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ЧЕЦ БОШКОВ МОСТ - ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОЕКТИРАНАТА
ИНСТАЛИРАНА СНАГА ОД 45 MW НА 70 MW

Влатко ПАВЛЕСКИ, дипл. маш. ииж.
Неиспка ЈАКИМОВА ФИЛИПОВСКА, дипл. сл. ииж.
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П Октомври 9, 1000 Скопје, Република Македонијо

АБСТРАКТ
ЛикицчјшТш на идната ХЕЦ Бошкон Мост е влиску до градот Дебар, do маѓчс-

шрчлпчот Гшт Макроко -Дебар. Ониј Проскт Гп вклучуш ПрчтокшТсе на Мила река, нај-
ѓолема чрчтики на рекшТш Радчка. Qsiitm/tiTifr прдрачје се кнршстеризири со високи
плипшш и ООГШТШ водни тскови, без блнски Големи иаселби. Хидро снстемот се сос-
luon од: акумулација Тресонче со брани нисоки 44 ш, ш влезна Градба на доводниот
шуисл, како it додатни зафати поврзани со систем од сифони, покриени кинали кои Ги
счбириат нодите од висоќите нланини и Ги пренесуваат до дивидниот тунел.
Донодпиот тупел завршуви со водостан и цевковид под притисок кој води до
мшшшскати зѓрада.

/х> Глишшот Проект за ХЕЦ Бошков Мост изработен oi> ХЕП Скопје во 1983
гооипи. нкушниТш аисталнрани ашги tut електршшта ч 45 MW Во текат на 2001, 2002
гш)шш, америкиискшТш комГшнија Paul C. Rizzo Ass. зиедно со македонасшТш компанија
РИКОМ члработији Фчзчбчлчтч Студчја за Бошков Мост. СОГЛЧСНО анализчте
чачрпвеич tut txuui студчја чзработуаачот Предложи чнсталчршшти снага на елек-
шрчшиТш да се зѓолемч од 45 MW на 70 MW чреку зголемунање на номшшлнчот проток
чд 14 ni-Vs па 22 ш3 ѕ кој ќе се корчстч ш> текот нч неколку часовното врвно оптере-
iTtytiiiihc uti cnaTicM(tiTi чо текот на денот.

В<> овој реферат ќе бчдат разгледсшч променчте коч настануваат во овој
чроаст, а> зголемувпњето ча чнаТшлчраната чроектна снига од 45 MW ни 70 MW како
ч ефектите <><) овиа Промена нрз Проектот во целина.

ABSTRACT
ИРР Boskov Most location will be near the town of Debar, accessible from the Mavrovo-

Debar road This Project involves the tributaries that combine to make up the Mala Reka, the biggest
tributary to Raclika river. The watershed area is characterized as having high mountains and rich
watercourses, without major settlements. The hydro system consists of: The Tresonce Reservoir with
44 ni high dam, with an intake to a headrace tunnel, also additional intakes linked by a system of
siphons, covered channels collect the waters from high mountains and deliver their flow to the head-
race lunne/. The headrace tunnel ends with surge shaft and penstock to the powerhouse.

In this paper will be given differences between the Main Design prepared by HEP - Skopje
in 1983. where the installed capacity is 45 Mil' and Fizibilily Study prepared by Paul C. Rizzo Ass.,
where installed capacity is suggested to be 70 MW, thru enlarged nominal discharge - from 14 m3/s
lo 22 m3''s.
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ГЕНЕРАЛЕН ОПИС HA ХЕЦ БОШКОВ МОСТ
Локацијата на идната ХЕЦ Бошков Мост е блиску до градот Дебар, до

магисгралниот нат Маврово - Дебар. Овој проект ги вклучува притоките на
Мала рска, најголема притока на реката Радика. Сливното подрачје се карак-
тсризира со високи планини и богати водни текови, без блиски големи населби.
Хидро системот се состои од: акумулација Тресонче со брана висока 44 м, со
влезна градба на доводниот тунел, како и додатни зафати поврзани со систем од
сифони, нокриени канали кои ги собираат водите од високите планини и ги лре-
иесуваат до доводмиот тунел. Доводниот тунел завршува со водостан и цевково-
ди под притисок кои водат до машииската зграда.

Акумулацијата и браиата Тресопчс, сс наоѓаат блиску до селотр
Трссонче. Браиата и акумулацијата, ги собираат водите од Јадовска река и од
Тресонечка река.

Доводниот тунсл е под притисок и е обложен со бетон. Должииата на
тупелот с приближно 9000 метри и иомииува низ карпест предел на планииата
Врам>е Краста. Вториот зафат, западно од браната ги зафаќа водите блиску до
селото Росоки и ја снабдува Росочка река во доводниот тунел преку краток
цевковод.

Неколку водни текови од високите коти на југ од сливното подрачје се
иливаат во Мала река. Во овие водии текови спаѓаат Белешница, Звончица,
Валошшца, Лазарополска и Гарска река. По пат на гравитациони канали
(! 1.266 м) и сифони, водите се собираат во точка лоцираиа високо на Црн Врв
плапината која се наоѓа спротивно од планината Врање Краста. Од оваа точка,
водитс се вливаат во доводниот тунел.

Локацијата на сифонот Тресоиче е избрана помеѓу планините на место
со квалитстна кариа. Протокот од сифонот Тресонче е насочен директно до
маншпската зграда (ако електраната работи) или до акумулацијата Тресоиче
1ако електрааата ме работи). На трасата на доводниот туиел, пред машинската
зграда сс иаоѓа водостан со горна хоризонталпа комора. Водите од водостанот
се довсдуваат до матинската зграда преку цевковод под притисок. Машинска-
та зграда е лоцирана во местото иаречсно "Бошков Мост", блиску до патот
Скоије-Маврово-Дсбар. Според расположивиот проток и пад во машинската
зграда сс прсдвидени две Пелтон тип турбини. 110 kV разводиа постројка е
лоцираиа до машинската зграда. Одводната вада обезбедува регулација на
рсчното корито на Мала река, ведпаш после машинската зграда.

Локацијата на објектите на ХЕЦ Бошков Мост, е оптимизирана со цел
да обсчбеди максимална снага на електраната, притоа обезбедувајќи биолошки
мипимум иа Мала рска. ХЕЦ Бошков Мост е предвидеио да работи пет часа во
демот, во текот иа врвното оптеретување на системот. Протокот од сите водни
тскови сс користи за полнењс иа акумулацијата Тресонче кога електраната не
работи.

На слика 1 с дадсма нреглодиа ситуација па ХЕЦ Бошков Мост.

II М \К 1 Зборпнк ча рефератч - Кпчга 2 «47
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ГЕНЕРАЛЕН ОПИС HA ОПТИМИЗИР АНАТА ХЕЦ БОШКОВ MOCT

Локацијата на идната ХЕЦ Бошков Мост е блиску до градот Дебар.
Акумулацијата Тресонче со брана висока 44 м, се наоѓа блиску до селото
Тресончс. Мапшнската зграда е лоцирана до патот Скопје-Дебар.

Основната промена која е направена со Физибилити Студијата
изработена во 2002 година од Paul C. Rizzo Ass. и македонската компанија Риком
во однос на Главниот проект изработен од ХЕП Скопје во 1983 година, е зголе-
мемата инсталирапа снага на електраната од 45 MW на 70 MW со зголемување
ма ипсталираниот проток од 14 m-Vs иа 22 т3/ѕ

Промепите кои настануваат во главните градежии објекти според
Физибилити Студијата се дадени во Табела 1.

Објект

Влезна градба во
акумулација Тресонче
Водостан

Цевководи под
прнтисок
Турбини
Машинска зграда

Одводна вада

Сеизмички
подобрувања на брана
Тресонче

Според Главен Проект

Проектирано за 14
м:7еек

Проектирано за 14
м"7сек

Дијаметар за 7 м:7сек е
1.1 м

2 агрегати по 22.5 MW
21.8 м широка и 37.2 м

долга
Проектирано за 14

м"7сек
1.8 : 1 странични косини
делумно отстранување

на алувиум

Според Физибилити
Студија

Проектирано за 22
м7сек

Проектирано за 22
м7сек

Дијаметар за 10.5 м:7сек
е зголемен на 1.7 м

2 агрегати по 35 MW
24 м широка и 41 м долга

Проектирано за 22
м7сек

2.75 : 1 странични косини
комплетно

отстранување на
алувиум

Табсла 1

ГЕНЕРАЛЕН ОПИС НАХЕЦБОШКОВ МОСТ
Предвидената ХЕЦ Бошков Мост е лоцирана на сливното подрачје на

Мала рска. Мала река с формирана од две рски, Росочка река и Гарска река.
Машписката зграда е лоцирана пред вливот иа Мала река со реката Радика.

Глашште елемеити на ХЕЦ Бошков Мост се следните:

- каменонасипна брана Тресонче, со глинено јадро;
- влезна градба за водите од акумулацијата према доводниот тунел;
- пет влезни градби па Гарска река и нејзините притоки: Валовница,

Лазарополска, Звоичица и Белешница;
- капали и сифони за насочуваље иа пстте водни текови кон доводпиот тунел;
- доводен тунсл иод притисок со приближно 9000 м должина;
- водостан и цевководи;
- маппшска зграда и одводна вада.

Збор/шк на реферашп - Кшпа 2 444
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Акумулација Тресонче
Браната Тресонче ја формира акумулацијата на сливох на Тресонечка и

Јадовска река. Вкупниот волумен на акумулацијата е 2 304 000 м3, додека корис-
ниот волумен е 857 000 м3 и зафаќа површина од 188 000 м2. Кота на вода на аку-
мулацијата е 990 м.н.в. ^

Браиа Тресонче
Конструктивната висина на браната е 44 м, геодетската висина е 33.8 м

со 2.75 : 1 возводни и низводни косини. Должината на круната на браната е 129.5
м а ширината 6 м. Кота на круна на брана е 993 м.н.в.

Браната е каменонасипна со глинено јадро, врз кое се насипува фил-
терски материјал. Проектот предвидува и инекциона завеса на браната чија
длабочипа ќе се одреди после финалните испитувања на терен за време на
инјекционите работи.

Преливна шахта и опточен туЅел
Преливната шахта е со дијаметар 4.8 м и капацитет од 300 м3 : Пре-

ливниот тунел има должина од 125 м.
Опточниот тунел'е со дијаметар од 3.1 м, должина 90 м. После

завршуваљето на изградбата на браната, влезот на опточниот тунел ќе биде
затворен, при што низ него ќе биде обезбеден биолошки минимум за
Тресонечка река.

Влсзна зафатна градба
Влезната градба на доводниот тунел е лоцирана на десниот брег на аку-

мулацијата, севермо од опточниот тунел и преливната шахта. Котата на влез-
пата градба е 979 м. Влезната градба се состои од бетонски сидови, влезна глава
оиремена со решетка и затворач возводно од влезот на доводниот орган. Во
затворачницата над влезната глава е сместена погонската опрема за
затворачот.

Зафати
Освен влезната зафатна градба на доводниот тунел, предвидени се уште

шест зафати: Гари, Валовница, Лазарополе, Звончица, Белешница, Росоки, за
да ја собираат водата и да ја насочуваат кои доводниот тунсл. Сите зафати се од
тиролски тин адекватни за планински терен. Генерално, водата собрана од
зафатните градби поминува низ таложници а потоа се насочува кон доводниот
тунел. Зафатите и таложниците се димснзионирани врз база на моделски анал-
изи и тестови и проектирани да елиминираат седименти поголеми од 0.15 мм.

Влезната кота на зафат Росоки е повисока од максималната кота на
акумулацијата Тресонче. Ова овозможува да водата гравитационо влегува низ
цевковод под притисок во доводниот тунел.

Њдите од рските Гарска, Валовница и Лазарополска се водат во двојио
комориа таложница, после која влегуваат во десниот доводен канал. Слично и
водите од реките Звончица и Белешница се водат во сдио коморпа таложница,
после која влегуваат во левиот доводен канал.

3FM4lvf Symposium proceeding - Book 2
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Доводни канали
Десниот и левиот доводен канал се прелага да бидат со кружен или

трапезоиден попречен пресек. Десниот доводен канал е приближно долг 6293 м
а левиот 4508 м.

Сифони
Неколку сифони: Белешница, Гари, Валовница, Тресонче, кои се лоци-

рани во правец на каналите ги водат водите во десниот и левиот доводен канал.
Сифоните се од челик или ПВЦ цевки потпрени на бетонски седла со бетонски
анкерни блокови кои се лоцирани на места каде се менува правецот на цевките.
Дијаметарот на цевките е пресметан врз база на брзината на водата во опсег од
3 т/ѕек до 5 т/ѕек

Доводсн тунел
Водите од акумулацијата Тресонче и од другите планински зафати се

доведуваат до машинската зграда преку доводниот тунел. Тунелот е со кружен
пресек, бетонски обложен и изложен на воден притисок од 3 до 5.7 бари.
Тунелскиот ископ ќе биде изведен со дупчење и минирање, но скоро по цела
должина на тунелот оваа постапка ќе бара да се монтираат и внатрешни пот-
пори. Во Физибилити Студијата, разгледана е и варијантата на тунелски ископ
со специјална машина т.н. "кртица", како варијанта која би коштала поевтино.
Но, поради променливите услови на карпата и релативно малите должини на
тунслските сегменти, сугерира да традиционалната постапка на дупчење и
минирање како и локалната работна сила би биле поефикасни отколку постап-
ката со специјалната машина.

Сифонот Тресонче ги спроведува водите собрани од петте реки:
Звончица, Белешница, Гарска, Валовница и Лазарополска. Водите од овие реки
се собрани со системот на лев и десеи доводен канал, каде зафатите ги собираат
водите на високи коти.

Врската на сифонрт Тресонче со доводниот тунел е преку "Ѕ" конфигу-
рација. Протокот од сифонот може да биде во двете насоки. Една гранка од "Ѕ"
конфигурацијата го носи протокот кон акумулацијата за нејзино полнење кога
електраната не работи. Во спротивно, сифонот го носи протокот кон машинска-
та зграда. Влезната точка на сифонот Тресонче е лоцирана на кота која овоз-
можува гравитационо течење кон акумулацијата кога турбините во машинска-
та зграда не работат.

Доводниот тунел, овозможува неколку пристапни точки за ископ. Може
да се ирават разни комбинации за бројот и локациите на работните места, во
зависност од планираниот временски плаи за ископ на истиот. Дијаметарот на
тунелот е оптимизиран на 2.7 м, по цела своја должина за да овозможи ефикас-
на конструкција на тунелот со дупчење и минирање, но во Физибилити
Студијата е разгледан и дијаметар одЗ м.

Главните параметри на доводниот тунел се сумирани во Табела 2.
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Параметар

Тип
Вкупна должина
Подземен дел
Надземен дел
Попречен пресек
Возводна кота
Ннзводна кота
Опрема на влезна градба

Вредност или опис
Под притисок, обложен, инјектиран

8987 м
8825.7 м
161.3м

Кружен со дијаметар 2.7 м (или 3 м)
979.00 м.н.в.
940.91 м.н.в.

Решетка, хидроуличен лизгачки
затворач во вертикална шахта

Табела 2

Водостан
Водостанот, е лоциран пред цевководите под притисок и има улога за

растурање иа хидроуличниот удар и притисните преоди кои настануваат при
работа па турбините и нивното брзо затвораље. Неколку варијанти при проек-
тирањето на водостанот се разгледани и одбран е водостан со кружна вер-
тикална комора со дијаметар од 4 м и дебелина на бетоиска облога од 0.45 м.
Горната комора има должина од 2 X 66 м и површииа на попречен пресек од
18.6 м2-

Главните параметри на водостанот се сумирани во Табела 3. Единствена
иромена помеѓу оригиналниот проект и Физибилити Студијата е должината на
хоризонталните комори.

Параметар
Тип
Дијаметар
Макс. ниво на вода (затварање)
Мин. ниво на вода (старт)
Попречен пресек - горни комори
Должина на горни комори

Вредност или опис
Кружна со две хоризонтални комори

4 м
989.39 м.н.в.
945.91 м.н.в.

18.62м2

2 X 66 м

Табела 3

Цсвководи под притисок
Низводпо од водостапот. до машинската зграда водата се води преку

два цсвководи под притисок. Пред турбините, протокот се контролира со пепе-
руткасти затворачи со дијаметар од 2.25 м. Вкупната должина на цевководите е
приближпо 760 м и дијаметарот се менува од 2150 мм кај пеперуткастите затво-
рачи до 1843 мм кај турбините.

Машинска зграда и опрсма
Локацијата на машинската зграда е на десниот брег на Мала река.

Прсдложената машинска зграда се состои од две згради - машинска сала и
помошпа зграда. Во машинската сала се наоѓаат двете турбини и генераторите
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и дизел агрегатот. Bo помошната зграда се наоѓа контролната опрема како и
помошната опрема.

Двете вертикални шест млазни Пелтон турбини, се за проток од
22 тЗ/ѕек и пад од 365 м. Инсталираната снага е 70 MW. За проток од 22 тЗ/ѕек,
може да се избере турбина Пелтон тип или Францис тип. Генерално, Пелтон
турбината е поевтина затоа што не е потребен дифузор.

Степенот на корисно дејство (СКД) на двата типа турбини е различен.
Пелтон турбината има релативно хоризонтален СКД во голем опсег на проток,
додека кај Францис турбината СКД е повеќе врв и е поголем близу до 100 %
номинална снага. Пелтон турбината е подобра за проточни електрани додека
Фрапцис турбината е за електрани за врвно оптеретување. Конечниот избор на
тнп иа турбина ќе биде направен во текот па понатамошното проектирање.

Во Табела 4 се дадени сумирани параметрите на електраната.

Параметар
Површина
Тип на турбина

Кота на турбинска осовина
Пад
Проток
Инсталирана снага
Кота на монтажен простор
Кота на турбински патос

Вредност или опис
971 м2

Две верттикални шест млазни
Пелтон тип турбини

607 м
365 м

2X11 =22 м-7сек
2X35 = 70MW

608.4 м.н.в.
605 м.н.в.

; Табсла 4

РАБОТА НА ЕЛЕКТРАНАТА
ХЕЦ Бошков Мост е проектирана да работи блиску до номиналиата

снага во сатите при врвно оптеретување на системот со користење на акуму-
лацијата. Кога има голем прилив на води, ХЕЦ Бошков Мост работи со макси-
мална сиага дури и во сатите кога системот не е врвно оптеретен.

ХЕЦ Бошков Мост е проектирана така да при средни хидролошки
услови работи блиску до номиналната снага од 70 MW, и тоа најмалку пет саати
диевно за време на врвно оптеретување иа системот. Ангажираната снага се
мснува во зависност од месечната хидрологија.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Co Физибилити Студијата, првенствено подобрувањс на проектот е во

зголсмепата инсталирана снага од 45 MW, иа 70 MW, со што се подобрува
фимапсиската способност на проектот. Врз основа на Главниот проект за ХЕЦ
Бошков Мост, проектот има мала веројатност да биде економски исплатлив. Co
Физпбилити Студијата, ХЕЦ Бошков Мост премииува во проект со значителни
скономски придобивки. ,

Од тсхнички аспект, треба- да се каже дека Главниот проект е ком-
плетсн и дека сс рсшени сите главни технички прашања. Но, гледано од
екоиомски аспект, со Главниот проект не се достнгнува финансискиот оптимум

Зборчик па рефераши - Книга 2
448



Ti'MtimcKo иодрачје: Хидроенергешски илвори / Thematic Held: Hydro - energy potential

под ден.ешните економски услови, поради значајните економски промени кои се
случиле во периодот од 1983 година па до денес. "*"?"*"

Поради тоа што ХЕЦ Бошков Мост е предвидено да биде БОТ проект,
(концесиски проект), голема важност за природата на проектот има тарифната
структура, која во претходниот период немала значење. •"""

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХЕЦ БОШКОВ МОСТ ВО ПОДГОТОВКА

На крај треба да се спомене дека во тек е изработка на нов Идеен
нроект за ХЕЦ Бошков Мост, врз база на промените кои се предвидени во
Физибилити Студијата т.е. зголемена иисталирана снага од 45 MW на 70 MW со
зголемуваље па ипсталираниот проток од 14 м3/сек на 22 м3/сек. Co овој Идеен
проект, ќе бидат решени некои прашања како што се: оптимизација на
дија.метарот па доводниот тунел, оптимизација на дијаметарот и бројот на
цсвководите под притисок, како ИЈУЈНО, од>иајглавните прашања - изборот на
•run ма турбима и број на агрегати, итн. '"

Заклучок
Врз основа иа горенаведените измени, се добиваат технички и економс-

ки подобрувања на проектот и секако се зголемува неговата атрактивност за
странските шшеститори.

Се очекува дека со реализацијата на ХЕЦ Бошков Мост како конце-
сиски проскт, брзо и успешно ќе се премине од фаза на планирање во фаза на
имилемеитација и работа, со што ќе се зголеми делот на производството на
хидро енергија во Република Македонија.

Литсратура:

[I] Хидроелектропроект - Скопје, "Главен проект - ХЕЦ Бошков
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АБСТРАКТ

Вкупната инсталирана снага на електро енергетскиот систем на Република
Микедонија ч 1444 MW од кои 1010 MW се инсталирани во термоелектраните a 434 MW
ш> хидроелектраните. Co оглад на значен,ето на хидроенергијата ш> систе.иот, однос-
ио улогатч mi хидроенергијшТш кико врвни епергији во систсмот, многу важно е за
Македонија ди Го зголеми дслот на производаТшото на снергија од хидроелектраните.
ХЕЦ Шпилјс е пуштсна во работа во 1969 ѓодина. За време на работата на елек-
iTipaiiaiTid, рисположинита вода ч користена рационално а преливите се мишшални. Ова
е ПоаТшгнато а> зголемување на корисниит простор ни икумулацијата преку намалу-
н(ш>е на мшшмалното работно ниво од кота 575,00 м.и.в. на 562,00 м.н.в.. Co oea e
Cio<)o6p<iit(t регу.аацијата на протокот u намалена можноста за прелшш. Од друга
ctTipaiui, со шшалувањето на мштмалното работно нкко, се намилува нето Падот на
L'ACKiTipaiiaiTiti, како u капацатетот на електраната u ПроизводствоШо на електрнчна
спсргија. Оптимилен начип на рчшавање на споменитите проблеми е зголемување иа
иисталиршшта спаѓа на ХЕЦ ШГшлје.

Во овој рефчрат ќе бидат прикажани можностите за зголемување на
инсталириноиТш како и оптнмалните решенија за проширување.

ABSTRACT

The total generation capacity of the Republic of Macedonia power system is 1444 MW out
of which 1010 MW are installed in thermal power plants and 434 MW in hydro power plants. The
hydropower production has specific and highly defined place in the electricity sector as a peaking
capacity, so it is very important for Macedonia to extand the hydro power capacities.

HPP Spilje was put into operation in 1969. During plant's operation the available water was
used rationally and the overflows were minimal. This was achieved by enlargement of the storage use-
ful area by decreasing the minimal operation level, from optimal level of 575,00 m.a.S.L. to 562,00
m.a.S.L, thus enabling better regulation of the flows and preventing the overflows.

However, this storage enlargement decreased the net head of the power plant and also the
power capacity and the electricity generation. Optimal way to solve the previously mentioned problems
is additional enlargement of the installed capacity of HPP Spilje. This paper will discuss the possibil-
ities for enlargement and optimal solutions for that.
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ВОВЕД
Хидроелектричната централа Шпилје е пуштена во погон во 1969 годи-

на. ХЕЦ Шпилје има акумулација со волумен 520 милиони м3, од кои корисниот
волумен е 223 милиони м3. Хидроцентралата се наоѓа на самиот состав на
рските Црн Дрим и Радика, па затоа режимот на дотекувањата во акумулација-
та зависи од режимот на двете реки. Дотекувањето од страна на Црн Дрим во
тек на годината е доста рамномерно поради постоењето на две узводни акуму-
лации, Охридско езеро и акумулацијата Глобочица. Протекувањата во Радика
сс мошне променливи што се должи на ариродните фактори во сливот.

Вкупните годишни дотекувања на профилот Шпилје изнесуваат 1700
милиони м3. додека просечниот проток е 53,76 т-7ѕ.

Во досегашниот период на работа, хидроцентралата рационално ги користи
расположивите води одпосмо капацитетот на турбините овозможува максимално
користељс па водата со релативно мали преливи. Ова е постигнато со зголемуваље на
кориспиот волумеи на акумулацијата со намалување на мииималното работно ниво од
оптималното ииво 575,00 м.н.в. на 562,00 м.н.в., што ии овозможува подобра регулаци-
ја на протокот и намалување на преливите. Се разбира дека со ова се намалува нето
падот на електраната a co тоа и производството иа електрична енергија.

За да се решат горе споменатите проблеми, најоптимален начин е со
зголемување на иисталираниот капацитет на хидроцентралата.

РЕГИОНАЛЕН ПРИКАЗ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИС-
ТЕМ И ЗНАЧЕЊЕ НА ХИДРОЕНЕРГШАТА

Како што е прикажано во Табсла 1, хидроснергијата во земјите околу
Републнка Максдомија има зиачително зиачеље, кој удел во вкугшиот инстали-
раи капацитет сс движи од високи 92 % во Албапија до ииски 22 % во Бугарија.
Романија има најголемо учсство на коивенционална хидроенергија со
капацитет од 5,935 MW или 37 %. Бугарија има најголем капацитет на пумпно-
акумулациоиа емсргија -1,399 MW Во целипа, во регионот вкупниот инсталиран
каиацитет е 15,926 MW - конвенционална хидроепсргија и 2,801 MW - пумпно-
акуму л ; | Д и о и а хидроенергија. Тоа е еквивалентно па 36 % од вкупниот инстали-
рап капацитет од 55,244 MW .

A.ioaiiiijvi
Hocitsi &
Xcpucroiiiniii
I>yi'iipnj:i
X|)i!;iTCKi)
Макодонпја

HJHIJI Гора

PoMiiiiHJa

Cpfinja
ВКУПНО

Кониеиционплпп
хилроснсргпја

1.445

1,948

1.464
1,799
434
649 _,

5.935

2.252

15,926

Пумнно-
аку.мулацноиа
хпдроснергија

0

440

1.399
276

0
0

72
(44

2,801

Тср.мо
енергпја
& друга

119

1.529

,_ 10,326
1.936
1,010

210
12.753
5,60Ѕ

33,518

Вкупно
инсталиран
капацитет

1.564

3,917

13.189
4.03Ѕ

1,444

859

18,759
8,474

52,244

Процонт на
Хидр» &
Пумино

акумулационЈ
снсргнја

9 2 %

61 %

2 2 %
51 %
30 %
76 %

32 %
3 4 %

36 %

Табела 1
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ГТокрај важноста на хидроцентралите во доменот на зголемен енергет-
скн капацитет и производството на хидро енергија, во симулацијата на енергет-
скиот систем во целиот регион, секој систем бара да обезбеди одредена
количина на регулациона и контингент резерва (Помошни услуги).
Интсгрираната работа на интерконективииот регионален-тгазар на електрична
епергија дозволува заштеди во помошните услуги, посебно^во обезбедувањето
па контипгент резервите. Во согласност со неодамна изработената Студија за
рсгионалниот пазар на електрична енергија и улогата на хидро енергијата на
тој иазар, изработена од Montgomery Watson Harza, симулацијата покажа дека
хидроцентралите и пумпно акумулационите централи обезбедуваат поголем
дсл од помошните услуги во индивидуалниот и регионалниот пазар.

Како заклучок, Студијата покажува дека хидро енергијата игра важна
улога во регионот и донесува значителна добивка во регионалниот пазар на
електричпа епергија. Во регионалниот пазар, ирактично сите држави можат да
очекуваат пониски набавни цени на^енергиј-ата, додека некои од системите кои
имаат недостаток на енергија имаат посигурен пристап до енергија преку
набавкитс низ регионалииот пазар. Хидро енергијата во целиот регион е
потчииета па термо еиергијата, што значително ја зголемува улогата и
нажноста на хидро електричните централи во целиот регионален пазар на елек-
тричиа снсргија. Секое можно зголемување на капацитетот иа постоечките
хидро елсктричните централи или/и изградбата иа нови централи би биле од
пајважно зпачсње во целиот регионален пазар на енергија.

ХЕЦ ШПИЛЈЕ - ПОСТОЕЧКА
ХЕЦ Шпилје има камено иасипна брана со висина од 100 м, при што се

формира акумулација со вкупен волумен од 520 милиони м:> од кои корисниот
нолумен изнссува 223 милиони м3. Нормалното проектирано ниво на акумулаци-
јата е 580 м.п.в. а минималното е 575 м.н.в. Co акумулацијата Шпилје се кон-
тролира целиот слив на Црн Дрим. Хидроелектраната се наоѓа на самиот состав
па реките Цри Дрим и Радика па затоа режимот на дотекуваљата во акумулаци-
јата зависи од режимот на двете реки. Дотекуваљата од страна на Црн Дрим во
текот па годината се доста изедначени поради постоењето на две узводни акуму-
лации, Охридско езеро и акумулацијата Глобочица. Протекувањата во Радика се
мошпе променливи што се должи па природните фактори во сливот. Вкупните
годипши протекуваља на профилот Шпилјс изнссуваат 1692 милони м3.

На лсвиот брег се сместеми еакуационите органи - опточен тунел,
шахтеп прелив и темелен испуст.

Машипската зграда се иаоѓа околу 70 м од низводиата пожица на брана-
та. Во зградата се сместеии 3 агрсгати опремсни со Фрамцис турбини со вср-
тикална оска, поставспи па кота 485.75 м.н.в., како и со трофазни синхроии гсн-
сратори. Тритс трансформатори се сместеии над15ор од машинската зграда.

Просторот меѓу ножицата на браната и машипската зграда искористен
с за сместуваље на разводиата постројка 110 kV.

Доводниот тунел под притисок, со кружсн пресек е поставен на десниот
бок. Должипата на доводниот тунсл е 321,65 м, дијаметарот е 4,50 м, V=5.66
м/сек а дсбслината иа тунелската облога сс движи од 0,30 до 0,90 м. Прагот на
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зафатниот објект поставен е на кота 546,00 м.н.в. Зафатниот објект е опремен
со решетка и механизам за чистење на истата. Тунелот по целата своја должина
е обложен со челична облога со дебелина од 13 мм. Доводниот тунел се раз-
гранува во три дела, а дијаметарот на секоја гранка изнесува 2,20 м.

Ширината на одводната вада е 26,62 м. Котата на одводната вада на
иочетокот изнссува 485,35 м.н.в. Во истиот профил нивото на водата при проток
од 30 мЗ/сек е на кота 485,75 на која кота е поставена и турбината. При проток
од 90 мЗ/сск нивото на водата е на кота 486,90 м.н.в.

Основните карактеристики на ХЕЦ Шпилје се следните:
- прелив - шахтен со капацитет 2200 м3/сек
- темелен испуст со капацитет 450 м3/сек
- доводен орган

должина 547,00 м
дијаметар 4,50 м
капацитет 108 м3/сек

- падови
максимален нето пад 93,25 м
минимален нето пад 87,50 м
номинален нето пад 91,30 м

- инсталиран проток 108 м3/сек
- вкупна снага на турбините 84 MW
- вкупна снага на генераторите 93 MWA
- годишно производство 300 GWh

НАЧИН НА РАБОТА И ПРОБЛЕМИ ВООЧЕНИ ВО
ДОСЕГАШНОТО РАБОТЕЊЕ

ХЕЦ Шпилје е акумулациона електрана. Корисниот волумен од 223
милиони м3, овозможува дневно и неделно израмнување како и делумно сезон-
ско израмнување. За да би се максимално искористил дотокот во акумулација-
та, односно да се сведат преливните води на минимум, потребно е во пролетниот
период, кога се најголеми дотеците во акумулацијата, хидроелектраната да
работи со максимален капацитет.

Во останатиот период а посебно во периодот ноември-февруари, кога е
најголема побарувачката за снага и енергија, хидроелектраната ќе биде
исклучиво наменета за производство на вршна енергија. За ваква намена на
ХЕЦ Шпилјс, пожелно е да инсталираната снага биде што поголема.

Во доссгашниот период на работа, се покажа дека хидроелектраната
рационално ги користи расположивите води. Капацитетот на турбините овоз-
можува максимално користење на водата со релативно мали преливи.
Преливите би биле поголеми ако режимот на користењето на акумулацијата
беше како што е предвидено со идејниот проект на ХЕЦ Шпилје, т.е. нивото во
акумулацијата да не беше пониско од оптималното минимално ниво 575,00 м.н.в.
Во студијата за зголемување на инсталираиата снага на ХЕЦ Шпилје е процене-
то да прсливните води во ваков случај би биле околу 9%. Меѓутоа за да се
намалат преливите во тек на експлоатацијата нивото во акумулацијата с
спуштено и до кота 562,00 м.н.в., со што е намалуван падот на електраната a co
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тоа и снагата и производството и на тој начин се поништуваат добивките од
спреченото преливање.

МОЖНОСТИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ
Co зголемувањето на инсталираната снага на ХЕЦ Шпилје би се зголемило

и производството. Но зголеменото производство не е основен мотив за зголемување
на снагата, иако добивките од оваа цел не се за занемарување. Многу поголем мотив
е зголемувањето на еластичноста на хидроелектраната, нејзината можност за брзо
ирилагодување на големите промени во оитоварувањето во системот.
Реализираната снага и енергија во услови на работа во врвот на конзумот, прет-
ставуваат квалитет чија вредност е далеку поголема во однос на снагата и енергија-
та на некоја проточна хидроелектрана или термоелектрана.

Зголемувањето на снагата на ХЕЦ Шпилје може да се посматра и како
заштеда на скапото гориво во некоја од термоелектраната. Во периодот на големи води
со зголемено производство, работејќи како проточна електрана, може да се исклучи од
погон или барем да се намали капацитетот на некоја термоелектрана. Бо услови на
снсргетска криза каква што е денес а која ќе биде уште поизразена во иднина, овој еле-
мент во прилог на зголемување на инсталираната снага мора да се почитува.

Поаѓајќи од сите овие размислувања за местото и улогата на хидроелек-
трапите во идниот електроенергетски систем на Република Македонија, несом-
псно се укажува потреба за зголемување на инсталираната снага на ХЕЦ
Шпилје. Едно од осиовните прашања кое може да се постави е големината на
зголемувањето.

АНАЛИЗА НА ВАРИЈАНТНИ РЕШЕНИЈА
Хидроелектраната Шпилје е проектирана и изведена со инсталирана

шага од 66 MW и годишно производство од 384 GWh. Co ревитализацијата на
осповната опрема на хидроелектраната, изведена од 1997 до 1999 година,
ипсталираната снага на ХЕ Шпилје е зголемена на 84 MW

При проектирањето на овој хидроенергетски јазел не е разгледувана
можноста за евентуална промена на основните параметри на хидроелектрана-
та, така да во овие услови секоја промеиа ќе има одредено влијание врз посто-

. јпите објскти и јазелот.
Постојната машинска зграда е проектирана за три агрегати, со сите

потребни делови за монтажа, погон и одржување. Според тоа за секое допол-
нително зголемување на снагата, односно монтажа на нов агрегат потребно е да
се обезбеди дополнителен простор за сместување на машините и помошната
опрсма. За таа цел треба да се изврши проширување на постојната машинска
зграда или изградба на нова машинска зграда.

Што се однесува до доводот на водата до новите агрегати, постојат две
можни решенија:

- сегашниот доводен тунел да се користи и за дополнителните огре-
?ати - во овој случај хидрауличките загуби во доводниот тунел би се зголемиле
за 2-3 пати, а соодветно на тоа би се намалило и производството за 2-4%.
Најголсми проблеми би се јавиле при остварување на врската на новиот агре-
гат со цевководот. Co оглед на положбата на цевководот, тоа би значело делум-
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HO рушење на разводната постројка и прекин на работата на хидроелектраната
за одредено време.

do се изгради нов довод - во овој случај се избегнуваат сите горе-
наведени проблеми, но се јавува проблем на изградбата на влезна градба и дово-
ден орган во услови на полна акумулација.

Друг објект иа кој што зголемувањето на снагата на електраната ќе има вли-
јание с одводната вада, која е проектирана за 90 м3/сек. Доколку во истата треба да се
виуштаат поголеми протеци, ќе мора да се реконструира, односно да се прошири.

Разводната постројка, која сс наоѓа меѓу машинската зграда и низвод-
пата ножица на браната, ги задоволува потребите на постојната електрана.
Положбата иа платото е таква да нема можност за негово проширување. Тоа
значи дска треба да се бара нова локација за сместуваље на 110 kV постројка.

Можии микролокации на доводниот тунсл и машинската зграда
Општата диспозиција на објектите од хидроснергетскиот јазол дава

можпост за исколку микролокации на машинската зграда и доводниот орган.
Опдс ќе Сждат изиссени сите микролокации разгледувани во Студијата за зголе-
мување на инсталираната снага на ХЕ Шпилје, со нивните позитивни и нега-
тивни карактеристики.

Лсв брсг
Варијаита A
Машинската зграда е лоцирана на околу 100 м лево од слапиштето,

узводпо од обиколниот пат. Зафатниот објект се наоѓа во просторот меѓу
браиата и шахтииот прелив. со затварачница поставеиа покрај самиот пат за
Струга.

Доводниот орган, со должина од 560,00 м преоѓа лево од слапиштето на
околу 100 м. Одводната вада е со должина ч 90 м и се вклучува во коритото на
Црп Дрим ч 40 м низводно од мостот на обиколниот пат.

Варијапта В
Машинската зграда е лоцирана во зоиата на машинскиот круг, во прос-

торот меѓу слапиштето и постојната машинска зграда. Зафатната градба е
лоцирапа ма исто мссто како и кај варијанта A . Доводниот орган на должина
од 270 м с тупел, а на останатиот дел на должина од 150 м е во вид на
површииски цевовод. Машииската зграда е лоцирана на 15 - 20 м од постојната
машииска зграда. Одводната вада со должииа 20 м и истата под агол од 60 ° се
поврзува со постојната одводна вада, во зоната на кејските зидови.

Дсссн брсг
Варијаита С
Новата машинска зграда влегува во состав иа постојната зграда.

Всупшост таа с лоцираиа на десниот брег во продолжение па старата машинска
зграда иа мсстото па постојната работилница и домашниот агрегат. Зафатната
градба сс маоѓа иа околу 50 м од nocf ојната влезна градба, во правец на Дебар.
Co поссбеп доводем оргап, чија должина изпссува приближно 350 м, водата се
допесува во машинската зграда. На првите 200 м, доводниот орган ќе биде во
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вид ма тунел, a на останатиот дел како отворен цевовод. Одводната вада, со
должина приближно 45 м, некаде на крајот од кејскиот зид>ее- влегува во пос-
тојната одводна вада, која пак низводно од овој состав ќе треба да се прошири
соодветно на новиот проток.

Варијанта С -"*"
Оваа варијанта се разликува од предходната во начинот на доведување на

водата од турбините. Наместо посебен доводен орган се користи постојниот доводен
тунел. Диспозицијата на осганатите објекти е иста како и претходната варијанта.

Варијанта Д
Новата машинска зграда се наоѓа низводно на растојание од ч 70 м од пос-

тојпата машипска зграда. Зафатниот објект е со иста локација како и при варијан-
тата С. односно на околу 50 м од постојниот објект, покрај патот за Дебар.
Доводниот орган е со должина 416 м, при што на првите 115 м е во вид на пан-
цирован тунел, а останатиот дел, е отворен цевовод. Одводната вада со должина од
ч 15 - 20 м ја поврзува новата машинска зграда со постојната одводна вада.
На Слика 1 е дадена ситуација на односните варијанти,

If I гЌОН"; ^Л'

Слнка 1
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Варијантите на левата страна се сметаат за неповолни, додека варијан-
тата С во однос на варијантата С е поскапа и технички покомплицирана за
изведба.

СПОРЕДБА НА ИЗБРАНИ ВАРИЈАНТИ
Во продолжение ќе бидат прикажаии предностите и недостатоците на

варијантите С и Д, како најреални избрани варијанти.

Варијанта С
Предности на оваа микролокација се следните :
• Доводниот орган е со минимална можна должина, помала од било

која друга варијанта.
• Co поставување на машинската зграда во продолжение на постојната

зграда, може да се искористи истиот монтажен простор со што се овозможува
користење на дел од постојната опрема, како што е кранот.

Недостатоци на оваа микролокација се следните :
• Потребна е дислокација иа работилницата и домашниот агрегат.
• Поставување на површински довод во непосредна близина и над

низводното потпорно тело на браната претставува потенцијална опасност за
сигурноста на браната, во случај на хаварија на цевоводот.

• Цевоводот во непосредиа близина на машинската зграда навлегува во
разводната постројка, па изведувањето на цевоводот нс е можно без да се сруши
дсл од постојпото разводна постројка, со што постојната хидроелектрана би
морала да биде надвор од погон.

• Изведување на машинската зграда и одводната вада е крајно компли-
цирано, пред се поради стеснетиот простор што ќе бара иосебна организација
иа работите. Посебен проблем ќе претставува фундирањето на новата
машинска зграда. При изведувањето ќе мора да се смета со голем прилив иа
филтрација во градежната јама.

• Одводната вада до крајни граници го отежнува пристапот во
машииската зграда.

Топографските услови на оваа микролокација овозможуваат решение
само со сден агрегат. Co оглед на ова може да се користи постојниот орган, но
само за агрегат од 22 MW (30 м3/сек). За поголемите агрегати - 33 MW (45
м3/сек) и 44 MW (60 м3/сек), за кои е потребна поголема ширина на машинската
зграда, постојниот кран неможе да се користи, поради што не би можел да се
користи и постојниот монтажен простор. Меѓутоа доколку предтурбипските
затварачи сс исфрлат од машинската зграда, тогаш ширината на истата би се
памалила, со што би можел да се користи монтажниот простор и постојниот
краи, сс разбира во соработка со додаден крак како таидсм. Co исфрлањето на
прсдтурбипскиот затварач надвор од машинската зграда се оневозможува
поставување па трансформатор на сличен пачин како кај постојната електрана.
Најголсма прсдност иа оваа варијаита е што отпаѓа скапиот доводен објект,
односно с потрсбно само.да се изгради рачва и цсвовод долг -50 м.

Најголсм недостаток е тоа што иоврзувањето на иовиот агрегат со пос-
тојниот доводсн тупел бара целосен прекин на работата на хидроелектраната
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BO периодот на градба.

Варијанта Д
Предности на оваа варијанта се :
• Ваквата диспозиција на доводниот објект и машинската зграда овоз-

можуваат несметана работа на постојната хидроелектрана.
• Co поместување на површинскиот цевовод низводно се одстранува

онасноста од оштетување на браната при евентуална хаварија на цевоводот.
• Микролокацијата на машинската зграда дава слобода за примена на

сдсн или два агрегати.
• Микролокацијата на машинската зграда овозможува непречена орга-

пизација и поголема слобода во извршуваље на работите. Посебно ова се одне-
сува иа минерските работи, што не е случај во предходиите три варијанти.

• Геолошките услови долж трасата на цевоводот и на локалитетот на
машинската зграда се релативно поволни.

• Co оглед на поголемата оддалеченост од акумулацијата се очекува
иомал прилив на филтрациона вода во градежиата јама на машинската зграда.
Недостатоци на оваа варијанта се:

• Релативно долг цевовод.
• Изградба на нова машинска зграда со сите составни делови и опрема.
• Постоењето на две машински згради ги зголемува трошоците за

одржуваље и експлоатација.
Потрсбно е поголемо вкопување на машинската зграда за да се овоз-

можи непречеп пристап до неа.

Заклучок:
Од горс изнссспото може да се заклучи дека како најизводливи можат

да се оцепат варијантите С и Д.
За избор на една од овие две варијаити, треба да се направат детални

тсхно-скономски апализи и пресметки, кои би се правеле пред конечната одлу-
ка за прифаќање на едиа од варијантите, при што пресуден фактор при
одлучуваљето ќс бидат условите и можностите за финансирање кои ќе владеат
во моментот на одлучување.

При конечниот избор на варијантите, треба да се земе во предвид вли-
јамието на испуштените води после машинската зграда, во регионот низводно
од хидроелектраната и можиото плавеље на дел од крајбрежјето па Црн Дрим
во Република Албанија, поготово за варијантата Д, чиј проток иа дополнител-
ииот агрегат с 90 мЗ/сек за снага од 70 MW.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТ&Т.-Ј2КСЃП.ЈЕ

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА (во пензија)

КРАТКА СОЦРЖИНА

Во трудот ќе биде прикажан математичкн модел за определување на заед-
иччка рабата ни каскадно поврзини хидроелектрични центршш. Во моделот ќе бидат
дефини-ра-пч функцијшТш на цел и потребните ограиччувања во фор.ма на равенства и
перавенаТши што треба да бидат зидоволени. Моделот ќе биде сеопфатен бидејќи во
ссбе ќе Ги вклучи: ѕагубнте во диводните и одводните органи, загубите en хидро-
турбините кои од саоја страна зсшисат како од Протокот иа нода низ турбините
така 11 од аиснната, а ќе води сметка за зависноста на горнанш кота на акумулација-
та од геометрискиот волумен на истата. Воедно, накусо ќе биде оГашшно решавање-
то на моделот н неѓо-ва-та примена на конкретен пример. Примерот ќе се однесува на
хидраулично поврзаните хидро-електрични централи на реката Треска, т.е. на цен-
тралите ХЕЦ "Козјик", ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка!".

ABSTRACT

The article shows a mathematical model for determining the common operation ofcascade-
conected hydro power plants on the same water course or on a different one. The following issues will
be defined: the objective function and all necessary constraints that have to be taken into considera-
tion, in form of equations or nonequations. Condense solving of the problem will be shown, as well as
its application on a specific example. The aforementioned example is related to the existing cascade-
connected hydro power stations HPP Kozjak, HPP Matka 2 and HPP Matka, all located on the river
Treska.
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ВОВЕД

Целта на овој труд е да прикаже и реализира комплетен математички
модел за определување на заедничка работа на каскадно-поврзани хидроелек-
трич-ни централи кои можат да бидат на ист или различен водотек. Моделот
треба да ги земе предвид: загубите во доводните и одводните органи кај двете
хидроцентрали, зависноста на коефициентите на корисно дејство од протокот и
висината. соодветно кај двете централи, зависноста на горните коти на акуму-
лациите од нивниот геометриски волумен како и физичките ограничувања
сврзани со турбините, генераторите и потребнте сврзани со биолошки минимум
кај централите кои што се хидраулино поврзани.

Ефикасноста на моделот ќе се провери на тој начин што ќе се изврши
симулација на работењето на ХЕЦ "Света Петка" и на ХЕЦ "Матка" во хидро-
лошки услови кои се појавиле во периодот 1946 година до 1995 година.
Снмулирање на работењето на споменатите централи ќе се врши за карактер-
истичен работен ден во секој месец од хидролошката низа односно за вкупно
50x12=600 хидролошки ситуации. Во секоја хидролошка ситуација ќе се симули-
ра оптимално ангажирање на двете хидроцентрали и притоа ќе бидат опре-
делувани оптималните истеци низ хидротурбините на двете централи како и
очекуваните производства на електриччна енергија од двете централи.

ФОРМИРАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКИОТ МОДЕЛ

При зададен режим на испуштање на водите од хидроелектричната цен-
трала ХЕЦ "-Козјак" во текот на 24 часа заедно со соответниот меѓудоток,
(qf'"j- = 1,24) , произведената електрична енергија од страна на хидроелек-
тричната централа ХЕЦ "Света Петка", изнесува:

каде што се:

ОГ = «Г-ш(кГ)^- " (2)

(3)

+

+

Оддслни ознаки во равенките (1) до (4) го имаат следново значење:

Зборник па реферати - Кпига 2 л^
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Q? -Вкупеи протек ua вода шп турбииате аа ХЕЦ."Света Петка" во
фуикхшја ua време

цSF \ -Hero над наXКЦ "Спета Петка " ко фу нкција на преме;

.V'*

п,

--<;
a,,i 0,12

b,,i 0X2

c,,i = ()X2

-Коефициснт на корисно дсјетво на л.к.Ц "Свста Петка", во фувкцаЏ
на спгласно постојиата просктиа документација врсмс како функција
на протокот. нето падот it оптималшшт број на агрегати:
-Завнсиост ш) огледалиата површииа иа ХЕЦ "Света Петка" од
ко! ага на ак умулацијата ио функцѕ>Ји н а "P^vie:
-Оитимален 6р«ј на агрегатм w> момнт<п%т;

-Загубаиа внсинаво одводоткајХЕЦ "Света Петка",во фушшцја ца
време;

-Киефициенти на карактернстиката на к«рнсно,̂ ејстт>;-

-Коефициент кој пгго гн дефмнира карактериетикиге на д«ии»дните
органн кај ХКЦ "Света Петка" «>д к»ј 'ЈакисатнагуЛите ж» д{ц{»д«т. За
ХЕ1Д "Свста Петка" тој изнссува а2 = 0,000302

На сличен начин, произведената електрична енергија од страна на ХЕЦ

Матка", изнесува:
24

(6)

(7)

•[Ql^ >'nfj+ (8)

}finfj

Треба да се напомене дека величините со ознака ЅР се однесуваат на
ХЕЦ "Света Петка", а оние со ознака МТна ХЕЦ "Матка". Воедно,треба да се
напомене дека истекот низ ХЕЦ "Матка" како и нејзинит нето пад и коефи-
циснт на корисно дејство за различен број на агрегати во погон (во даден
момент) зависи, покрај друго, и од истекот низ ХЕЦ "Света Пстка" во истиот
тој момент.
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Одделните ознаки во равенките (5) до (8) имаат аналогно значење на
ознаките во равенките (1) до (4) кои веќе беа опишани.

Вкупната електрична енергија произведена од двете централи ХЕЦ
"Матка" н ХЕЦ "Света Петка", изнесува:

Потреоно е со водата дочечена во ХЕЦ "Света Петка" и водата доте-
че-на во ХЕЦ "Матка" во текот на 24 часа да се произведе максимална елек-
трична енергија. За таа цел, мора да бидат задоволени следниве ограничувања
во форма на равенства:

v^ZQf- 4 - ^ = 0 (10)
f-1

Во равенката (22) q\ " претставува меѓудоток на вода помеѓу ХЕЦ
"Света Петка" и ХЕЦ "Матка".

Изнаоѓањето на максимумот на функцијата (9) при ограничувања (10) и
(И) о еквивалснтно на изнаоѓањето на екстрем на следнава функција на цел без
огранпчувања:

Ф = Ег + А л • <рх + Х Ј • <р2 => m a s (12)

каде што Л/ и Лз се Лагранжови мултипликатори придружени кон ограничува-
њата во форма на равенства кои треба да бидат определени.

Освен ограничувањата дадени со равенките (9) и (10), потребно е да
бидат задоволсни и следните ограничувања во форма на неравенства:

5,6 m3/s <Q^ <39,5т3Ј

t = \,....,24

30,0 m 3/s<pf ?< 100 т3/ѕ
(14)

1 = 1 ,24

Прмтоа, голсмината 5,6 т3/ѕ претставува биолошки минимум за ХЕЦ
"Матка", a 39.5 m-Vs и 100.0 m-Vs ce, респективно, инсталирани проте-ци кај ХЕЦ
"Матка" и ХЕЦ "Св. Пстка".

Хидрауличните загуби во доводот и во одводот (изразени како виси-на,
во м). кај ХЕЦ "Матка". соодветно, изнесуваат:

-во доводот:
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.AST

= 0.0004
dhf

dt

(15)

-BO одводот:

, ЛЃГ

=0-

= 0.33541-

(16)

dhf
dt

каде што јЗ се определува. од условот загубите во одводот да изнесуваат 1,5 м
при проток низ централата во износ од 20 m-Vs, т.е.:

720
= 0.33541 (17)

Котата на прагот на одводот кај ХЕЦ "Матка" изнесува 289,5 м.

Во равенките (15) и (16) q*'~ . претставува меѓудоток на вода

иомеѓу ХЕЦ " Св. Петка" и ХЕЦ "Матка", a -Q'f1" истек низ турбините

lui ХЕЦ "Св. Петка". Останатите ознаки го имаат истото значење како PI кај
ХЕЦ "Св. Петка".

РЕШАВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКИОТ МОДЕЛ

Изразот со кој што е дефинирана функцијата на целта е извонредно
сложен израз така што просторот не дозволува да биде прикажано неговото
рсшавање во целост. Неговото решавање базира на формирање на Хесијанова
матрица на втори парцијални изводи на функцијата на целта и барање на нејзи-
на инверзна матрица. Очигледно е дека вторите парцијални изводи се извонред-
но сложени функции чие што прикажување во оваа прилика е невозможно. Во
оваа прилика напоменуваме дека, по поставувањето на условите за екстрем и
низа трансформации изнаоѓањето на екстрем на функцијата (9) со
ограничувања во форма на равенства (10) и (11) и ограничувања во форма на
неравенства (13) и (14) се сведува на решавање на системи нелинеарни равенки
(со висок степен на нелинеарност) кои се состојат од по 50 равенки со ист
толкав број на непознати. Непознати се протецитс низ ХЕЦ "Света Петка" и
ХЕЦ "Матка" (no 24 за секоја) како и Лагранжовитс мултипликатори А/ и ?а.
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Бројот на таквите нелинеарни системи изнесува 50x12=600, а вкупниот број на
непознати големини што треба да се определат изнесува 600x50=30.000 непоз-
нати големини.

АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Врз база на дефиниран истек низ турбините на ХЕЦ Козјак во зададени
карактеристиии денови на секој месец за време од 50 години, зададени типови
на турбини и нивни карактеристики на корисно дејство, зададен вкупен број на
агрегати и зададени.карактеристики на доводите иодводите пресметани се опти-
мални истеци низ турбините на ХЕЦ Матка 2 и ХЕЦ Матка и оптималните
промени на котите на нивните акумулации во текот на разгледуваните каракте-
ристични денови. Потоа, пресметани се максималните очекувани производства
од секоја опд електраните согласно усвоениот критериум. Испитувањата
иокашваат дека постои значителна разлика помеѓу очекуваните производства
во зависност од тоа дали се земаат предвид одредени фактори (загуби во довод
и одвод, коефициенти на корисно дејство, број на агрегати, промена на коти и
т.н) или не. Пресметките покаговаат дека централите најголемиот дел го
иласираат за време на врвното оптоварување (односот на цените е 1:2 во корист
на високата тарифа) во EEC како и тоа дека во секоја ситуација се трудат да
работат со максимален коефициент на корисно дејство. Бараните
ограничувања во поглед на неравенства се исполнуваат идеално. Co оглед на
ограничениот простор во прилог ќе бидат дадени само пресметаните вредности
за очекуваните производства од ХЕЦ Матка 2 и ХЕЦ Матка за случај на сите
600 разгледувани хидролошки ситуации.

ЗАКЛУЧОК •

Во трудот е прикажана нумеричка метода за определување на макси-
мално можно производство на електрична енергија од повеќе хидроелектрични
централи помеѓу кои (или дел од нив) постои хидраулична врска изградени на
сдсн или иовеќе слива. Притоа, методата ги зема предвид сите релевантни фак-
торн како што се: загубите во доводите и одводите на централите, загубите во
турбините и генераторите, типот на турбините и нивниот број и оптималните
иромени на котите на нивните акумулации. Методата е погодна за примена
како во фаза на проектирање на нови хидро-енергетски капацитети (избор на
димензии на доводни органи, оптимални корисни волумени на акумулација,
оптимален број и тип на турбини), така и при експлоатација на истите (опре-
делување на најповолен режим на работа)

CONCLUSION

The artical shows a numerical method for determining maximum available pro-
duction of electricity by definite numbre of power plants (some, among them, could be

Зборпик на рефераши - Кшпа 2
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hidraulic conected) on the same water course or different one. The method take into con-
sideration all relevant factors such as: hidraulic losses in income andoutcome organs of the
power stations, losses in turbines as well as their number and type and accumulation opti-
mal lavel variety. It is suitabale for uses in both construction (optimal assortment of dimen-
sons of HPP's items) and production phase (assortment of the best mode of operation).
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ТаП. 1. Вкупна мрошведена енергија no ХЕЦ Св. Петка (заномаренн загуби во турбинн и земсни
прсдвид чагубп ио довод п адвод)
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Год.Ѓмосец

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1

4523768

4649571

18203202

7121398

5184207

6613382

7161344

5126523

6205145

10387209

8056345

4745434

7795969

6601773

8854234

4118585

3229743

27538676

5538847

8089198

7466364

7573522

5573049

4136888

10301728

9957848

2

5988830

11526891

7970014

6085355

6359427

4040617

5955794

7572395

4326697

13405800

9098572

3202482

6221482

4061246

11731714

3895968

3475668

23420938

4421288

5540736

11987877

5336227

6472574

3397590

9931755

4439027

3

6753103

14085274

7370788

3711600

3917626

2961909

5864285

5959159

6401628

11477508

12550501

4788542

17728318

4375884

10394574

7506642

13277122

21701808

9289413

14381671

9107114

9243654

6327643

13321532

15542560

9968481

4

11957194

8862488

15008196

1113950

1785873

2676344

8714501

7967575

9460317

8270988

23295228

5214557

16718314

6525770

11072357

8027373

14593550

21615080

8928432

14367844

10934314

10841612

8250317

13497180

16884452

12172083

5

15550894

11969327

13894622

1821512

" 5726062

8271948

5316900

6957534

12555971

7960766

11401836

7331283

14433980

8927467

11935994

9655907

8663344

21343556

8756731

16660369

10519100

12141733

7007249

13373663

9879950

8899919

6

7243891

7287957

9835367

6403958

5122757

6351780

3868307

7276779

6934807

4511888

.6253051

5304446

6098676

5761702

6021564

5693628

4925495

13175244

5920032

8534609

7276712

5891103

8432012

4435561

6807479

4914095

7

2531223

3844795

3776039

6051125

6321203

3038750

1728587

3891143

2547071

3498785

2973385

3221699

2962446

4165505

3456205

2591622

2449591

5840258

3537308

3335411

2622804

4658479

3128766

2489695

4722845

2071485

. 8

1686429

2625051

1825637

7264572

5472014

2189750

2369448

2236132

2452982

3184009

1981847

2161624

1919224

2815246

2000086

1686956

1661560

3995640

2696527

2604644

1494551

2310016

1893855

1793960

1491692

1686377

9

1572041

2599824

2454896

6508977

4791875

2733181

3726059

2068228

2141497

4306207

1776448

2982661

3124066

3556836

2558014

1506248

1853106

3949001

2873424

2224357

1513042

2333740

2141497

1832061

1443379

2613656

1(1

1859918

3758230

2930937

4141830

3272296

5962663

3811417

2551532

3348837

9045747

2410735

3748216

2498217

2582054

2977484

2042378

4480706

5985775

3996640

1981545

1803796

1722407

1582234

1496235

1979621

2131052

11

6789958

5682195

4934433

8391811

6354010

7439683

5794607

2721696

6498401

8182684

3877488

5440200

5401008

7219235

2922525

4763003

22859214

5903338

8345879

4012217

5483025

2010851

2608239

1679732

2519171

3845771

12

10042253

14828138

10095562

8475959

8564519

5322881

7336394

10699121

9156832

8504714

6292031

6475076

6127787

9473075

7125908

3391479

18565742

11309177

8964074

8478139

10295030

3849774

7956976

8657603

2996079

9338294

Просск

76499501

9171974С

9829969;

6709204'

62871867

576,02887

61647641

65027815

7203018c

9273630'

89967465

54616217

9102948£

66065791

81050657
54879786

1Е+06

1.66Е+06

7326859'

9021073Ѕ

80503726

67913117

6137440$

7011170С

84500711

72038086
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Габ.1. Продолжснне

год.Гмесец

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983
1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993
1994

1995

Просск (1946-
1995)

1

5552387

3442407

7776550

2784182

4977108

6602457

6248676

6429027

8359020

4252319

9398966

5455109
6879627

6693964

6288022

5994799

6207176

2603162

2956611

3250261

7100846

2580381

5127704

4405020

6722394

2

5422830

6756227

9907527

2600389

5280047

12812983

6872403

11722466

8126621

6078384

3968228

5519404
10288331

5837913

13061112

5686963

5320745

2637843

2724118

3717767

7620454

2105799

4424413

3577400

6838746

3

4581796

7953512

10286758

5142063

6260727

7630346

7160611

7032363

9791820

19814168

8024205

4064970
10536892

5938278

17548404

5152098

5754553

7379318

2875828

4184993

2532932

5743341

6736282

4335128

8489394

4

5260782

14087073
10575096

8323542
1084607

7084368

3038397

12004243

9747957

12584574

12587947

1676194
15599552

8435095

13159130

10276586

1117196

1198753

5107156

5292692

4976763

3259760

1632912

3479372

9006913

5

7982834

13684626

15125723

7707520

8328771

5165490

13710386

13249434

20071242

7917948

8925296

5701493
16975110

10577800

13784233

11177263

3575307

1592749

4207132

3363034

5741226

4083346

3410645

1341866

9567162

6

3681278

5264414

7492608

4356620

7475695

3718258

6331381

6692321

9543994

5261497

4484506

6190758
5011934

4409411

7747359

6150296

7134602

6751934

2274805
3262207

6917203

7406868

8331238

6445471

6252391

7.

2756724

2953455

3305459

1979672

4298093

1569745

2738842

3087364

3504225

3076463

2685442

5200377

3036285

2055402

5167878

2882423

7683521

6244047

1368844

4832275

2121796

1338047

6277573

9646497

3625333

8

2307485

2954309

2541604

1580967

2698105

4482651

2046542

2400819

2458910

2061156

1984348

2047325
2100973

1687026

2874225

1738574

7138893

6220626

1312654

4976857

1028871

1153706

1189698

8589047

2701504

9

2892161

4630670

2600415

1807663

1973337

6154608

2666190

2400437

2037209

2665547

2^49766

2^22193
2460417

349,2837

2175995

1443279

3837670

5730037

1237739

4184409

963048.2

1178105

1236184

5680468

2784094

10

6339452

3512819

4469205

3118311

2669661

5562693

2042727

2524828

3684182

5581900

2836436

2014463
2083604

3357012

2730965

2112216

1031321

3756272

1341714

3961521

2062733

1650727

1468453

3755104

3155416

11

5564830

3764433

5900556

3806640

7515292

6869459

3918481

12774429

6044808

5526874

6824785

3434630
4424785

10047491

2788775

6751158

2085288

3733857

1813035

5783389

3803377

1900793

1784777

3318275

5437212

12

5263401

9083177

5189582

8499387

13362495

9394500

7258835

7137989

8227239

14881293

9232977

9537387

8603575

10577484

8239112

9585615

4796129

3874590

3629082

8277057

4170847

4097473

1646598

9091540

8119600

Просск

5760595c

7808712'

8517108- •

5170695",

6592393(

7704755(

6403346*

8745572С

91597226

8970212(

7330290Ј

5306430С

8800108'

7310971:

95565205

6895127(

5568239! .

