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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-

ЗЕМАК? Зборник на реферати - Книга 1 m
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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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