Daily saving curves are obtained from
supposed daily diagram, for a constant full flow working time flow has been changed from
0 to nominal value.

24-x X

8 t [ h ] 16 24

Fig. 7 Supposed daily working diagram of pump

In the Fig. 8 are shown five daily savings curves (curves I to 5 on Fig. 8) for 4, 8,
12, 16 and 24 hours work with flow lower than nominal. The curve 6 is shown the controller
payment time in days. Daily saving for certain flow is determined by suitable curve by the
working time of the pump with certain flow. We can determine the payment time by pay off
period curve.
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Fig. 8 Diagram of daily savings and pay off period

Expected daily saving is limited by curve 5 (pump works 24 hours with flow dif-
ferent then nominal), and y-axis (pump works 24 hours with nominal flow).

5.1.1 Examples
On Table 1 are shown some examples, which have daily, working diagrams like

swown on Fig. 7.

Table 1 Examples

Exam
pie

1
2
3

Flow
Q

[%1
50
80
30

Working
time
[ h ]

12
8
16

Daily
saving

[$]
0.77
0.54
1.19

Payoff
period
[days]

1558
4444
1008

The Fig. 8 can be used for controller installation pay off period determination even
if the working diagram is more complex (as shown in the Fig. 9)

100;

80

60

.§40

20

0
0 12 16 20 24

Fig. 9 Complex pump daily work diagram

According to the fact that the saving is possible only with flow smaller then nom-
inal, then we can split the diagram on two parts. In the first part pump works 12 hours with
40 % of nominal flow and 12 hours with nominal flow, and in the second part pump works
4 hours with 70 % of nominal flow and 20 hours>with nominal flow. Daily saving from first
part is 0.84$ (curve 3), and from second part is 0.19$ (curve 1). Complete daily saving is
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the sum of this two savings and its 1.03$/per day. The payment time amounts to 1165 days.

6 Conclusion

Basic problems in area of energetic today are result of needs of rational energy
usage. Performances that enable controllers with new control methods and possibilities of
turning back energy in to the supply enables to favor this kind of solutions.

From this article we can see that the installing of speed controller in pump's drive,
only by saving energy, is worthwhile in less years then drive's life.

Results are obtained for 3 kW motor's drive. For bigger drives energy savings are
rising taster instead of the drive price of. According to that the payment time is reducing.
Thus controller can be installed in the older drives too.

Instead of electric energy saving we not mention indirect savings made by increas-
ing the pump life, pipeline and on the motor too.

Also drinking water saving and fuel-savirig for electric energy production today
presents big gain in ecological aspect.
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НАМАЛУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИТЕ ЗАГУБИ
HA МОЌНОСТ CO КОРИСТЕЊЕ HA ТРАНСФОРМАТОРИ

CO ЗГОЛЕМЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Крсте НАЈДЕНКОСКИ, Владимир ДИМЧЕВ, ЕТФ- Скопје
Јовче ДОНЕСКИ, ЕМО Охрид

Абстракт
Дистрибутивните трансформаторц ОЈ.клучен елемент во обезбедувањето елек-

трична енергија за крајните корисници во индустријата, комерцијалните служби и
домаќинсгвата. Во Северна Америка и Европа заедно има инсталирано неколку мил-
иони дистрибутивни трансформатори. Електростопанство на Р.Македонија, располага и
управува со околу 6000 дистрибутивни трансформатори и секоја година набавува уште
околу 200 нови. Вака големиот број на дистрибутивни трансформатори може да биде
1-ввор на •Јначителни заштеди на енергмја.

Во минатото малку внимание се посветувало на намалувањето на загубите на
моќносг во 'фансформаторите. Ова пред се било резултат на тоа што ако се направи
сморедба, помеѓу моторите и другите елек!рични уреди, трансформаторите имаат многу
поголема ефикаеност. Моторите имаат ефикасност која се движи од 70 до 90%, и многу
поголемо внимание се посветувало на нивннте загуби отколку на трансформаторите
чија ефикасност генерално се движи над 97%. И покрај големата енергетска ефикасност
на трансформаторите, се претпоставува дека околу 2% од вкупното производство се
загуби во дистривутивните трансформатори, а тоа е скоро една третина од загубите во
преносната и дислрибутивната мрежа. Овие загуби се еквивалентни на потрошувачката
на електрична енергија на околу 6 милиони домаќинства, или на производството на три
нуклеарни централи во Европа.

Abstract У
Power transformers are an essential component in supplying electricity to end-users in

industry, commercial offices and homes. Both North America and Europe have several million power
transformers installed. EPC of Macedonia own and maintain approximately 6000 distribution trans-
formers and purchase approximately 200 new units each year. This enormous number of transformers
is often overlooked as a source of cost savings.

In the past there was little concern for lowering losses in transformers. This was mainly due
to the fact that when compared to motors and other electrical devices, transformers were considered
to be very efficient. Motors having efficiencies ranging from 70 percent to 90 percent warranted much
more loss saving attention than transformers whose efficiencies were generally 97 percent or better.
Despite the efficiency of individual units, up to 2% of total electricity generated is estimated to be lost
in distribution transformers, nearly one-third of the overall losses from the transmission & distribu-
tion system. It is equivalent to the annual energy consumption of 6 million homes, or the electricity
produced by three nuclear power stations in Europe.
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1.ВОВЕД

Bo земјите на Европската Унија (ЕУ), загубите на енергија во елек-
троенергетскиот систем варираат помеѓу 4 и 10 % од вкупното производство на
слектрична енергија. Како средна вредност за загубите се зема 7% или 150
TWh/годишно.

Во најголем број од електричните мрежи, според проценките повеќе од
2% од вкупното производство се загуби во дистрибутивните трансформатори,
!ито претставува близу една третина од загубите во електроенергетскиот сис-
тсм.

Во рамките на државите од ЕУ има инсталирано околу 4 милиони дис-
трибутивни трансформатори, кои снабдуваат со електрична снергија околу 350
милиони крајни потрошувачи. Овие единици се одликуваат со висока ефикас-
ност и сигурност. Бидејќи нивниот број е многу голем, и затоа што
електричната енергија од производство до нејзино користење поминува низ
неколку трансформации, загубите на моќност во дистрибутивните трансформа-
тори достигнуваат до 50 TWh годишно, што одговара на годишно производство
иа 6-7 поголеми нуклеарни централи. Целокупното производство на елек-
трична енергија што се добива од постројките на ветер во Европа не е доволно
да ги покрие само загубите во дистрибутивните транеформатори. Co целокуп-
ните активности кои се превземаат во оваа област се смета дека користењето
на трансформатори со зголемена ефикаснот ќе придонесе до 2010 година да се
заштедат 6 TWh.

Bo Република Македоиија, сиоред податоци од годишните извештаи на
ЕОМ, се инсталирани околу 6000 дистрибутивни трансформатори во рамките на
дистрибутивната мрежа, со инсталирана моќносг од околу 5000 MVA и тие снаб-
дуваат околу 620 илјади крајни потрошувачи. Вкупните загуби на моќност во
слсктроснсргетскиот систем на Република Македонија, според извештајот за
2(К)1 година изнссуваат 1070.5 GWh. Ако се земе предвид дека скоро една трети-
на од вкупните загуби се во дистрибутивните трансформатори, се добива околу
300 GWh, загуби на енергија во дистрибутивните трансформатори, што пак
одговара на годишно производство на еден агрегат од околу 35 MW.

Во послсдните десетина години се посветува големо внимание за
намалувањс на овие загуби како дел од целокупните активности за рационално
користење на енсргијата. Бројните истражувања покажале дека користењето
на дистрибутивните трансформатори со "зголемена ефикасност" (DTR-ZEF)
чначитслно може да придонесе во заштеда на енергија односно во намалување
на загубитс.

Користењето на дистрибутивни трансформатори со "зголемена
ефикасност" има повеќе предности, како што се:

-намалување на загубите на електрична енергија
-намалување на трошоците за трансформација на ецергијата
-иамалувањс на загадувањето на околината.
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2.ТРАНСФ0РМАТ0РИ.С0 ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТ

Вкупните загуби на моќност кои отпаѓаат на дистрибутивните транс-
форматори како што беше и претходно наведено се една третина од загубите во
EEC и можат да се намалат со правилен избор на трансформатори пра набав-
ка на нови трансформатори, со правилна експлоатација на*трансформаторите
или пак со набавка на трансформатори кои имаат зголеменз ефикасност.

Проблематиката поврзана со дистрибутивни трансформатори со зголе-
мена ефикасност, ја обработува "хармонизациониот документ" HD428 (за
маслени трансформатори) и HD538 (трансформатори во сува изведба), под-
готвен од агенцијата за стандардизација на ЕУ (CENELEC). Според HD428, се
дефинирани три нивоа за загуби на моќност при оптоваруван>е (А, В, С) и за
чагуби на моќност во празен од (А\ В', С), што дава девет комбинации,
почнувајќи од А'В (најмала ефикаснот) до СС (најголема ефикасност).

Во следната табела се дадени загубите на моќност за дистрибутивни
трансформатори со моќност од 50 до 2р,00 leVA, сноред стандардот HD 428.