517231«
3084871c

5508645«

49040)Q9:

3649$34<

43266475

6366518",

72700159
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Тбаб. 2. Вкупна произведена енергнја во ХЕЦ Св. Петка (-Јсмени предвид чагуби во турбшш п
загуби во довод п одвод)

\џ
џ

CO

1*«

£•1

1

Is

о

Год.Гмесец

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1

4084589

4174582

16763643

6548643

4897961

6124412

6609996

4782687

5730481

9672225

7403428

4325630

7219717

6132672

8143877

3662444

2753597

25315814

5126825

7438270

6816543

6900931

5277349

3648301

9581999

9214577

2

5514667

10689840

7273526

5607256

5437188

3696132

5498645

6991825

3967655

11835842

8427831

2810108

5753852

3705803

10864087

3454319

3137821

23420938

4101108

5097995

10913517

4937371

5892256

3004526

9322484

4116462

3

6149315

12861710

6736928

3273815

3487304

2504889

5407633

5497849

5928073

10772712

11706086

4438301

16203189

3816030

9662307

6862118

12084575

19964064

8516385

13182267

8408783

8512215

. 5824831

12212516

14208876

9258219

4

11150423

8161850

13803639

906481.8

1394247

2191943

8041341

7313919

8754532

6863690

21409684

4652063

15510536

6059290

10405216

7393814

13353742

19855744

8184545

13190026

10259784

10171428

7521960

12364732

15669897

11334758

5

14311614

11222888

12712773

1320808

-5166700

5894164

4677942

6448890

11711486

7337241

10710381

6722042

13139616

8195016

11202737

8884043

7937029

19675812

8037886

15344788

9809840

11377066

6493021

12258645

9131360

8162715

6

6642413

6670138

9127584

5901556

4510672

5918456

3500603

6652574

6333395

4174630

5724286

4852092

5591388

5345010

5467534

5185229

4687336

11961766

5456525

7778204

6673270

5440637

7740131

4122010

6311040

4594650

7

1989899

3424917

3419285

5521124

5851278

2521141

1109863

3507221

1956472

3060711

2460202

2785286

2426294

3836443

2993618

1968543

2074723

5315120

3107863

2933991

2144282

4202341

2634260

1903687

4371594

1610375

8

1057197

2032921

1194631

6675585

5065385

1799099

1922115

1840773

1849194

2664759

1433209

1878857

1318374

2309407

1542393

1057197

1033962

3476732

2142968

2070235

1215653

1772860

1399388

1191973

1226999

1059247

9

965038.7

2002298

1949818

5970650

4460313

2273919

3330077

1758542

1648129

3915973

1143012

2514510

2680795

3164057

2043053

913519.8

1259959

3416289

2349920

1916503

913945.4

2026012

1648129

1266762

1182656

2107667

10

1223539

3111282

2368821

3643031

2785186

5447083

3333637

1974519

2878633

8308961

1822289

3299088

1895219

2038268

2468608

1521538

4100928

5527969

3477060

1405468

1234669

1083424

963222.6

1114403

1467876

1607824

11

6245877

5206864

4533331

7735727

5871716

6818265

5312859

2143082

5965703

7101478

3397880

5062887

5065505

6557695

2395519

4392863

20980252

5413938

7652601

3672138

5079471

1420576

2058389

1054924

1907791

3375910

12

9299031

13449247

9358555

7307225

7807048

5009431

6734591

9995600

8441927

7612368

5837969

5900202

5647243

8699312

6355232

2917001

17045394

10595487

8194556

7287310

9563337

3388734

7264555

7832964

2407547

8543472

Вкупно

68633601

83008535

89242532

60411898

56734994

50198933

55479301

58907479

65165677

83320588

81476255

49241064

82451726

59859002

73544181

48212627

90449317

1.54Е+08

66348240

81317193

73033094

61233593

54717490

61975442

76790117

64985874



•1*5*

Таб,2. Продолжение
Год.Ѓмееец 5 6 8 10 11 12 BKVIIHO

I
o

3
3o
<D
<D
Q.
3 '

«2

CD
O
O
>

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

5257869

2973041

7174272

2213034

4622994

6049202

5751814

5969733

7412063

3826602

8589468

5106243

6351676

6149979

5813286

5631571

5831711

2001011

2383596

2863649

6448511

1959994

4749380

3975982

4967968

6199784

9298033

2097609

4915986

11780319

6303554

10781374

7462361

5638492

3541963

5030726

9668579

5238950

11668570

5215751

5004712

2120221

2245025

3323923

6971651

1671907

4142352

3170564

4104286

7366091

9553697

4895533

5686786

6995043

6599052

6496132

9024153

18330440

7380726

3595907

9853729

5400034

16058376

4772662

5384282

6787969

2343975

3818921

2047025

5415626

6144500

3949001

4720937

12890811

9922059

7622226

809179.1

6488138

2668044

11211520

9045147

11594036

11626077

1264209

14479686

7770950

12012920

9597905

976381.5

873893.5

4791459

4937105

4553005

2861455

1207983

3043303

7298748

12569288

13832124

7074454

7604828

4867549

12593060

12200524

18533464

7312164

8227900

5238629

15539663

9867500

12450261

10481691

3152989

1068314

3767118

2951784

5388725

3653364

2970939

921849.4

3265317

4808370

6897920

3971198

6859067

3305401

5850151

6170070

8821778

4884843

4016467

5742401

4643320

4100006

6607131

5626189

6587828

6198066

1826113

2840688

6348510

6782552

7505318

5965633

2428847

2416940

2877773

1417176

3866912

956364.8

2193200

2642960

3079897

2610831

2160842

4819463

2572001

1520521

4743288

2362767

7029371

5721756

1228907

4468584

1633372

959387.3

5755001

8941570

1992794

2401622

1965567

963146

2149029

4133778

1542656

1835389

1834985

1557715

1466480

1523423

1551814

1055012

2508454

1097444

6608194

5754933

1047173

4598899

685465.5

485806.3

1024930

7749993

2440468

4279300

2080632

1279969

1447224

5642564

2159367

2087409

1518185

2212228

1813499

1939440

1957884

3027905

1773617

1182656

3426641

5391129

893733.9

3777510

688869.7

979600.1

898558.4

5341729

5794075

3043708

3964455

2643469

2148627

5177153

1472441

1980373

3225496

5149247

2281742

1467991

1659923

2866065

2122107

1621367

801818.1

3328343

1133678

3460486

1509987

1022169

1308459

3295730

5076218

3278440

5423126

3346893

6926596

6322973

3478470

11721347

5569750

5111241

6262497

2924676

3966572

9341157

2207435

6150532

1562421

3270927

1227536

5428173

3325666

1288153

1216796

2850180

4900610

8368017

4795018

7740206

12199721

8582290

6582824

6636365

7556123

13584062

8423759

8746096

7890117

9855127

7618610

8799886

4331208

3349599

3192759

7625528

3724214

3644962

1017739

8314942

52248136

70595410

77784676

45264911

59236948

70300774

57194631

79733195

83083400'

81811899

65791418

47399202

80134963

66193205

85584054

62540420

50697555

45866158

26081071

50095247

43325000

30724976

37941953

57520475
Просск

(1946-1995)
6149157 6278668 7789699 8257754 8749069 5719749 3150765 2195316 2341233 2651629 4874020 7399502 65556562
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Таб.З. Пр(нглѕсдена варијабплиа снергпја iso ХЕЦ Cis. Пстка (зансмарснп чагубп no турбпни, a
JCMCHII ИрсДВИД BO ДОВОД II ОДВОД)

Год.Гмеее

_Ц

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1

4523768

4649571

12891438

7121398

5184207

6613382

7161344

5126523

6205145

10387209

8056345

4745434

7795969

6601773

8854234

4118585

3229743

13744002

5538847

8089198

7466364

7573522

5573049

4136888

10301728

2

5988830

11526891

7970014

6085355

6359427

4040617

5955794

7572395

4326697

11544430

9098572

3202482

6221482

4061246

11731714

3895968

3475668

11682674

4421288

5540736

11730498

5336227

6472574

3397590

9931755

3

6753103

13252791

7370788

3711600

3917626

2961909

5864285

5959159

6401628

11477508

12550501

4788542

12963720

4375884

10394574

7506642

13013758

13141404

9289413

13127805

9107114

9243654

6327643

13036487

13081458

4

11957194

8862488

12611107

1113950

1785873

2676344

8714501

7967575

9460317

8270988

13119355

5214557

12718582

6525770

11072357

8027373

12445658

13038735

8928432

12496117

10934314

10841612

8250317

12475000

12480952

5

12977227

11969327

13187691

1821512

5726062

8271948

5316900

6957534

12555971

7960766

11401836

7331283

13028606

8927467

11935994

9655907

8663344

13404388

8756731

13050748

10519100

12141733

7007249

13180385

9879950

-•

6

7243891

7287957

9835367

6403958

5122757

6351780

3868307

7276779

6934807

45.11888

6253051

5304446

6098676

5761702

6021564

5693628

4925495

12707021

5920032

8534609

7276712

5891103

8432012

4435561

6807479

7

2531223

3844795

3776039

6051125

6321203

3038750

1728587

3891143

2547071

3498785

2973385

3221699

2962446

4165505

3456205

2591622

2449591

5840258

3537308

3335411

2622804

4658479

3128766

2489695

4722845

8

1686429

2625051

1825637

7264572

5472014

2189750

2369448

2236132

2452982

3184009

1981847

2161624

1919224

2815246

2000086

1686956

1661560

3995640

2696527

2604644

1494551

2310016

1893855

1793960

1491692

9

1572041

2599824

2454896

6508977

4791875

2733181

3726059

2068228

2141497

4306207

1776448

2982661

3124066

3556836

2558014

1506248

1853106

3949001

2873424

2224357

1513042

2333740

2141497

1832061

1443379

10

1859918

3758230

2930937

4141830

3272296

5962663

3811417

2551532

3348837

9045747

2410735

3748216

2498217

2582054

2977484

2042378

4480706

5985775

3996640

1981545

1803796

1722407

1582234

1496235

1979621

11

6789958

5682195

4934433

8391811

6354010

7439683

5794607

2721696

6498401

8182684

3877488

5440200

5401008

7219235

2922525

4763003

12933714

5903338

8345879

4012217

5483025

2010851

2608239

1679732

2519171

12

10042253

12942019

10095562

8475959

8564519

5322881

7336394

10699121

9156832

8504714

6292031

6475076

6127787

9473075

7125908

3391479

13033506

11309177

8964074

8478139

10295030

3849774

7956976

8657603

2996079

Просек

73925834

89001138

89883908

67092045

62871867

57602887

61647641

65027815

72030183

90874934

79791592

54616217

80859781

66065791

81050657

54879788

82165849

1.15Е+08

73268594

83475525

80246349

67913117

61374409

68611197

77636109



Таб.З. Продолжение

I
o
c"
3

•o
3
o
Ф
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Q.

0)
O
O

Год.Гмссс

Ц

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Просск

(1946-
1995)

1

5552387

3442407

7776550

2784182

4977108

6602457

6248676

6429027

8359020

4252319

9398966

5455109

6879627

6693964

6288022

5994799

6207176

2603162

2956611

3250261

7100846

2580381

5127704

4405020

6340266

2

5422830

6756227

9907527

2600389

5280047

11590149

6872403

11722466

8126621

6078384

3968228

5519404

10288331

5837913

11405120

5686963

5320745

2637843

2724118

3717767

7620454

2105799

4424413

3577400

6504030

3

4581796

7953512

10286758

5142063

6260727

7630346

7160611

7032363

9791820

13055226

8024205

4064970

10536892

5938278

12809838

5152098

5754553

7379318

2875828

4184993

2532932

5743341

6736282

4335128

7891027

4

5260782

12643549

10575096

8323542

1084607

7084368

3038397

12004243

9747957

12584574

12587947

1676194

12301307

8435095

12685894

10276586

1117196

1198753

5107156

5292692

4976763

3259760

1632912

3479372

8210726

5

7982834

13235828

12875104

7707520

8328771

5165490

13061684

13249434

13171370

7917948

8925296

5701493

13050909

10577800

13229747

11177263

3575307

1592749

4207132

3363034

5741226

4083346

3410645

1341866

8944067

6

3681278

5264414

7492608

4356620

7475695

3718258

6331381

6692321

9543994

5261497

4484506

6190758

5011934

4409411

7747359

6150296

7134602

6751934

2274805

3262207

6917203

7406868

8331238

6445471

6243026

7

2756724

2953455

3305459

1979672

4298093

1569745

2738842

3087364

3504225

3076463

2685442

5200377

3036285

2055402

5167878

2882423

7683521

6244047

1368844

4832275

2121796

1338047

6277573

9646497

3625333

8

2307485

2954309

2541604

1580967

2698105

4482651

2046542

2400819

2458910

2061156

1984348

2047325

2100973

1687026

2874225

1738574

7138893

6220626

1312654

4976857

1028871

1153706

1189698

8589047

2701504

9

2892161

4630670

2600415

1807663

1973337

6154608

2666190

2400437

2037209

2665547

2343766

22|2193

2460417

3492337

2175995

1443279

3837670

5730037

1237739

4184409

963048.2

1178105

1236184

5680468

2784094

10

6339452

3512819

4469205

3118311

2669661

5562693

2042727

2524828

3684182

5581900

2836436

2014463

2083604

3357012

2730965

2112216

1031321

3756272

1341714

3961521

2062733

1650727

1468453

3755104

3155416

11

5564830

3764433

5900556

3806640

7515292

6869459

3918481

12738171

6044808

5526874

6824785

3434630

4424785

10047491

2788775

6751158

2085288

3733857

1813035

5783389

3803377

1900793

1784777

3318275

5237977

12

5263401

9083177

5189582

8499387

13227910

9394500

7258835

7137989

8227239

12998506

9232977

9537387

8603575

10577484

8239112

9585615

4796129

3874590

3629082

8277057

417084J

4097473

1646598

9091540

7930885

Просск

57605958

76194799

82920462 .

51706957

65789351

75824722

63384766

87419462

84697354

81060391

73302902

53064300

80778638

73109713

88142929

68951270

55682398

51723186

30848718

55086458

49040093

36498344

43266475

63665187

69568351

§

I
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j
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ft
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3
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Таб.4. Проичведсна варнјабилиа енергијн во ХЕЦ Св. Петка (чемеип нрсднпд загубн во
турбини и чагуби no довод и одвод)

CO

a
Si

Год.Гмесец

1946
1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

195.5

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970
1971

I
4084589

4174582

11862396

6548643

4897961

6124412

6609996

4782687

5730481

9672225

7403428

4325630

7219717

6132672

8143877

3662444

2753597

12630899

5126825

7438270

6816543

6900931

5277349

3648301

9581999

9214577

2

5514667

10689840

7273526

5607256

5437188

3696132

5498645

6991825

3967655

10457784

8427831

2810108

5753852

3705803

10864087

3454319

3137821

11682674

4101108

5097995

10806193

4937371

5892256

3004526

9322484

4116462

3

6149315

12113345

6736928

3273815

3487304

2504889

5407633

5497849

5928073

10772712

11706086

4438301

11914364

3816030

9662307

6862118

11965557

12079658

8516385

12056378

8408783

8512215

5824831

11982940

12005030

9258219

4

11150423

8161850

11574510

906481.8

13.94247

2191943

8041341

7313919

8754532

6863690

11989062

4652063

11946591

6059290

10405216

7393814

11440054

12029490

8184545

11467706

10259784

10171428

7521960

11470660

11664532

11334758

5

12090193-

11222888

12080726

1320808

„5166700

5894164

4677942

6448890

11711486
7337241

10710381

6722042

11949064

8195016

11202737

8884043

7937029

12415014

8037886

12012707

9809840

11377066

6493021

12151413

9131360

8162715

6

• 6642413

6670138

9127584

5901556

4510672

5918456

3500603

6652574

6333395

4174630

5724286

4852092

5591388

5345010

5467534

5185229

4687336

11736284

5456525

7778204

6673270

5440637

7740131

4122010

6311040

4594650

7

1989899

3424917

3419285

5521124

5851278

2521141

1109863

3507221

1956472

3060711

2460202

2785286

2426294

3836443

2993618

1968543

2074723

5315120

3107863

2933991

2144282

4202341

2634260

1903687

4371594

1610375

8

1057197

2032921

1194631

6675585

5065385

1799099

1922115

1840773

1849194

2664759

1433209

1878857

1318374

2309407

1542393

1057197

1033962

3476732

2142968

2070235

1215653

1772860

1399388

1191973

1226999

1059247

9

965038.7
2002298

1949818

5970650

4460313

2273919

3330077

1758542

1648129

3915973

1143012

2514510

2680795

3164057

2043053

913519.8

1259959

3416289

2349920

1916503

913945.4

2026012

1648129

1266762

1182656

2107667

10

1223539

3111282

2368821

3643031

2785186

5447083

3333637

1974519

2878633

8308961

1822289

3299088

1895219

2038268

2468608

1521538

4100928

5527969

3477060

1405468

1234669

1083424

963222.6

1114403

1467876

1607824

11

6245877
5206864

4533331

7735727

5871716

6818265

5312859

2143082

5965703

7101478

3397880

5062887

5065505

6557695

2395519

4392863

11816955

5413938

7652601

3672138

5079471

1420576

2058389

1054924

1907791

3375910

12

9299031
11785537

9358555

7307225

7807048

5009431

6734591

9995600

8441927

7612368

5837969

5900202

5647243

8699312

6355232

2917001

11917819

10595487

8194556

7287310

9563337

3388734

7264555

7832964

2407547
8543472

Вкуино

66412180

80596460

81480109

60411898

56734994

50198933

55479301

58907479

65165677

81942530

72055633

49241064

73408404

59859002

73544181

48212627

74125739

1.06E+08

66348240

75136903

72925770

61233593

54717490

60744562

70580906
64985874



T<iG.4. Продолжипис

f
3
1
5*
3

5
£}(T\

CO
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t
COo
o

N3
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Год.Гмсеец

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Просек

(19946-1995)

1

5257869

2973041

7174272

2213034

4622994

6049202

5751814

5969733

7412063

3826602

8589468

5106243

6351676

6149979

5813286

5631571

5831711

2001011

2383596

2863649

6448511

1959994

4749380

3975982

5797434

2

4967968

6199784

9298033

2097609

4915986

10679732

6303554

10781374

746236!

5638492

3541963

5030726

9668579

5238950

10485995

5215751

5004712

2120221

2245025

3323923

6971651

1671907

4142352

3170564

5968532

3

4104286

7366091

9553697

4895533

5686786

6995043

6599052

6496132

9024153

12007214

7380726

3595907

9853729

5400034

11827007

4772662

5384282

6787969

2343975

3818921

2047025

5415626

6144500

3949001

7246608

4

4720937

11558023

9922059

7622226

809179.1

6488138

2668044

11211520

9045147

11594036

11626077

1264209

11464834

7770950

11652674

9597905

976381.5

873893.5

4791459

4937105

4553005

2861455

1207983

3043303

7532089

5

7298748

12153250

11788622

7074454

7604828

4867549

12005443

12200524

12077026

7312164

8227900

5238629

11937644

9867500

12104292

10481691

3152989

1068314

3767118

2951784

5388725

3653364

2970939

921849.4

8185154

6

3265317

4808370

6897920

3971198

6859067

3305401

5850151

6170070

8821778

4884843

4016467

5742401

4643320

4100006

6607131

5626189

6587828

6198066

1826113

2840688

6348510

6782552

7505318

5965633

5715239

7

2428847

2416940

2877773

1417176

3866912

956364.8

2193200

2642960

3079897

2610831

2160842

4819463

2572001

1520521

4743288

2362767

7029371

5721756

1228907

4468584

1633372

959387.3

5755001

8941570

3150765

8

1992794

2401622

1965567

963146

2149029

4133778

1542656

1835389

1834985

1557715

1466480

1523423

1551814

1055012

2508454

1097444

6608194

5754933

1047173

4598899

685465.5

485806.3

1024930

7749993

2195316

9

2440468

4279300

2080632

1279969

1447224

5642564

2159367

2087409

1518185

2212228

1813499

1939440

1957884

3027905

1773617

1182656

3426641

5391129

893733.9

3777510

688869.7

979600.1

898558.4

5341729

2341233

10

5794075

3043708

3964455

2643469

2148627

5177153

1472441

1980373

3225496

5149247

2281742

1467991

1659923

2866065

2122107

1621367

801818.1

3328343

1133678

3460486

1509987

1022169

1308459

3295730

2651629

11

5076218

3278440

5423126

3346893

6926596

6322973

3478470

11705493

5569750

5111241

6262497

2924676

3966572

9341157

2207435

6150532

1562421

3270927

1227536

5428173

3325666

1288153

1216796

2850180

4690437

12

4900610

8368017

4795018

7740206

12143750

8582290

6582824

6636365

7556123

11896476

8423759

8746096

7890117

9855127

7618610

8799886

4331208

3349599

3192759

7625528

3724214

3644962

1017739

8314942

7228805

Нкушш

52248136

68846584

75741174

45264911

59180977

69200187

56607014

79717341

76626962

73801087

65791418

47399202

73518092

66193205

79463895

62540420

50697555

45866158

26081071

50095247

43325000

30724*976

37941953

57520475

62703243



ТаГо. Вкуипа проншедопа опергпја ш> ХЕЦ Матка
ciin придппд I») допод II одиод)

(чанемарени чагуби но турГшмн, a

vO

'?•

т.

Co

Ѕм

B

1
Bl

I

a
5

(Ml

a
K>

b.
•J

F>

Год.Гмесе

a
1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1950

WDO
1 IK) I

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1

3033839

2963345

6848465

4357770

3364843

4007919

4523980

3333701

3722700

6525310

5243490

2996766

5136735

4115017

ii/lAi/'I'iU
'„'<><•><•, f'W

2089774

6940642

3480646

5262695

4924911

4860829

3485633

2667562

6517489

6338236

2

3917277

6024602

5239689

3693057

4092975

2702089

3780955

5081976

2756838

6125579

5736565

2144691

3937715

2644331

tif)/til'A)H

'MU'MWi

2292431

5830745

2848233

3399825

6043251

3354699

4223590

2347556

5982962

2842438

3

4569276

6735101

4735605

2430815

2699934

2218943

3695435

3714423

4426551

6632958

6664572

3165003

6837315

2961550

fi4f».}»'»?>

AWHiV'S

6693152

6887378

5983437

6761785

5994543

5957158

3952199

6688967

6813131

6404426

4

6452093

5761945

6612407

955205.3

1419411

2012124

5753952

5290849

6171311

5427057

6684840

3345533

6635667

4104552

r;4?of)oo
(/!<)( )4V4

6592381

6663605

5783951

6589685

6412878

6408512

5438127

6537174

6634133

6451715

5

6815358

6652932

6697286

1328605

3628010

5572618

3427322

4447374

6662472

5188719

6639825

4767762

6768632

5044552

(№>{>', A)W,i
U'AYWA)

5731263

6864893

5726414

6816482

6534610

6658613

4482015

6687843

6289920

5831239

6

4701878

4735988

6206892

3983292

3281420

3966071

2563446

4709998

4436065

2967352

3905385

3412486

3808247

3007096

ТГ/УАМИ
:j!,'j!;140

3206497

6493431

3653222

5617596

4719200

3664438

5543058

2930245

4358930

3183457

7

1666115

2543293

2511384

3699417

3841766

2019017

1159748

2580357

1671273

2316093

1971810

2120300

194G7G5

2/41436

/
>
2!>0f>02
1/05110

1612225

3701640

2309184

2218843

1717178

3040645

2053670

1632351

3102726

1371942

K

1115004

1707921

1205172

4527268

3392489

1444394

1512532

1461490

1596733

2083447

1291056

1416247

1255770

•иѕж/<љ

1310004
1114486

1091648

2588138

1746618

1696534

992034.8

1503303

1235674

1177354

990738.8

1110726

«J

1044238

1673347

1610140

4077606

3004135

1801080

2386208

1359826

1405036

2841125

1162698

1961568

2050346

23!i!)33U

1680974
993614.6

1216109

2595885

1884268

1458192

1007437

1521869

1405036

1196680

960144.9

1715652

HI

1219570

2435391

1904146

2660535

2088130

3714187

2431552

1659215

2161966

5884464

1569593

2459107

16ЖШ
IliH'.UM

1945351
1346751

2870613

3731616

2585904

1290056

1182609

1136871

1044395

990149.8

1310619

1397159

11

4280321

3513887

3059966

5634283

3869194

4822670

3531575

1728729

4043360

5371211

2451548

3377540

404»04Y

1865737
3014143

6684121

3608418

5492129

2525753

3413216

1292542

1663342

1099566

1617053

2395968

12

6350610

6785980

6232454

5542307

5480517

3332410

4728797

6471797

5913800

5549200

3825157

3990682

LHHXW/G

600041»
A tZ Г\ A "71\ **\

4504702
2167469

6834052

6611819

5789687

5528446

6459645

2470556

5005278

5627874

1892318

5877424

Нкуиио

45165577

51533731

52863603

42890159

40162823

37613521

39495500

41839733

44968104

56912513

47146538

35157684

•1704317G

42/06017
A OC Л С\Л C\Q

48619198
35455115

46914263

62518207

47283691

49165890

49401509

41870034

39532015

39583318

46470163

44920381



н
Таб.5. Продолжение

Год.Ѓмесе

Ц 1 8 10 11 12 Вкупно

Co

1
о
(л
б"
2
•о
3
о
Ф
Ф
Q.

03

О

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

3423556

2263947

5090612

1827129

3144374

4112422

3724734

4165710

5466408

2735915

6043950

3366434

4460613

4135771

3980442

3583130

3611215

1698995

1922142

2115486

4306444

1676609

3222113

2816539

3402924

4441315

5980092

1725847

3244995

6121389

4507389

6027006

5301399

3880799

2565174

3439646

6005435

3723897

6154259

3671524

3167137

1722822

1764460

2421228

4914716

1375334

2868424

2347890

3067119

5280028

6428467

3343081

3860176

4985276

4829756

4480290

6224155

6860326

5238785

2692455

6566615

3838661

6848658

3318219

3476969

4808683

1894449

2943197

1664805

3538187

4252727

2817346

3571289

6545982

6395515

5481503

962353.2

4591929

2355970

6450049

6193744

6457507

6457507

1307307

6619435

5703578

6488953

6372572

954640.1

947335.5

3256176

3415999

3180115

2263121

1301358

2424240

5221098

6694736

6796399

5002416

5560415

3329411

6711776

6672757

6853389

5166230

5869925

3596209

6824940

6537279

6692187

6613931

2431099

1292963

2751634

2519223

3530869

2714484

2345559

1171638

2402890

3360755

4870278

2818845

4856389

2419663

4002978

4261268

6085731

3354186

2868945

3847184

3247642

2893405

5085089

3839176

4527199

4292683

1477243

2258477

4323167

4665349

5385644

4058924

1814986

1976635

2173786

1318488

2811022

1055323

1788952

2040260

2295178

2012602

1765127

3333351

1997987

1358903

3280673

1900106

4870279

3881165

922405.2

3079676

1404112

905217.6

3793087

6129940

1505552

1922004

1656983

1043278

1752014

2837249

1343647

1577166

1611769

1373022

1307665

1347426

1392050

1113439

1864695

1145871

4397006

3751060

884019.2

3102879

712052.6

778234.8

814360.5

5550174

1900712

3037618

1696251

1170500

1301486

3731990

1749880

1575102

1335324

1749887

153^8819

14Ѕ7880

1606951

2227737

1418716

960224.6

2423515

3399641

839892.1

2634593

669251.4

806218.6

841878.6

3462675

3946454

2262114

2892550

2023553

1727028

3441490

1342371

1640509

2384134

3509826

1854836

1303821

1357975

2112193

1758173

1378564

706257.4

2437038

901078.5

2475891

1337890

1074732

970175.6

2377371

3459250

2391111

3631568

2410502

4876467

4215733

2432321

6459957

3681671

3417246

4174236

2177950

2747882

6293758

1778275

4091009

1345001

2373478

1174291

3444932

2402356

1226689

1157701

2071126

3293882

5904675

3251568

5460659

6679271

5917035

4487047

4463407

5399384

6786496

5931892

6060754

5440897

6490532

5190587

6020136

3033792

2472986

2320628

5218003

26585^0

2603181

1081774

6044341

37009712

46080920

50864067

33625800

40775988

46758908

39276819

49813481

52832283

47304040

45616857

33930416

48268421

46429152

50540706

42894462

34944109

33078849

20108417

35629581

31104366

23627356

28034801

41272203

»

Просек

(1946-

1995)

3961256 3926889 4763929 4832934 5236452 3963536 2348401 1743425 1798106 2030841 3235845 4899486 42741099



Таб.6. Произвсдена вкупна снергнја во ХЕЦ Матка 1 (земени ирсдвид загуби во турбшш п
загуби во довод н одвод)

• ѓ*"-*

I*»

11

Si

S3

*>.

00

Год.Гмссс

ц

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

к
 1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1

2634992

2569727

6273537

3923564

2910718

3600578

4096933

2894585

3293998

5959533

4812117

2521949

4709034

3693132

5304172

2294117

1763725

6371659

3044825

4827743

4434325

4401647

3030340

2290431

5950551

5802243

2

3515580

5526648

4798834

3328796

3664916

2358651

3405912

4672148

2386117

5656672

5250930

1841226

3566438

2272360

5528445

2159179

1977605

5830745

2454685

3005397

5536937

2952427

3759292

2000580

5469299

2467748

3

4114026

6197169

4242951

2062419

2349477

1853452

3256435

3277407

3950548

6073825

6111574

2738280

6263659

2440624

5912747

4430393

6142530

6329117

5508180

6214504

5446768

5409188

3507152

6142762

6241816

5852174

4

5915197

5304736

6047873

646049.5

1136677

1670793

5310691

4831383

5637230

4955872

6132810

2923631

6004340

3785678

5881352

4853613

6057813

6110715

5324936

6055771

5869857

5863063

4967915

6001566

6031256

5916805

5

6217899

6098219

6171078

1026647

3-197613

5092571

2965687

3994504

6110791

4758104

6075525

4353437

6229062

5399233

6098393

5665499

5283451

6283329

5276463

6239105

5968166

6103915

4036229

6127965

5747181

5386707

6

4312976

4333655

5678561

3582879

2863533

3556597

2237500

4314151

4036037

2561351

3509777

2978992

3389330

3170905

3291616

3165802

2732650

5946103

3225655

5152121

4324738

3229637

5106365

2516911

3927933

2772520

7

1299100

2156199

2147929

3272572

3368859

1648308

841680.9

2184261

1321656

1967582

1602479

1772203

1587918

2403589

1904347

1391299

1340207

3263918

1951471

1860166

1259331

2516142

1700949

1319755

2682936

1071706

8

795044.7

1390411

889244.5

4102493

2971703

1158698

1230457

1179294

1263306

1733094

987764.6

1135459

949707.1

1515080

1007468

795044.7

776089.6

2211363

1436786

1315723

677768.1

1214805

935895.9

866549.9

672496.4

793470.7

9

731575.4

1368297

1250703

3634266

2592341

1495274

2010652

1084633

1123884

2444925

858755.8

1614914

1716435

2008134

1291141

680986.8

916040.8

2270268

1540317

1192407

695226

1261150

1123884

899388.9

655001.6

1394163

10

908025.1

2016735

1562265

2323108

1739529

3268683

2082577

1310763

1826525

5443534

1251818

2090326

1298513

1332227

1600061

1049028

2480806

3291891

2207926

986216.3

871338.4

817888

719117.1

674900

1005563

1101231

11

3863796

3115148

2659243

5211932

3467595

4434358

3135809

1428943

3664013

4917607

2092349

2945307

2926402

4153014

1547293

2617164

6131707

3198754

5076389

2179671

3001936

1007224

1323916

793099.3

1331639

2019325

12

5814069

6262663

5697039

4912555

5018250

2904913

4340144

5915727

5421144

5093479

3372936

3576824

3273691

5519223

4069867

1844973

6277233

6057884

5332013

5064443

5910519

2043899

4524483

5161404

1564653

5374785

Просск

40122278

46339606

47419256

38027280

35281211

33042875

34914477

37087797

40035247

51565576

42058835

30492545

41914526

37693196

43436899

30947098

41879856

57165744

42379644

44093266

43996906

36820981

34735536

34795311

41280323

39952878



ТнГ>. 6. Продолженнс

Is
\>{£«<

3
t3

o
3

3

3"
«a

i

m
O

1972

1973

1974

1975

1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988
1989

1990

1991

1992

1993
1994

1995

Просек

(1946-

1995) .

2973609

1923760

4643424

1496031

2731716

3664937

3303106

3746836

5008801

2327220

5506980

2805272

4018074

3736240

3551745

3168977

3196807

1352985

1587873

1795263

3844434

1341239

2811787

2447030

3527886

2989518

4042897

5466586

1439894

2852276

5622043

4087590

5532663

4903734

3506116

2265267

3039625

5496853

3306998

5654994

3285393

2797213

1408507

1452924

2113776

4499606

1119500

2440112

2041894

3535071

2548521

4828453

5879561

2877435

3386018

4574106

4406192

4042846

5677807

6292605

4756496

2368112

5992922

3382269

6264491

2911607

3079382

4394188

1527912

2587780

1324772

3112301

3743510

2474771

4290064

3142498

6032870

5842616

5014023

651822.7

4204627

2005211

5913213

5661754

5927167

5926127

1020536

6033275

5265128

5960389

5816524

647310.3

634984.8

2844241

3015397

2693022

1936361

1018023

2092218

4370739

4667859

6150190

6251966

4580906

5057135

2880220

6163525

6125236

6296015

4732380

5417267

3172698

6282898

5972619

6162546

6053110

2085070

985482.3

2414500

2162574

3117007

2302357

1986435

858149.6

4755698

2065593

2939536

4464592

2417541

4451564

2085392

3592022

3826574

5559276

2929994

2455361

3432892

2693504

2500131

4653619

3422920

4111595

3860023

1208753

1911234

3908252

4279616

4921479

3618064

3544556

1510609

1609458

1840901

1010297

2473362

728380.8

1464769

1683441

1947752

1653075

1434853

2786993

1634311

1059277

2785733

1535021

4293611

3440357

612864.1

2664996

1108589

592820

3351301

5581204

1972811

1229514

1575604

1311437

718973.6

1442087

2423126

1047282

1235252

1284647

1075498

1005524

1051323

1095205

793817.3

1566621

825937.8

3952688

3315335

570276.2

2701838

428232.4

484155.8

508707.8

5082040

1414607

1550531

2610911

1292089

871454.9

1009697

3315108

1422239

1303969

1047819

1437644

1206803

1191515

1234006

1919006

1144229

655001.6

2088775

3002407

540797.8

2308551

401634.1

512672.6

545408.6

3055336

1470447

3523321

1923161

2416463

1691100

1417499

3004245

1043162

1283066

2037359

3070120

1496581

1003423

1061438

1774524

1422815

1085528

428277.4

2031448

592671.2

2121484

1038930

755995.2

660876.3

2029927

1683480

3054943

2058108

3212731

2085065

4467825

3799112

2086647

5930216

3263787

3009819

3804767

1841662

2432978

5750184

1454392

3647767

1063126

1986500

876912.8

3046720

2061497

931193

860465.6

1778799

2854977

2875720

5411110

2824106

5009032

6134431

5415753

4094286

4018320

4954908

6254471

5418780

5517694

4983239

5935812

4719256

5496698

2533400

2103528

2008234

4795215

2270825

2266563

764075.1

5539429

4433874

32132235

41106056

45446472

29211751

36075432

41717048

34716028

44641630

47643657

42216107

40694805

29231745

42958702

41396003

45340829

37904486

30277254

28515744

16237959

31224826

26696798

19634774

23612180

36598858

37854211



Таб.7. Промлзедена варијабнлна енергија ио ХЕЦ Матка 1 (занемарснн загуби во турбини, a
•зсмени иредвид no довод и одвод)

CO

|

a
re

a

a
Si
7
??
a
a
1

Год.Гме

ссц

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1

2534682

2464789

3471964

3336877

2866554

3292306

3353646

2835898

3227413

3310006

3413761

2498017

3416879

3311376

3406931

2166832

1592432

3483751

2983893

3414099

3397771

3383177

2988917

2167808

3306662

3328643

2926495

1765611

3412750

2

3031311

3054314

3079451

2992518

3041728

2250851

3012608

3101154

23'06582

3110242

3004265

1694377

3019617

2192761

3055392

2049154

1840273

2926351

2397673

2952519

3064442

2906173

3059860

1896012

3028296

2392229

2954323

3081967

3027112

3

3382605

3415599

3379019

1931604

2199340

1718872

.3199150

3218195

3370019

3352428

3376185

2664779

3467119

2460189

3308200

3391135

3396166

3483751

3380566

3428956

3391923

3388255

3309105

3393885

3452307

3334692

2567804

3426889

3317941

4

3269784

3277553

3350494

480181

938587

1529759

3287815

3318343

3231714

3316709

3371372

2862889

3361740

3246661

3252401

3314299

3345662

3371372

3270577

3343650

3242674

3240788

3314375

3314858

3361420

3269406

3088603

3322646

3238138

5

3455246

3364833

3398653

833019.3

3130520

3433313

2928521

3361237

3374085

3413225

3358360

3394252

3435823

3402245

3366954

3352831

3417310

3479169

3411206

3457870

3312169

3370370

3365744

3393.035

3342584

3404136

3417864

3394830

3449689

6

3284948

3286806

3212302

3215591

2798000

3206988

2077763

3279615

3256347

2482248

3203550

2929646.