Табела Ј Заѓуби на моќносш во дистрибутивни Шрансформатори

Ном.
моќност

(kVA)
50
100
160
250
400
630(4%)
630(6%)
1000
1600
1500

Загуби на моќност при оптоварување
маслени ТР (HD428)

до24кУ
тип
A

(W)

иоо
1750
2350
3250
4600

L 6500
6750
10500
17000
26500

тип
В

(W)
1350
2150
3100
4200
6000
8400
R700
13000
20000
32000

тип
С

(W)
875
1475
2000
2750
3850
5400
5600
9500
14000
22000

суви ТР
(HD538)

12kV примар

(W)
N/A

2000
2700
3500
4900
7300
7600
10000
14000
21000

Загубн на моќност при прачен од
маслени ТР (НО428)

до24кУ
тип
А'

(W)
I90
320
460
650
930
1300
1200
1700
2600
3800

тип
В1

(W)
145
260
375
530
750
1030
940
1400
2200
3200

тип
С

<W)
125
210
300
425
610
860
800
1100
1700
Z500

оувиТР
(HD538)

12kVnpHMup

(W)
N/A
440
610
820
1150
1500
1370
2000
2800
4300

Ефикасносга на дистрибутивните трансформатори може да се зголеми
на неколку начини: со користење на совремсни магнетни, електрични матери-
јали и изолациони средства. Така денес постојат аморфни магнетни материјали
кои имаат загуби 30% помали од оние во конвенционалните магнетни лимови.

Во ЕУ терминот "трансформатор со зголемена ефикаспост" се
користи за дистрибутивни трансформатори кои имаат загуби на моќност
дсфигшрани no ранг олределен со С-С (HD 428), додска пак во Соединетите
Американски Држави се подразбира дистрибутивен трансформатор со најголе-
ма ефикасност што се феќава на назарот tra трансформатори.
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2.1 Економски аспекти

Според [ 1 ] во дистрибутивната мрежа најчесто се инсталирани неколку
класи на трансформатори во поглед на номиналната моќност, и тоа:

-JOOkVA (мали рурални подрачја)
-400 kVA (урбани средини)
-1600 kVA (индустрија),

и на слика 1 дадена е нивната енергетска ефикасност за различни типови транс-
форматори од аспект на загубите.

100

99

98

9-7
96

95

94

93

92

јЕЗА-А1

јис-с
!®A-Amorf
it3C-Amorf

400 1600

моќност kVA

Слика 1

Ако за секој од овие класи на трансформатори се дефинираат нивоата
на загуби и дијаграмот на оптоварување, може да се пресметаат годишните
загуби на енергија во текот на нивната експлоатација, како и коефициентите на
енергетска ефикасност. Во поглед на загубите на моќност, во трансформа-
торите со зголемена ефикасност, можат да се дефинираат најразлични комби-
нации. сиоред нодатоците во табелата 1, но најчесто се користат трансформа-
тори со следниве комбинации: АА' (класичен тип на трансформатори) , СС
(трансформатори со зголемена ефикасност), А-Ат: аморфно јадро и А-ниво на
загуби, С-Ат: аморфно јадро и А-ниво на загуби.

Дијаграмите на оптоварување на претходно наведените трансформа-
тори, се дадени во табелата 2. Овие податоци се наведуваат [1] како типичен
дијаграм на оптоварување на дистрибутиввите трансформатори во земјите од
ЕУ, и како такви се користат во бројни анализи и истражувања.
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Табела 2 Типичен дијаграм на оптоварување на ДТР

Трансформатор
100 kVA
мало оптоварување
средно оптоварување
преоптоварување
400 kVA
мало оптоварување
средно оптоварување
преоптоварување
1600 kVA
мало оптоварување
средно оптоварување
преоптоварување

а)

10%
40%
120%

20%
55%
110%

30%
50%
110%

б)
1500 h
1,6%
6,5 %
20 %

2500 h
5,5 %
15%
30%

3500 h
9,5 %
16%
32%

- в>,
750 h

•^-

1600 h

2500 h

Bo табелата, ознаките го имаах-еледново значење:
а)максимално годишно оптоварување на трансформаторот како про-

цент од неговата номинална моќност
б)време потребно да се пренесе годишната електричната енергија ако

трансформаторот работи со максимално годишно оптоварување.
в)однос помеѓу годишните загуби на енергија и максималните загуби на

моќност во текот на годината. Овој податок покажува колку време е потребно
во текот на годината да трансформаторот ги постигне вкупните загуби на
енергија ако е оптоварен со максимална моќност.

Табела 3 Загуби на енергија и енергетска ефикасност

Моќност(кУА)
Пренесена енергија
(MWh/год.)

А-А'

С-С

A-Am

C-Am

Загуби (kWh)
Ефикасност (%)

Загуби (kWh)
Ефикасност (%)

Загуби (kWh)
Ефикасност (%)

Загуби (kWh)
Ефикасност (%)

100

57

3013
94,7

2017
96,4

736
98,7

703
98,8

400

523

10234
98,0

7091
98,6

3401
99,4

3149
99,4

1600

2240

33401
98,5

23642
98,9

13954
99,4

12429
99,5

Според податоците од табелата може да се констатира следново: транс-
форматорите со поголеми загуби на моќност (А-А') во текот на експлоатација-
та создаваат поголеми загуби на енергија и работат со помал коефициент на
енергетска ефикасност од оние со намалени загуби, кои се познати како транс-
форматори со зголемена ефикасност (С-С). Анализите покажуваат дека 95% од
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годиганите загуби кај 100 kVA трансформатори се загуби во празен од, а во
трансформаторите со номинална моќност 1600' kVA овие загуби изнесуваат
66%.. .

Кога трансформаторите работат со мали оптоварувања, нивната
ефикасност значително се намалува. Постојат неколку причини за тоа зашто
некои од трансформаторите работат со мали оптоварувања во однос на нивна-
та номинална моќност. Вообичаено е дистрибутивната мрежа да се планира и
гради сч) чначителна резерва која ќе овозможи надградба на нејзината инфра-
структура во наредниот нериод, односно оиремата да биде во можност да ги
ичдржи чголемените оптоварувања до кои би дошло во наредниот период, зара-
ди тоа и се користат трансформатори со поголеми моќности од оние кои се
актуелни во моментот на градба на мрежата. Тука како сден од факторите
може да се вклучи и практиката да опремата се димензионира со извесен степен
на речерва кој ќ.е и овозможи безбедна работа во долг временски период. Ова
од аспскт на загубите при оптоварувања е добро но ги зголемува загубите во
иразен од. Од анализата на загубите во дистрибутивните трансформатори може
да се добијат корисни информации за замена на трансформаторите кои работат
со многу мали оптоварувања во текот на целиот период, со трансформатори со
помали номинални моќности или пак со нови трансформатори со многу мали
чагуби во магнстниот систем.

2.2 Еколошки аспекти

Иако елсктричната енергија сс дефинира како "чиста" енергија,
нејчиното проичводство е поврзано со смисија на поголем број штетни гасови,
прашина, испел и друго во околината. Проблемите со климатските промени
предизвикани од глобалното затоилување, сс резултат на емисијата на гасови
од разните индустриски капацитети кои се користат пред се за преобразување
на снергија. Редукцијата на емисијага на овие гасови, е од големо значење и
сскоја чемја во рамките на важечките меѓународни прописи кои ја регулираат
оваа проблематика има обврски да придонесе за намалување на емисијата на
штстните гасови. Co користењето на дистрибутивни трансформатори со
"чголсмеиа сфикасност" може да се даде допринос во оваа насока. Затоа во сите
аналичи локрај техничките асиекти се анализираат и еколошките аспекти од
користењето на дистрибутивните трансформатори.

Емисијата на ЅОг,, СО2 и другите штетни гасови значително влијае на
зголемувањсто на ефектот на стаклена градина, a co тоа негативно делува на
глобалните климатски услрви.

Во слсдната табела е даден приказ на емисијата на штетни гасови по
ссктори во Рспублика Македонија, според податоците на Министерство за
животиа срсдина и просторно планирањс.
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Табела 4 Секторска поделба на емисијата на штетни гасови

ИМЕ HA CEKTOP

Согорување и лрансформација на
^нергија во електроенергетските
;>бјекти
Неиндусгриски согорувачки
1)бјекти (топлификациони станици)
Согорување во производствена
индустрија

Продукциони ироцеси

Екстракција и расиределба на
^осилнитс горива и геотермалната
енергија
Употреба на растворувачи други
продукти

ГТатен сообраќај

Цруги мобилни извори и
иашинерија

ЅО 2

тони/год

90275.5

4787.125

379.53

5662.38

-

3377ЈЈ

457

57.2

Ниционалпа тотилна емисији 105595.9

%

85.5

4.5

0.36

5.3

-3.7

0.43

0.054

CO NOx

тони/год

1641.67

881.166

1942.22

4730.48

-

16593.7

48148

1157.2

75094.44

%

2.4

1.2

2.5

6.3

22

64.1

1.5

тони/год

12266.7

867.27

539.46

1645.21

-

904.222

11348

1261.5

28832.4

%

42.3

3

1.8

6.4

3.1

39.3

4.3

Во Македонија, владата има донесено Акционен план за заштита на
животната средина во 1991 година со кој се предвидува редукција на емисијата
на СОг. Co акциониот план, им се дава подршка на сите субјекти во домаќинст-
вата, индустријата и др, кои на било кој начин ќе придонесат за заштита на сре-
дината.

Во Европа, користењето на секој kWh е поврзано со емисија на СО2 во
просек од 0,4 kg. Стапката на емисија варира од една до друга земја, дури и од
едсн до друг производител на електрична енергија, во зависност од ефикаснос-
та на централата и од горивото кое се користи. Средната стапка на емисија во
земјите на ЕУ се движи од 0.3 до 0,6 kg no kWh.

Користејќи просечна стапка на емисија на СО2 од 0.4 kg, и ако се прет-
постави дека 22 TWh изнесува електричната енергија што може да се заштеди
со користсше на трансформатори со з.големена ефикасност, се добива дека
емисијата на СО2 се намалува за 8.8 милиони тони. Обврска на земјите од ЕУ е
да го намалат нивото на емисија на СОг за 8% во однос на 1990 (266 милиони
тони) во периодот од 2008 до 2012 година.