3199579

3126226

3186265

3113777

2722596

3296033

3173324

3299718

3290190

3184010

3304590

2444763

3256294

2699985

1919463

2878861

3297181

7

1168543

2042549

2009946

3202779

3304320

1519363

664791.1

2078798

1174156

1816199

1472212

1621370

1448602

2240583

1757890

1207286

1115414

3203838

1810286

1718918

1219554

2539917

1554873

1135291

2602129

875596.6

1316391

1477075

1674696

8

621086

1211672

710114.4

3362825

2894373

949128.1

1016657

965620.8

1101196

1585282

796397.3

920470.3

760871.3

1324030

815059.4

620610.6

599225.8

2089185

1250373

1199503

498879

1007402

741515.8

683127.4

497574.8

617170.8

1009454

1424701

1160648

9

566410

1193829

1129011

3229570

2520847

1318806

1902572

880060.8

924655.3

2355816

684547.9

1478359

1567504

1870734

1199185

516145.8

737049.3

2111502

1402138

977422.7

530147.1

1040812

924655.3

718063.3

482494

1234222

1417699

2553224

1214791

1»

725354.8

1936625

1407234

2162367

1590631

3218033

1933686

1163072

1664738

3393220

1074090

1959831

1124391

1189154

1447610

851002.6

2371319

3235647

2087281

795641

688671.4

642765.4

550777.5

497425.2

815279.6

901565.4

3303050

1764778

2393113

11

3235555

3035042

2579211

3293985

3187467

3290511

3053015

1250031

3206308

3314060

1970832

2898157

2873115

3271058

1386220

2533276

3371372

3130318

3307050

2044942

2933869

814755.8

1184545

622501.4

1138238

1915126

2979870

1910354

3152783

12

3324758

3443796

3341060

3420310

3415623

2835500

3370496

3299855

3386155

3422097

3281193

3298307

3199008

3364407

3347496

1670922

3466573

3341769

3399241

3423140

3306502

1972997

3397943

3421194

1397383

3389896

2797380

3388322

2754874

Просск

28600281

31727407

31068458

31461625

31887987

28563427

29800719

28751880

30223367

34871531

29006765

28220453

30874246

30999422

29529603

24787269

27975392

37152685

31873608

30056378

28876790

27491420

27696899

23687963

26680660

27362667

29698397

30389257

32093715



Таб. 7. Продолженис

7".

CO

I
o
0)5'
3
"o
d
Ф

Q.

|

CD
O
Q

Год.Гм

оссц

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Просск

(1946-

1995)

1

1330116

2646327

3313041

3229858

3319784

3420479

2236931

3370107

2869220

3354374

3312294

3305583

3089278

3117721

1201931

1424567

1617587

3328706

1180115

2724852

2317683

2855410

2

1275343

2796815

3108111

3076312

3056591

3067836

3022446

2114431

2978998

3038500

3010506

3124656

3007866

2720610

1273357

1315334

1970141

3096576

926957.3

2417423

1896354

2636374

3

2843714

3295264

3410421

3403183

3355161

3347777

3476783

3417460

2193245

3329475

3312970

3472273

2821344

2982679

3395810

1395943

2442627

1167094

3042891

3332069

2316740

3057232

4

3310316

483884.6

3279606

1872297

3267739

3222653

3274919

3274919

827621.8

3357191

3295810

3291257

3229617

479750.1

476701

2774513

2937067

2699762

1780665

822036.6

1942179

2760699

5

3402016

3430745

2830796

3404264

3384083

3474730

3415897

3404699

3098905

3461517

3312845

3395644

3344297

1931476

797464.3

2251286

2020492

3036082

2213682

1846271

676235.3

3067050

6

2335282

3295013

1936428

3221042

3244590

3234680

2872138

2386236

3199324

2764403

2408141

3309942

3201421

3293758

3256282

997174.4

1774834

3252870

3284123

3319859

3241391

2949112

7

822183.4

2310610

560782.4

1291884

1540915

1796136

1513761

1266564

2834883

1498314

862348.4

2782604

1401667

3404022

3315606

463391.5

2579581

907464

454750.8

3296531

3373091

1785009

8

549411.4

1255372

2338016

848688.1

1080761

1115397

877252.5

812664.1

852297.8

896682.6

619776.6

1367953

651828.6

3355967

3255434

443343.8

2604229

356985.9

389829.3

408429.4

3429008

1198870

9

692158.1

821336.4

3189321

1268141

1093769

855638.5

1267609

1058228

976976.1

11258^9

1745^98

938511.9
482502.1

1940088

2920947

421442.8

2151119

335355.7

404594.8

422682.2

2984047

1315555

10

1526553

1231093

2944144

847374.8

1144620

1886234

3013065

1357950

809604.5

863258.5

1615310

1261951

883508

353336.8

1939034

452274.3

1978577

843750

581897.6

486286.8

1879598

1495755

11

1929768

3293124

3220267

1951595

3276412

3169518

2938051

3222411

1697861

2267021

3192924

1299039

3209529

866906.4

1892413

696864.6

2967370

1921615

748943.1

680538.1

1591583

2378346

12

3418939

3388037

3380065

3345824

3341984

3420551

3445180

3390130

3366539

3416862

3295995

3405007

3370864

2536439

1975602

1823730

3407559

2161028

2105858

589061.2^

Просск

23435799

28247621

33510997

27760462

31106409

32011627

31354032

29075796

25705474

29373495

29984015

30954422

28693720

26982751

25700581

14459864

28451181

23107288

17114307

20346038

3371724*29019632

3056703

*

28556116



Tao.R. Проичведена варијабилна снергнја во ХЕЦ Матка 1 (чеменп предвн чагуби во турбини
II чагуби во довод и одвод)

Co

1*
a
Si

Год.Гм

ессц

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955
V

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1

2299210

2233806

3184000

3091365

2576379

3029475

3103572

2559563

2959595

3014863

3155171

2186276

3142783

3032875

3128866

1957373

1426019

3198049

2710093

3148725

3163182

3161404

2696098

1953831

3010812

3030525

2639451

2

2780411

2799970

2838511

2755164

2796396

2054021

2758825

2847288

2082950

2870687

2735542

1534987

2770493

1968954

2801650

1854913

1670841

2926351

2151900

2703305

2807942

2650339

2821269

1694798

2761925

2165228

2687336

3

3109254

3144252

3141571

1723738

2010775

1514418

2921892

2942927

3071123

3066017

3092887

2402723

3179868

2104136

3014484

3156324

3115952

3198050

3108111

3148451

3112541

3125296

3018481

3114769

3171980

3030346

2212866

4

2993887

3015585

3074554

325517.8

811744.4

1343340

3026252

3052998

2935649

3059400

3094887

2599175

3054149

2964510

2969353

3055353

3068776

3091611

3005698

3070723

2963207

2959834

3056034

3042163

3067021

2995495

2817846

5

3152421

3081109

3127830

691.345

2862351

3162634

2630062

3093723

3092104

3137333

3067273

3150278

3156743

3137142

3081281

3052923

3142413

3188398

3130825

3172713

3018884

3085359

3099806

3108050

3041462

3140005

3162408

.6

3051422

3056423

2925002

2955267

2538756

2934374

1909471

3054078

3030048

2236344

2947714

2654335

2929245

2847324

2911611

2841578

2408925

3015822

2901860

3043228

3054238

2905771

3038549

2191342

3001024

2447737

1737712

7

962353.1

1817521

1808596

2937491

2994706

1310270

507368.6

1845125

985276.3

1629046

1263663

1432975

1250577

2064241

1566240

1055820

1003973

2928790

1613625

1521374

923277.8

2180314

1362109

984017.4

2346703

736500.1

1172884

8

461298.8

1055088

555057.5

3116278

2636430

823625

895760.6

843583.1

927633.6

1395316

653118.6

799218.3

615116.1

1179421

672440.6

461298.8

442372.6

1874789

1101370

979885.4

342783.7

880173.1

600274.1

532141

338633.5

459690

893395.1

9

408729.5

1043214

925150.8

2966706

2267640

1169402

1683247

759052.4

799134.1

2119127

535551.1

1287430

1388481

1680235

965554.5

358255.6

592170.6

1942022

1213327

866859.3

372555.8

935800.2

799134.1

575456

330826.8

1068676

1223284

10

573815.3

1679872

1225564

1985010

1402281

2934237

1745362

974609.3

1489153

3131543

916951.3

1752418

963256.5

995998.5

1263321

713549.8

2145354

2957326

1871268

651615

537307

484078.9

385718.3

340319.7

670850.6

766430

3033510

11

2996485

2791240

2335416

3040440

2926431

3055747

2812048

1104750

2955061

3062747

1767588

2622173

2603159

3050500

1222219

2293280

3094887

2875281

3046418

1856225

2678347

683653.3

1000345

470344

1007836

1694484

2731099

12

3027942

3173033

3045522

3160850

3151279

2570985

3135156

3005760

3092974

3173016

2986863

3034507

2939331

3046526

3101025

1508883

3185664

3057906

3130379

3164358

3012761

1707443

3162133

3157924

1228867

3085789

2541175

Просск

25817228

28891111

28186774

28749171

28975167

25902526

27129015

26083456

27420700

31895438

26217208

25456494

27993202

28071861

26698045

22309549

25297345

34254393

28984873

27327461

25987025

24759466

25039948

21165156

23977939

24620904

26852966



Таб.8. Продожение

>

• « - •

Co

о

§
3
"О
о
о
ф
Q.

,

DO
о
о

U
х>

.*>

Год.Гм
сссц

1973
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991
1992

1993

1994

1995

Просск

(1946-
1995)

1

1586298
3150962

1159724

2396687

3052131

2968677

3037144

3158930

1990157

3070961
2470655

3095727

3049860

3026905

2835422

2863339

1017894

1251618

1458098

3039759

1006160

2477027

2110511

.2601360

2

2854960
2760699

1135839
2550077

2849480

2851452

2805868

2829957

2760415
1960884

2725258

2775231

2777775

2867798

2752798

2495766
1103822

1147649

1806895

2854780

816645

2137609

1735870

2412990

3

3148415
3020621

2543420

2983256
3163406

3134420

3097099
3045878

3190741

3155033
2029909

3030563

3019981

3180014

2577022

2745582

3146929

1190483
2247935

989106.5

2778503

3076137

2136316

2791680

4

3057419
2951318

3041669

328084.1
3044376

1677807

2991903

2930539

3005602

3004562

695708.1

3067977

3030433

3021892

2939941

326454.2

319183

2520214

2692333

2369043

1608567

692845.1

1764087

2511934

5

3117737

3170992

3159378

3141235
2545777

3124403

3106285

3191641

3139727

3134462
2837765

3183256

3020395

3126110

3055844

1746707

650512.4

2075759
1824219

2783229

1963494

1648144

522794.3

2804735

6

2615129

3049800

2092983

3055476

1757455

2948021

2992859

2942625

2605653

2130359

2929869

2369690

2173130

3049740

2939890

3044466

3005482

883990.5

1583655

3011534

3040888

3059820

2962520

2696285

7

1271016

1501856

675223.6
2134882

394852.3

1128452

1344311
1609231

1313842

1098437

2452156

1295254

723784.9

2450914

1197199

3155081
3033144

309506.1
2329284

772843.4

298073

3016296

3071499

1575639

8

1238206

975157.5

385513.1

1106011
2087657

712214.2

899675

949054

740237.4

670650.3

715904.9

760326.8

460101.3

1229438

492238.1

3099046

2980796

285414.9
2366394

214850.5

242871.4

254334.8

3164225

1031330

9

2285986

966968.7

547530.6

685345.1

2925476

1096704

979156.8
723653.4

1112683

881636

865966.2

908950.1

1591188

819617.2

330826.8

1760876

2679366

271359.7

1981260
202023.6

257720.8

274418.6

2732444

1143164

10

1586179

2080493

1353979

1082085
2669394

708119.5

946629.9

1700186

2735526

1160140

668902.3

727321

1437226

1087808

750736.6

215416.2

1694529

298622

1783786

705023.1

422384.6

333999
1693224

1308649

11

1733180

2889088

1760754
3036307

2985597

1762323

3007471

2907554

2686136

2976852

1517022

2108231

2909460

1129872

2964095

739982.2

1661537

553940.8

2723906
1736702

608348

537461.8

1454289

2163366

12

3091827

2489548

3161782
3111866

3082515

3131510

3076900

3159710

3168398

3084917
3070243

3154005

3006502

3116347

3075157

2198222

1767255

1672980

3139337

1935321

1931299
430677.4

3091092

2794709

Просск

27586353

29007504

21017794
25611309

30558115

25244102

28285302

29148958

28449116

26328893

22979358

26476531

27199834

28106453

25911169

24390938
23060449

12461536
25937101

20614233

14974955

17938770

26438870

25835841
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СВЕТА ПЕТКА И ХЕЦ МАТКА ВО УСЛОВИ НА НИВНА СПРЕГ-

НАТА РАБОТА CO ХЕЦ КОЗЈАЌ

M-p Драган МИХАЈЛОВСКИ, дипл. инж.
Проф. д-р Арсен АРСЕНОВ, дипл инж.
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА (во пензија)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ- СКОПЈЕ

КРАТКА СОЦРЖИНА
Акумулсаџште на ХЕЦ "Света Петка" u ХЕЦ "Матка" се со многу помалн по

Голелшна oi) акумалацајшТш на ХЕЦ "Козјак". Поради тоа, за ди се искаржтат што
поефикасно расположлините води, котит* на^тие две акумулации можат да имсшт
релативно ѓолеми дневни осцилации. Тиксште дневни осцилирања на котите на а%уму-
лациите, во определени случаи, би можеле да имаат негативно влијание врз
еколошкпте условп на околината.

Целти на оваа труд е да /« процени големината на дневните осцилации на ику-
мулацчите на ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка", во зивисност. од режимите на
работа ни сите три каскадни ХЕЦ ни река Трески. За постигнување на споменатата
цел швршени се обемнч Пресметки според дне методи од кои едната е иналитичко
пумеричка, а атораСПа метода на динамнчко програмирање. Целти, меѓутоа, на тру-
дот не е да Презентира резултати кои директно ќе се искористат (некои влезни Пода-
тоци се Проценуаани) туку да ја илустрира моќта на споменатите методи за
извршувиње на пресметки од oeoj end.

Резултатите о<~) пресметки добиени врз основа на званич/ш влезни податоци
пи можеле да Послужат како подлога за еколошки анализи и студии за проценување на
Големината на влијанието на таквите осцилации врз околината и за согледување на
енентуалната потреба, ао определени случаи, да биде усогласена работати на елек-
тра-ни-те а> еколошките потреби на околината.

ABSTRACT
The reservoir of ИРР Sveta Petka and HPP Matka is much smaller then the reservoir of

HPP Kozjak. In order to achieve as efficient as possible operation of their available water, the levels
of their reservoirs might have wide range oscillations. These oscillations of the reservoir levels, in
some cases, may have negative influence on the environment.

The main objective of this paper is to estimate the range of the daily oscillations of the reser-
voirs' levels in case of HPP Sveta Petka and HPP Matka, depending on the operation modes of all
three HPP on the river Treska. For the purposes of achieving the aforementioned objective, wide
range of calculations is performed, according two methods; one which is based on non-linear pro-
gramming and the other on dynamic programming. It should be noted that the purpose of the study is
not to provide results which could be directly used as they are presented (part of the input data is esti-
mated for the purpose of the study), but mainly to illustrate the effectiveness of the ahovementioned
methods for performing calculations of this nature.

The results based on real input data could be used as a base for ecological analyses and
studies, in order to estimate the influence of these oscillations on the environment, as well as to iden-
tify the possible needs of adjustment of the power plants' operation mode with the environmental
requirements.
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ВОВЕД

ХЕЦ "Козјак", поради големината на нејзината инсталираност и
особено поради големината на нејзината акумулација, има посебна важност за
EEC. Поради тоа, режимите на нејзината работа ќе бидат првенствено дикти-
рани од потребите на EEC. Како појдовни подлоги за расположивоста на
водите во низводните ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка" се користени
водите кои ги испушта ХЕЦ "Козјак" во количества и според динамика опре-
делена во претходно изработените Студии за режимите на работа на ХЕЦ
"Козјак" во EEC.

Bo трудов анализите за работењето на ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ
"Матка" ќс се извршат со примена на современи методологии за анализа на
работењето на каскадни хидроцентрали, базирани врз принципите на дина-
мичкото програмирање и базирани врз принципите на аналитичката оптимиза-
ција. Согледувањето на дневните осцилации на котите на акумулациите на
ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка" ќе се.обави за секоја од можните месечни
хидролошки појави за 50- сет годишен релевантен хидролошки период. За секој
месец од хидролошката низа ќе биде обработен по еден карактеристичен
работен ден.

Пресметките ќе се изврши за случај оптимален режим на работа на
ХЕЦ "Света Петка" според два критериуми на оптимизација и тоа:

- Користење на водите на начин со кој би се постигнувала најголема
енергетско економска ефикасност во EEC, во услови кога ХЕЦ "Света Петка"
би работела во здружен производен EEC;

- Користење на водите со кој би се постигнала најгслема добивка во
условн кога ХЕЦ "Света Петка" би работела како независен субјект на пазарот
на електрична енергија.

Коритењето на водите во ХЕЦ "Матка" во трудот е оптимирано според
крнтериумот за максимално можно дневно израмување на протеците по
течението на река "Треска", низводно од електраната. Добиените резултати од
пресметките за можните ооцилации на котите, се статистички обработени при
што е определена веројатностите за нивната појава.

ПОЈДОВНИ ПОСТАВКИ

Режими на работење на хидроцентралите

Хидроцентралата "Козјак" има многу поголема инсталирана моќност
и многу поголема акумулација од низводните ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ
"Матка". Таа со своите енергетски карактеристики има значително влијание

.врз работењето на електроенергетскиот систем. Поради тоа, нејзиното
работењето ќе зависи и ќе се усогласува првенствено со условите и потребите
на електроенергетскиот систем, а потоа со условите во низводните хидроцен-
тралиХЕЦ "Света Петка" и "Матка".

Хидроцентралата ХЕЦ "Света Петка" ќе ги користи водите кои ќе
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ги испушта ХЕЦ "Козјак" . Режимите на нејзиното користење на водите може
да бидат различни. Во овој труд ќе бидат истражувани два-бсновни режими на
нејзино работење.

Првиот истражуван режим за работењето на ХЕЦ "Света Петка" се ба-
зира врз претпоставката дека оваа хидроцентрала ќе работи како независен
субјект. Во тој случај таа ќе ги користи расположливите води на начин со кој би
остварила најголема заработка. Тоа би го постигнала ако своето производство
максимално го прилагоди кон варијациите на цената на електричната енергија
во различните периоди во текот на денот. Пазарот на електрична енергија се
уште не почнал да функционира и не се познати условите под кои би се испо
рачувала енергијата. Од тие причини. анализите во овој труд се спроведени под
претпоставка дека енергијата ќе се валоризира според постојниотТарифен сис-
тсм на ЕСМ. Овој систем е доста комплексен и ако ХЕЦ "Света Петка"
успешно го прилагоди своето производство кон него, претпостава е дека би
можела успешно да го прилагоди и кон идните системи на цени. Режимот на
работа на ХЕЦ "Света Петка" според горните услови е наречен работење
според критериумот за максимална заработка.

Вториот истражуван режим за работењето на ХЕЦ "Света Петка" се
базира врз претпосавката дека оваа ХЕЦ ќе работи и ќе го остварува својот
приход како дел од здружениот производен EEC. Bo тој случај режимот на
своето работење таа треба да го прилагодува според потребите на електроен-
ергетскиот систем. Co оглед на тоа што под таков режим работи и ХЕЦ
"Козјак" тоа значи дека ХЕЦ "Света Петка". своето производство треба макси-
мално можно да го прилагодува кон режимот на работењето на ХЕЦ "Козјак".
Режимот на работа на ХЕЦ "Света Петка" според овие услови е наречен кри-
териум според диномиката на ХЕЦ "Козјак".

Хидроцентралата Матка е последна во низата електрани на река
Треска. Режимите на нејзиното работење мора да се прилагодуваат прво кон
бараните услови за протеците по течението на река Треска, а потоа кон по-
требните за производство на електрична енергија. За работењето на ХЕЦ
"Матка", исто како и за ХЕЦ "Света Петка", истражувани се два можни
режими на нејзиното работење.

Првиот режим се базира врз претпоставката дека еколошките барања
а\ протеците по течението на река Треска би се состоеле само во обезбедува-
ње на биолошкиот минимум од 5.6 т3/ѕ. Откако би ги обезбедила тие количес-
тва, останатите расположливи количества вода ХЕЦ "Матка" би ги користела
на начин со кој би остварила најголема заработка. Тоа значи дека ХЕЦ
"Матка", на пример, во часовите на поевтината дневна тарифа би работела со
протек од 5.6 m3/s. a во останатите. ако расположливите количества вода тоа го
дозволуваат, и со 39.5 m-Vs. Toj режим на работа на ХЕЦ "Матка", слично како
и кај ХЕЦ " Света Петка" е наречен работење според критериумот за макси-
мална заработка.

Вториот истражуван режим на работа на ХЕЦ "Матка" се базира врз
претпоставката дека постои еколошко барање таа со нејзината акумулација да
врши максимално можно израмнување на дневните протеци по течението на
река Треска. Овој нејзин режим на работа е наречен работење според кри-
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терпумош за максџмално израмнување на протеците.

Системот електрани на река Треска е истражуван за случај на 4 можни
режими на негово работење и тоа :

Варијанра A : ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка" работат според
критериумот за максимална заработка.

Варијанта Б : ХЕЦ "Света Петка" работи според критериумот за
максимална заработка, а ХЕЦ "Матка" според

критериумот за максимално израмнување на протеците.

Варијанта Ц : ХЕЦ "Света Петка" работи по критериумот според
динамиката на ХЕЦ "Козјак", а ХЕЦ "Матка" според

критериумот за моксимална заработка.

Варијанта Д : ХЕЦ "Света Петка" работи по критериумот според
динамиката на ХЕЦ "Козјак", а ХЕЦ "Матка" според

критериумот за максимално израмнување на протеците.

Хидролошки услови во кои е истражувана работата на хидроцен-
тралите '•/•-••

Bo QBOJ труд ќе се изврши симулација на работењето на ХЕЦ "Света
Петка" и на ХЕЦ ."Матка" во хидролошки услови кои се појавиле во перршдот
1946 година до 1995 година. Симулирање на работењето на споменатите цен-
трали ќе се симулира за карактеристичен работен ден во секој месец од хидро-
лошката низа-односно за вкупно 50x12=600 хидролошки ситуации. Во секоја
хидролошка ситуација ќе се симулира оптимално ангажирање на двете хидро-
централи и притоа ќе бидат определувани: оптималните истци низ хидротурби-
ните на двете централи и осцилирање на промените на котите на акумулациите
на ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка" . Воедно, ќе се опредлат и промените
на разликите на горната кота на ХЕЦ "Матка" и котата на прагот на ХЕЦ
"Света Петка" со цел да се согледаат ефектите од снижувањето на прагот на
излезот од ХЕЦ "Света Петка" на кота 313.5 м.

КАРАКТЕРИСТИКИ^НАХИДРОЦЕНТРАЛИТЕ
Технички каракшерисшики на ХЕЦ "Свеша Пешка"

Хидроелектричната централа ХЕЦ "Света Петка" е проектирана за ин-
с^галиран протек 100 m-Vs и се предвидува да работи во режим на врвно оптова-
рување. Нејзиниот корисен волумен на акумулација, кој изнесува околу 1,1х106

m-Vs се наоѓа помеѓу котите 355 м и 357,3 м надморска висина. Зависноста на
огледалната површина на акумулацијата од котата на површината на акумула-
ијата е дадена со помош на следнава равенка:

Зборник на рефераши - Кпиѓа 2
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fpy= 0,243 + 0,0466-(^-350)-0,0014б- (hf*-350j.,l$6, m2 (1)

каде што hi претставува кота на акумулацијата на ХЕЦ "Света Петка" .
Во ХЕЦ "Света Петка" се предвидува инсталирање на два хидроагре-

гати, секој за инсталиран протек по 50 m-Vs. Типот на хидротурбините се пред-
видува да е Францис со карактеристика на корисно дејство во функција на виси-
ната, протекот на вода и бројот на агрегати во погон е дадена со следнава равен-

км:

{(f'/nf)\

(2)

Пршиоа, се:

350.5796000 -17.6401300 0.2150553

-9.1234730 0.72069830 -0.0093673

0.0488688 - 0.00594989 0.0000851
(3)

Q t - проток на вода низ ХЕЦ " Света Петка" во временски и нтервал т.

п f*1 - број на агрегати во погон во временски интервал т.

H't?

t - Нето пад на ХЕЦ "Света Петка" во временски интервал т.

ГЅК ТОГГОГРАФСКИ НА ЉРАН1Д.ИС ТЅ-*Ј»ВИНА ПРЈ-! XSIX СВЕТА ПЕТКА
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Q = 50 тг1*\.Нж = 43,5 m; Н^ = 37.5 m; Нш». = 40,0 m

Хидрауличните загуби во доводот и во одводот, изразени како висина,
кај ХЕЦ "Света Петка" во доводните органи изнесуваат:

dh;
ЅР

= 0.0004423 Aqf - аф*)
di

Bo равенката (4) qf - претставува доток во акумулацијата на ХЕЦ "

„Света Петка" кој всушност претставува збир од истекот од ХЕЦ "Козјак" и
меѓудотокот помеѓу ХЕЦ "Козјак" и ХЕЦ "Света Петка".

Котата на прагот на одводот кај ХЕЦ "Света Петка" изнесува 313.5 м.
За-губи-те во нејзиниот одвод зависат од нивото на котата на акумулацијата
"Матка" и се пресметуваат од релацијата :

(5)

Во горната релација со Р т м т е означено надвишувањето на нивото на
езерото „Матка" над прагот на одводната вада на ХЕЦ "Света Петка" во вре-
менскиот интервал /, односно разликата:

Р^=:К%-313.5 (5а)

Во случаевите кога нивото на „Матка" е под котата 313.5 м не би посто-
ело надвишување и вредноста на Р т

м т би изнесувала нула.
Вредноста на коефициентите А, В и С зависи од протекот и се опреде-

лува според врските:

A = 0.033500 • Qf - 0.0001300 • {Q}

SPJ

В = -0.022653 • Q;* + 0.0001204 -(Qff

C = 0.003769 • Qt

s? - 0.0000225- ( g f f

BO кои qt означува протек низ турбините на ХЕЦ "Света Петка" во вре-
менскиот интервал /.

Од горните релации произлегуваат следните загуби на нето падот во од-
водот на ХЕЦ "Света Петка", во метри :

Н и в о на М а т к а

О Ѕ | ' = 50 nvVsck

О Ѕ Р = lOOnr'/sek

313.5

1.35

2.05

314.0

0.97

1.56

314.5

0.65

1.14

315.0

0.40

О.ЅО

315.5

0.22

0.54

316.0

0.10

0.35

316.4

0.05

0.25

Зборпик па рефераиш - Кпига 2



TicKQ Гшбрачк: Хидроенергешски извори / Thematic ucld: Hydro - energy potential

Технички карактеристики на ХЕЦ "Матка"

Хидроелектричната централа ХЕЦ "Матка" е проектирана за инстали-
пан протек 39.5 т3/ѕ. Нејзиниот корисен волумен на. акумулација кој изнесува
околу 1,0.106 m-Vs. а се наоѓа помеѓу котите 312 м и 316.4 м надморска висина.

Да претпоставиме дека зависноста на огледалната пвршина на акуму-
лацијата од котата на површината на акумулацијата е дадена со помош на след-
нава равенка:

( ) ( ) 2 2 ( 6 )= 0,1 В6-0,0097- , т2

каде што /?, претставува кота на акумулацијата на ХЕЦ "Матка".

Во ХЕЦ "Матка" , покрај постојните три агрегати со вкупна инстали-
раност 3x6,5 т 3 /ѕ =19,5 т3 /ѕ се предвидува инсталирање на дополнителен хидро-
агрегат со инсталиран проток 20 т 3 / ѕ . Тоа значи дека инсталираниот протек на
ХЕЦ "Матка" би изнесувал 39.5 т3/ѕ. Постојните три агрегати во аналитичките
прссметките ќе се третираат како еден еквивалентен агрегат со карактеристи-
кн еднакви на новиот агрегат што треба да се инсталира.

Типот на хидротурбината на еквивалентниот и новиот е усвоено да е
Францис со карактеристика на корисно дејство во функција на висината, проте-
кот на вода и бројот на агрегати во погон, дадена со следнава равенка:

Притоа се:

Jo Ji Ji _

•159.87458215 18.33392865 -.41489622'

22.93614107 -1.55085126 .03549673

-.58803946 .03673624 -.00082762

(8)

Qf^ - проток на вода низ ХЕЦ "Матка" во временски и нтервал т.

rJf1" - број на агрегати кај ХЕЦ "Матка" во погон во временски нтервал /.

-•L д,Г - Neto pad na HEC "Matka" vo vremenski i nterva) /.
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ТИПИЧЕН ТОПОГРАФСКИ ДШАГРАМ ЗА ФРАНЦИС ТУРБИН А ПРИ ХЕЦ МАТКА
Пад [тј

10 11 12 13 14 15 IS 17 18 13

22 -

20

Сл. 2. Карактеристики на хидротурбините во ХЕЦ "Матка":

Q = 20 т 3 /ѕ; ^ = 28 т ; ^ J в i г = 20 гп; Д Ј ^ = 25.6 т

ОСЦИЛАЦИИ НА КОТИТЕ НА АКУМУЛАЦИИТЕ "Света Петка1

и "Матка"

Рабошнп коши на акумулацшаие

Согласно со динамиката на дотеците на вода во акумулациите и соглас-
но со оптршалните протеци определени според работните критериуми, произ-
легуваат промените на нивото на акумулациите. Притоа, веројатноста да се
спушти нивото на акумулацијата ^Света Петка" ,под определена кота (прес-
метани според двете споменати методологии) е ирикажана во табелата 1 и на
соответниот дијаграм кој произлегува од неа.
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Кота (mn.v)

ВарнјантиАиВ
BapHJaHTHCflD

- 1

355.5

12.9

0.1

356

25.7

0.3

356.5

39.4

0.6

. 357:

•64.1

2.3

,. 357.3

100.0

100.0
\
i.

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

j 1

i ••,

• - Д TJR

1 ^-—-—•—J

^^—-^^ ^ 1
1 1 i r n n ;

/ /
/ /

/

11 '
355.5 356 356.5

Кота (ma.v.)

357

Bo варијантите С и D, ХЕЦ " Света Петка" работи според динамиката на
ХЕЦ Жозјак" и многу ретко, односно само во 2.3 % случаи, постои по-треба
нивото на нејзината акумулација да се спушти под кота 357 м.

Во варијантите А и В, ХЕЦ "Света Петка" обавува пререгулирање на
водите и затоа постои значително поголемо спуштање на нивото на нејзината
акумулација.

Веројатноста за појава на определени работни нивои на акумулацијата
"Матка" е прикажана во табела 2 и нејзиниот придружен дијаграмски приказ.

ЗАКЛУЧОК

Зачестеноста на појава на работни нивои на акумулацијата "Матка" под
котата 313.5 м.н.в, односно под котата на прагот на одводната вада на ХЕЦ
"Света Петка",е најмала кога ХЕЦ "Света Петка" и ХЕЦ "Матка" работат
според критериумот за максимална добивка (Варијанта А). Во тој случај ХЕЦ
"Матка" го следи работењето на ХЕЦ "Света Петка" и постои помала потре-
ба за пререгулирање на водите и спуштање на нивото на нејзината акумулаци-
ја. Во варијантите С и D , почесто би се спуштало нивото на акумулацијата
"Матка" под кота 313.5 м, бидејќи во тие случаи постои поголема потреба за
пререгулирање на истеците од "Света Петка", еднаш заради зголемување на
производството во поскапата дневна тарифа, а друг пат заради обезбедување на
што порамномерни протеци.
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Табела 2 Веројатност за да нивото на акумулацијата "Матка" бидепониско
од определена кота (во %)

Кота јм.н.в) 312.51 313! 313.5} 314] 314.5! 315! 315.51 3161 316.4

Варијанта A 0.2 0.9! 2.0! 4.9ј 8.8! 15.81 39.5! 73.0! 100.0
Варијанта 13

Варијанта D

0.9 2.6! 5.5! 10.71 18.01 27.41 45.8] 74.6} 100.0
8.5 Ј 13.8!