Во овој момент, емисијата на СОг е дозволена, но се претпоставува дека
во наредниот период, дозволата за емисија на СОг ќе има опредслена цена, и тоа
во зависност моменталните услови на пазарот на енергија. Цената за емисија на
СО2 ќе се додава на цената на енергија. Во научно истражувачките проекти кои
се работат во рамките на ЕУ , денес се оперира со цена од 10 ЕУР до 33 ЕУР по
тон емисија на СО2. Во табелата е даден преглед на екстра цената на енергијата
иоради трошоците за емисија на СОг.
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Табела 5 Екстра трошоци за енергија поради трошоците
за емисија ни С02 изризени во EUR/MWh

Цена на емисија на СОг
EUR 10/тон
EUR 33/тон

С0 2 емисија (во зависност од горивото што се
користи во ЕЦ)

0,3 kg/kWh
3 EUR/MWh
9,9 EUR/MWh

0.4 lcg/kWh
4 EUR/MWh
13,2 EUR/MWh

0,6 kg/kWh
6 EUR/MWh
19,8 EUR/MWh

Како што може да се забележи, екстра цената на енергијата се движи
иомеѓу 3 и 20 EUR/MWh. Оваа цена, можеби изгледа превисока, но во наредниот
период се претпоставува дека таа ќе биде реалност. Ако се имплементира пред-
ложената законската регулатива, за преголема емисија на СО2 ќе се наплату-
заат "пенали". Според предлозите на Европскиот парламент, пеналите треба да
нзнесуваат 50 ЕУР по тон во 2005 година, и да пораснат дури на 100 ЕУР по тон
во 2008 година

Бенефициите од заштедата на енергија не се огледуваат само во
трошоците за енергија, туку и во избегнувањето на емисијата на СО2 и во при-
донееот кон редуцирање на глобалното затоплување. Споредувајќи ги инвести-
ционите трошоци со придонесот во ублажувањето на климатските промени, тие
ос чначително помали и заради тоа на дистрибутивните трансформатори со
•Јголемена ефикасност во наредниот период ќе им се посветува се поголемо вни-

Табела 6 Трошоци и придонес во климатскише промени за ЦТР-ЗЕФ

ДТР(кУА)-.

100
400
1600

Инвестициони трошоци
/kWh заштеда на енергија

0.015 EUR
NO.OU EUR

0.010 EUR

Инвестициони трошоци
/тон СО2 намлување на

емисија
29EUR
23 EUR
19 EUR

3. ЗАКЛУЧОК

И нокрај големата ефикасност на трансформаторите, се смета дека до
2% од вкупното производство на електрична енергија се загуби во дистрибу-
тивнитс трансформатори, што изнесува околу една третина од загубите во
преноеот и дистрибуцијата. Се прстпоставува дека ова соодветствува на
чаштедитс што можат да се обезбедат со програмите за користење на елек-
трични мотори и апаратите за домаќинство со зголсмена енергетска ефикас-
ност.

С'о оглсд на долгиот животен век на дистрибутивните трансформатори
со користсњсто на трансформатори со зголемена ефикаснот би можело да се
постигнат само долгорочни резултати и тоа како економски така и еколошки.
Според [5] се претпоставува дека со трансформаторите со зголемена ефикас-
н(кт до 2010 година ќе може да се заштедат околу 6 TWh a тоа одговара и на 1 %
од обврскитс на Европа за редуцирање на емисијата на штетни гасови. Денес

ЗКМАК Зборпик па рефераши - Книга 1 336



Ti-.wmicKo ПоРричк : Еперѓешска ефикасносш / Thematic area: ffogrpv efficiency

практично не постојат технички.бариери за реализирање на овој потенцијал
(заштеда на енергија), што оди во насока на зголемување на инвестициите во
производство на трансформатори со зголемена ефикасност.

Денес компаниите кои управуваат со дистрибуцијата и преносот на
енергија во услови на почетна фаза од функционирањето на дерегулиран пазар
на енергија, пред се, се свртени кон намалување на капиталните трошоци, доде-
ка пак загубите на енергија се наплатуваат од потрошувачите (купувачите на
снергија) преку разни тарифи, заради што не се заинтересирани за големи
инвестиции со кои се обезбедува намалување на загубите на енергија. Но се
претпоставува дека по завршување на процесот на дерегулација, во услови на
регулиран пазар на енергија, зголемувањето на енергетската ефикасност на
оиремата треба да биде моќно орудие за дистрибутивните компании, кое ќе им
овозможи намалување на тарифите, со што би станале поконкурентни на
пазарот. Од претходно искажаното произлегува дека компаниите треба долго-
рочно да работат на зголемување на енергетската ефикасност на најважните
елементи а пред се на ефикасноста на дистрибутивните трансформатори.
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ЗГОЛЕМУВАЊЕ HA ПРОДУКТИВНОСТА HA ЕЛЕКТРО
ДАГОВАТА ПЕЧКА-ЧЕЛИЧАРНИЦА АД МАКСТИЛ-СКОПЈЕ

Ристо АНДОНОВСКИ
Ташко КЕКЕВСКИ
Игор ПЕТРОВСКИ
АД Макстил - скопје

Резиме

ПродукСГшвноста на електро дсповата печка може да се зголеми на повеќе
нанини.Во ЧеличарницагТш со реконструкцијита ]990г.,мо<)ификацијшТи1 на кратката
мрежа 199ЅГ. и израбатката на проектот за корастење на хемијска енергија постт-
шиТш се добри резултсиТш.Во материјалот се дадени идеи кои ќе помогнат да се
Продолжи со тендешшјата за подобрувиње на перформансите на агрегатот a
Гшсткгнување ни оГиТшмален режим кои ќе онозможи во краен случај минимални
трошоци по тон произведен челик и зголемено праизвотство.Целта ни е и да се овоз-
можи максимално искористување на моќноста на постоечкиот трансформатор и со
анализа од екомомски и технички аспект да се доиесат оппшмалии решенија во случај
на инвестирање 3d зголемувсме на произвотаТшото.

Abstract

Productivity of electro arc furnace could be increased in more ways. In Steelworks in A.D.
Malistil with reconstruction in year 1990, modification of short network in year 1998 and realization
of the project for utilization of chemical energy, has been achieved good results. In this material are
given ideas which will help to keep on with tendency of improving of performances of aggregate and
achieving of optimal regime which will facilitate reaching minimal charges per ton produced steel and
increased productivity. Our goal is to achieve maximal utilization of power of existing transformer and
with analyze from economical and technical aspect to bring optimal solutions in case of investments
for increasing of productivity.
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ВОВЕД

Постигнувањето на поставените задачи дадени во резимето ќе ги објас-
ни.ме на примери кои се веќе завршени и задачи кои треба да се завршат и
задачи кои би ги поставиле и реализирале додатно:

1. СТАТИЧКА И ДИНАМИЧКA HEPAMHOMEPHOCT HA ОПТЕРЕ-
ТУВАЊЕ

Кратката мрежа на електро лачната печка-врска меѓу печниот транс-
форматор и електродите потребно е да има минимални загуби, треба да обезбе-
ди рамно.мерна распределба на моќноста меѓу фазите и да има што е можно
иома ла индуктивност(ограничен до вредност за обезбедување стабилна елек-
трична дага) со коефициентот на моќноста што ќе обезбеди оптимален режим.

Како многу важна цел за остварување на горенаведените потреби се
бара изработка на мрежа со рамномерно оптоварување на фазите на печниот
трансформатор. Во периодот на растопувањето оптеретувањето по фазите со
време се менува. Динамичката нерамномерност на оптеретувањето е условена
од карактерот на менувањето на должината и отпорот на дагата. За појавата на
динамичката нерамномерност придонесуваат повеќе фактори меѓу кои се:
еосгавот на челикот,составот на шаржата,обученоста на вработените кои го
водат ироцесот, но секако н избраниот електричен режим контролиран преку
мерно-рсгулациониот систем што дирекно има влијание на трошоците на елек-
тричната енергија по тон произведен челик и продуктивноста на агрегатот.
Покрај динамичката нерамномерност влијание за несиметричност на режимот
дава и постојаната статичка нерамномерност,поврзана со геоматријската кон-
фигурација на кратката мрежа.

Електро даговата печка во Челичарницата-Скопје изградена 1971 г. е со
несиметрија во конфигурацијата на кратката мрежа и коефициентот на нерам-
тшерност на оптоварувањето по фази е повеќе од ч 30 %. По реконструкци-
јата во 1990 г.со изработка на кратка мрежа со тригонометриска конфигураци-
ја-во пресек-рамностран тријаголник сс доби трајно решение на максимално
намалување на статичката нерамномернос на кратката мрежа со намален непо-
волен ефект од пренос на моќност меѓу фазите и во краен случај овозможува-
ље на максимално можно зголемување на продуктивноста на агрегатот. Мере-
њата кои се овозможени со новиот мерно регулациони систем од 1990 г. дават
податоци за коефициент на нерамномерност од помалку од 8%,но регу- лацио-
ниот систем дава инструкции за конртола и задавање на вредности кои макси-
мално во ексилотациони услови ќе го намалат неповолниот ефект на пренос на
моќност мсѓу фазите.

Co заокружување на одредени предложени решенија постои секако и
дода- тни можности ча подобрување на кратката мрежа.

2. ПРОДУКТИВНОСТ И ПРИМАРЕН НАПОН
Продуктивноста на слектро даговата печка е во функција со големина-

та на примарниот напон на трансформаторот. Примарниот напон е една од
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величините која треба да биде во пропишаните граници за оптимална работа на
електро даговата печка .

а) ВОВЕД
Погоре наведената констатација е дирекно во функција на запазување

или намалување на продуктивноста на производните агрегатЈГ,слетствено и на
електро даговата печка во Челичарницата во АД Макстил-Скопје.

Вложувањата што се направени на нашиот агрегат 1990г и објаснети на-
кратко во претходни трудови ,каде е објаснето што е постигнато во поглед на
ефикасноста на оптимално искористување на аѓрегатот и поготово инвес тици-
јата со хемиска енергија во 2П01г .како додатна енергија со отежнато снабдува-
њс со квалитстсн прнмарен напон на печниот трансформатор /заначително е
намален ефектот од гореспоменатите подобрувања.

Така да за 1 % пад на напон .продуктивноста се намалува и до 2%, што за
дневното произвотсво следејќи ги вредностите на примарниот напон(номинал-
на вредност 110 KV ),кои во одредениЈперЈдоди "се и под 100 KV, значи намалува-
ње и до 200 тони. Проблемот е од надворешен карактер за нашата фирма и по-
врзан со глобално решавање на ниво на нашата држава,а ние само го потен-
цираме за да појасниме каково влијание има за нашето произвотство.

Губитоците што се јавуваат во енергетскиот систем и преоптеретување-
то на системот се причина за неквалитеен пренос на енргијата и влошување на
на- поискитс нрилики и за подобрувања иоребни се превземање на сответни
мерки, со намалување на губитоците во системот ,што доведува до :

-смалување на трошоците по корисен KWh
-растерстување на електричната мрежа,што доведува до подобрување на

напонските прилики т.е. до зголемување на преносната моќ на мрежата
-ослободување на дел од генераторите за произвотство на корисна енерги-

Подолгорочно решение е нови извори на енергија со што целокупно ќе
сс зголеми можноста за добивање квалитстна енергија и соответни напонски
прилики кои ќе овозможат оптнмално искористување на агрегатот-конкретно
оптимална иродуктивност на електро даговата печка. Моменталната ситуација
нс овозможува решение кое ќе задоволи. Можноста со поврзувањето на
нашиот енергетски систем со соседните системи е можеби единсвена блиска
алтернатива за задоволување на потребите на поголемите потрошувачи како
нашиот.

Губитоцнте во електроенергетските системи може да се намалат и за таа
цел се прсвземаат повеќе мерки. Познавањето на изворите на губитоците овоз-
можува ефикасно превземање на соответни мерки кои се поделенИ на кон-
структивни и погонски. Конструктивнитс мсрки захтеваат дополнителни инвес-
тиции и воглавном се сведуваат на следново :

-Појачување на мрежата: градењс на додатни далекуводи,поставување на
додатни трансформатори и замена на ироводниците со поголем пресек и мате-
ријал со зголемена проводност(конкрстно во Чсличарница е потребно да се
рачмислува во оваа насока)

-Поставувањс на уреди кои ја растерстуваат мрежата од пренос на реак-
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тивна моќност (синхрони компензатори и статички кондензатори) и истите
уреди се поставуваат за повишување на новото на погонскиот напон во
мрежата(особено за системи кои имаат дефицит од реактивна моќност и при
периоди со зголемени реактивни оптеретувања работат со снижени напони) и
сл.

Погонските мерки не бараат додатни инвестиции и затоа секогаш мак-
симално потребно е да се применуваат и се воглавном поврзани со орга-
ннзирање на системи кои ќе овозможат оптимализација во искористувањето на
елементите во мрежата.

Влијанието на пренос на реактивна моќност на големината на уредите
за произвотство,лренос и трансформација на електрична енергија како и на
губи- тоците на активната моќност дадени се за упростен систем за пренос :

СОЅф

Активна моќност
Реактивна моќност
Привидна моќност
Активни губитоци

Р

Q
Ѕ

DP

0,5
100%
173%
200%
400%

0,8
100%

75%
125%
156%

1
100%

0%
100%
100%

Bo примерот се согледува значењето во правење на електроенергет-
скиот биланс на реактивната моќност покрај се и за напонските прилики за
потрошу- вачите.

За таа прилика се планира и до потрошувачите вградување компен-
зациони уреди ,како што е вграден и на енергетскиот трансформатор на елек-
тро даговата иечка во Челичарницата.

Односот измеѓу напонот и реактивната моќност подразбира да во извес-
ии точки во системот напоните се одржуваат константни. Активната Р и реак-
тнвната Q моќност во една точка на мрежата во која постои напон U се
меѓусебно зависни величини :

f(P,Q,U) = 0

м на основа на која зависност може да се изведе да е

d U = d Р / (0P/0U ) + d Q / (0Q АДЈ )

Значи промената на напонот dU во една точка на мрежата, која е пре-
дизвикана од промената на активната моќност dP и реактивната моќност dQ,
потполно е одредена ако се познати коефициентите (/) Р Id U) и (б Q 1д\Ј ) во
таа точка. Активната снага која влегува во посматраната точка на мрежата
одредена е со условите на оптеретување на мрежата и неможе таа да се измени
да би се добил одреден пад на напон , но тоа може да се постигне со делување на
реактивната моќност во таа точка.

Од коефициентот (<]Q/i)\J ) може Да се согледа потезите кои треба да се
направат за подобрување на напонските прилики во мрежата.
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б). НАПОНОТИ ПРОДУКТИВНОСТА HA ЕЛЕКТРО ПЕЧКА-
ЧЕЛИЧАРНИЦА-СКОШЕ

Напонот или поточно неговата вредност во точката на напојување на
агрегатот од технички и економски аспект има огромно значење за продук-
тивноста на потрошувачот. Размислувањата за оптима'лно решение се
различни. Нас во конкретниот случај не интересира добивање на номинален
напон кои ќе ни овозможи оптимално искористување на агрегатот . На нашиот
агрегат губитоците на реактивна моќност се надополнуваат со вградување на
статички кондензаторски батерии и секако потребна е и произведана реак-
тивна моќност од производителот на енергија.

При разгледувањата што ги направивме во однос на напонските прилики
на мрежата заклучивме да билансите на реактивната моќност се важен елемент
за одржување на напонот на системот. За проблемите на одржување на напо-
нот на потребното ниво влијаат повеќе фактори (преоптеретените мрежи се со
знатни губитоци на реактивната моќност-и недостаток на извори на реактивна
моќност).Во одредени случаи падот на напонот оди до граници кои не овоз-
можуваат стабилен систем и за надминување на овој проблем брзи решенија не
сс можни и последица е како во конкретниот случај неквалитетна енергија со
падови на напон кои дирекно ја намалуваат продуктивноста на агрегатот
драстично :

Активна моќност Pi Pi = f (Ul 2 )
Активна моќност Pi P2 = f(U22)
Примарен напон U1 110 KV
Примарен напон U2 100 KV
Пад на напон 10%
Намалување на активната моќност 20%

Во поглед на произвотството намалувањето на моќноста за произвотст-
во со напон од .100 KV (овој напон при сите мерења кои се можни на нашиот
агрегат секодневно и со можност за печатење е веќе подолго време) од 1000
тони дава намалено произвотство од ~ 200тони.

За подобрување на сегашната ситуација потребно е пред се решенија кои
се во домен на електроенергетскиот систем и кои се од домен надвор од потро-
шувачите , а што се однесува до самиот потрошувач можно е да се со одредени
размислувања дојде до согледување кои делумно би го решиле проблемот (еве-
туално додатно вградување на компензациони уреди и сл.). што е сепак поком-
плсксен проблем и предмет за подетални анализи и пресметки за економската
исилативост.

3. МЕРНО-РЕГУЛАЦИНИ СИСТЕМ

Електро даговата печка за да постигне оптимален режим на работа пот-
ребно е да има мерно-регулациони систем кој ќе овозможи повеќе барања:

- мерења кои поради магнетните влијаниа ќе бидат точни
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- регулација на секундарен напон
- одржување на стабилна дага-покрај секакви промени на напонот на на-

појната мрежа
- систем кои на почеток на топењето ќе овозможи стабилна дага и онево-

зможување на куси врски
- лри куси врски брзо подигање на електродите и избегнување при тоа

исклучување на печката
Во експлотациони услови додатно мерно-регулациониот систем дава

мо- ж ност за израмнување на моќностите по фазите со појавата на фазно рег-
улирање на напонот на печката - смалување на напонот на „живата,, фаза и
зголемување на напонот на „мртвата,, фаза. При тоа може да се добијат
еднакви полезни моќности на фазите-што е овозможено со регулирање на
електричните величини со регулациониот систем. Сепак оптертувањето по
фази ќе остане несиметричен. Затоа за трајно се препорачува претходно спом-
енатото решение кое се користи во конструкциите на новите печки и кое
решение е применето и на печката во Челичарницата-Скопје. Препораките на
производителот на мер- но-регулацонит систем дава инструкции за конртола и
задавање на вредности кои максимално во експлотациони услови ќе го намалат
неповолниот ефект на пренос на моќност меѓу фазите.

На електро даговата печка коефициентот на нерамномерност со
геомет- риската конфигурацијата и можностите кои ги дава мерно-регулацио-
ниот систехм се постигнати вредности кои се спомнати претходно и се макси-
мално оптимални за постигнување на поголема продуктивност на агрегатот .

Системот за регулација по внесување на систем за управување со
хемиска енергија дава додатни можности за размислување за предвидување
рсжим кои ќе ги ускладува надворешните влијанија(неконстантен влезен при-
марен напон-што неповолно влијае на металуршкиот процес) и влијаниата кои
се јавуваат во самата шаржа и со соответна програмско дополнување услкаде-
но користење на хемиската енергија за добивање регулиран режим на работа за
избегнување на големи осцилации на напонот кои се јавуваат и во тек на
шаржата.

Воглавном системите за регулација даваат добри можности за додатни
програми за добивање оптимален режим за топење и рафинација и истата по-
волност во натамошните модификации мора да се искористи.