"14.21 !
2 6 , 1 !

~28~4i

34.2]

"37Т7Т
_43.8Ј
4бТб1'

.„55,8.1
62.71 ' 79.3|

Ј0О0

ТооГо

100.0

.90.0 -

312.5 313.5 314 314.5 315

Кота (м.н.в.)
315.5 316.5!

CONCLUSION

The frequency of occurence of operational levels below the elevation of 313.5
m.a.S.L in the „Matka" reservoir, i.e. below the thresshold elevation of the water tail of HPP
„Sveta Petka", is the lowest when HPP „Sveta Petka" and HPP „Matka" are in operation
according to the maximum income criterion (Variant A). In this particular case, HPP
„Matka" follows up the operation of HPP „Sveta Petka" and there is a reduced necessity for
re-regulation of the waters and for decreasing its reservoir elevation. In the Variants C and
D, the reservoir elevation in HPP „Matka" would have to be decreased more frequently
below the elevation of 3135 m.a.S.L, due to the fact that in these cases there is an increased
requirement for re-regulation of the outflows from HPP „Sveta Petka", namely because of
the production increase in the more expensive daily tariff, as well as for securing balanced
flows, as much as it is possible.
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МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛУКАР 1,2,3,4
ЈП-КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

Благица СТОЈАНОВА
ЈП - Комуналвц Кавадарци

Тема:
Улогата на Јавните Комунални препријатија во подобрувањето на севкуп-

ните услови за живеење на гриѓините, не само преку услугите што ?и извршува спрема
граѓшште како iiiino се: снабдување со Гштка вода и одржување на јавна хигиена - туку
п Преку лшжиости за производство ни електрични енергија со помош на Мани Хидро
Плектричш/ Централи изградени на ѓлавниот грцдски цевковод.

MINI HYDRO ELECTRIC-POWER STATIONS LUKAR 1,2,3,4
PUBLIC ENTERPRISE (JP) KOMUNALEC

Theme:
The role of the Public enterprises in improving entire living conditions of the citizens, not

only by its services towards the citizenship such as: water supplying and public hygiene but the oppor-
tunity to produce the electric power by the Mini hydro electric-power stations built on the main city
water supply pipes.
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МИНИ ХИДРО ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛУКАР 1,2,3,4
ЈП - КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

Ш - Комуналец Кавадарци со основна дејност дистрибуција на питка
вода, одржување на јавна хигиена, стопанисува и со регионалниот водовод
Лукар од кој што водовод се снабдуваат со санитарна вода општините
Кавадарци, Неготино, Росоман и Конопиште.

Рсгионалниот водовод Лукар е изграден 1974 година со средства џриб-
авени од местен самопридонес, во должина од 33 км со профил на цевки
Ф-450мм. На нзворишниот дел се зафакаат водите на Стара река како и
изворите Лукар 1 и 2, и Косматец. Изворите се Ш надморска висина од 1000 м.
По должината на цевководот се наоѓаат 5 прекидни комори за намалување на
притисокот заради големата висинска разлика меѓу изворите и градскиот рез-
ервоар кој што е на 370 мнв.

Идејата за поставување на мини хидро електрични централи е многу
стара и спомната е дури во главниот проект за изградбата на водоводот. Но со

ѓОглед на финансиските можности што отсекогаш се проблем оваа идеја беше
само идеја, за на крај сепак конечно со доста големи залагања од раководство-
то на Ш Комуналец дасе истата реализира до крај.

При формирањето на финансиската конструкција значаен дел, односно
околу 40% се средства прибавени во форма на гранд од Светска Банка , а оста-
токот од срсдствата С\Ј обезбедени преку кредит со кој што се задолжи ЈП-
Комуналец Кавадарци. Како резултат на целото ова залагање се изградените
и пуштени во функциј,а четирите мини хидро електрични централи со вкупна
моќност од Ј000 KW.

Мини хидро електричните централи се распоредени на прекидните
комори од 2 до 5.

Мини хидро електричните централи Лукар 1, 2 и 3 се со Франсисови
турбини, а Лукар 4 е со Пелтонова турбина. Сите четири централи се поврзани

^на десет кило волтен делековод преку трансформатор 0,4/10 KV.

Хидро електричните централи Лукар 1, 2 и 3 се со асинхрони генера-
тори, а Лукар 4 е со синхрон генератор. Сите четири централи се потполно
автоматизирани и се без посада, и вградено е и далечинско управување со
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истите од било кое место на светот.

Бидејќи хидроелектраните се изградени на водоснабдителниот систем ,
со концепција на техничките решенија е предвидено да се оневозможи евенту-
ално загадување на водата и да нема прекини во водоснабдувањето од било
какви испади на хидроелекраната.

Ако хидроелектаната испадне од погон од било какви причини, тогаш
автоматски се затвора предтурбинскиот затворач, a ce отвора затворачот пред
гасителот на енергија и водоснабдувањето ќе се врши преку гасителот на
енергија.

За случаи при испади или дефекти на турбината и гасителот на енерги-
ја. за непрекинато работење на системот за водоснабдување , возможно е преку
турбината со спуштање на одрезувачите на -млазот.

Целокупната електро машинска опрема како и монтажата на постро-
јките е од реномираната компанија за хидро енергетски постројки
Турбоинститут - Љубљанаод Република Словенија.

Сите други останати работи како што се градењето на градежните
објекти каде што е сместена и ставена во функција опремата, поврзувањето на
десет киловолтниот далековод ги извршија фирми од Кавадарци и тоа:

- Градежен дел - Градба Промет - Кавадарци
- Приклучок на цевковод - Фиорд - Кавадарци
- Приклучок на далековод - Мепос оператива - Кавадарци

После неколку месечната пробна работа , не земајќи ги в предвид
краткотрајните испади , мини хидроцентралите работат со полн капацитет чие
мессчно производство се движи од 550.000 до 600.000 киловат часови елек-
трична енергија.

Средствата добиено од ова производство на електрична енергија после
отплатата на кредитот дирекно ќе бидат вложени во наменски цели како што се
:-подобрување на водоснабдувањето т.е реконструкција на водоводни и канал-
изациони линии.

За крај да напоменеме дека при презентацијата на проектите што ги
има финаисирано Светската банка за 2002 г. во Јоханесбург - .TAP овој проект е
прогласен за најуспешен за таа година.

Успешноста на овој проект треба да биде поттик за изградба на
уште вакви мини хидро централи бидејќи Република Македонија располага
со огромен воден потенцијал, т.е. евидентирани се над стотина места што се
погодни за изградба на истите со што ќе добиеме не само чиста еколошка
снергија туку и директно би влијаело на сеопштиот развој на стопанството
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BO Република Македонија.

Фотографии од текот на изградбата на МХЕЦ Лукар

штв&&ѕ**п&ѕ*:

The successful completion of this project should be a motivation for building more
electric power stations because there are great water potential in the Republic of Macedonia
i.e. there have been recorded more than a hundred places suitable for construction of power
electric stations. This will contribute not only for clean ecological energy but will have a
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direct influence on the total economic development .of the Republic of Macedonia.

Благица СТОЈАНОВА
ЈП - Комуналец Кавадарци
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BO KOJA MEPA E УПОТРЕБЛИВА ПОСТОЕЧКАТА ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА HA МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ -

НЕКОИ ПРИМЕРИ

Сотир ПАНОВСКИ
Технички факултет - Битола

АБСТРАКТ

Постојат Гшвеќе причини зи неградењето на мали хидроцентрали (МХЦ) во
Македонија. Во Последно време се актуелизчра овоа Проблематика. Се Говори дека за
седумдесетина МХЦ кај нас Постои техничка докуметацији. Генерално, не е Пошироко
Познато на кое ниио е иаТшта изработена, ко?а е изработена, дали е ревидирана.

Нашето искуство со разгледување иа одрредена техничка документација за
МХЦ не насочува кон заклучоци дека треба многу внимателно да се зема предвид так-
аеиТш постоечка техиичка документаицја доколку истшТш треба да се користи коко
оаши за изработка иа докуменпшција о<) повисоко ниво и/или како документација за
doecyeatbe одлуки за шшестирање и ѓрадба нп МХЦ. Како прилог на иаквите размис-
лувања во Гпрудот се Пасочени неколку примери net техничка докуметација во која се
ПровлекувааШ нсдоречености, битни Грешки и поѓрешни со?ледувања.

ABSTRACT

There are many reasons why small hydroelectric power plants (SHPP) in Macedonia have
not been built. In recent times this problematic is actualizing. It is said that for seventy SHPP in our
country, technical documentation exists. Generally, is not widely known at which level the same is pre-
pared, when it was prepared and whether it was revised.

Our experience in reviewing concrete technical documentation for SHPP leads us to con-
clude that this existing technical documentation must be carefully taken under consideration, partic-
ularly since this same documentation must be used as a basis for preparing higher level documenta-
tion and/or as documentation on which to base decisions about the investment and building of the
SHPP.

As evidence of this thinking, we give a few examples of technical documentation, which is

permeated hy indeterminates, basic mistakes and incorrect observations.

m?.v, v:-a
«КЛК.7ЕНТ ОХРИДСКИ-

C K O П J E
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1. ВОВЕД

Bo 1927 година пуштена е во погон првата хидроцентрала (ХЦ) кај нас
на реката Пена кај Тетово со снага од 1,76 MW, а во 1933 година проработила
ХЦ Матка со снага 4,2 MW, Овие две ХЦ за тогашни услови биле големи a no
денешната класификација спаѓаат во мали хидроцентрали (МХЦ). Истите се
одржале и со изменета опрема работат и денес. Периодот кој следел е исполнет
со градба на МХЦ на поголем бррој водотеци. Според одредени податоци во
1950 годиа постоеле 50 МХЦ со вкупна инсталирана снага 1461 MW, Од општо
познати причини т.е. изградба на поголеми ХЦ и кај нас се прекинало со град-
ба на МХЦ. Подоцна, дури по дваесетина години застој, се јавил повхорен
интерес за тоа.

Во 1970 год. при изработка на вододстопанската основа на СР
Македонија согледани се можности за изградба на 54 МХЦ со вкупна инстали-
рана снага 132,25 MW, Понатамошните истражувања започнуваат во 1978 год.
кога поедини проектантски организации се ангажирани на изработка на енер-
гетски и идејни решенија а потоа и идејни проекти и инвестициони програми за
конкретни мали водотеци и локации. Во 1980 год. се завршени идејни проекти
н\ 8 МХЦ. во 198] год. за 3 МХЦ, идејни решенија за 20 и студии за 4 МХЦ.
Понатаму во 1982 год. изготвени се идејни проекти и инвестициони програми за
4, идејни решенија за 7 МХЦ, додека во 1983 год. се изготвени главни проекти
за 8 и идејни решенија за 7 МХЦ. Поконкретно од 1980 до крајот на 1983 год. за
65 можни МХЦ во СР Македонија е изработена инвестициона техничка доку-
ментација.

Факт е дека потоа многу малку е валоризирано од сето тоа. Од сите
овпе предвиденни МХЦ се реализирани едвај 2-3, што значи повторно голем
застој во изградбата на МХЦ.

Co желба и потреба хидроенергетскиот потенцијал на малите водотеци
кај нас сеопфатно да се истражи во 1982 год. е завршена Студија за можни мали
и мини хидроцентрали во СРМ [1]. Co студијата се согледани можностите за
градба на 406 мини и мали ХЦ со вкупна инсталирана снага од 258 MW, и вкуп-
но срсдно годишно производство на електрична енергија од 1094 GWh. He
намалувајќи ги вредностите на добиените резултати во Стдијата треба да се
нагласи дека таа дава корисни претходи согледувања пред се за евентуалната
заинтересираност на можните инвеститори односно прелиминарни показатели.
Тоа значи дека при разгледување на секоја можна локација односно ловеќе
локации за градба на МХЦ посочени во студијата неопходен е целосен
инженерски пристап без обзир на прелиминарно дадените основни технички и
енергетски параметри во неа со земање предвид на локалните топографски,
хидролошки. геодетски, геолошки услови, добивање на соодветни технички
пара.метри (број на ХЦ-ако се решава ситуацијата со каскадни ХЦ, дефинирање
на инсталиран гтроток и пад, оптимизирање на бројот на агрегати, избор на
опрема) изготвување на фисибилити студија и главен проект.

За жал може да се констатира дека неоправдано тогаш (1982) се зас-
танало со понатамошни активности. He навлегувајќи во причините за тоа (кои
се комплексни-општествени, технички, економски) денес може да се констати-
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pa дека многу гиалку е реализирано од претходните можни МХЦ. Всушност до
денес не е изградена ниту една МХЦ предвидена во студија-ѓа како МХЦ на мал
независен водотек (река), а изградени се само неколку МХЦ како пропратни
објекти на системи за наводнување (Стрежево, Калиманци) и водоснабдување
(Попова Шапка, Стрежево, Кавадарци). Повеќето од овие МХЦ и не биле
предвидени во Студијата. Исто така треба да се напомене дека овие изградени
МХЦ се сопственост на Јавни претпријатија (за водоснабдување или Ш
..Водостопанство на Македонија"). Сите овие МХЦ работат паралелно со елек-
тродистрибутивната мрежа т.е. ја продаваат произведената електрична енерги-
ја на ЈП .,Електростопанство на Македонија".

За жал до денес кај нас нема изградено ниту една МХЦ во приватна соп-
ственост или во сопственост на претпријатие надвор од ЈП ЕСМ или ЈП
Водостопанство на РМ. Процесот е запрен до тоа ниво и во овој момент во
Републиката не се гради ниту една МХЦ. Целта на овој труд е да се помогне во
овој процес преку укажување за внимателно земање предвид на изготвената
техничка документација за поедини локации бидејќи истата по правило не е
рсвидирана и во бројни случаи се провлекуваат недоречености и грешки. Co
примерите кои се дадени во продолжение се потврдува оваа костатација.

2. ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДИТЕ НА Р. БУТУРИЦА

Bo 19S6 год. по нарачка на Електро Македонија ООЗТ Електро-
Прилеп, Хидроелектропроект од Скопје изработи идејно решение за енергет-
ско користење на водите на реката Бутурица [3]. Оваа документација во целина
с изработена доста темелно со разгледување на варијантни решенија, избор на
рсшсние и сите потребни техно-економски параметри.

Во склоп на Студијата за можни мини и мали ХЦ во СРМ [1] има даде-
но решсние за искористување на енергетскиот потенцијал на реката Бутурица.
Решението се состои во искористување на водите со две МХЦ и тоа: ХЦ
Сидорка, како прва скала, и ХЦ Бутурица, како втора скала. Овие две скали
нретставуваат две деривациони постројки кои водите ги зафаќаат директно од
ричниот тек и со помош на деривациони канали и цевоводи се добива саканиот
пад. Како што беше и претходно нагласено во таа Студија [1], сосема грубо е
разработено искористувањето на водната снага на водотеците, што е и случај со
рската Бутурица. Темелниот приод и деталните согледувања во разгледуваното
Решение за енергетско користење на водите на река Бутурица [3] покажало

,дека не може да се прифати предлогот во Студијата [1], односно дека можните
рсшенија и избраното решение во Идејното решение [3] битно се различни од

' предлогот во Студијата [1].
Просторот во овој труд не дозволува подетален осврт врз оваа техничка

докуг^ентација па затоа, покрај погоре наведените констатации за внимателно
егзентуално користење на оваа документација понатаму, овде ќе биде даден кус
оеврт врз економско техничката анализа.
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Bo идејното решение се разгледани три варијанти и една подваријанта
за енергетско користење на водите од реката Бутурица. При понатамошната
изработка на техничка документација ќе биде неопходно преиспитување на вар-
ијантнитс решенија заради временската дистанца (1986) и изменетите економс-
ки параметри, енергетската политика, моменталните технички можности, пону-
да и цени за опремата на пазарот, кредитни услови...

На сл.1 шематски се прикажани основните елементи на сите варијанти
кои имаат засднички зафат на кота 748 м.н.в. до најниската кота 400 м.н.в.
Разликата мсѓу варијантите е во различно поставување на хидроцентралите на
потезот од зафатот до котата 400 м.н.в. Изборот на оптимално техвдчко
решение е извршен врз основа на енерго-економска анализа. Најефтин
произведен kWh дала подваријантата 1а со каналско водење на трасата на
доводот односно само со една енергетска скала со зафат кај месноста Мелница
(681 м.н.в.) и ХЦ на кота 400 м.н.в.-ХЦ Бутурица.

Без претензии за поставување во улога на ревидент на Идејното
рсшснис (патем тоа не е ревидентно од стручни лица) може да се посочи дека
доста поедноставен критериум е употребен за избор на решение т.е. занемарено
е сиоредувањето на варијантите I и 1а односно I и II (од сите аспекти, а не само
од најефтин kWh) co што сметаме не се дошло до правилно решение. На тој
начин се-исфрла едната МХЦ - Мелница, со што едноставно се отфрлило и
нејзиното можно производство, веројатно заради добиената нејзина висока
единечна цсна. Таа навистина многу отскокнува од единечните цени на другите
варијанти, но можно е да се направи пресметковни грешки (на пример за оваа
МХЦ земен с многу висок инсталиран проток од 1,535 m-Vs, што нема логика во
сноредба со подолната скала - ХЦ Бутурица, за која стварниот проток реално
и природно е поголем или најмалку еднаков како за ХЦ Мелница а земен е за
ХЦ Мелница многу по&ал инсталиран проток од 0,881 m-Vs)

3. ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДИТЕ НА РЕКА САТОКА |4|

Во .1989 год. по нарачка на „Електромакедонија" РЕ Електропроект -
Прилел, ЕМО-Охрид, Институт за енергетика-Хидроелектропроект-Скопје
изработи Идејно решение за енергетско искористување на водите на реката
Сатсжа [4]. Оваа документација е изработена доста опсежно со разгледување на
варијантни решенија, избор на решение и сите технолошки параметри.

Во рамки на Студијата [1] има дадено решение за искористување на
снергстскиот потенцијал на реката Сатока. Решението предвидува искористу-
вање на водата со сдна ХЦ од деривационен тип. Во Идејното решение [4] се
разработени повеќс варијанти.
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Реката Сатока е десна притока на реката Градешка и се влива под насе-
леното место Зовиќ на околу 3,1 km од вливот на реката Градешка во Црна
река.

Во Идејното решение [4] разгледани се две варијанти (сл.2). Разликата
меѓу варијантите е што со првата варијанта е зафатена само реката Сатока, а во
втората варијанта се уфрла и реката Градешка. Избрана е втората варијанта
врч основа на енергоекономската анализа.

4. СТУДИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ НА
Р. ГРАДЕШКА ВО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ НА Р. ЦРНА |5], ИДЕЕН
ПРОЕКТ НА МХЕ ГРАДЕШНИЦА I, II, III [6ј, ИДЕЕН ПРОЕКТ МХЦ
ГРАДЕШНИЦА IV [7|

Во оваа студија нема податоци ниту кој ја изработувал, ниту време на
пзработка ниту иак кој ја нарачал. Таа е изработена на 12 страни и не содржи
графички прилози (иако такви се споменуваат во истата). Во таква состојба и
со таквите недостатоци таа не би требало да биде предмет на озбилна анализа.
Но мора да се има предвид дека резултатите од оваа Студија се земени како под-
логи за изготвување на два идејни проекти за енергетско искористување на
реката Градешка [6,7].

Во студијата е разгледан водотекот на реката Градешка која е десна
иритока на Црна Река и се влива во неа на 2,5 km узводно од идната брана на
акумулацијата Чебрен. Во оваа Студија [5] целосно е прифатена концепцијата
од Студијата за можни мини и мали ХЦ.во Македонија [1], каде се предвидени 4
деривациони-МХЦ. Значи воопшто не се разгледувани варијантни решенија, на
up. со 2 или 3 скали наместо 4 скали. He ce гледаат причини за неразгледување
на ваквн варијантњ Земањето предвид на предложената концепција (со 4 скали)
во Студијата [1] не може да биде оправдување бидејќи јасно е дека предлозите
no таа Студија [1] не се дадени врз конкретни техно-економски анализи а и не
можело тоа да биде реализирано од повеќе причини: предвидени се 406 МХЦ,
појдовна основа бил критеријум за типизација на опремата, недостаток на
хидролошки конкретни подлоги за локациите и сл. Денес е јасно, на пр. дека
концептот за типизација на опремата е неодржлив од едноставна причина на
пачарните услови и понуда.

За сите четири скали извршена е пресметка на производството на
снергија по приближни параметри. Покрај тоа во Студијата [5] направена е
нсверојатна грешка: при пресметка на нето падовите, од бруто падовите не се
одземени хидрауличнитс загуби во доводните канали иако истите веќе биле
пресметани. За колку е згрешено може да се види од табела 1 во која е
ирикажан падот (Hb), погрешниот нето пад од Студијата [5] (Нп) и реалниот
нсго пад (Hnreal)

Co тоа се даваат погрешни енергетски услови, а кои биле подлога за
целата ионатамошна техноекономска аналича. И уште повеќе: оваа Студија [5]
со посочените грсшни снсргетски параметри била основа за изработените два
идејни проекти за четирите МХЦ [6, 7]. Така во овие идејни проекти извршен е
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избор на електромашинска опрема и агрегати.

BARfJAKTA I

ЅЛРИЈАНГА | а

Сл. 2 Вариј-амтни решенија за енергетско искористуваље на реката Сатока
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Ho тоа значи дека е извршен погрешен избор на турбините и генера-
торите. Од тоа произлегува и грешен избор на голем дел од останатата опрема
а што влијае и на соодветните цени. Co еден збор заради баналните грешки во

•Студијата [5] и идејните проекти [6, 7] постануваат неупотребливи.

Табела 1 Падови од Студијата [1ј и нето реален пад

# b -"•• | m | .

Нп \m\
Unreal IШ]

I
150
144

120,6

II
100
96

84,5

III
108
106
100

IV
140

135,5
128,5

-Интересно е да се спомене и контраиндикацијата на решението (вари-
јанта 2) Во Идејниот проект [7] со усвоената варијанта (варијанта II) во
Идејниот проект за енергетско користење на водите на реката Сатока [4] а кој
с погоре анализиран (во точката 3). Во таа варијанта се предлага префлување
на водата- од реката Градешка во реката Сатока т.е. за ХЦ Сатока. Тоа решение
с значи рбратно од решението дадено во Идејниот проект за ХЦ Градешка IV
скала (каде е предвидено префлување на водата од реката Сатока во Реката
Градешка).;Јасно е дека е изводливо само една од овие можности и за тоа треба
\п се водиеметка при понатамошно планирање. Може ли да се замисли ситуаци-
ја каде два независни инвеститори градат по двете погоре посочени независни
гсхнички документации ХЦ Сатока и ХЦ Градешка? Која вода каде би се пре-

;:фрлувала?-"::-А:што ако тие не знаат и за двата проекти?

Go неколку примери е покажано т.е. во одредена мера е одговорено на
ирашањето кое е поставено со насловот на овој труд. Навистина постои одреде-
на техничка документација за градба на МХЦ во Македонија која во никој
случај не смее да се зема „здраво за готово".

Секоја постоечка документација треба со доволно внимание да се анал-
нзира, обврзно ревидира. Особено ова се однесува на техничката документаци-
ја која е од постар датум а за жал расположливата документација во главно е
токму таква.
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изготвување).

[I] Идеен проект МХЕ „Градешница" I, II, III, Тимекс Д.О.О.- Охрид,
деловна единица Скопје, 1998.

[7] Идеен проект МХЕ „Градешница IV", Тимелпроект Д.О.О.-Скопје,
1998.
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ABSTRACT

Water hammer should be one of the key elements of the feasibility and design studies in order
to ensure safe operation of the hydro-electric powerplant (HPP). The main objective of this paper is
to identify critical flow regimes which may cause unacceptable water hammer in a Francis turbine
HPP. Water hammer is described by the set of hyperbolic partial differential equations, the continuity
equation and the equation of motion. The method of characteristics is used for solving these equations.
The water turbine is treated as a boundary condition within the method of characteristics. The paper
concludes with water hammer analysis in Globocica HPP, Republic of Macedonia. The system under
consideration is fitted with hvo 23 MW Francis turbines. There is a reasonable agreement between the
computational and field test results.

1. INTRODUCTION

Feasibility and design studies of hydropower systems include water hammer analy-
sis in order to ensure safe operation of the system. The main objective of this paper is to
identify critical flow regimes which may cause unacceptable water hammer in a Francis tur-
bine hydro-electric powerplant (HPP). Transient regimes may cause excessive water ham-
mer and possible column separation in the system. These include the turbine load accep-
tance, load reduction or sudden load rejection, turbine runaway, shutoff valve closure, and
a combined operation of the turbine and valve. Water hammer may disturb operation of the
hydropower system and damage the system components (pipe collapse or rupture). High
pressure fluctuations in the flow-passage system and the turbine rotational speed are tradi-
tionally controlled by appropriate operational means (guide vanes closing and opening).
Additional protective measures against unacceptable water hammer include installation of
surge control devices (flywheel, pressure relief valve, surge tank, air cushion surge cham-
ber, aeration pipe, air valve) and redesign of the pipeline layout [1|, [2|, [3j,
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[4]. Operational, safety and economic factors are decisive for optimal selection of the
method for controlling transients.

Water hammer is described by a set of hyperbolic partial differential equations, the
continuity equation and the equation of motion [1], [3]. The method of characteristics is
Used for solving the water hammer equations. The water turbine is treated as a boundary
condition within the numerical grid of the method of characteristics. The paper concludes
with water hammer analysis in Globocica HPP, Republic of Macedonia. The system under
consideration is fitted with two 23 MW Francis turbines. Comparison between the results of
measurement and calculation for the case of sudden full-load rejection of one turbine unit
and results from the parametric numerical analysis for sudden full-load rejection of one and
two turbine units are presented and discussed. There is a reasonable agreement between the
computational and field test results.

2. WATER HAMMER MODEL

Water hammer is the transmission of pressure waves along the pipeline resulting
from a change in flow velocity. Unsteady flow in closed conduits is described by two one-
dimensional equations; the continuity equation and the equation of motion [1], [3]:

дН бН . а a2 dv п ...
+ v—--vsm9n+ = 0 (1)

dt дх р g бх

and

dH dv dv Xv|v|
+ — + v , — + L

dx dt dx ID

in which H = piezometric head (head), t = time, v = pipe flow velocity, x = distance, вр =
pipe slope, a = wave speed, g = gravitational acceleration, A. = Darcy-Weisbach friction fac-
tor, and D = pipe diameter. The symbols are defined as they appear in the paper. For most
engineering applications, the pipe slope and convective acceleration terms in equations (1)
and (2) are small and neglected [1], [3]. Usually, the discharge Q = vA replaces the flow
velocity v; A = pipe area. Equations (1) and (2) are a set of quasi-linear hyperbolic partial
differential equations. The common method of solving these equations is by the method of
characteristics (MOC) transformation [1], [3]. The resulting water hammer compatibility
equations, written in a finite-difference form, are (small terms are neglected) [3]:

- along the O characteristic line {Лх/At = a):

along the O characteristic line (Ax/At = a):
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in which / = computational section index, ou = discharge at the upstream side of the compu-
tational section, Qd = discharge at the downstream side of the computational section, Ax =
reach length, and At = time step. At a boundary, the boundary equation replaces one of the
water hammer compatibility equations.

A constant value of the Darcy-Weisbach friction factor 1 is used in equations (3)
and (4). This assumption may be corrected for the case of rapid transients by introducing
unsteady friction term in the above equations [5]. Discharge at the upstream side of the com-
putational section Ou and the discharge at the downstream side of the section Qd are iden-
tical for the water hammer case (Qu = Qd) i.e. the pressure at a section is greater than the liq-
uid vapour pressure. Transient cavitating flow jn a pipeline system occurs when the pressure
drops to the liquid vapour pressure. The standard water hammer solution is no longer valid.
The discrete vapour cavity model (DVCM) is used in most engineering water hammer soft-
ware packages [3], [6], [7].

2.1 Water turbine boundary condition

The water turbine boundary condition simulates a number of operating regimes
including a turbine start-up, load acceptance, load reduction and stoppage of the unit, load
rejection and runaway. The two most important governing parameters, the maximum pres-
sure head rise and the maximum turbine rotational speed rise, are normally defined by the
full-load rejection of the turbine. For this case, the water turbine in-line boundary condition
is described by the following set of equations:

water hammer compatibility equations (3) and (4)
head balance equation:

//,, - tf,(a 2 + q2)wH(y(t), x)-H = 0 (5)

- dynamic equation of the turbine unit rotating masses:

U-^^t-a^)=0 (6)

in which Hu = head at the upstream side of the turbine, Њ = rated turbine head, a = n/nr =
dimensionless turbine rotational speed, n - turbine rotational speed, r = rated conditions, q
- Q/Qr = dimensionless discharge, WH(y(t), x) = dimensionless head characteristic, y(t) -
dimensionless guide vanes position (and runner blades position for double regulated
machines), x = x+ig-'fq/a) = angular position in turbine characteristic curve, H = head at the
downstream side of the turbine, Wi(y(t), x) = dimensionless torque characteristic, /?= T/Tr
= dimensionless torque, T = torque, / = polar moment of inertia of rotating parts. The
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unknowns in this system of equations are the heads Hit and H, discharge Q (Qu =Qd) and
turbine rotational speed n. The system of non-linear equations is solved by the Newton-
Raphson method [8].

3. WATER HAMMER ANALYSIS IN GLOBOCICA HPP

Globocica HPP, Republic of Macedonia is comprised of the following system
components - see Figure 1:
- upstream reservoir,
- headrace tunnel of diameter D = 4.4 m and length L = 7709.6 m,
- orifice surge tank with lower gallery and overflow (6 orifices of diameter d= 0.85 m;

shaft diameter D = 12.15 m),
- penstock of equivalent diameter D = 3.524 m and total length L= 121.44 m,
- two branch pipes of diameter D = 2.2m and length L = 47.85 m,
- two vertical shaft 23 MW Francis turbines of net head Hn = 101.8 m and discharge

On = 25 mVs,
- downstream reservoir.

687.5 m

Orifice surge tank
D = 12.15 m
6 orifices ф 0.85 m

Penstock
D< = 3.524 m
L = 121.44 m
д = 1225. m/s

Tunnel
D = 4.4m
L = 7709.6 m

Branch pipe
£>=2.2m

= 47.85 m
a = 1250. m/s-

Tailwater
Intake gate: 4.5 rax 4.5 m

Surge chamber gate: 2.5 mx 4.5 ra

Butterfly valve: I) = 2.2 m

Francis turbine: #„ = 101.8 m; Qn = 25 mVs; n = 375 rpm

Figure 1. Layout of Globocica HPP, Republic of Macedonia.

Зборник на рефераши - Книга 2 514



Ti'MiiincKo Гтдрачц-: Хидроенерѓешскн извори / Thematic field-Hydro - energy potential

The water level in the upstream reservoir (headrace water level) zu can be in range
from 682.5 m to 692.0 m, however, the practical maximum level has'never exceeded 687.5
m; the level in the downstream reservoir (tailwater level) zd is in range from 577.3 m to
577.55 m. The steady-state speed of the turbine is n = 375.0 rpm and the polar moment of
inertia of the unit rotating parts I = 100.0 x 103 kgirP.

Recently new digital turbine governors have been installed in the powerplant. The
owner of the plant and contractors have performed various operating regimes during trial
tests including sudden load rejections. The main objective of measurements was to set guide
vanes closing and opening times for each turbine and to check resulting maximum pressure
in the scroll-case at the turbine inlet and maximum turbine rotational speed. This paper pre-
sents (1) comparison between the results of measurement and calculation for the case of sud-
den full-load rejection of one turbine unit and (2) results from the parametric numerical
analysis for sudden full-load rejection of one and two turbine units at different net heads.
Calculations have been performed with the aid of water hammer computer packages in
Litostroj [9], [10], [II].

3.1 Comparison between the results of measurement and calculation for the
case of sudden full-load rejection of one turbine unit

Comparison between the results of measurement and calculation for the case of
sudden full-load rejection of one turbine unit from turbine output of 23.6 MW is presented;
the second turbine was stationary in this case. The turbine was disconnected from the elec-
trical grid followed by the full closure of the guide vanes. Figure 2 depicts a two-speed
guide vane servomotor stroke for the case considered.

100.0-

0.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Time (s)
Figure 2. Guide vane (ygv) servomotor stroke.