4. МОДР1ФР1КАЦИЈА НА КРАТКА МРЕЖА
НА ЕЛЕКТРО ДАГОВА ПЕЧКА

Модификацијата на кратката мрежа дава добри реултати за зголему-
вање на продуктивноста.Една од фазите со проект е реализирана од авторите
на тру- дот на електро даговата печка - Челичарница - АД Макстил - Скопје во
1998 г/Оваа реализирана идеја и понатамошните предвидени идеи даваат
значително зголемување на произвотството.Со реализација и на други методи
агрегатот ќе се овозможи да го достигне максимумот на можното произвотст-
во.Со мсрсњата извршени од екипи од Италија - 1998 г. и 1999 г. практично
очекуваните резултати се докажани.
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a). ВОВЕД
Кратката мрежа на електро даговата печка со својата конструкција ди-

рекно влијае на продуктивноста на агрегатот и цел на конструкторите е да се
мзработи конструкција која ќе добие оптимална вредност на реактансата која
ќе овозможи максимално искористување на моќноста на печниот трансформа-
тор со одбирање на стабилен режим на работа и коефициентогна моќноста цосј
за добивање минимални загуби во мрежата, а оптимални експлотациони карак-
теристики што во краен случај ќе донесе максимална можна продуктив ност на
агрегатот.

Должнната, пресекот и конструкцијата на кратката мрежа во значител-
на мсрка ја одредува величината на активниот Р и индуктивниот отпор XL,
поготово за моќните печки. Затоа од сите конструктори се настојува да се
мзвсде пократка мрежа и со помала вредност на XL-секако запазувајки ги вред-
ностите кои овозможуваат стабилен електричен режим.Постои повеќе
можности за постигнување на поставената цел-еден од начините е поставување
на трансформаторот што поблизку до печката.Оваа идеја е можно да се реал-
изнра со претходно реализација на идеи за кои веќе постои и подетални проек-
ти.

б). РЕШЕНИЈА ПРИМЕНЕТИ ВО АД МАКСТИЛ-ЧЕЛИЧАРНИЦА
3А НАМАЛУВАЊЕ НА РЕАКТАНСАТА НА КРАТКАТА МРЕЖА

Елекрто даговата печка во Челичарницата-Скопје и no реконструкци-
јата во 1990 г. од CLECIM- Франција дава можности за оптимализирање на
кратката мрежа ( 1998 г. реализирана е една предложена фаза-према проект од
авторите на овој труд ) и по 2001 г. со реализаци јата на воведување алтерна-
тивна хемиска енергија и третман со казанска печка каде произвотството е
зголемено значително постои можност со оптимализација на кратката мрежа (
има изработено проект од авторите на овој труд се дообјаснуваат резултатите
од рсализација на проектот од 1998 г. и дообјаснуваат очекуваните резултати од
предложсниот проект во втора фаза и предлог со модификација на енеретските
сскуидарни кабли ).Во електро даговпте печки од произвотство на сите про-
изводители ( истото се однесува и за изградената во Челичарницата -Скопје од
BIRLEC-Англија ) изградени пред 15-20 години конфигурацијата на кратката
мрежа е поставена на една плоштина т.е. кратката мрежа е симетрична во однос
на средната фаза.

Предлогот за модификација на кратката мрежа овозможува намалување
на реактансата X, зголемување на полезната активна моќност на дагата, нама-
лување на времето на растопување и зголемување на продуктивноста на елек-
тро даговата печка. Како што е објаснето претходно една фаза од проектот е
реализиран 1998 г. и наредните фази се можни и према добиените резултати од
првата фаза резултатите од прсдложенитс фази ќе овозможат додатно зголе-
мување на продуктивноста на печката.

Предлогот ја запазува геомстриската конструкција на мрежата со што се
запазува стабилноста на системот и се овозможува со минимум модификации да
се добие максимум во поглед на зголемување на моќноста.
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Дел од решавањето на задачата за намалување на реактансата е заврше-
ни 1998г и со мерењата од 1998г и 1999г докажано е намалува на реактансата од
Х=3,835тП на Е=3,3\1џО. со намалување за 12%,а зголемување на моќноста до
30 MW t.e. 14 %.Практично модификацијата е извршена со минимум вложувања.

Додатни модификации во сличен процент ќе овозможи заголемување на
произвотството. За реализација на идеите потребни се извесни услови кои ќе
придонесат како за на пр.намалување на должината на енергетските кабли из-
работка на друг тип на изливник кои ќе овозможи и од металуршки аспект по-
волности.а и реализација на идејата која ке донесе додатно приозвотство.

ОЧЕКУВАЊЕ И ДОБИЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТИТЕ
-ПО МОДИФИКАЦИЈА НА КРАТКА МРЕЖА-

ГОДИНА

Ј 990/1997

ГОДИНА

1998

2000

2001/23/4

2004/5

2004/5

РЕАКТ.

Xc/mQ/

3,835

РЕАКТ.

Xc/mQ/
3,317
3,317

u 3,317
3,000

2,700

Up/KV/

102

Up/KV/

102
102
102
102

102

Бр.на
шнржи

6,7

Бр.на
шаржи

Т/ден.

700

Т/ден

7,4 | 770
8,2

9,5
10,2

10,9

860
1000

1070

1140

ЗАБЕЛЕШКА

Нема застои за замена на изо-
лација и енергетски кабли-ма-
кс.безбедност за вработените
Год.произ. -221.000тони

Тгод.=330д.

243.000
284.000

330.000

353.000

376.000

*•*; Ѕ Ѕ
70 23.000
90 , 29.700

140 ј 46.200

70 23.000

70 | 23.000

За резултатите во табелата према досегашното работење земено е при-
марен просечен напон Up=102/KV/ на годишно ниво. Завршената модификаци-
ја 1998 на годишно ниво го зголеми произвотството за 23.000тони.
Предложените модификации од авторите на трудот ќе донесат на годишно ниво
додатни 46.000 тони со вкупнб произвотство од 376.000 тони. Моментално овие
прсдлози се единствени за значајно зголемување на произвотството.

Покрај наброените решенија постојат и други можности кои во помали
мерка ќе донесат зголемено произвотство и истите идеи може да се реализираат
за целосно заокружување на процесот за максимално зголемување на
произвотството на електро даговата печка.

За надминување на произвотството од 376.000 тони друга можност е
свснтул- но зголемување и стабилизирање на примарниот напон.

ЗАКЛУЧОК

ДИЛЕМАТА ЗА ПОНАТАМОШНИ ЗАХВАТИ НА ЕЛЕКТРО
ЛАЧНАТА ПЕЧКА СЕ НАМЕТНУВА САМА ПО СЕБЕ-МОДИ-
ФИКАЦИИ ДАДЕНИ ВО ОВОЈ ТРУД'И ОД ДРУГИ АВТОРИ ВО МАК-
СТИЛ И ИДЕИ КОИ НАКНАДНО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ.
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ЗА ЕВЕНЃУАЛНИ РАЗМИСЛУВАЊА ЗА ДОДАТНО ЗГОЛЕМУ-
ВАЊА НА ПРОИЗВОТСТВОТО СЕОПФАТНА АНАЛИЗА ЌЕ ДОКАЖЕ
ОПРАВДУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА HA HOBА ЕЛЕКТРО' ЛАЧНА ПЕЧКА
КОЈА ЌЕ ГИ ИЗБЕГНЕ СЛАБИТЕ МЕСТА КОИ HE Е МОЖНО ДА СЕ
ИЗБЕГНАТ НА ПОСТОЕЧКАТА.
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ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГША ПРИ РАБОТА
НА ПРОЦЕСНИ ПЕЧКИ BO OKTA

Дипл. Инж. технолог ГЕОРГИЈЕВ Јовица
ОКТА Рафинерија на нафта АД - Скопје

Процесншие печки, најчесшо цевни, се важен дел на рифинерискшие посшројки.
Тие се компактни, обезбедуваат добра^скррисшување на топлинат, аослободуваат
ѓолемо количество топлина и нивната работа може да се автоматизира.

Киј Процесните печкие, потребно е да се ансишзираат показателите на нив-
IKIITKI енерѓетскп ефикасност. Co тоа се постигнува и енерѓетска оптимизација на раб-
отшТш на Постројкати во која се вклучени процесните печки.

Од тој аспект, најважни Гшказатели се:

• Коефициент на искаристување на топлинапш во печката

• Специфична Потрошувачка ни гориво
Co споредување на актуелните податоци за коефициентот на искористу-

(шње на топлина, специфичната потрошувачка ни гориво, коефициент на вшиок на
возду.х, шемПерптура на димни ѓасови и друго со отТшмалните, возможно е да се
Подобри работита на Процесните печки. Co намалување нл Потрошувачката на мазут
кико горччо, кое содржи сулфур, освен финансиаси се ПоаТшгнуваат и знанителни
еколошки ефекти.

In the refineries, process heaters are used in many of processes. In these processes most used
are pipe heaters because of their advantages:

They are compact and provide efficient use of heat, they releae great heat quantity and their
operation can be automated

Since the process heaters are great fuel consumers, analysis of their energy efficiency index-
es is required. This makes a basis for operation optimization of the units that include these heaters.
From this point of view, the most important indexes are:

• Heat efficiency

• Specific fuel consumption
The question of rational energy consumption is always actual in OKTA.
The process heaters are operating with both, fuel oil and fuel (refinery) gas, produced in the

refinery itself. Comparing actual data for heat coefficient, excess air coefficient, flue gasses tempera-
lure etc. with their optimal values, gives possibility for heaters operation improvement. Decreasing of
the fuel oil consumption is significant from ecological aspect to, because of its high content of sulphur.
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ОКТА е производител на горива и истовремено во процесот на пре-
работка на суровата нафта троши дел од сопственото производство. За работа
на печките е потребен мазут и рафинериски гас. Co нивно согорување во
печките се добива топлина потребна за загревање на суровината. Печките се
голем потрошувач на гориво и очигледно е дека со нивна оптимална работа
можат да се постигнат значителни заштеди во потрошувачката на гориво.

Co анализа на топлинскиот биланс на процесните печки и користење на
измеренн големини можат да се добијат показатели за енергетската ефикасност
на процесните печки: степен ка искористување, топлински загуби, специфична
потрошувачка на гориво и др.

Експерименгален дел

Во периодот од 12-24.03.2004 година извршени се мерења на температу-
рите на суровината на влез и на излез од печката П-101/1,2 на постројката за
атмосферска дестилација на суровата нафта, како и температурата на димниот
гас на излез од печката, потрошувачката на рафинериски гас и мерење на кое-
фициентот на вишок на воздухД

Податоците се прикажани во табелите 1 и 2.

Табела 1

Дата
03.04

12

15

16

17

18

19

22

23

24

Нифта
т/ден

3065.4

3042.7

3034.2

3368.6

3428,9

3516,7

3547,7

3625.8

3304,5

"С

200,1
202.7
200.1
204Л
199,5
202.6
200,5
200,4
203,6
203,3
200,7
204,2
199,3
199,0
195,8
201,4
199,5
202,4

П-101/1
Излез

•с \
355,0
354.8 _^
355,0
35W
355,8
356.5
356,1
356,3
357,7
357,7
358,0
357,9
358,0
357,9
358,0
358.4
360,0
360,5

Днм.гас
"С

669,5

669,9

678,0

683,6

687,9

695,7

696,8

702,6

709.1

Потрош.
гас

нм-Учас
1938,6

1737,5

1437,5

1535,5

1667,2

1824^

2207^

2500,4

Л 974,0

A

1,34

1,24

1,29

1Ј8

1,51

1,21

1,19

1,12

1,23

%вол

53

4,0

4,6

3,1

7,1

3,5

3,2

2,2

3,8

Проток
м-7час

43,3
43,9
43,5
44,2
46,4
47,1
47,5
48.2
48,9
48,9
50,5
50,1
50,6
50,2
50,6
50,2
48,2
47,2
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Дата
03.04

12

15

16

17

18

19

22

23

24

Нафта
Т/ден

3065,4

30427

30342

3368,6

3428,9

3516,7

3547,7

3625.8

3304.5

rvC

200,1
202.7
200,1
204.1
199,5
202.6
200.5
200.4
203.6
203,3
200,7
204.2
199,3
199.0
195.8
201.4
199,5
202.4

П-101/2
ИзлеЈ

"С

356,0
356,5
355,1
356,5
355,8
356,3
356,1
356.2
357,7
358,7
358,.!
359,0
358.1
360,3
358,0
360,1
359,9
361,7

Дим.гас
"С

640,6

635,7

648,3

646,8

6543

654.4

673.3

. 6792

Потрош.
гас

нм-Учас
11093

12952

1303,7

1278,0

1145,8

10412

^2063,1

1317,7

1551,4

К

1,40

1,40

138

1.44

132

133

123

329

127

A
%во

л
. 6,0

5,9

5,7

6 3

5

5,1

3,8

4,6

43

Проток
м7час

46.0
43.5
46,0
43,5
49.6
472
53,0
48,5
52,0
49,5
53,7
51,8
54,0
52,0
54,0
52,0
51,4
49,4

Табела 2

Намалувањето на вишокот воздух за согорување е најважен чекор во
намалувањето на потрошувачката на гориво. Очигледно е дека најголеми загу-
би на топлина имаме кај димните гасови, која неповратио се губи во околината.
За таа цел после определување на правилниотоднос воздух/гориво на бренер-
ите, дамперот се поставува на одредена отвореност која обезбедува коректен
ировев. На крај се подесува секундарниот воздух до потребниот вишок на
кислород во димните гасови.

При добро мешање на воздухот и горивото, бренерот ќе даде макси-
мална температура на пламенот. При оптимална ефикасност, димните гасови ќе
содржат минимум кислород и минимални количества на несогорен CO и Нг и
минимум NOx.

Гасот за горење на печката П-101-1/2 е со висока содржина на водород
(65-74%). Неговата топлотна моќ е околу 60000 KJ/kg. Ha пр. на 23.03.2004, при
коефициент на вншок на воздух 1.12, тоилината на димните гасови при околу
700 °С е околу ]<Ѕ000 KJ/kg. Според тоа ефикасноста на печката П-101/l е
П i=( 1 -0,03)-] 8000/60000=0,67.

Резиме

Co намалување на потрошувачката на гориво од една страна и
намалувањето на вишокот на воздух од друга страна, се посшигнува и про-
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поршшнално намалување на количеството на димни Гасови. Co тоа се намалу-
ва загадувањето на воздухот, кое е најголемо поради емисијата на димните
гасови од процесште печки.

Summary

Тпг effect of decreasing of fuel consumption and excess air is decreasing of the flue
ga.sses ѕлЈпту, which means less air pollution that comes mainly from the flue gasses of
process ггмегѕ.

Референци

Д.Поиовиќ,О.Оциќ-Ко1ѕерѕ AD-софтвер за енергетска оптимизација на
постгс::<а за АД.

Дипл. Инж. технолог ГЕОРГИЈЕВ Јовица
ОКТА Рафинерија на нафта АД - Скопје
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MK0700030

СКЛАДИРАЊЕ ЕНЕРГИЈА ЗА ЛАДЕЊЕ КАЈ
СИСТЕМИТЕ ЗА ДАЛЕЧИНСКО ЛАДЕЊЕ

Асист. м-р Драган БИТРАКОВСКИ ^ '
Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Машински факултет, Скопје

Применаиш на сисшемшие за далечинско ладење, како замена за иоединечншие
системи за климатизација, значително влијае на намалувањето на потрошувачката
на енергија. Цополнително намалување на потрошувачката на енергија може да се
ГшаТшѓне со примена на складирање на студ кај овие системи. Во трудот ќе бидат
Гцшкажани наччните на складирање на енергија за ладење и нивното влијание врз
потрошувачкита на енергија.

COOL STORAGE IN THE DISTRICT COOLING SYSTEMS

District coo/ing systems as an alternative for individual air-conditioning systems have large
impact of energy use reduce. Further reduce can be made by use of thermal energy storage. The basic
concept of thermal storage strategies and thermal storage technologies for district cooling are pre-
sented and their influence of energy use.
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1. Увод

Складирање студ претставува привремено складирање енергија за
ладење заради подоцнежна употреба. со што се премостува временскиот интер-
вал помеѓу расположивата енергија и нејзиното користење. Co тоа се овоз-
можува вишокот енергија во неоптоварените часови да се користи во часовите
со максимални оптоварувања. Доколку периодот на расположивост на енерги-
јата е поголем од периодот на нејзиното користење, со складирањето студ се
дозволува користење опрема со помал инсталиран капацитет. Најчесто склади-
раљето студ се одвива во 24 часовен циклус а поретко се користи седмичен и
еезонскн циклус, кај кој се скалдира студ во зимскиот период за ладеше на
објектите во летниот период. Складирањето студ има смисол се додека
заштедите кај ладилната постројка се поголеми од трошоците за опремата за
складирање, што е случај при големи оптоварувања со релативно кратко време-
траење, потреба од ладење во часови со мали оитоварувања (на пример, ладење
ресторани по работното време), проширување на објектите и слично.

При складирањето осетна топлина се снижува температурата на медиу-
мот за складирање, обично вода, песок. земја и слично. При складирањето
латентна топлина се врши промена на агрегатната состојба на медиумот за
складирање. Тшшчни материјали се вода/мраз, солени раствори и некои
полимсри.

Ефикасноста на складирањет о, што се дсфинира како нзнос на енерги-
јата што може да се поврати од претворената влезна енергија во складирана,
покрај трошоците, е основен показател при одлучувањето дали ада се постави
рсчервоар за студ. Интеграцијата на резервоар за складирање студ кај сис-
темитс за централизирано снабдување со енергија за ладење дополнително ја
зголемува комплексноста на оптимизација на системот. Затоа, потребна е вни-
мателна анализа за секој поединечен случај, пред воведувањето на резервоари
ча складираљс студ.

2. Концепт на системите со складиран студ

Кај системите за климатизација ладилното оптоварување се определува
со потрсбнитс kW енергија (или "тони на ладење"), додека кај системите со
складирањс студ потребната енергија се дефинира во kWh (или "тон-часови").
На слика 1 прикажан е теоретски потрсбен ладилен капацитет од 100 kW во
тскот на 10 часа, односно ладилно оптоварување од 1000 kWh. Реално, индивид-
уалнитс системи за климатизација никогаш не работат со 100 % капацитет, во
тскот на целиот дневен ладилен циклус. Ладилното оптоварување е најголемо
помсѓу 14 и 16 часот, кога надворешната температура е највисока. На слика 2
прикажан е типичен профил на ладилно'оптоварување за дневен циклус на
климатизација.

i
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Слика 1. Теоретски профил на
оптоварување

Слика 2. Типичен профил на
оптоваруваље

Како што се гледа од сликата, ладилната постројка со полн капацитет
се користи само два часа во текот на дневниот циклус. Сепак, за покривање на
максималното оптоварување мора-"да'се усвои ладилна машина со вкупен
инсталиран капацитет. Површината под кривата, всушност, го претставува
вкупното ладилно оптоварување во дневниот циклус, кое изнесува 750 kWh. Co
воведување на факторот на разновидност, кој што претставува однос на реал-
ните kWh потребно ладење во однос на максималните расположиви kWh што ги
овозможува ладилната машина, се гледа дека, за прикажаниот пример, тој изне-
сува 0.75. помал фактор на разновидност значи помала ефикасност на постро-
јката, a co тоа и поголема оправданост за поставување резервоари за склади-
рање студ.