Pressure rise at the turbine inlet is one of the most significant design parameters, in
particular in HPP with long conveyance systems. Figure 3 compares the pressure rise in the
turbine scroll-case. In the case of the unit shutdown there is a reasonable agreement between
the computed pressure head rise of 28.9 % and measured one of 28.0 %. The computed max-
imum pressure head in the scroll-case at the turbine inlet hsc, max = !27.m (datum level z
= 576.75 m) is lower than the maximum permissible pressure head hmax = 135. m. The tur-
bine rotational speed n is depicted in Figure 4. Again, there is a reasonable agreement
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between the results of computation and measurement. The computed maximum turbine rota-
tional speed rise of 29.4 % is slightly higher than the measured one of 27.6 %. The com-
puted maximum speed rise is lower than permissible one of 32. %. Surge tank water level
oscillations were not recorded at this test - these measurements are planned in the stage of
final «ovemor settings. Surge tank oscillations will be addressed in Section 3.2.

140.0

90.0

Measurement
Computation

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Time(s)

Figure 3. Computed and measured scroll-case pressure head (Лѕс) after sudden load
rejection of one turbine unit (hsc, 0 = 98.5 m).

130.0-

^ 120.0-1

*= 110.0 -j

100.0
Measurement

Computation

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Time(s)

Figure 4. Computed and measured turbine rotational speed (n) after sudden load
rejection of one turbine unit (/;»= 375 rpm).

3.2 Parametric numerical analysis for sudden full-load rejection of one and
two turbine units

Parametric analysis of sudden/ull-Ioad rejection of one and two turbines at mini-
mum, normal and maximum headrace and tailrace water levels i.e. zu = {682.5, 687.5, 692.}
m and zii= {577.3, 577.55} m has been performed for a number of guide vane servomotor
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two-speed strokes. Sudden full-load rejection is the most severe transient regime which
occurs at normal operating conditions | l j . The turbine(s) is (are simultaneously) discon-
nected from the electrical grid followed by the full closure of the guide vanes. The analysis
has been performed for minimum servomotor closing times7/= {5., 6., 6.5, 7.} s with cush-
ioning time Th - 7. s starting at guide vane servomotor stroke ygv, hr 16.7 % (IEC 60308).
A guide vane closing time with 7/ = 6.5 s and Th = 7. s has been selected as optimal closing
time.

Figure 5 shows the maximum scroll-case pressure head hw. »««• (datum level r =
576.75 m) for the considered transient regimes at the optimal guide vanes closing time
(7/ = 6.5 s, Th = 7. .v). The maximum pressure head is lower than the maximum permissible
pressure head (hmax = 135. m) for all considered cases. The maximum turbine rotational
speed rise Diimax is depicted in Figure 6. The computed maximum speed rise is lower than
the permissible speed rise (32. %) for all computational runs.

140.0

120.0-

115.0
680.0 685.0 690.0 695.0

Figure 5. Maximum scroll-case pressure head (hsc, max) after sudden full-load rejec-
tion of one and two turbines (in = headrace water level).

40.0

35.0-

30.0-

25.0

—©— 1 turbine
—si— 2 turbines

680.0 685.0 690.0
Zu(m)

695.0

Figure 6. Maximum turbine rotational speed rise (Diinmx) after sudden full-load
rejection of one and two turbines (zu = headrace water level).
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Figure 7 shows the maximum and minimum water level oscillations during con-
sidered transient regimes. The maximum water level oscillations are lower than the upper
ceiling level of the surge shaft of 700.5 m and the minimum water level oscillations are well
above the bottom level of the surge tank of 659. m.

710.0
- -Ф- - 1 turbine — H — 2 turbines

700.0:

690.0-j

680.0-j

670.0-

660.0
680.0

maximum

minimum

685.0 690.0 695.0

Figure 7. Maximum and minimum surge tank water level oscillations (zst) after sud-
den full-load rejection of one and two turbines (in — headrace water level).

Envelopes of the maximum and minimum piezometric heads along the tunnel and
the penstock for the considered transient regimes at the normal headrace water level
zu = 687.5 m are shown in Figure 8. This diagram is important for design engineers to con-
struct safe and economic pipeline system. The computed minimum head is well above the
pipeline profile. The same conclusion holds for other four considered cases.

750

550

• 1 turbine

•2'turbines

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Longitudinal length (m)

Figure 8. Envelopes of maximum (Hnmx) and minimum (Hmm) piezometric heads
along the tunnel and the penstock after sudden full-load rejection of one and two tur-

bines at the headrace water level Zu = 687.5 m.
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4. CONCLUSIONS

Transient analysis in hydro-electric powerplants should include critical operating
conditions such that the loads induced by water hammer are kept within the prescribed lim-
its. The method of characteristics computational results reasonably agree with the results of
measurements for the case of sudden load rejection of one turbine in Globocica HPP. The
method is recommended for engineering transient analysis in hydraulic systems. Sudden
full-load rejection of two Francis turbines at maximum gross head has been found to be the
most severe transient regime in Globocica HPP at normal operating conditions.
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Abstract

During the design of a new or rehabilitated hydraulic machines, prediction of the perfor-
mances is one of the most important step in development procedure. However, for re-design of old
machines, a fast and reliable flow analyses tool is necessary for allocation of the "bed geometry" con-
dition. This work describes new computational approaches for modern re-design of a radial type sin-
gle stage pump-turbine. A pump-turbine with specific speed ns = 89 was calculated, as an example of
the applicability of this methodology.

The simulation of three-dimensional turbulent flow through a Pump-Turbine impeller at tur-
bine mode, as a part of the complete pump-turbine calculation [3] during the re-design procedure is
presented. Four operational regimes were calculated based on the Computational Fluid Dynamics -
CFD Methodology (Navier-Stokes equations and the k-e turbulent model).

The mesh discretization, boundary conditions and calculated results are presented and they
shall be useful for development, optimisation, refurbishment or rehabilitation projects, because the
impeller behaviour can be a major criterion for increasing the performances of the Pump-Turbines.
The complete flow field consists of spiral case, a channel between stator vanes, a channel between
guide vanes, a channel between rotor vanes and complete draft tube. Two step calculations are
applied. In the first step, calculation was performed for the spiral case and the stator. Second step of
the calculations was performed for cascade, rotor and draft tube.
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The results of the calculations are presented as:

«> velocity vectors distributions

• pressure distribution

<» intensity of the vortex

• pressure distribution on the blade walls

• pressure distribution in several cross section planes

a calculation the pump-turbine efficiency

The numerical analyses were performed using the CFX TascFlow package.

The work presented in this paper coincides with the current trend of improvement in the

CFD field, as a faster and less expensive way of testing and development of hydraulic

machinery. The results are promising, but a lot of experiments are still necessary for the

completion of the validation process.

1. CFX - TascFlow Simulation

The first step in the flow calculation is the geometry modelling. In this case, the

calculated flow area was meshed by means of volume element method. The number of grids

for total flow passage is over one million elements (shown in table 1).

Table I.

Spiral case

Stator

Wicket gate :

Rotor

Draft tube

Number of elements

No. of elements

1 10.328
16.626

17.918

33.138

77.350

for all parts

Pcs.
1

16

16

7
1

Total :

of the pump-turbine model

Total

1 10.328

266.016

286.668

231.966

77.350

1.008.305

Figure 1 .a) shows the TascFlow model of the calculated pump-turbine. Several dif-

ferent parts of this hydraulic machine are presented using different colours (TascFlow User

Documentation).

Figure 1. CFD modeling of the flow field for the calculated pump-turbine

a) CFD model of the calculated pump-turbine; b) Meshing of the flow field
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After the completion of the geometry modelling of the pump-turbine, the next step
is to model the grid mesh. Figures l.b) shows the complete meshing of the flow field for
the calculated pump-turbine. The optimal number of calculation elements is hard to set, hav-
ing in mind the time needed for the calculation, as well as the accuracy that is required.

Next step in the calculation procedure is creating the boundary conditions.

Figure 2. Boundary conditions for both steps of the calculations
a)Spiral case-Stator-Channel - b) Stator-Wicket gate-Rotor -Draft tube

Interaction rotating was simulated by means of Frozen rotor model as a simplifi-
cation of the unsteady model i.e. the steady state of rotating and stationary regions is pre-
dicted with rotor solved in rotating frame and the stator is solved in stationary frame in a
fixed relative positions. The reason for choosing this boundary condition lies in the experi-
ence with this kind of calculations. Other boundary conditions include constant temperature,
smooth walls and Kato-Launder correction for the stagnation points. For each turbine mode,
the mass flow was specified at the inlet section with an averaged value of the absolute flow
angle given by the calculation in the spiral casing. At the outlet section a constant static pres-
sure is defined.

The calculation was performed by means of Navier-Stokes equations and the k-e
turbulent model. The k-e two-equation models have been built into most general-purpose
computational fluid dynamic software packages. These models use the gradient diffusion
hypothesis to relate the Reynolds stresses to the mean velocity gradients and the turbulent
viscosity. The turbulent viscosity is modelled as the product of a turbulent velocity and tur-
bulent length scalefl], [4].

The turbulent kinetic energy, k, and its rate of dissipation, e, are obtained from the
transport equations:

D,. д
p_L = — M-t + Gk+G.-p - (1)

(2)
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Where Gk represents the generation of turbulent kinetic energy due to the mean
velocity gradients, Gb is the generation of turbulent kinetic energy due to the buoyancy. YM
represents the contribution of the fluctuating dissipation rate.Clg, C l£ and are constants, к

O"k and <Js are the turbulent Prandtl numbers.

2. Flow Calculation Results

a) Spiral case - Stator - Channel Calculation

The aim of calculations in the first step was to obtain the results for the losses in
the spiral case and flow distribution in the stator channels. The flow field was designed from
inlet plane of the spiral case to the inlet plane of the draft tube. The flow field in the wick-
et gate and impeller was created without vanes. At the inlet plane of the spiral cace was
defined inlet boundary condition mass flow with velocity vectors normal to the plane.

0.35 •

0.30 -

_ 0.25 -
Д •
Тб 0.20;

•Q.

sz °-15"
0.10 -

0.05 -

0 00

_ _ _ _ _ - -——

Jf\... .

90 110 130 150 170 190 210 230

Qmodel [I/S]

Figure 3. Pressure losses in the spiral case

The results of the calculation are presented at Figure 3 and Figure 4.
Figure 3 presents losses in the spiral case and the maximal value is up to 0.34 m.
At figure 4 are showed the flow rates in the stator channels mid-span.
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Figure 4. Flow rates in the stator channels

The flow distribution shows un-expected non-uniformity in circumferential direc-
tion, with a significant depression in channels 3-4 and 13-14.

b) Stator - Wicket gate - Rotor - Draft tube Calculation

The flow field and over-all performances are calculated in this step. The inlet
velocity profiles for second step of the calculations was defined with the obtained angles:7

from previous spiral casing calculations at inlet of the stator channel. The value for the flow
rate in the stator channel was defined as the averaged flow rate with velocity profiles from
the 12th channel of the stator, as the closest to the averaged flow rate.

Efficiency calculations were obtained as sum of the losses in the spiral case from
the first step and losses in the other elements of the calculated pump-turbine in the second
step. The efficiency and power characteristics are showed in the figure 5.

The behaviour of the flow in the impeller is presented on figure 6. The visualisa-
tions of calculated results consist of:

a) velocity vectors distributions in the impeller
b) pressure distribution
c) pressure distribution for impeller blade
d) intensity of the vortex
e) velocity vectors distribution in several cross section planes
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— D — CFX TascFlow-reiativ efficiency coefficient

— O — CFX TascFlow-reiariv power coefficient

'Model test-relativ efficiency coefficienr

Model test-relariv power coefficienr

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.35 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

<P/<Popt

Figure 5. Efficiency and power characteristics of the calculated pump-turbine

A significant differences between the calculated and measured efficiencies at off-
optimal regimes are obtain , even the same modelling approach was applied?! A further
investigation of this phenomenon is necessary.

a) velocity \'ec(ors distributions in the impeiier b) pressure distribution
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c) pressure distribution on the impeller blade

4"џ:°~ii

d)intensity of the vortex e) velocity vectors distribution in seve-
ral cross section planes

•"igure 6. Numerical results for the How behaviour in the impeller at optimal mod(
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3. Conclusions

The work presented in this paper coincides with the current trend in application of
the CFD tools, as a faster and less expensive way in the development of the hydraulic
machineries. The results are promising, but a lot of additional data are still necessary for the
completion of the validation process.

The numerical analysis of the flow field in the pump-turbine in the turbine mode
of operation shows the velocity vectors, pressure distributions, vortex positions and intensi-
ty in the impeller and the streamline behaviour. Also, the over-all performances of the
machine are calculated. Using these results, conclusions regarding the exploitation and
design processes can be achieved.

The differences between the calculated and measured values of the over-all perfor-
mances (particularly at off-optimal regimes) are significant and unacceptable as a verifica-
tion process of the machine performances. A further improvements in the flow modelling
are still necessary (geometry and boundary modelling, turbulence modelling, secondary
flow effects e.t.c.)
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МОДЕЛ HA BETEPHA ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА NORDEX N-60
BO ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ DIGSILENT POWER FACTORY

Љубиша МЛАДЕНОВСКИ
Aтаиас ИЛИЕВ
Вангел ФУШТИЌ
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Електротехнички факултет - Скопј_е...
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АБСТРАКТ

Во оиој ifipyd е прикажана постапката за моделирање на ветерна електрична
цеитрали NORDEX N-60 eo програмскиот Гшкет DIgSILENT Power factory. При креирање-
то на моделот на центрилата е користена дедуктивната метода.

На Почетокот од трудот се дадени основните карактеристики на употре-
бениот програмски Гшкет, како и на саманш встерна електрична централа. Потоа,
извршено е моделчрање на делот од електроенергетскиот систем каде ќе се изврши
Прчклучување на електричната централи со шстемот. Моделирањето на турбин-
скчот и ѓенераторскчот дел на ветерната електрична централа е извршено со
Плокпич, коч, од сноја страна, Го сочинуваат мачшнскиот блок од. композитниот
модел на цечтрплшТш. Резултатчте пд изврч/енчте практично орчентирани счму-
ЛИЦ1Ш се прчкажанч ш> Графччка фарма.

Проектчрањето на моделот на ветерната електрична централа
NORDEX N-60 е изнршено ни Електротехничкчот факултет при Ушшерзитетот во
Росток, СР Германија, како дел од меѓународниот проект DYSIMAC.

ABSTRACT

This paper presents a method for creating a model of the wind power plant NORDEX N-60
in the DIgSILENT Power factory software.

At the beginning, the characteristics of the wind power plant and the used software are
shortly described. The next step is modeling the part of the power system where the wind power plant
will be connected to the grid. The modeling of the turbine part and the generator part of the wind
power plant is made with blocks, which are part of the machine block of the composite model. Finally,
the results obtained from performed practically oriented simulations are presented in graphical form.
Design of the model of the wind power plant NORDEX N-60 was performed at the Faculty of
Electrical Engineering, at the University of Rostock, Germany, as a part of the DYSIMAC project.
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1. ВОВЕД

NORDEX N-60 e ветерна електрична централа со дијаметар на работ-
ното коло (роторот) од 60 т , и номинална моќност од 1300 kW/250 kW. Роторот
има 3 елиси со хоризонтално дизајнирана осовина, поставени челно во однос на |
насоката на струење на ветерот. Електричната централа започнува со работа Ј
при брзини на ветерот поголеми од 2,5 т/ѕ. Номиналната моќност ја постигнува ••*
при брзина на ветерот од 15 т/ѕ. а запира со работа кога ветерот ќе достигне |
брзина од 25 m/ѕ. При брзини помали од 5 т/ѕ. во работа се пушта генераторот i
со моќност од 250 kW (6 полен генератор), додека при брзини на ветерот i
поголеми од 5 ш/ѕ. моќноста на NORDEX N-60 e 1300 kW (4 полен генератор).
Дијапазонот на амбиентната работна температура се движи од -20°С до +40°С.
Очекуваниот пресметковен период на експлоатација е 20 години [5,6]. Цената ;
на чинење на оваа ветерна електрична централа е околу еден милион евра. ;,

Програмскиот пакет DlgSILENT (Digital SlmuLation and Electrical NeTwork) z_
c напреден, интегриран и интерактивен софтверски пакет, наменет за модели- ••
рање на елсктроенергетските системи со цел да се постигне квалитетно управу- \
вање, планирање, како и оперативна оптимизација на електроенергетскиот сис- '
тем (EEC). Go други зборови, овој софтверски пакет претставува инженерска ::
алатка за анализа на погонот на електричните централи, индустриските и
комерцијални дистрибутивни системи како и за големите преносни електрични ;
мрежи. Помеѓу другото овој софтвер овозможува: анализа на распределба на
моќност, пресметка на струите на куса врска (триполна, двополна, двополна со •;
земја и еднополна во AC/DC мрежите според стандардите DIN VDE 0102 и IEC ":
909), анализа на нисконапонската мрежа, оптимизација во дистрибутивната
мрежа, IEC димензионирање на кабли, динамичка симулација, анализа на хар- :
моници, проверка на стабилност на електроенергетскиот систем итн. Производ
е на германската фирма DfgSILENT GmbH, a ce продава во пет верзии: стандард, ;
индустриал, дистрибутион, трансмиссион и ентерприсе [ 1,2].

2. МОДЕЛИРАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД EEC

Создавањето на моделот започнува со моделирање на делот од елек-
троенергетскиот систем на кој ќе биде вклучена ветерната електричната цен- ;

трала. На сл.] можат да се воочат следните елементи: дистрибутивен транс— \
форматор, собирнички систем, кондензаторска батерија, електроенергетски
систем (External Grid) и објектот (General Load) во кој се интегрирани: асинхро- ]
ниот генератор на ветерната централа и сопствената потрошувачка. \
Правоаголните елементи кои се наоѓаат до секој елемент од сликата прет- \
ставуваат места каде се испишуваат резултатите од симулациите. Кои големи- \
ни ќе бидат претставени во правоаголните елементи зависи од изборот на %
проектантот или од моменталните потреби на симулациите. Исто така, на \
сликата може да се забележи стрелка под трансформаторот, која ја прикажува "I
насоката на тсчење на моќноста. Доколку трансформаторот има можност за \
промена на регулационата преклопка под товар, моменталната положба на \
преклопката ќе биде прикажана веднаш до трансформаторот (на сликата ce |
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гледа бројот 0). Црните мали квадрати ги претставуваат прекинувачите кои
мануално (со двоклик) можат да се исклучуваат или вклучуваат. Доколку има
потреба. за повеќекратно исклучување и вклучување на еден ист прекинувач во
сдна симулација, тогаш се користи опцијата Edit Simulation Events од главното
мени на програмот.
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Слика 1. Дел од EEC на кој се приклучува ветерната електрична централа

Слика 2. Композитен модел на ветерна електрична централа

Следен чекор во моделирањето е креирање на делот од електроенер-
гетскиот систем на кој ќе биде вклучена ветерната електричната, но во DSL
(DSL-DIgSlLENT Simulation Language). Треба да се напомене дека при креирање-
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то на моделот во DSL ce среќаваат елементи кои не се наоѓаат насл.1, но се од
витално значење за функционирање на моделот. Можат да се детектираат след-
ниве елементи кои ќе треба да бидат програмирани (претставени во блоковски
систем):

• блок кој ја симулира брзината на ветерот;
• блок кој ја симулира работата на EEC;
• машински блок (ветерна турбина + генератор);
• блокови за добивање на средни вредности на излезните големини од

блоковите;
• контролен блок;

На сл.2 е прикажан композитниот модел ('Composite model) на ветерната
електрична централа.

Принципот на работа на композитниот модел е следниот: блокот кој ја
симулира брзината на ветерот (на сликата претставен со File blok) испраќа сиг-
нал до машинскиот блок (Machine) и контролниот блок (Control). Bo контрол-
ниот блок влезната информација се проверува дали ги задоволува поставените
барања, со цел да се донесе правилна одлука. На пример, доколку брзината на
ветерот е поголема од максимално дозволената, тогаш контролниот блок изда-
ва наредба зазапирање на работата на централата. Истото може да се случи и
ако брзината на ветерот е помала од минимално дозволената. Доколку пак, брз-
ината на ветерот се наоѓа во пропишаните граници, тогаш се врши дополни-
телна проверка со цел да се донесе одлука дали ќе работи генераторот со ном-
инална моќност од 250 kW, или генераторот со моќност од 1300 kW. Bo маш-
инскиот блок влезната големина се користи за добивање на неопходните голем-
ини кои.се карактеристични за производните единици (активна и реактивна
моќност). Исто така, во машинскиот блок влегуваат уште и сигналите од
блокот кој го симулира електроенергетскиот систем. Тоа се: фреквенцијата и
напонот (поделен на реален и имагинарен дел). Треба да се напомене дека об-
ликот на прикажаните ѓолемините со кои се работи, зависи исклучиво од про-
грамерот. Блоковите за средна вредност служат единствено за контрола на из-
лезните големини од блоковите. Откако ќе се добие средна вредност од излез-
ната големина, истата информација се праќа до контролниот блок, кој пов-
торно донесува соодветни одлуки. Машинскиот блок и блокот кој ја симулира
брзината на ветерот се посебно креирани и осмислени, додека останатите бло-
кови се земени од библиотеката на софтверскиот пакет DIgSILENT.

3. КРЕИРАЊЕ НА МАШИНСКИОТ БЛОК

Машинскиот блок во себе ги содржи турбинскиот и генераторскиот
дел. Секој од овие делови е засебно проектиран, за да потоа се обединет во една
целина.

3.1. Моделирање на генераторскиот дел
Главната идеја е да се изврши разделување на магнетниот флукс во ста-

торот и роторот во асинхрониот генератор на два дела: реален и имагинарен
дел. Потоа, со соодветна комбинација на реалниот дел на магнетниот флукс во
статорот, реалната и имагинарната компонента на напонот како и на реалниот
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и имагинарниот дел на струјата во статорот се добиваат излезните големини од
овој блок: активната и реактивната моќ-ност, како и на еле-к^ичниот момент
кој е неопходен за определување на брзината на генераторот. За "Т" заменска
шема на генераторот за q и d оската важат следните равенки:

(2)
dt

(4)

Te =1,5-p-Or-<£, • iqs - Р ф -i&) (5)

каде: W/.v, (Ул и ,(V Udr. ce соодветно напонот на статорот no q-оската и d-оска-
та, одноено напонот на роторот no q и d - оската, Мр и %ѕ се магнетните флук-
сови на статорот no q и d оската, У?/г и %г се магнетните флуксови на роторот
no q и d оската, /</v, icts, и /'V, '"'<*•, се соодветно струјата низ статорот no q и d оска-
та, односно струјата низ роторот no q и d оската. Rs e активната отпорност на
статорската намотка, Rr/ e сведен активен отпор на роторската намотка кон

статорската намотка. Како дополнување може да се додаде и следниов систем
равенки:

iqr (6) : :

= Ls'ids+Lm'idr (7)

¥qr = Lr ' iqr + hn ' k{s (8)

Wdr = Lr • l'dr + Lm 'ids (9)

Бидејќи BO ветерната електрична централа е инсталиран асинхрон ген-
ератор со кафезен ротор, напонот на роторот е 0, односноСЛ//- =- 0 и Udr o .
Моделот на генераторот е прикажан на сл.З.

3.2. Моделирање на турбинскиот дел
Турбинскиот дел се состои од три засебни блокови кои функционираат

во една целина. Првиот блок е турбински блок, односно блокот кој ја симули-
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pa работата на ветерната турбина. Влезна големина во овој блок е брзината на
ветерот додека излезна големина е моментот на роторот. Вториот блок е бло-
кот преку кој се симулираат механичките загуби. Како влез на големина во овој
блок е брзината на роторот, а излезна големина е моментот на загуби.
Сигналите од овие два блока заедно со електриниот момент се проследуваат до
точката за сумирање, а од таму се испраќаат до третиот блок од оваа целина, a
тоа е интеграторот со чија помош се добива брзината на роторот. Оттаму оваа
информација се испраќа до точката за сумирање која се наоѓа во генера-
торскиот модел, во делот каде што се определуваат влезните големини за
роторот.

На сл. 4 е даден турбинскиот дел на ветерната електрична централа.

Слика 3. Модел на

v.w • ' 0 " * '

генераторот на ветерната централа
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Слика 4. Турбински дел од ветерната електрична централа
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4. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОМОШНИ МОДЕЛИ
Bo моделот на ветерната електрична централа се вградени уште два мо-

дела, кои исто така се изработени во DIgSILENT Power factory, a имаат за цел да
ја подобрат работата на моделот на ветерната централа. Тоа се моделот на
енергетски трансформатор и моделот на кондензаторска батерија [4].

Моделот на енергетски трансформатор ја симулира работата на реален
енергетски трансформатор со точно определени параметри. Во конкретниов
случај станува збор за нисконапонски трансформатор без можност за регу-
лација под товар. Композитниот модел на енергетскиот трансформатор е
прикажан на сл. 5.

Слика 5. Композитен модел на енергетски трансформатор
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Составни елементи на композитниот модел на енергетски трансфор-
матор се: блок кој ја симулира работата на трансформаторот, блок кој ја
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Слика 6. Композитен модел на конденза-
торска батерија
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Моделот на кондензаторска батерија е претставен на сл.6. Конденза-
торската батерија содржи 10 степени, секој со моќност од 10 kVar (вкупна моќ-
ност на кондензаторската батерија е 10x50 kVar).

Составни елементи на композитниот модел на кондензаторската батер-
ија се: блок кој ја симулира работа на трансформаторот, блок кој ја дава момен-
талната положба на преклопката на батеријата, временски блок и блок за доби-
вање на средни вредности.

5. ГРАФИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

На сл.7 се прикажани резултатите од извршената симулација на моде-
лот. Како што може да се забележи од самата слика, применливоста на мо-
делот е презентирана преку приказ на промената на шест големини и тоа: брзи-
ната на ветерот (т/ѕ), активна моќност на генераторот (MW), брзина на вртење
на гснераторот (vrt/min), електричниот и турбинскиот момент (р.и.), напонот
(р.и.) и реактивната моќност (MVar). Ординатите на графиците одговараат на
споменатите големини, додека на апцисите на сите шест графици е преставено
вре.мето изразено во секунди.

Слика 7. Графички приказ на добиените резултати од симулациите

Доколку се споредат графќците на кои се претставени промените на
бр-«Јната на ветсрот и активната моќност на генераторот, веднаш се воочува
дска со зголсмување на брзината на ветерот, се зголемува и активната моќ-
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ност. Речиси идентични заклучоци ce добиваат доколку се компарираат
графиците: брзина на генератор-моменти и напон-реактивна*моќност. Знакот
"-" пред моќноста потекнува од последиците на првиот Кирхофов закон. Во
оваа симулација се разгледува нисконапонската собирница на која е приклучена
встерната централа. Моќност која ја испраќа електрична-ѓа централа во EEC
излегува од нисконапонската собирница, и затоа има предзнак "-". На високон-
апонската собирницамоќноста ќе го има предзнакот "+" . Ова најдобро може да
се забележи на сл.1. На истиот график може да се воочи дека моќноста во еден
момент добива позитивен предзнак (време: приближно 250 'секунди, моќност:
приближно 0,09 р.и.), што би навело на помисла дека ветерната електрична цен-
трала зема електрична енергија од мрежа.

Констатацијата е точна, но тоа потекнува од фактот што во тој времен-
ски период брзината на ветерот е помала од 5 т/ѕ, што е услов за стартување на
"иомалиот" генератор. Во овој симулациски модел тој генератор не е модели-

Р а н - ~ ^ - ; "•'

На графикот на кој е преставена промената на напонот во зависност од
времето, може да се забележи дека вредностите на напонот се движат во
границите од 0,975 р.и. до 1 р.и., односно од 585 V до 600 V.

6. ЗАКЛУЧОК

Во овој труд е прикажана постапката за креирање модел на ветерна
електрична централа во програмскиот пакет DIgSILENT Power factory. Co помош
на овој модел можат да се симулираат и да се анализираат сите појави во EEC,
како од електромеханички и електромагнетен карактер така и од економски
карактер поврзани со ветерните електрични централи. Исто така, со помош на
прикажаниот модел може да се врши споредба на неколку варијанти со
различни генератори инсталирани во ветерната централа и да се избере нај-
ногодното решение како од аспект на инвестиции, така и од аспект на производ-
ство на електрична енергија и загуби. Создадениот модел може да се замисли
како универзален модел на ветерна електрична централа. Така, доволно е да се
променат само карактеристиките на турбината (евентуално генераторот), и да
сс добие нов модел на ветерна централа со различни излезни големини од прет-
ходниот модел.
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ПРОЦЕНКА HA ИСПЛАТЛИВОСТА HA ИНВЕСТИЦИИТЕ BO
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Невенка ЈАКИМОВА-ФИЛИПОВСКА, Дипл. ел. инж.

АД ЕСМ, Сектор за развој и инвестицин-Дирекција СкоПје,

ул. 11 Октомври бр.9, 1000 Скопје, Република Македонија

АБСТРАКТ

Досеѓа се изгошвени повеќе шрудови и сшудии во кои е дадена Проценка за
исПлптливоста на инвестициите вложени ао искаристувањето на енергијата ни
ветрот ао Република Македонија.

Во овој труд ќе бидат разгледани можностите што Ги нуди напредокот во
Градбати на Големи електрани ни ветер со инсталирана моќност од неколку MIV и
повите треидови за што Поефикасно искорнстувиње на аетрот во однос на

и ttdtut пазарни услови.
Бидејќи во Ртублика Македонија сеуште нема изготвен атлас на ветровите

се Гкктоечките Податоци.

Abstract

So far a number of papers and studies have been prepared evaluating the justification of the
investments in the wind energy utilization projects in the Republic of Macedonia.

This paper will examine the possibilities accessible by the advanced technology in con-
struction of the large wind turbines with installed power of several MW and new trends for more effi-
cient utilization of the wind power regarding the present and future market conditions.

Since the Republic of Macedonia has not yet prepared Wind Atlas, the existing data have
been used.
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ВОВЕД

Основното прашање на секој инвеститор е за колку време ќе му се
врати, односно дали ќе му се исплати инвестицијата. Кои се потребните услови
кои е потребно да бидат задоволени за да инвестицијата биде успешна?

Во областа на искористувањето на енергијата на ветрот се започнува со
утврдувањето на брзината и карактеристиките на ветрот на одредена локација.
Понатаму со овој податок се врши моделирање на проектот на ветерна фарма
и се бара економски најоправданото решение. За таа цел се создадени ком-
пјутерски програми кои вршат сеопфатни пресметки, почнувајќи со олремата и
енергетскиот модел па до финансиските анализи. Еден таков софтвер кој е со
слободен пристап и неограничено користење е RETScreen подржан од
Министерството за природни ресурси на Канада [б] и може да се превземе преку
интсрнет. RETScreen e искористен при изработката на овој труд.

ИЗБОР НА МОЖНА ЛОКАЦША, БРЗИНА И КАРАКТЕРИСТИ-
КИ HA BETPOT

Извори на податоци за ветрот во Република Македонија се мерењата
кои се вршени во хидрометеоролошките станици низ земјата, како и мерењата
што одреденизаинтересирани лица иентузијастиво сфератана искористување
на ветерната енергија ги вршеле индивидуално.

Од сите досега извршени мерења и утврдени податоци во Република
Македонија е можно да се издвојат неколку потенцијални региони за искорис-
тување на ветерната енергија. Тоа е регионот по долината на реката Вардар од
Куманово до Гевгелија, Пелагонија, Крива Паланка, Охрид [1] и секако како
сдна од областите кои најмногу ветуваат е околината на градот Штип [5].
Постојат и други иотенцијални, особено планински, области [4].

Опоред податоците публикувани во труд на Др. Трпе Груевски [1], зас-
новани на долготрајни мерења, во Табела 1. е дадена брзината на ветрот во
определени региони:

Табела 1

Област

Нов Дојран
Радовиш
Гевгелија
Штип
Демир Капцја:
- источен ветер
- Јужен ветер

Брзина на ветрот
[мУсек]

Од 6,2 до 6,7
од 6,2 до 6,9
од 6,9 до 5,9
од7Ддо7,4

9,9
6.2
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Податоците врз кои се темели овој труд се земени воглавно од изворите
кои се наведени како литература. Притоа се анализирани тгодатоците кои се
однесуват на ветерна фарма во околината на градот Штип. Бидејќи посебни
мерења за утврдување и внесување на податоците за потенцијалот на ветерната
спергија во облик на атлас на ветрови се уште не се реализирани основниот
нодаток а\ брзината на ветрот е усвоен како еден вид на средна вредност доби-
сна по пат на елиминација на најголемата и најмалата вредност дадена во
Табела 1. како и споменатото потенцирање на околината на Штип како област
која особено ветува [3]. Процентуалната застапеност на одредени брзини на
ветрот во текот на една година (1992) во околината на Штип е дадена во Табела
2. Искористивоста на потенцијалот на ветрот од страна на модерните електрани
на ветер е во рамките од околу 3 т/ѕек па до 25 т/ѕек. Под и над овие вредност
снергијата на ветрот е неупотреблива заради технички и конструктивни
ограничувања.

Та6ела2-;

Брѕина на ветрот
[м/сек]

Q-5

5-10
10-15
15-20
20-25

>5

Годишна застапеност
[%]

17

28
34
16
5
1

Просечната годишна зачестеност на ветрот во околината на Штип [4] е
дадена во Табела 3., изразено во промили од осум правци.

Табела 3.

Штип

Ветер \%о]

N

46

! NE

| 29

Е

18

! ЅЕ !

! 174 !