Постојат две основни стратегии на складирање студ - целосно склади-
paibc и делумно складирање. При целосно складирање капацитетот на системот
за складирање студ го покрива целото ладилно олтоварување на објектите. Тоа
иовлекува поголем компресор/ладилник и опрема за складирање, но дава мак-
симални заштеди при користење. На слика 3 е ирикажан профил на целосно
складирање. Се гледа дека, за прикажаниот пример, потребниот капацитет на
ладилната машина изнесува 53.6 kW.

При делумно складирање студ дел од оптоварувањето се покрива од
складирањето, но се користи ладилната машина во периодот со врвно опто-
варување. На слика 4 прикажан е профил на делумно складирање, за кој
камацитетот на ладилната машина би бил 31.2 kW.
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Слика 3. Целосно складирање Слика 4. Делумно складирање
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3. Технологии на складирање студ

Кај системите за далечинско ладење најчесто применувани технилогии
се водените резервоари, резервоари за мраз и природните подземни резервоари.

Водени резервоари. Концептуално, наједноставен метод на складирање
студ е со воден резервоар. Во периодот без врвно оптоварување се внесува и
складнра ладна вода во резервоарот, а потоа се користи во периодите со врвно
оптоварување. Температурата на водата се движи помеѓу 5 и 15 °С. Како матер-
ијал за надземни резервоари најчесто се користи челик, а за вкопани бетон.

Основна предност на водата е универзалната употребливост, ниската
цона и можноста за транспортирање низ другите компоненти од системот.
Основен недостаток е постигнувањето на потребниот складиран капацитет,
иоради нискиот топлински капацитет на водата, што повлекува употреба на
масивни резервоари. Друг недостаток е мешањето на складираната вода со
потоплата повратна вода.

Складирање мраз. Во системите за складирање мраз се произведува
мраз во испарувачка средина. Мразот се складира се до моментот на користење,
кога повратната топла вода во резервоарот за складирање го топи мразот, со
што повторно се лади водата што се дистрибуира до објектите. Co тоа се елим-
инираат проблемите со месцањето како кај водените резервоари.

Основна предност на мразот е големата латентна топлина што се осло-
бодува во процесот на топење, со што се добиваат приближно 5 пати помали
резервоари за складирање во однос на водата. Друга предност е пониската тем-
пература на водата што е на располагање во ладилните уреди, со што може да
се снижи температурата на воздухот што се уфрлува во просториите, со што се
добиваат заштеди кај вентилаторите, пумпите, каналите и цевната мрежа.

Основен недостаток е дополнителната енергија кај компресорот
аотребна за производство на мраз, во однос на онаа потребна за ладење на вода.

Природни подземни резервоари за ладна вода. Сезонските природни
подчомни резсрвоари за ладна вода. оладена во зимскиот период, можат да
бидат значаен и економичен извор на ладна вода централизираните системите.
Порадн големите вложувања,'овој концепт е исплатлќв само кај големите сис-
теми за далечинско ладење. Хемискиот состав на водата, порозноста на природ-
ниот резервоар и барањата за регулација значително влијаат на оперативните
трошоци. Затоа, при планирање на природните резервоари за складирање студ,
покрај изведените објекти, треба да се планираат и проширувањата, односно
новите објекти.

4. Начин на работа на системите за складирање мраз

Складирањето мраз претставува најекономичен концепт на складирање
студ кај централизираните системи за ладење кои опфаќаат одреден број групи-
ранн објекти или одреден реон. Резервоарите најчесто се модуларни, изоли-
раки. нзработени од полиетилен. Во внатрешноста содржат топлински измену-
вач од спирални пластични цевки, опкружен со вода. На слика 5 е прикажан
типнчен резервоар за складирање мраз. Во ноќниот период водата, која содржи
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околу 25 % етиленгликол, оладена во чилерот, струи низ топлинскиот измену-
вач, одземајќи топлина, се додека околу 95 % од водата во резервоарот не се
претвори во мраз. Во текот на наредниот ден складираниот мраз го лади
растворот на вода и гликол, до температура погодна за користење кај постро-
јките за климатизација. Температурниот модуларен регулационен вентил, поде-
сен на околу 6.7 °С, поставен во бајпас врската околу резерво'арот, овозможува
вишокот флуид со температура околу 11 °С да го заобиколи резервоарот и по
мешањето со ладниот флуид со температура околу 1 °С се постигнува бараната
температура од 6.7 °С. Флуидот излегува од потрошувачот со 15.5 °С и во
чилерот се лади до 11 °С. На слика 6 е прикажана шема на циклус на полнење и
празнење на резервоарот за складирање студ.

Слика 5. Резервоар за складирање мраз

15.5 *С

12.8 *С

Слика 6. Циклус на полнеље и празнење на резервоарот за мраз

5. Заштеда на енергија и намалување на трошоците при складираље

мраз

Уаотребата на складирањето мраз кај системите за централизирано
снабдувањс со енергија за ладење значително влијае на намалувањето на
потрошувачката на енергија и редуцирањето на трошоците.
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Работа на чилерот во неоптоварен период. Работата на чилерот во
циклусот на полнење на резервоарот за мраз во текот на ноќта ги редуцира
трошоците за електрична енергија поради ноќната тарифа за електрична
енергија. Генерално, системите за складирање студ го зголемуваат факторот на
ладилно оптоварување на објектот, што значително ги намалува оперативните
трошоци, и ја зголемува можноста на корисникот за планирање на
потрошувачката на енергија.

Константна работа под полно оптоварување. Индивидуалните сис-
теми за климатизација работат во нивниот најекономичен опсег помалку од 25
% од времето. При складирањето мраз чилерот работи во или блиску во мак-
сималниот капацитет континуирано, со што се елиминира неефикасната рабо-
та ари делумно оптоварување.

Работа при нокни температури на кондензација. Воздушно ладените
чилери се поефикасни при пониска надворешна температура, што е случај во
текот на ноќните часови. Работата при пониски температури на кондензација за
10 степени може да ја зголеми енергетската ефикасност за 2 до 8 % во однос на
работата на чилерите во текот на денот.

Цистрибуција на воздух со пониска температура. Користењето на
вшдух со темнература од 7 °С во каналите за воздух наместо вообичаените 12.7
°С овозможува значителни заштеди по почетните и оперативните трошоци.
Овој постуден воздух се добива со дистрибуција на нискотемпературен раствор
на вода и гликол (2.5 до 3.5 °С) од резервоарот за мраз во комората за воздух.
воздухот со 7 °С се користи како примарен воздух и по мешање со рециркула-
циониот воздух се внесува во просториите. Co тоа се намалува цената и голем-
ината на коморите, вентилаторите, каналите за воздух и пумпите помеѓу 20 и 40
%. Воздухот со пониска температура, исто така, ја намалува релативната
влажност, па за постигнување на чувството на удобност се јавуваат заштеди
преку термостатските вентили.

6. Заклучок

Складирањето студ кај системите за далечинско ладење претставува
можност за значителни заштеди при експлоатацијата, на сметка на покачување-
то на почетните вложувања.

Порадрг тоа, потребна е внимателна анализа на секој поединечен случај
на воведување на складирањето студ. Периодот на враќање на вложените сред-
ства се движи од 2 до 5 години [2], [3], поради што наоѓа се поширока примена.
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ХЕМИСКА ЕНЕРГИЈА ВО ЕЛЕКТРО ЛАЧНА ПЕЧКА
-ИСКУСТВА-

Љупчо ШУШЛЕВСКИ
Панче ГЕОРГИЕВСКИ
Илија ХАЏИДАОВСКИ
МАКСТИЛ АД-Скопје

Резиме

Големата конкуренција на Пазарот в<> металуршкото Производство и
xpnniiHiiiioiTi педосшиг на ел.енергија doeedoa do реилизиција на Проектот во ttoloti
Челкчарница при АД МАКСТИЛ-Скопје:

„Супституција на елЈенергија т.е. внесување на додатна хемиска енергија во
Електро лачната печка за топење на челпк користејќи горива Природен lac (CH-4),
кислород (02) и јсплен (С),,

Акумулпрано е искуство од двеипол години интензивна примена на хемиска
енергнја со сета прапратни проблемптика, соодветна ефикасност и екпномичност во
Процесот за доПивање на челик. Во 2001 година ѓо најавивме n оГшкшвме проектот-во
изведпи за користење IUI додатна-алтерпативна енергији во агрегатот Електро
лачна Печка.

Bo oeoj iTipyi) ќе ГИ презентираме реализацијата, кскуствата ni) рпборењето u
ефикасн-оста ш: системот за гемерирање на хсмиска енергија.

Практичш/те созншшја бараат сернозен пристап при користење на хемиска-
та енергија. Користењето па истата носи ограничувања и потребно е мноттво
ииовирања заради зачувување на опремата од покажанита агресивност при согорување
на Горивните Гасови.

Abstraki
(jreat compel it ion on the market in steel-producing and chemical lack of electrical energy

leads to realization of new project in section Celicarnica AD Makstil-Skopje named:
"Substitution of electrical energy; entering of additional chemical energy in Electrical arc

furnace for steel melting using fuels-natural gas (CH4), oxygen (02) and carbon (C)".
It is accumulate experience from two and one half year of intensive use of chemical energ\>

with its accompanying problems, appropriate efficiency and economy in process for steel producing.
In 2001 year we announced and described project for using of an additional alternative chemical
energy in aggregate Electrical arc furnace.

In this work we will present realization, working experience and efficiency of the system for
generating chemical energy.

Practical realization is asking serious access when chemical energy is used. Using of chem-
ical energy is bringing out restricting and need of many innovation for protection of equipment from
shown aggressiveness during combustion of inflammable gasses
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1. ГАС-КИСЛОРОДНИ БРЕНЕРИ

1.1 Конфигурација
Ha Електролачната печка во погонот Челичарница инсталирани се три

бренери со вкупна моќност од 21 Mw кои инпутираат енергија во ладните зони
помеѓу електродите за топење со ел.енергија.

Позиција на бренерите
Тематски ќе го опишеме само системот на гас-кислородните бренери

КТЈ.2.3(О2-СЊ бренери).
Системот е производ на TECHINT-ITALY познат реномиран производи-

тел на опрема од областа на металургијата.
Основни параметри (можности на системот се-внос на хемиска енерги-

ја:
-гасен кислород 65 Nm-7-глс
-природен гас 16 Nnv/тлс
Систсмот бренери работи во три мода во зависност од фазата на

шаржата. така да во комбинација со електричната енергија се постигнуваат нај-
соодветните сфекти.за целосно искористување на вкупно внесената енергија.

MODE

A
В

С

КТ LANCES
purpose

Burner
8urner+Sup.oxy.lance

Sup.oxy.lance
Purging flame

lances

3x
3x
2x
1x

O2(NmJ/h)

1000
1800
1800

80

CH4(NmJ/h)

450
450
180
40

KT INJEKTORS
purpose j injektors

Stand by
burner

Slag foaming

Stand by

3x
3x
2x
1x

C(kg/min)
-

14

5

-

Понудата е поткрепена со Дијаграмот за внесување на енергија кој дава
сгчактна претстава за внесување на електрична и хемиска енергија во
разлпчните фази на топење и рафинација.

Понудениот енергетски биланс за топење 120t до т=1620°С предвидуваше:

Ел.енергија (kwh)

40.П00

60%

Хемиска енергија
(kwh)
26.00П

40%

Вупно енергија (kwh)

66.000

100%

Софтверскиот пакет овозможува автоматски режим и рачен режим на
работа.

Компјутерскиот приказ дава комплетен увид во распределбата на
енергиите.
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Понуден процесен енергетски дијаграм

VEw

45

17,2

33

24

;е 66 tons Charge 30 tons Charge 24 tons
Check analysis
and temperature

Tap at 1620°C

/ HE=26Mwh
/ (40%)

/

EE=40Mwh
(60%)

3 3" 16 3 3 17 25

125 Tap to Tap (power on 100)

4 16 t[roin]

•:MAIN MENU-

• • • • '

SI

82

БЗ

84

B5
В5

Ref.

Kwh /ion

LECTWC СНЕШС

Шл
Шѕ
Ilia
Ш*
W'o
Bfto

0

0

0

0

o

TOT*!.

0

0

0

д::;.о

Totpilil o

15h:59min 3/ Oct /2001

ЗЕМАК

Слика од комјутерски приказ
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Калкулацијата за хемиската енергија е дадена со релацијата:

А.« =2,48 х О2(т3> + 2,85 х СН4(т3) [kwh]

а проектната специфична потрошувачка за топење на 120t ст.железо до 1620°С
е:

Енсргенс

Ел.енергија
Кислород 02
Природсн гас СН4
Јаглен-инјектиран
.Јаглен-шаржиран

Спец.потрошувачка

378 kwh/tls
65 NnrVtls
16 NnrVtls
25 кц/tls
lOkg/tls

Вкупна потр. за
шаржа

39.690 kwh
6.825 Nm'
1.680 Nnr1

2.625 kg
1.050 kg

1.2 Првпчни резултати

Врз основа на претпоставката: -работа на ЕАФ со ел.моќност 24 Mw,
понуден е дпјаграм за внесување енергија со биланс на енергија од 66.000 kwh.

Дсжажувањето на перформансите ја покажа ефикасноста во работење-
то со биланс на енергија за топење на 121т старо железо до т=1630° С (типична
шаржа бр.437777):

Зб,Ѕ

31,3

22,3

5.100 kwh

12.630 kwh

•

4.350 kwh

10.770 kwh

8.700 kwh

13.380 kwh

HE=l8.200kwh
(33%)

EE=36.780kwh
(67%)

| 5 34 7 29 9 36 10 ! t(tmn)

! 130 j

Ц fcj
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Ел.енергија (kwh)

36.800

67%

Хемиска енергија
(kvvh)
1S.200

33%

Вупно енергија (kwh)

55.000

100%

Ефектите беа над очекуваните, но...

1.3 Искуства

Досегашното искуство покажа дека Techint технологијата има и нега-
тивни особини од кои би навеле дека с тоа доста агресивна технологија која ја
напаѓа опре.мата на Ел. печката :

-намалена е издржливоста на централното капаче
-негативно делува на држачите"на електроди (зголемена температура)
-агресивност врз опремата од капакот т.е. водоладени панели-посебно

на излезното колено
-опрема на системот за отпрашување, а посебно на филтер вреќите

кога во сдсн наврат дојдс до нивно уништувањс од продор на презагреани чес-
тички.

Овие негативни пропратни појави доведуваа до чести застои што нега-
тивно се одразуваа на времето на изработка на шаржа и доведуваа до зголему-
вање на сите нормативни трошоци.

Извонредната агресивност што ја покажа примената на хемиската
еиергија доведе до дополнителен ангажман на стручните лица во погон
Чсличарница.

Излезот се побара и најде во редуцирана употреба на хемиската енерги-
ја т.е. прилагодување кон можностите на опремата и корелација меѓу нега-
тивните ефекти и трошковите кои произлегуваат од тоа.

Во последните години континуирано се работеше на подобрување на
редуцираната технологија и барање на оптимални технолошки параметри кои
ќе дадат најдобри резултати во работењето . Во исто време се работеше и на
постојано намалување на времето на застои на електро печката како на најз-
начасн фактор кој ја одредува големината на потрошувачката на енергија по
единица производ . Тоа е и логично зашто во услови на стоење на Електро
печката имаме состојба на изнесување на енергија со топлитс гасови и со вода-
та која се користи за ладење во панелите за телото и капакот на истата.

ТОПЛОТЕН БИЛАНС НА ШАРЖА БЕЗ ЗАСТОЈ ИЛИ КРАТОК
ЗАСТОЈ

1. Влез на Енергија
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Vlez
Kwh

Ee
390

Eh
120

E0
150

Vkupno

660

2. Излез на Енергија

Vkupno

Izlez
Kwh

Тче.
410

Troska
50

Gasovi
100

Voda
100

Vkupno
660

700

T-e. Troska Gasovi Voda Vkupno

ТОПЛОТЕН БИЛАНС HA ШАРЖА CO ПОДОЛГ ЗАСТОЈ
1. Влез на Енергија

Vlez
Kwh

Ee
500

Eh
150

Eo
150

Vkupno
800

2. Излез на Енергија

Vkupno
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Izlez
Kwh

T че.
420

Troska
50

Gasovi
165

Voda
165

вкупно
-::~-800

800 •/

T~e. Troska Gasovi Voda vkupno

Изнесувањето на енергијата,.од,.Електро печката се манифестира со
директно зголемување на нормативната потрошувачка на влезната енергија за
добивањс на Т. челик , односно на нормативната потрошувачка на Ел. енерги-
ја и на хемиска енергија. Ова па од друга страна доведува и до продолжување на
времето на изработка на шаржа / време излив-излив / и на времето на активно
внесувањс Енергија со вклучена Електро псчка / Ефективно време - Р он .На
овој начин слсдељсто на величините : Времето Излив-излив / И-И / ,
Ефективното времс Пон. и потрошувачката на енерија заедно со количината
на нроизведсн Т. челик стануват најзначајни иараметри за оценка на ефикас-
носта и успепшоста во работсњето на Електро печката. Во подолната табела и
дијаграм е дадсно движењето на просечните вредности на овие величини во
последните години.

Година
1-1 / minut/

Pon / minut/
Zastoi /minut/

Ес /Квх/
T.~elik

2002
176.9
131.4
20.45
445.3

231686

2003
171.07
128.5
15.43
434.9

296104

2004 / 6 мес. /
161.3
120
15.9
449

307763

Од ногорнитс резултати се глсда дека со намалувањс на времето на
пзработка на шаржа /I-I / и ефективното врсме се зголемува производството на
Т. челик.

Изготвена е и реализирана програма за намалена потрошувачка на
енсргенси кислород (Ог) и природен гас (ChU) од која произлезе распределба на
унотрсбена енергија прикажана на дијаграм на енергии:
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ФАЗА

Време ТтТ
Време Роп

х.ен. MWh
Ел.ен. MWh
Вк.ен. .MWh

м«>ќ хе MW
моќ ее MW
м«ќ вк MW

шарж.
1к

4
-

-

-
-

-

-
-

толење
1к

36
36

4.2
13.9

183

7,0
23,0

30,«

шарж.
Ик

4

-

-

-

-

-

-

Toneite
Пк

28
28

3.25
11.0
14,5

7.0
23.0
30,0

шарж.
Шк

4
-

-

-
-

-
-

топеше
Шк

26
26

2,15
10.0
11,4

5.0
23,0
28,0

Раф.

26
26

Излив

8
-

3.2 | -
10,0
12,4

7.5
23.0
30,5

-
-

-

-
-

Подг.

15
-

Вк.

151
116

12.8
44,9
57,7

Рпбота со ередна електричнп моќ 23 MW/ потрошувачката е за една шаржа (105 т.сл.)

P(MW)

М 8 15ј Ifmln)

Презентираната шаржа е типична и претпоставува работа со оптимален
биланс на енергија кој обезбедува рационален и прифатлив степен на агре-
сивност од хемиската енергија.

Истиот модел е земен и како основа за оперативниот план за производ-
ство.
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