Ѕ

36

ј SW

! 49

W

52

! NW

1 196

Вкупно

600

Притоа да нагласиме дека мерењата потекнуваат од хидрометеоро-
лошки станици чија висина изнесува 4 м па потребната апроксимација за виси-
на од 10 м е извршена со помош на [6] и е дадена во заграда. Значи со најголема
зачестеност, но и со најголема просечна брзина, се:

» Северозападниот ветер (NW) со 5,7(6,6) т/ѕек. - од 4,6 (5,3) т/ѕек. во Август
до 8,8 (10,2) т/ѕек. во Март, и

> Југоисточниот ветер (СЕ) со 6,2 (7,2) т/ѕек. - од 3,3 (3,8) до 7,7 (8,9)
т/ѕек.

Северозападниот и Југоисточниот ветер во оваа област имаат
максимална брзина од 27 (31,7) т/ѕек.
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ИЗБОР HA ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ

Поголеми количества на енергија од ветрот се добиват со употреба на
поголеми ветерни агрегати од по неколку MW (2, 3, 5 МЊ) групирани во т.н.
ветерни фарми. Поголемото искористување на енергијата на ветрот е овоз-
можена заради поголемиот дијаметар на тубината кој достигнува и до 145 м и
поголемите висини на куќиштето од турбината до 200 м [3]. На висини од 150 м
и повисоко над тлото се смета дека постојано дува ветер, турбината врти пос-
тојано со што и степенот на искористеност е висок.

Постојат многу реномирани производители на аероенергетски системи.
Дилсмата е како да се одбере најдоброто техничко-економско решение.
Рсшение на дилемата може да биде споредувањето на резултатите од примена-
та на производите на различни производители при едни исти услови. Во овој
труд е извршена една таква споредба при што се употребени производите на
Vestas, Gamesa, DeWind и Nordex.

Споредуваните ветерни електрани, за избраната локација - околина на
Штип, се со моќност од околу 1,3 MW и од 2 MW. Куќиштето им е на висини 60-
100 м, а дијаметрите на роторите се со големина 60-80 м. Основните карактер-
истики на ветерните електрани кои ги споредувавме подетално се дадени во

Табела 4.:

Проиѕводнтел

Модел

Номинална мџќност [MWJ
Впижн на куќиштето [м]
Дпјамитар на роторот [м]

Зафатна нопршпна [м2]

DeWind
Technic

DEVIND 60

1,25
60/70

60
2.826

DeWind
Technic

DEVIND 80

2,00
80

80
5.027

Nordex
Baicke

N60

1,30
60

60

2.828

Vestas
Wind

Sistems

V66

2,00
•~6077S~

66 ,

3.421

Vestas
Wind

Sistems

V80

2,00
"60/78/100

80
5.027

Gamesa

G80

2.00
78/100 "

80
5.027

Спорсдбата мара да се врши помеѓу ветерни електрани кои имаат ист
дијаметар на турбината и иста висина на куќиштето. Ако и споредуваме елек-
трани со различсн дијаметар на турбината сепак висината на куќиштето мора да
биде еднаква.

Во нашиот случај единствена отстапка во однос на горните услови е
иаправена при извршената спорсдбата на ветерни електрани со висина на
куќиштсто од 78 и 80 метри. Сепак, грсшката е минимална и не влијае врз кра-
јните заклучоци, a ce добива една поширока претстава.

Разгледуваните ветерни електрани се поставени во фиктивно еднакви
услови од асиект на теренските услови на локацијата, финансиски параметри,
просктни трошоци, годишни и периодични трошоци кои детално се дадени во
Табсла 5.. а сс превзсмени од готов проект [6].
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Табела 5.

УСЛОВНО ЗЕМЕНИ ВРЕДНОСТИ HA ПАРАМЕТРИ КОИ ОСТАНУВАТ ИСТИ ПРИ
СИТЕ ПРЕСМЕТКИ ЗА СИТЕ РАЗГЛЕДУВАНИ ТИПОВИ НА ВЕТЕРНИ

ЕЛЕКТРАНИ

ТЕРЕНСКИ УСЛОВИ НА ЛОКАЦИЈА - ШТИП

Средна ГОДИШНУ брчина на ветрот

Впсина на која е мерена брчината на ветрот
Експонент на омолкнување на ветрот*
Брчина на ветрот на виснна од 10 м
Средна вредност на атмосферскиот притисок
Срслна годпшна температура

Тип на електроенергетска мрежа
Загуби во иостројката
Загуби чаради чаледување
Дп\'П1 планирани и нипланир. чагуби (ремонт.дефект)
Рачни чагубн (прн старт, при брчина на ветрот над максималната н сл.)

7,2

4,0
' 0.16

8,3
94,9
12.8

централна
-•>

2
2
3

м/сек.

м
-

м/сек

кРа
"С .

%
%
%

ФИНАНСИСКИ ПАРАМЕТРИ

Одбогнувана вредносг на енергијата* *
Крсдитча пропчиодсгви на обновлнва енергија (ОЕ)
Вромстрацњс на кредитот ча пронзводство на ОЕ
Еск.чацмона стапка на кредптот ча ОЕ
До.чжннчкп коефицпент
чаматна сгаика
Рок на отилата
Ескалацжжа сгапка на чинење на енергијата

Мнфлацмја
Рок на отплата
Ескалациона стаика на чинењс на снергијата
Инфлација
Дисконтна сгапка
Животен вск на проектот

0.045
0.025

10

2.5
70,0
14,0
25
5,0
2,5

10
5,0
2,5

12,0
25

S/kWh

S/kWh
години

о/

%

о/

години

°/
<у

години
о/

%

%

години

ПРОЕКТНИТРОШОЦИ

Фичибшнггн сгудија
Рачвчј
Инженсрпнг
PirjHii трошоци : : ! : ; : !Ѕ

245.200.00
834.500.00
610.500,00

7,5

ѕ
ѕ
ѕ
%

ГОДИШНИ ТРОШОЦИ

О&М 770.000,00 ѕ

ПЕРИОДИЧНИ ТРОШОЦИ

ПоГОНСКО КОЛО

' уроипа

1.000.000,00
1.000.000,00

ѕ
ѕ

;: Ја ичразува стапката со која брзината на ветрот варира со промена на висината

пад чемјата и с во граници од 0,10 - 0.40. Ничок коефициент одговара на рамен терен, a

виеок коефициент с карактсристичсн за терен со значителни препрекн (0,10-1,14 за

морска. песочна или снежна потзршина: 0.25 за груб терен со значителни препреки; 0,40

Ki проект во урбана средина).
;::); При таа и поголема производна вредност на енергијата инвестицијата е неис-

платлива.

* * * Се иресметуваат од вкупната сума и влегуваат во неа.
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Bo Табела 6. e даден описот на користените ознаки и кратенки.

Табела 6.

Номинална моќност на турбината
Висина на куќиште
Дијаметар на ротор
Број на турбини
Вкупна моќност на електраната
Брзина на ветрот при Ht
Густина на енергијата_на ветрот при Ht
Коефициент на загуби
Специфично производство
Вредност на енерг. која треба да се одбегнува
Производна цена на енергијата
Испорачана обновлива енергија
Почетни трошоци-вкупни
Коеф. на враќање на инвестицијата (ROI)
Година на позитивно работење
Вредност на присутната добивка (NPV)
Коефициент Benefit-Cost

Рп
Ht •
Dr
Nt
Pn*Nt
Vt
GWt__

Пш,
Ws
Чодб
Чпр
Wm
ПТвк
ROI
Гпоз "
NPV
B-C

Ce гледа дека за прецизна финансиска анализа на проектот е потребно
да се направат одредени измени на вредностите дадени всТабела 5., а кои соод-
ветствуват на нашата реалност во областа на кредитирањето. Сепак сметаме
дека и со овие податоци моделот е прифатлив за нашата анализа, а прецизното
поставување на моделот и не е наша основна цел.

Во Табела 7. и Табела 8. се дадени споредбите помеѓу турбините според
погоре наведените правила и услови. Податоците за електраните се дадени од
производителите.

Споредбите -се извршени помеѓу претпоставени ветерни фарми
составени од еднаков број на поединечни ветерни турбини.

Од Табела 7. се гледа дека за ветерна фарма составена од ветерни елек-
трани DEWIND 60 (1,25 MW) или Nordex N60 (1,3 MW), со висина на куќиштето
од 60 м, позитивно работење е можно по околу 7 години, ако истата е составе-
на од најмалку 9 турбини. Притоа почетните вложувања од околу 21 и 21,5 мил$
се приближно еднакви. Исплатливоста на инвестицијата е поголема кај Nordex
со коефициент В-С од 1,3 во однос на DEWIND кој има коефициент В-С од 1,19.
За споредба во истата табела се дадени податоците и за ветерна фарма составе-
на од Vestas V66 (2,0 MW) турбини чиј дијаметаре за 6 м поголем. Се гледа дека
таа е исплатлива и со помал број на турбини, при што позитивното работење е
можно no 6,7 години, со најмалку 7 турбини при почетни трошоци од околу 24
ѕшлЅ и коефициент В-С од 1,36- Притоа NPV e за скоро три пати поголемо од
она на Nordex, a скоро 7 пати поѓолемо од она на DEWIND. 3a Vestas V66, при
висини од 60 и 70 м, податоците сс дадени во Табела 9.

Co зголемување на бројот на турбините се зголемува и исплатливоста
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H;I инвестициите, но се зголемуваат и почетните инвестиции. Ако во овој случај
бројот на турбините се зголеми за еден (Табела 9.), почетнит^е инвестиции се
зголемуват за околу 1,5 мил$ (8%), коефициентот В-С кај DEWIND се зголему-
ва за 24 %, а кај Nordex за 22%. Притоа NPV е 2,5 пати поголемо кај DEWIND и
2 пати поголемо кај Nordex. Почетокот на позитивното рабртење е за околу 6
години, што е за 1 година пократок период.

Од Табела 8. се гледа дека за ветерна фарма составена од ветерни елек-
трани Vestas V80 (2,0 MW) или Gamesa G80 (2,0 MW), со висина на куќиштето од
60 м, позитивно работење е можно по 7,3 и 7,1 години, соодветно, ако истата е
составена од најмалку 5 турбини. Притоа почетните вложувања од 19,5 мил$ се
идентични. Исплатливоста на инвестицијата е поголема кај Gamesa co коефи-
циент В-С од 1,20 во однос на Vestas кој има коефициент В-С од 1.17.

Co зголемување на бројот на турбините на 6, коефициентот В-С за
Gamesa изнесува 1,75 , а за Vestas изнесува 1,71 што претставува пораст за околу
46 % при пораст на инвестициите за 11,6 % (рд 19,5 на 21,8 мил$).
NPV e за преку 4,5 пати поголем и вЧТтЈќата случаја.

За висини од 80 м се споредувани ветерни фарми со веќе прикажаната
турбина Vestas V80 и турбината DEWIND 80.

Позитивно работеше на ветерната фарма е можно no 6,6 години за
Gamesa и 6,4 години за DEWIND, ако истата е составена од најмалку 5 турбини.
Притоа почетните вложувања од 19,5 милЅ се идентични. Исплатливоста на
инвестицијата е поголема кај DEWIND co коефициент В-С од 1,40 во однос на
Gamesa кој има коефициент В-С од 1,35.

Co зголемување на бројот на турбините на 6, коефициентот В-С за
Gamesa изнесува 1,90 , а за DEWIND изнесува 1,96 , што претставува пораст за
околу 40 % при пораст на инвестициите за 11,6 % (од 19,5 на 21,8 мил$). NPV e
ча 3 пати поголем во двата случаја.

Co почетни инвестиции од 19,5 мил$ за 5 турбинска фарма, односно
21,76 мил$ за 6 турбинска, кои се еднакви со инвестициите како при висини од
80 м, е можно да се изгради фарма со турбини на висина од 100 м. Употребена е
ветерната турбина Gamesa Г80 и резултатите се прикажани во Табела 8. За
фарма од 5 турбини почетокот на позитивното работење е по 6,2 години. В-С
коефициентот изнесува 1,49. За 6 турбинска фарма почетокот на позитивното
работсње е по 4,8 години. В-С коефициентот изнесува 2,05 , a NPV e за 2,4 пати
поголем во однос на фармата со 5 вакви турбини.

ЗАКЛУЧОЦИ

При еднакви почетни инвестициони вложувања по исплатливо решение
за изградба на фарма на ветерна енергија е со ветерни турбини кои имаат
иоголема моќност. поголем дијаметар на турбината и особено поголема висина.
При еднаква висина од 60 м ветерна фарма изградена од 6 турбини со моќност
од 2 MW има еднакви почетни вложувања како ветерна фарма изградена од 9
турбини со моќност од 1,3 MW, но времето на почеток на позитивно работење
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1 Til5. 7. Сноредба на н

Модел иа
Bcr. турб.

DEVVIND 60
Nordcx N60
Vestas V66

DEWIND 60
Nordex N60
Vestas V66

DEWIND 60
Nordex N60
Vestas V66

Таб. 8. Снор

Модел «a

Вет. турб.

Vestas V80
Gamesa G80
Vestas VS0
Gamesa G80
Gamesa G80
Vestas V80

Gamesa G80
DEWIND 80
Gamesa G80
DEWIND 80
Gamesa G80
DEWIND 80

Gamesa G80
Gamesa G80
Gamesa G80

Nt

8
8
S

9
9
9

10
10
10

едба

Nt

4
4
5
5
6
6

4
4

5
6
6

4
?

6

Pn
[MW|

1.25
1.30
2.00

1.25
1.30
2,00

1,25
1,30
2,00

на вете

Pn |

[MW]|

2 |
2 j

2 !
2 i
2 I

2 i

2 j

2 1
2 i
2 1
2 12 1

2
2 1
2

uTcpini

1 Ht |
1 fm| i
! 60 !
i 60 !
1 60 i

i 60 !
! 60 i
i 60 |

i 60 I
I 60 !
! 60 i

pun ел

Ht

60
60
60
60
60
60

78
80
78
80
78
80

100
100
100

слсктрапп co дијаметар на турбинаш од 60м п 66м н uiiciiun ua куќшптсто од 60 м.

Dr
[ml

60
60
66

60
60
66

60
60
66

ектр*
J К ^

Dr

[m]

80
80
SO

^80
80
80

80
80
80
80
80
80

80
80
80

Pn*Nt
[MW|

10.00
10,40
16.00

11.25
11.70
18,00

12,50
13,00
20,00

Vt
fm/sl

11,1
11.1
11.1

11,1
11,1

11,1
11,1
11,1
11,1

GWt
fW/nrl
1.544
1.544
1.544

1.544
1.544
1.544

1.544
1.544
1.544

Ц ,,r

0,9
0.9,,
0,9

0.9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9

nit co дијамстар на турбината

Pn*Nt

[MW]

8
n

10
10
12
12

8
, 8
• 10

10
12
12

8
10
12

Vt

[m/s]

11,1
11,1

11,1
11,1

11,1
11,1

11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6

12,1
12,1
12,1

GWt

[W/m2]

1.544
1.544
1.544
1.544
1.544
1.544

0,9
0,9
0,9
0.9
0,9
0.9

1.721
1.739
1.721
1.739
1.721
1.739

1.898
1.898
1.898

0.9
0,9
0,9
0.9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9

W.s
IkWh/nr

1.854
1.403
2.22.3

1.854
1.903
2.223

1.854
1.903
2.223

Чодб
|$/kWh]

0.0450
0.0450
0,0450

0.0450
0,0450
0,0450

0,0450
0,0450
0,0450

од 80M II Biiciiiia in

Ws

fkWh/m2]

1.745
1.756
1.745
1.756
1.756
1.745

1.804
1.821
1.804
1.821
1.804
1.821

1.850
1.850
1.850

Чодб

[$/k\Vh]

0,0450
0,0450
0.0450
0,0450
0,0450
0,0450

0,0450
0.0450
0,0450
0,0450
0,0450
0,0450

0,0450
0,0450
0.0450

j Чпр
! [$/kWh]

j 0.0467
| 0.0453
| 0,0376

j 0.0428
0,0416
0,0350

j 0,0398
[ 0,0387
| 0,0329

куќнште

Чпр

[$/kWh]

0,0513
0,0509
0,0431
0,0428
0,0355
0,0377

0,0509
0,0480
0,0413
0,0408
0,0360
0,0355

0,0476
0,0399
0,0360

Win | ПТвк
IMWhl 1 [$|

41.399 i 19.600.241
43.058 120.045.819
60.845 i26.283.911

46.574 1 21.028.362
48.446 j 21.529.637
68.450 | 28.547.490

51.748 I 22.456.482
53.823 123.013.455
76.056 130.811.070

ro од 60/80/10(1 м.

Wm j ПТвк

|MWh| | f$l

35.090! 17.229.593
35.310 I 17.229.593
43.860! 19.493.172
44.140! 19.493.172
52.970 j 21.756.752
52.630 j 21.756.752

|

36.280! 17.229.593
36.610 § 17.229.593
45.3501 19.493.172
45.7601 19.493.172
54.420 1 21.756.752
54.920 I 21.756.752

i
37.2001 17.229.593
46.500! 19.493.172
55.800) 21.756.752

ROI

10.4
11.7
19.2

14.1
15,3
22,1

17.2
18,3
24.5

ROI

6,1
6.5
13,9
14,2
20,0
19.6

Гпоч
|год

8.7
S,l
5.7

7.2
6.8
5,1
6,2
5,9
4.6

Гпоз

[год]

18.4
. 18,1
! 7.3

7,1
5.5
5.6

1 NPV

1 -843.463
1 -Ј72.'9Ј2
1 5.407.177

t 1.205.056
f 1.959.425
i 8.237.025

| 3.253.574
1 4.091.763
111. 066.874

NPV

[S]

-2.649.966
-2.492.957

995.446
1.191.707
4.876.371
4.640.858

i !

8,0
8,5
15,8
16,3
21,6
22,2

9,4
17,3
23,1

16 4
i 13,1

6.6
6,4

5,1
5.0

9 0
6.2

I 4.8

-1.815.517
-1.586.351
2.038.507
2,324,964
5.892.531
6.236.279

-1.174.559
2.839.704
6.853.967

13-C

f-1
0,86
0,97
1,69

1,19
1,30
1,96

1,48
1,59
2,20

I3-C

[-J

0,49
0,52
1,17
1,20

1,75
1,71

0,65
0,69
1,35
1,40
1,90
1,96

0,77
1,49
2,05
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ц-Јнесува 5,5 наспроти 6,8 години.
Парите вложени во повисоки столбови кај турбините со поголеми

моќности претставуват мал процент од вкупната инвестиција, а добивката е
голема заради поголемата застапеност и поголемата брзина на ветровите.
Може да се смета дека метар должен од столбот чини околу 1.900 $ (1.500 Евра
). Столб од 100 м би чинел околу 190.000 $ (150 000 Евра). Во споредба со вкуп-
ната инвестиција ова е само околу 1% по турбина, т.е околу 5% вкупно за 5
турбини. Кај Gamesa во случајот за висина на столбот од 100м (Табела 8.)
воопшто и нема зголемување на цената, што. наведува на заклучок дека се
можни поисплатливи варијанти од прикажаните нпри еднакви инвестициони
вложувања, а евидентни се позитивните ефекти.

Co зголемување на бројот на ветерните турбини паѓа цената на
произведен кЊх без оглед на моќноста на турбините.

Ветерна фарма изградена од големи турбини (со моќност од на пример
2 MW и повеќе) има поевтино одржување во однос на ветерна фарма со иста
вкупна моќност но изградена од поголем број на турбини со помала моќност.

Бидејќи цените на градежните работи кај нас се обично пониски во
однос на тие во светот голема е веројатноста при реализација на ваков проект
кај нас и вкупните инвестиции да бидат помали. Вкупните инвестиции во однос
на прикажаните во досегашните анализи би се намалиле и со постоење на соод-
ветен пат и далекувод, што е мошне веројатно.
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ВАКУУМИРАН СОНЧЕВ КОЛЕКТОР (BCK)

Слободанка НЕЧКОСКА, Александар МАНЧЕВСКИ
Мшиински Факултет Скопје

Во ош>ј рефераш е опфтиена проблелшишкиша за ефикасно шрансфорлшрање
net сончевшТш енергији во топлинска. При експлоатација на обичните невакуумирани
сончеви колектори се јавува праблемат на Губење на дел од дозраченшТш топлина кон
околинита, Гшради несовршенаста на конвенционалните изолициони материјили.

За зѓолемување на ефикасностана еден колектор потребен е добар изолатор,
a en oeof случај е Применет вакуумот како еден од најдобршпе изолатори.

Анализчран е конкретен пример на Вакуумиран сончев колектор (ВСК). При
Пресметка на енергетскиот биланс е добпена вредност на коефициентот на полезно
дејство (КПД) неколку Гшти поголема од обичниот невакуумиран сончев колектор.
Притоа важно е да се напомене дека добиената топлина на работниот флуид може да
се користч повеќенаменски, што ГО зголемува полето на негова практична примена и
hi tmpaetiyea инвестиционите вложутњи.

This research includes the issue for effective transformation of solar energy in to heat. By
exploitation of ordinary nn-vacuumed sun collectors, the problem of heat loss appears, because con-
ventional isolation materials are not perfect.

For enlargement of the effective usage of one solar collector good isolator is necessary. In
this case we used vacuum as one of the best isolators. We analysed one specific Vacuum sun collector
(УЅС).

By calculation, the energy balance of I'SC appears to be few times larger than the heat bal-
ance of common un-vacmmed sun collectors. It is important to mention that the heat of the active liq-
uid could be used multiple. It means that its practical usage is enlarged to a level where financial
investments are acceptable.
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Енергијата на сонцето е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив
и>вор на енергија кој минимално ја загадува околната средина. Меѓутоа,
енергијата на сончевото зрачење има два основни недостатоци и тоа: има мала
густина на енергетскиот флукс и е непостојана. Заради тоа, нејзиното корис-
тењс е поврзано со решавање на проблемот на концетрација на протокот на
сопчевото зрачење и акумулација на сончевата енергија.

Ожцето е основен извор на енергијата на сончевото зрачење. Co своја-
та огромна маса, која е загреана на висока температура (во центарот на
Соицото сс ирстпоставува дека температурата изнесува околу 107 [К], а на
површнната 5900 [К]) зрачи еиергија. Протокот на сончевото зрачеше (енерги-
јата што ја оддава Сонцето во вселената), даден со вкупниот спектар на елек-
тромагнстнн оранови, изнесува околу 3,8x1026 [Wj. Основата на неговото
чрлчење сс базира на ултравиолетовиот (9%), видливиот (45%) и инфрацрве-
нпог (46%) дел од спектарот. Вкупната енергнја што доаѓа кон Земјата изнесу-
ип OKD.IV 1.73x1017 [W] (5.4x1024 {J/god], односно 1,5х1021 [Wh/godJ, или само при-
Гпижио 4.5x10-'° дсл од енергијата што ја зрачи Сонцсто.

Густпната на протокот на еончевото зрачење на површината на
Гонцето мзнссува 63 [MW/m2], a измерено на надворешната страна на земјината
атмосфера, на површината нормална на сончевите зраци, се менува (поради тоа
што земјината орбита е елиптична) и изнесува од 1308 до 1398 [W/m2]. Средната
jyctiina на протокот, т.н. соларна константа изнесува 1353 [W/m2].

lliil
сончвва
«нвргмја

1 0 0 %
173000 TW

кадвор«шна стране
. wa 9«и|имата «тиосфвр*

S1900TW Ј

80960 TW

46.8%

^кспарувањ». падааинн 23 % (311 Wfrn акумул зшш
иосхки брановц * струи 0.2 % (3 W/m2) Ш ТН

Оотосмнт»» ОЈ02% (0.

павршина на

35W

ф
горм

Сл.1 Распределба на соичевата еиергија на зсмјата
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Од вкупната енергија што доаѓа кон Земјата (1,73х1017 [W]) околу 30%
се рефлектира од облаците и честичките во атмосферата и повторно се враќа
во вселената, 46,8% се претвора во топлнна (загревање на површината на зем-
јата, водата и воздухот), 23% се троши на испарување на водата и создавање на
врнежите (хидро циклус), само 0,2% се троши на создавање на ветровите,
морските бранови и морските струи. а само 0,02% од вкупната енергија, со про-
цесот на фотосинтеза, се троши за создавање на органски материи. {1]

Интензитетот на сончевата енергија е променлива големина и зависи од
многу фактори, како што се: правецот на простирање на Сончевите зраци,
годишното време, траењето на сончевата радијација, аголот на Сонцето, ори-
снтацијата на површината на која паѓаат сончевите зраци и метеоролошките
услови.

Глобалното сончево зрачење во Македонија е максимално во југоза-
падниот планински регион и неговата вкупна годишна вредност изнесува околу
1500 [kWh/m2]. Вкупното годишно глобално сончево зрачење за Скопје (север-
на географска ширина 41о59', источна географска должина 21о2Ѕ'и надморска
височина од 240 [т]) изнесува 1367 [kWh/m2] што е една од најмалите вредности
во Македонија.
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Сл. 2 Сезонски дијаграм на сончево зрачењфспоред извршените испитувања
на фртоволтанчен тест систем поставен на покривот на зградата на МАШЦр

Скопје, јужно ориентиран под наклои од 75р [2]

При експлоатација на обичните невакуумирани сончеви колектори се
јавува проблемот на губење на дел од дозрачената топлина кон околината,
поради несовршеноста на конвенционалните изолациони материјали. За зголе-
мување на ефикасноста на еден колектор потребен е добар изолатор, а во овој
случај е ирнменет вакуумот како еден од најдобрите топлински изолатори.

Тсоретски. коефициентот на топлотна спроводливост (X.) за вакуум
ичнесува нриближно 0 [W/mK] (т.е. Х-0 [W/mK]). Самр како споредба коефи-
лиснтот на топлинска спроводливост на стаклена волна, при 20°С, изнесува
Х~0,036 [W/mK],
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Низ вакуумот сончевите зраци лесно продираат и ја озрачуваат бакар-
ната цевна инсталација низ која минува работниот флуид, а во исто време ваку-
умот е топлински изолатор и не дозволува топлината од работниот флуид да се
предаде на околната средина. Тој во суштина придонесува за спречување на два
од трите начини на оддавање на топлината кон околината. Вакуумот спречува
премин на топлина со спроведување (кондукција) и предавање (конвекција), a
оддавањсто на топлина со зрачење (радијација) кон околината може да се
намалм со поставување на рефлективна површина под апсорберот (на страната
неозрачена од сончевите зраци).

Вакумираниот сончев колектор, во понатамошниот текст ВСК, е
наменет за загревање на објекти, санитарна вода и други индустриски потреби
во комбинација со постоечките класични системи. Новината во однос на
невакуумираните сончеви колектори кои денес се произведуваат, се состои во
тоа што no овој случај апсорберот на сончевиот колектор е поставен во стакле-
на кутија од која е извлечен воздухот, т.е. апсорберот лежи во вакуум.

Конструктивни детали за ВСК
Бакарна цевна инсталација (апсорбер): Се изработува од една табла

валан бакарен лим со дебелина од 0,5-1,0 [mm] и една бакарна цевка со влез и
мчлез за довод и одвод на работниот флуид. На лимената табла се впресуваат
полукружни канали во кои се поставува бакарната цевка, а надолжните и
иопречннте продолжетоци на тие канали служат за зацврстување на целата
табла. Цсвката и лимот се спојуваат со лемење по целата должина на цевката
од двсте нејзини страни заради остварување подобар контакт помеѓу цевката и
таблата лим! При лемењето цевката и лимот треба да бидат добро притиснати.
Во лимената табла се пробиваат симетрични отвори низ кои ќе минуваат отсто-
јниците. на кои ќе се потпираат двете стаклени површини. На влезната и излез-
ната цсвка се навлекува и залемува бакарен дел, кој е изработен од
четириаголен шуплив профил со попречни четириаголни плочи кои служат за
менување на правецотна влезниот студен флуид. Тоа се прави со цел влезниот
студсн флуид да се задржи поголго во бакарниот дел, каде на регенеративен
намин ќс се загрес. На истиот бакарен профил се изработува неповратен вентил
кој ќс служи за ириклучување на вакуум пумпа, со која ќесе извлече воздухот
од стаклениот сад.

Потоа цевната инсталација (апсорберот) се испитува на непро-
пустливост, која мора да биде апсолутна.

Испитаната цевна инсталација (апсорберот) се премачкува со црн мат-
лак или се хромира-црно. Co тоа изработката на цевната инсталација (апсор-
берот) е завршена.

Стаклена кутија: се изработува специјален стаклен сад во форма на џеб
и стаклсн каиак. На стаклениот капак се монтира бакарниот четириаголен про-
фпл м\ рсгснсративно загревање to влезниот флуид и неповратниот вентил,
засдно со бакарната цсвна инсталација премачкана со црн мат-лак или црно-
хромнраиа. Долната страна на стаклената кутија, неозрачена од сонце, од вна-

х _
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•пешната страна се обложува со рефлективна површина (препорачливо е да се
аишсти станиолска фолија).

C.I. 2 Делумен приказ на Вакуумнраннот сончев колектор (ВСК) и неговнте деловп: 1 -
Бпкарна цевна инсталација (апсорбер); 2 - Отстојници; 3 - Специјална стаклена кутија

(стаклен џеб); 4 - Стаклен капак; 5 - Бакарен профил; 6 - Неповратен вентил.

Монтажа на ВСК сс врши на следиот начин: апсорберот поврзан со
бакарниот профил кој с залиен во стаклениот капак се вовлекува во специјал-
иата сгаклсна кутпја. Отстојниците се поставуваат во изработенитс отворн на
плочата постапно додека таа се вовлскува во кутијата. Стаклениот капак е прс-
морачливо да биде конусно излиен за да се овозможи подобар контакт со
рабовитс на стаклената кутија. Кога капакот, заедно со бакарната плоча п
отстојниците ќе бидат вметнати во кутијата, се иристапува кон термпчка
обработка на спојот со цел да сс избегне продирањс на воздух кон
внатрсшноста на колекторот.

Потоа следува иостапката за извлекување на воздухот од стаклената
кутија. Сс приклучува вакуум-пумпа на нсповратниот вентил и сс извлекува
заробсииот воздух од внтрешноста на колекторот. Неповратниот вентил е кон-
сгруиран да пропушта воздух само од внатрешноста на колекторот. Co вакуум-
пумната во стаклениот сад сс постигнува под-притисок од р=1О4 до 10-fi [bar].
Поставсните отстојници играат значајна улога во задржувањето на растојани-
сто иомиѓу двстс страни на стаклениот сад. Co нивна иомош се избсгнува
дсформирањс на стаклсните површини и се спречува непожслно прскршувањс
пасончевитс зраци.

Како работсн флуид за ВСК сс прсдвидува гасен водород (Нг) или дес-
тилирана вода (во зависност од потрошувачот на топлина системот за снабду-
ваи>е можс да биде директсн или индиректсн).

Теоретски онергетски биланс:
Вакуумот сирсчува премин на тоилина со спроведување (кондукција) п

прсдавањс (конвекција), тоа го прави ВСК пнтересен за понатамоппш IICIIIITV-
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вања. Теоретски, дозрачената сончева енергија целосно се претвора во топлин-
ска енергија на работниот флуид. Изнаоѓањето на конструктивни решенија за
спречуваше на оддавањето топлина со зрачење (радијација) е уште едно
отворено поглавје. Станиолската фолија, поставена на неозрачената од сонце
страна на колекторот, како привремено решение овозможува коефициент на
полезно дејство од приближно 98,7%. Значи, ако на годишна основа сончевото
зрачење во одреден предел има енергија од 1500 [kWh/m2], при нејзина транс-
формација од сончева во топлинска во ВСК ќе се губи само 19,5 [kWh/m2]. Ho
сепак останува отворено прашањето за функционалноста на ВСК во реални
услови.

Економска исплатливост
ВСК има едноставна конструкција. Исплатлив е дури и за поединечна

изработка поради можноста топлината на работниот флуид да се користи за
повеќе намени. Меѓутоа со сериско производство би се намалиле трошоците за
изработка на специјалните калапи во кои се излеваат стаклените елементи и
алатот кој се користи за термичко спојување на рабовите.

Неговото одржување е исто така лесно и практично. Примената на
неповратниот вентил, за приклучување на вакуум пумпа, овозможува лесен
периодичен сервис на под-притисокот во колекторот.

Референци:
[1] Проф. Д-р Славе Арменски; "Неконвенционални термоенергетски

постројки"; стр. 17,18 и 19; 2001
[1] Наташа Марковска, дипл. ел. инж.; "Соларен енергетски потенцијал

во Македошф, искуства на користење и можност за развој"; Енергетика; број
42 и 43; 2004

Голема благодарност до Проф. Д-р Атанас Блажевски за посветеното
внимание и вложената енергија во ова истражување.
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ПОТРЕБА ОД ПРИМЕНА НА ГЕОТЕРМАЛНА ТОПЛИНСКА
ПУМПА

Константин ДИМИТРОВ
Славе АРМЕНСКИ
Маријан ГАЦЕВСКИ
Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј"-Скопје

РЕЗИМЕ
Секојдневно сме сведоци за постојаното нагло зголемување на побарувачката

ад елактрччна енергкја, како во нишита земја, така и во останатите државч во све-
тот. Сето она се должч нсг постојаното зголемување на вројот ни електрични
«ГшршТш н урсди како во домаќинствата, административншТш и државни установи,
tTut/ai u но iiiidyciTipufatTia. Сето ова ГО наложува размчслувањето како е можно пора-
ционп.-шо iicKopiiciuymube нч електрпчншТш енерѓија во auTie сферн u областп од
целокупното опстаиунање иа човекот како едиика. Еден од иачините за рационално
пскористунње на елсктрччната енерѓија е нѓрадувањето на геотермална топлинска
пумпа која Ои служела за Прочзнодство на ладчлиа и тоПлинска енергчја. •.-.-,•-_.

Во оној труд начрнвена е анализа на Прчмена ни Геотермална топлинска пумпа
.со iicKopiicuiyeaibe на податоци на ГТП NORDIC од Канадско потекло, составена од
топлиноизменувач земји-води, топлиноизменувач вода-фреон, цчркулициона пумпа ч
комчресар.

ЛналчзшТш е направена со счоредување ни Готермалпата топлинска пумпа со
останатчте урсдч за прочзводство на одредени ачдовч еиергија во смисла на
рацчонално чсПолзунање на електричната енергија, економската чсчлатлчвост ч прч-
добивкшТш зп жчаотната средчна од сето тоа..

ABSTRACT

Every day we are witnesses of constantly rapid increase of consumption of Electric energy
in R. of Macedonia as so as in the other countries in all the world. This rapid increase of consump-
tion of Electric energy independent of a lot of electrical units, which are apllying in human life like:
homes, administration and publication objects, as so as idently in industry. All of this conditions make
us to thinking how is possible more racional consumption of electric energy in all areas in human
life. One of the possible manners to reduce the consumption of electrical energy for heating and cool-
ing is to use geothermal heat pumps.

In this paper will be proposed geothermal heat pump, which is going to use the heat of earth
by vertical and horizontal cupper pipe heat exchanger with data from GHP (Geothermal Heat Pump)
NORDIC, factory in Canada. Also, it will be examined all parameters and done comparison with
already existing ones.

It is analyzed comparation of GHP with other energy units and what it means for racionaly
consumption of electric energy, economic saving and ecology saving.
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пумпи работат многу слично на домашните ладилници, со
.... д ш vo нмаат дополнителни вентили со кои се овозможува на флуидот

ч 1 \\л тоилината да струи по два различни патишта: еден за греење и
_ч Ч̂1>\\ Гонлинските пумпи топлината ја земаат од загреана средина и

7 ч 4,ui (> со иоладна средина. Предноста на овој систем е што истиот може
7. ,.»чч<лч ча две намени, за загреваше и ладење. Кај геотермалните
.. ч , ч\\Н1И подземниот изменувач на топлина се прави од затворен или

ww* со применува затворениот, во кој во земјата на длабочина од
oivu «онтално, или вертикално на длабочина од (30+120) м се закоп-
к-н^а цевка со висока густина. Цевките се полнат со антифриз или
! vtora на изменувач на топлина. Во зиме, флуидот во цевките ја
^UUM од земјата и истата ја внесува во зградата. Во лето, системот
^1онлно н топлината од зградата ја одложува во поладната земја.

i i \чик»лски систем загреаниот или оладениот воздух се дистрибуира
;v ui га, слично на конвенционалните системи.
.ч\чи' 4 основни типови на подземни затворени системи. Три од нив:

ч к ^ртикален u езерски се затворени цевни системи. Четвртиот
- сѕктем. Кој од овие системи ќе биде најдобар за примена зависи
. \- услови, условите во земјата, раслоложивата површина на зем-
.: u ннсталирање на цевниот систем. За станбени или за комерци-

. VO>KO да се примени било кој од овие системи.

^^нтален цевен систем. Овој начин на инсталирање е поскап

0. чмаот простор што го зафаќа цевниот изменувач. За негово

v vrpeoHO e да се ископа ров со длабочина од 1,2 м. Најчесто
v „-лстеми користат две цевкп. сдна низ кои струи потисната вода

ичаоочина од 1,8 м а другата низ кои струи повратната вода, на
•.. • .2 м- Има изведби и со двс цевки сместени на иста длабочина од

-. CvVHo растојание од 0,6 м. Кај овој систем можно е да се примени
чч -"од на иоставување (сл.1.1), кај кој цевките се изведуваат во вид
о ::оставени кругови, со што се овозможува на помала должина на

^ ..- ое иостави поголема должина на цевки, односно поголема
.-w-tKa површина. Co тоа се намалуваат инвестиционите

цевките да не бидат поставени на конвенционален

: с земЈа со релативно мал и ограничен потенциЈал на енер-
.х-н. кој главно се состои од: јаглен, воден потенцијал, геотермал-

- H-i-CBo зрачење, ветер, биомаса и градски смет.

v.-'.UicBHHOiiT развој во светот, па и кај нас во нашата земја, лора-
•_• литроигувачка на електрична енергија, особено за греење и

а̂ бараме нови уреди и машини кои би биле со иоголем
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степен на полезно дејство и помала потрошувачка на електрична енергија.

Во голем дел од развиените земји во последно време се забележува се
иоголема иримена на обновливите извори на енергија како што се на пример:
геотермалната енергија, енергијата од сонцето, водата и ветерот, како и иско-
ристувањето на топлинскиот градиент. од земјата со помош на геотермална
топлинска пумпа.

Се очекува постоечките машини и уреди, чија намена е греење во зим-
скиот и ладењс во летниот период, кои нмаат размена на енергија со околниот
иоздух, да бидат целосно заменети со геотермалните топлински пумпи, затоа
што геотсрмалната топлинска пумпа во сноредба со нив има поголема ефикас-
ност, а освен тоа имаат поголема стабилност и континуитет кога работат при
скстремно ниски температури во зимскиот период. Сето ова се должи на иско-
ристувањето на постојаната температура на земјата која се движи некаде приб-
лижно околу 12 °С. Искористувањето на температурниот градиент од земјат Ѕ ќе
биде овозможено со цевен изменувач, кој може да биде поставен вертиќШгао
или хоризонтално во кој ќе циркулира вода како топлиноносител, која топлина
на фреонот ќе ја предава сб'вграден топлиноизменувач фреон-вода.

2. ЕНЕРГЕТСКА КАРАКТЕРИСТИКА НА КОМПРЕСОРОТ И
НАЧИН НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕВНИТЕ ТОПЛИНОИЗМЕНУВАЧИ
ВО ЗЕМЈАТА НА ГТП NORDIK

Според нстражувањата и испитувањата што се вршенн од страна на
производителот на геотермални топлински нумпи NORDIC, утврдено е дека при
бакарна инсталација како топлински изменувач во земјата низ кој би циркули-
рал фрсон како топлиноносител. е з'тврдено дека најоправдана висина на вер-
тикалните бакарни цевки кај вертикалниот цевен систем е од 30 до 35 т , со тоа
што еден вертикален круг има термички капацитет до 3,5 [kW].

При тоа важно е димензиите на бакарните цевки да биде една со
пречник од 9 мм, а друга од 13 мм, се разбира за како би било возможно кон-
тинуирано да се одвива процесот на експандирање и испарување. Кај вер-
тикалниот бакарен цевен систем самите дупчотини треба да се прават на расто-
јание од 6 м.

Што се однесува за хоризонталниот цевен систем цевките за истиот
термички капацитет, бакарните цевки сс поставуваат една на длабочина некаде
приближно од 1,2 m а друга на длабочина од 0,7 т , при тоа должината треба да
изнссува некаде 53m, a ширината трсба да изнесува некаде приближно околу 1,3
м. односно ириближно 70-75 т 2 . Во нарсдните неколку слики се дадени
начинитс на поставување на цените тоилиноизмснувачи земја-фреон.
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18 m

(4 Ion system shown)

Coiled copper tubing.

Excavated trenches
minimum 1.3 m wide, x 1.8
m deep.

Note: Trenches wilt be
backffifed with material
which will maximize the
thermal conductivity of the
adjacent earth.

Each loop consists of 107 n
of 13 mm OD type "L*
copper tubing.

« Allow a minimum of 3 m
between each trench and
preferably 5 - 6 m tf apace
is available.

IMPORTANT
Install 13 mm plastic perforat
soaker hose .6 to 1.3 m bek
grade.

хоризонтален цевен топлиноизменувач со 4 делници

- начини на поставување на
хоризонталните цевни

топлиноизменувачи
л

j—У-н
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п п п
Home

ј U U

ј Irsfloor Heat

ТНР~!

llffilf

lili

6 m
Sore 3

\л H
чК

- начини на поставување на вертикалните
цевни топлиноизменувачи

3. ИСПЛАТЛИВОСТ ВО СПОРЕДБА НА ГТП CO ДРУГИ ЕНЕРГЕТ-
СКИ УРЕДИ

-

пумпа 10,5 KW

5000 1 оооо [h] шшшш,
10,5 [kW]

Ci.l Дијаграм на потрошена електрична енергија во [kWh], во зависност од
работните часови [hj
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Ji [kV'V]

10

C.i.2 Дпјаграм на потрошена електрична енергија во паримни единици [MU],
во зависност од работните часови |h|

Котѕп ка ДЈПЅЛ гориво 32 [kv'V]

1 bo

т
Сл. 3 Дијаграм на потрошсна примарна енергија во [kWh], во зависност од

работните часови [h|

ЗАКЛУЧОК

Гсогсрмалната топлниска иумпа со каиацитст од 32 ШкЊЌ во споредба
> котсл на дизсл гориво со каиацитет од 32 ШкЊК е со иовратсн платежен
:риод via пнвсстип.ија од нриближно 9 работни месеци. а во споредба со котел
i дрва тпј псриод Јпнссува приближно некадс околу 36 работни мссеци, при
\i lie чсмајќи ја нрсднид можноста ча ладен,с во лстниот иериод. што двата
v"r.\(i;uiu ii'iHcccnn урсди ја исмаат како таква.

Додска no споредба со воздушно ладсната топлпнска пумпа е пое-
пкасна чаради поголсмиот косфицпснт iia совршенство што е за приближно
-̂ сдиипци иоголсм и можносга за контипуирана и сигурна работа во зимскиот

Збор/шк на реферашн - Кппга 2
568



Темишско ио()[>ачје: Ллшернашивни извори / Thematic field: Renewable resources

Ц Котел на дизел гориво 32

[kW]

ц Котел на дрва 32 [kW]

• Геотермална тошпшска

пумпа 32 [kW]

200000

Сл. 4 Дијаграм на потрошена електрнчна енергија во парични едииици [iVIUj,
во завиеиоет од работните часови |hj на котел на дизел гориво, котел на дрва

и ГТП од 32 |kW|

Напомепа: Горе наведените дијаграми се за цена на чинење на ел. еиергија
2,124,00 МКД, цепа на чинење на дизел гориво од 41,50 МКЦ a uetia на чинење
па дрво за огрев од 3,55 МКЦ.

псриод кога температурата на околниот воздух е многу пониска од 0 °С.
Едннствен недостаток би бил потребната површина за поставувањс на цевните
топлиноизменувачи во земјата, но таквиот недостаток би бил надминат со
вградувањс во објекти со доволно големи дворни површини.
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ГЕОТЕРМАЛЕН СИСТЕМ "ТОПЛЕЦ" И ГЕОТЕРМАЛНА
ПО ГЕНЦШАЛНОСТ HA ДОЈРАНСКИОТ РЕГИОН

Дељо КАРАКАШЕВ1, Марјан ДЕЛИПЕТРОВ1, Коста ЈОВАНОВ2

l Рударско-гводошки факултет ШтиП, P. Македонија

2Министерстви за економија-Скопје, Р. Македонија

А бстракт

ГеоГпермалнпот чзвор "Точлец" кој се разѓранува во една широка хчдрогео-
.•loiiiKct мрежа При сливот во Дојранското Езеро, ч геофизичките истражни работи
коч се чзаеденч на овој терен, претставуааат добра индикиција за постоење на Геот-
ермален Потеицијал во овој регион, кој no идннна може да претаТшвува сериозен енер-
Гетски фиктор за ризвој на рано градшицкѓГшото, валнеолоѓчјшТш и туризмот како
посаСти грапкн, што ќс .ншчи голе.и Просперитет зи Дојрапскчот регион.

Симпот фикт пеки те.иперитурита net водата net Дојранското Езеро во
тскот пи целата ѓоошш е со зголемена темПератури (15° - 28°С), која сПоредена со
температурите од овој нид на езери кои се наоѓсшт во соседпа Грција е значително
ПОГОЛi:\ui, jaaio иидшџ/ра деки и Под Повришната на Дојринското Езеро се наоѓсшт
други ѓеотермалии изнори коп Го Прчхрапупшгт езерото со термална вода.

Оаие мсчшфестшиш на геотермална енергија во овој регчон како п друѓчте
езерскч тгрмалпи фепомени, зборувиит 3d чостоење на Поголеми резерви на ѓеотер-
мални еиергији ш> Дојрапската депресчји.

Abstract

The Tap/ec gcothennal spring that expands into a wide geothennal net in the watershed of
Lake Dojran along the geophysical exploration work carried out in the terrain, indicated the presence
of a significant geolhcrmal potential in the region. In the future it may become the major factor for the
development of vegetable growing, the use of the medicinal properties of the mineral spas and tourism
as well as the prosperity of the region.

(later temperature in Lake Dojran amounts from 15 to 28"C during the year that is much
higher compared with the temperatures of water lakes in neighbouring Greece. This indicates that
beneath Lake Dojran there are other geothennal sources that replenish the lake with thermal water.
Such manifestations of geothennal energy in the region along with other thermal phenomena speak
for the presence of large reserves of geothennal energy in the Dojran depression.
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Геофизички и геотермални истражувања на дадениот терен

Геотермалниот потенцијал во регионот на Дојран е во тесна врска со
младите тектонски дислокации и раседни структури кои се од посебно значење
за појавата на геотермалната енергија. Ова се гледа и од геолошко-структурна-
та карта на поширокиот дел од овој регион сл.1 и сл.1-а.

Овде се издвојуваат двете главни раседни структури кои генерално се
притегаат по северниот и западниот обод на Дојранското Езеро. Токму на
јазолот помеѓу два раседи кои еден со друг се вкрстуваат е детерминиран и геот-

; срмалниот извор Топлец сл.1-а.
Co гравиметриските истражувања се добиени контурите и формата на

Дојранската депресија, како и меѓусебниот однос на различните стенски маси
кои учествуваат во градбата на испитуваниот терен сл.2.

Сл.1. Геолошка карта на Дојранската депресија

ЕЗ - Еоцен: конгломерати, песочници; r\r\Q - ортофири, кератофири; (3(3а(3 - спилити; (3(3
дијабази; £б0 - кварц-монцонити; у - гранити; Ѕе - серпентинити; F - филити; Ѕ
ѓринншсти-калкшисти и мермери; FAr - филити, песочници и пескови М - мермери ArF •
песочници, филити и пескови Gb - фини-гранитбиотит гнајсеви;

/

Сл.1-а. Геотермалниот извор Топлец е детирмшшран во ИМЗ, на јазолот помеѓу два
раседа кои одат севсрно и западно по ободите на Дојранското езеро.
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Според вредностите на гравиметриските аномалии кои се позитивни во
интервал од + 8 [m/ѕ2 10"5] до + 12 [т/ѕ2 10"5]* укажуваат на суфицит на маса
односно на присуство на базични и ултрабазични стени кои се метаморфози-
рани и припаѓаат на неотектонскиот комплекс на Вардарската зона, и нега-
тивни гравиметриски аномалии кои во буквална емисла го сечат Дојранското
Езеро на половина и претставуваат природна граница помеѓу Источната и
Вардарската гравиметриска провинција.

Сл.2. Гравиметриска карта на Дојранскиот регион

Овие негативни гравиметриски аномалии се од -16 [m/s2 10-5] до - 4 [т/ѕ2

10-5] што јасно зборува за дефицит на маса на истражуваниот терен кој е
изграден од гриншисти, калкшисти, мермери, филити и пролувијално-делуви-
јални седименти.

Во 1998 година се извршени геомагнетни мерења на Дојранската депре-
сија со протон магнетометри, со што за прв пат се добиени вредностите на
тоталниот магнетен вектор ДТ.

Од анализата на картата на тоталниот магнетен вектор ДТ, сл.З. се
гледа дека тој варира во интервал 1200 [пТ] < ДТ < 1600 [пТ].

Од картата може да се заклучи дека издвоените аномалии во областа на
Нов Дојран просторно се совпаѓаат со геотермалниот извор Топлец. Исто така
изразена аномалија-на тоталниот магнетен вектор има на исток, каде што се
иаоѓаат и природните извори на Дојранското езеро.

Co методата на линеарна регресиона анализа е направен математички
филтер на тоталниот магнетен вектор ДТ на Дојранската депресија, со што се
добиени вредности за регионалните аномалии ATR И локалните аномали Alt
дадена со формулата:

дт = ATR - дтг

Картата на регионалните аномалии ATR , сл.4., ги даваат подлабоко залегнатите
геолошки структури во Дојранската депресија со дијапазон од 1270 [nT] < ATR < 1420
[п'Гј. И овде јасн» сс отцртуваат регионалните аномалии кои се на логолсма длабочина и
се во реонот Нов Дојран-Топлец и поголем дел од Дојранското Езеро со протегање ген-
ср;)Л1Н) југозапад - североисток.
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41,24 :

•с**

1350 . • %

нов Дорјан

41,18

СтарДорјан

..-•ч

22.70 ш ' " " """" " " " " " т а ' 22.75

Сл.З. Карта на тоталниот магнетен вектор AT на Дојранската депресија

; нов Дорјин

V.
Стар Дорјан

Сл.4. Карта на регионалните аномалии ATR на тоталниот магнетен вектор на
Дојранската депресија

На сл.5., се прикажани локалните аномалии ATL на тоталниот магнетен
вектор кој се движи од -25 [пТ] до -150 [пТ] во регионот на Нов Дојран-Топлец,
и позитивни локални аномалии на исток во регионот на Дојранското Езеро од
-hi50 [пТ] до 300 [пТ], Ова јасно ни зборува за појава на суб-блокови на вер-
тикално издигање и спуштање во овие делови на Дојранска депресија, пратена
со длабински раседи кои би можеле да претставуваат можен геотермален сис-
тем за довод и одвод на геотермална вода.
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•. Нов Дорјан

Стар Дорјан

Сл.5. Карта на локалните аномалии ATL на тоталниот магнетен вектор
на Дојранската депресија

Ако ги анализираме картите од геомагнетните истражувања и струк-
турно-тектонските карти како и картата на термалните истражувања во овој
регион сл.6., јасно ќе забележиме дека тие совршено се поклопуваат, што значи
дека станува збор за еден геотермален систем кој постои во северниот дел на
Дојранската депресија. со генерално протегање југозапад-североисток и тоа,
г с о т е р м а л н и о т
извор Топлец и
ириродните из-. Л 1 .
иори на Дојран-
ско Езеро. кои
според овие ис- "'

траги претставу-
ваат пукнатннски
гсотсрмалсн сис-
тсм.

2271 2Z72

Сл.6. Термални истражуван>а на Дојранското Езеро
(19 до 28 изотерми изразени во t" C).
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Врз база на термалните истражувања, сл.6., кои се спроведени преку
пратење на температурата по профили во самото Дојранско езеро е добиена 1|
карта на изотерми кои покажуваат најголеми геотермали аномалии (зголемени
температури) токму во областите каде имаме и геомагнетни аномалии. Ова •
укажува на постоење на геотермални извори токму во местата каде што имаме
суб-блокови на издигање и спуштање во самата дојранска депресија докажани
со геомагнетните истражувања.

Од хидро-геотермален аспект може да се каже дека главни колектори
на подземните води се палеозојските и тријаските мермери каде што се наоѓа и
геотермалниот извор Топлец како и неогените песковити езерски седименти,
како и раседните дислокации во палеозојските метаморфни карпи кои прет-
ставуваат главни патишта на доток на подземните извори на Дојранското езеро.
Во колекторските системи доаѓа до акумулација на водата, додека палео-
зоиските гнајсевите и неогените глиновити седименти кои не се тектонски дис-
лоцирани служат како изолатори.

Како можен извор на геотермалната енергија во овој регион можеме да
нздвоиме две можности и тоа: првата можност е постоење на грејни тела како
интрузивни пробои на кварцлатити кои се залегнати во подлабоките делови на

/Јонјината ќора за што зборува и температурата на геотермалниот извор Топлец
(чија тсмпература е помеѓу 19° и 22°С која е релативно мала за да зборуваме за

. гројни тела во повисоките делови на литосферата), овие пробои на кварцлати-
"Ш се детектираии и како вулкански појави на јужниот дел на Дојранското езеро
ќаде UITO се наоѓа една вулканска калдера на територијата на Грција. Втората
можност е зголемениот Мохо-дисконтинуитет кој на територијата на Р.
Македонија е најплиток токму во деловите на испитуваниот регион и изнесува

"52 - 33 [km], сл.7., според кој би имаме зголемен топлотен флукс.

'v/' Тетовр/ I ,jj(4*ff''4%:\O\}\ '%• \ \ \ % \ \ \ \ \ ^ \ %

: / /Jvri I i iI fi I I 'Ш. \ %v; ^ T N ^ X X X W

V̂/'///?///f «
• Де<к.р-- / / / / / / ^ . ,

1% \ % ^ \ \ \ % \ \ \s

\ \\ rm>^>
W/IslVx^t»
:f,/k\\-X;iX\

Сл.7. Карта на Мохо-дискоитинуитетот на територијата на Р. Македонија
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Според сите можни релевантни фактори со кои располагаме од
иретходните истражувања и истражувањата кои се спроведени во поново време,
може да се даде еден адекватен геотермален модел сл.8., кој зборува за систехЧ
mi длабински дислокации во палеозоиските метаморфни карпи кои се детекти-
рпни и со геомагнетните истражувања како суб-блокови на издигање и
спуштање. Вдолж тие дислокации, подземната вода циркулира при што ладна-
ia вода навлегува во земјината кора и секундарно се загрева преку кондуктив-
сп TDK на топлина која доаѓа од подлабоко залегнатите интрузивни тела или
ич>лемениот Мохо-дисконтинуитет, за повторно преку системот на раседните
дпслокации да се врати на земјината површина, како што е прикажано на про-
филот А-В сл.8 и 9. Во регионот на Дојран, геотермалната енергија се мани-
(Ј)сстира преку геотермалниот извор Топлец и топлите природни извори на
Дојранското езеро.

Сл.8. Геолошка карта иа дел од Дојранскиот регион каде што се наоѓа
геотермалниот извор Топлец и профилот А-В кој го дава можниот
геотермален профил кој ја дава поврзаноста на изворот Топлец и

топлите извори на Дојранско езеро - Д Д Д.

Сл.9. Геотермален профил A - В на творот Тонлец и топлите нзвори на
Дојранско езеро - Ј - езерски седнмснти, М- мермеризпранн варовници

и мермери, Pz - палеозојски мстаморфни карпи.
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1 - раседни дислокации,

- движење на подземната вода.

Хемизам на термалната вода "Топлец" во регнонот
на Дојранската депресија

Геотермалниот извот Топлец е од пукнатинско-кавернозен тип.
Примарната појава се наоѓа десно од патот према Нов Дојран на доста испукани
и кавернозни мермеризирани варовници. Водата извира секундарно од песок-
лнните наслаги во вид на меурчнња. Изворот има голема зона на прихранување,
бидејќи поголемиот извишсн терен е составен од многу водопропусни варовни-
ци со мошне изразена колекторска способност. Водата во овој геотермален
извор е многу тбпла, но истата се меша.со студена површинска вода, поради што
и се намалува топлотната вредност на површината. Температурата на водата
варира од 25° - 29°С, а издашноста е од 1 [Iit/ѕ] до 170 [Ht/s], вредноста на рН = 6.9.
Хемиските анализи се претставени во табела 1.

Табела 1.

Катјоии
Fe
Na
К

Mg
Са
Ѕ

Анјонн
НСО3

Ѕ0 4

С1
NO3

I

mg/lit.
0.02
8.20

во трагови
9.60

78.40
96.22
mg/lit.
283.70

5.00
х 14.00

10.00
312.70

mg.ekv./Jit.
-

0.357
-

0.789
3.912

-
mg.ekv./lit.

4.650
0.104
0.395

-
-

% mg.ekv./lit
•

7.5
-

15.5
77.0
100.0

. % mg.ekv./lit
90.5
1.9
7.6
-

100.0

Bo оваа геотермална вода се застапени и растворени оксиди:
SiO: = 9.13 [mg/lit.], AI2O3 = 0.8 [mg/lit.]. Растворените гасови се застапени со СО2
= 22 [mg/lit.] i O2 = 8.5 [mg/lit.]. Исто така констатирани се и слободни гасови: N2
= 98% [volumen], CO2 = 1% [voiumen], He (+Ne) = 0.0455% [volumen] i
Ar (+Kr+X) = 1.357% [volumen].

Покрај споменатите макро-компоненти констатирани се и микро еле-
менти, претставени во табела 2.

Табела 2.

Ѕг
Ва
Мп
Sb
Ni
Cu
Pb
Ti

0.208
0.004
0.003
0.005

0.0003
0.001
0.001
0.003

[mg/Iitl
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
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Според анализите, оваа геотермална вода е: хидрокарбонатна-калциумска што
се гледа и од Curilow-ата формула: •

Заклучок

Вкуините регионални а посебно геофизички истражувања кои се
пзвршени во Дојранскиот регион јасно говорат дека теренот е зафатен со
интензивна деструкција, со тектонско дробење кое доведува до појава на мали
блокови на тонење и издигање a co тоа појава на многубројни раседни зони.

Користејќи ги исто така и општите сознанија за формирање на геотер-
мални води по Земјината кора кои се тесно поврзани со неотектонскиот развој
на 'геренот. со палеохидрогеолошките услови и со присуството на вулкански
појави, зголемениот Мохо-дисконтинуитет (32-33 км) и добиените резултати од
темалните мерења на водата на Дојранското езеро како и постоењето на геот-
ермалнмот извор Топлец, може да се дојде до заклучок дека на испитуваниот
тсрсн иостои присуство на перспективен геотермален систем.

Co ионатамошните цстражувања на овој регион треба да се детермини-
ра прсцизио капацитетот на геотсрмалната енергија која може да се искористи
рлционално за топлификација на околните места и за земјоделското стопанст-
во а посебно во областа на балнеологијата и туризамот.

Литература
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ПРИМЕНА HA СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА BO ДРУГИ ФОРМИ НА
ЕНЕРГИЈА

Д-р.инж.киб. Трпе ГРУЕВСКИ
Здружение за користење на алтернативни извори на енергија на
Р.Македонија

1'рудов има за цел да Ги даде оснонпите информации за значењето на
сончеаата епергија за животот на ЗемјшТш и за можноспште зи нејзино техничко
цсиористување.

Во почетокот е објаснет зничијот па епергијата, која Го подмируна севкуп-
пиот жинот на земјата и е Посочено, низ каквп се Промеии минува во природншТш
DKO.'UIIUI сончевата енергија која Гшѓа ни ЗемјшТш.

Во понитсшошниот <)ел наведени се можношште за добивање на топлотна,
мехинпчки, електрична и хемиска енергија од енергијата тто се додава ш\ Земјанш од
соччевото зрачење и се укажува, коко може рационилно да се користи сончевата
('пергији и кико може да се Подобри енергетскита ситуација и да се унапреди и зачува
Ж1шот1шти средина. Во текстот се нсшедени Примери за користење на загревање на
аода, Аатоплунање и климатизација на станбените домовн (сончеви куќи), за црпење
lid вода en Посебѓш Постројки, за добивање на Питка вода, за добивање на високи тем-
iiepatTiypti (соичеви Печки) и сл. Исто така се наведешс одредени примери на хелиоенер-
h'lTiciai Постројки u футуролошки проекти со поголеми сили. Воедно се укажува, дека
и чо неииите. климитски услови постојат ѓолеми можности масовно да се. користи
(оичената eiwpluja која има Голема перспектиаа и оправдиност.

Трудов е наменет на сите интересенти за новшТш енергетска област -
\е.-шое/1гргетик(1 (хелиотехника), т.е. за користење на соннената енергија во големи

и 3d Гншили потреби.

Tnulov e namctwt nci site interesenti :a novala energetska oblast - helioenergetika
(lieliolclinika), I.e. za korislewe na son~evala energija vo goleini razmeri i za poinali potrebi.
The object of this article is to give t/ie basic information about significance of solar energy for life on
luirlh and opportunity of technical utilization of solar energy.

At beginning, there is an explanation about significance of energy and variety of changes of
solar energy that fall on Earth in nature environment.

n further part are presented possibilities for gain a heat, mechanical, electrical and chemi-
cal energy from energy that is added to Earth from solar radiation. Also are shown rational ways of
utilization of solar energy, improvement of energetic condition and saving of life environment.

The examples of solar power utilization are water Iteating, Jieating and climatization of
houses (solar houses), water draw in plants, gain of drinking water, gain of high temperatures (solar
oven) and so on. There are also shown specific examples of helioenergetic plants and futuristic pro-
jects with bigger power. In our climate conditions also there are big opportunities for utilization of
solar power, power with big perspective and justification.

'This article is intended for all interesents in new energetic area - helioenergetic (helio-tecfi-
iiicl, for utilization of solar power for large and small purposes
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1. ЕНЕРГША

Зборот "енергија" спаѓа помеѓу најупотребуваните зборови не само во
нашиот јазик, туку и во останатите јазици. Потекнува во основа од грчки
(t

i iJt.f)~/t:к\, се состои од ?:>.' --;.'; tfr/ov - многу работа, труд) што
значи способност да врши работа - "facultas agendi", како го дефинирале
фмзнчарите во 17 - от век. Затоа можеме енергетската големина да ја изразу-
ваме во единива работа, независно во каква форма се наоѓа.

Енергијата е важна особеност на сите тела - од елементарните честички
до супергалаксијата. Секое тело и секој систем - од елементарните честички
дури до галаксијата - имаат одредена енергија.

Во основа е подвижна а има исто така значење во сите развојни проце-
си на земјата а и во целиот свемир воопшто.

Кога зборуваме за изворот на енергија, ослободувањето на енергијата и
сл., имаме на мисла промената на енергијата од еден вид во друга форма. На
пример, иромена на потенцијалната енергија во космичка и во електрична во
нодните турбини; промена на потснцијалната атомска енергија во топлотна и
чрачсње - како што е тоа со ѕвездите и со Сонцето; промена на хемиската
сиергија во топлотна при горењето и т.н. He ce создава нова енергија, туку
снсргијата се трансформира.

Само за потсетување, дека вкупната енергија на зрачењето во вна-
трешноста на Сонцето изнесува:

За споредување наведуваме дека кинетичката енергија на кружното
движсње на Земјата околу Сонцето е:

1 / -34 - * . l w 3 3 2)

"* 2 Ч

Wk[J] - Кинетичка енергија на честичката

На земјата користиме само незнатен дел од кинетичката енергија на
петерот, водните ТОКОВИ И морските струења.

2. СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА HA 3EMJATA

Сонцето зрачи приближно како црно тело со надворешна температура
од 6000 К. На својата површина има густина на зраченост околу 60.000 K.MW-2.
На земјата, сончевото зрачење опаѓа и е значително ослабено (разложено на
поголема површина). Густината на токот е само околу 1.4 KMW-2. Co
движењето низ земјината атмосфера, таа густина и понатаму се намалува. Од
вкупната енергија која Сонцето ја оддава , на нашава Земја паѓа само еден
незначителсн дел приближно една двомилијардита околу (Види сл.1)
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52. ЗА ЖИ80ТВГ НА ЗЕШДТД ШЧЕНИ1. ЅСГШЅОСТ И Ш СДМО 0 ( Ш ДВОМНШРРТА

Слика 1

За споредување, ќе наведеме дека светска потреба на енергија во 2000
година изнесуваше 3,67 х 1010KW- Заправо, незнатен дел е зафатен од оста-
натите нланети. Останатиот ток на зрачењето, т.е. скоро целиот ток на
сончевата енергија се губи во меѓуѕвездениот и галактичкиот просотор. За
неговата оценка денес се занимаваат бројни модерни астрономски развојни
институти.

За животот на Земјата има значење само оној двомилијардити дел кој ја
зафаќа нашава планета.

Првиот контакт на сончевото зрачење со Земјата почнува приближно
во оддалеченост од околу сто илјади километри од неговата површина.
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3. ИСТОРША HA КОРИСТЕЊЕТО HA ЕНЕРГИЈАТА HA COH-
ЦЕТО

За иримената и користењето на сончевото зрачење. имаме поединечни
еознанкја уште од давнина. Така Плутархос (Plutarchos) спомнува за тоа, дека во
времсто на владеењето на Нуму Помпилиа (Numu Pompilia - 714 до 671 година
н.н.е) оганот го палеле со помош на изглачани нехари. Пехарите ги поставувале
наспроти сонцето што бил многу едноставен и ефектен начин да се предизвика
оган.

Миогу веродостојно сознание имаме и по 500 години потоа, дека
елагѕниот математичар и физичар во тоа време Архимед (287 до 212 година
п.н.с) нс знаел за атомската бомба, па сепак ја запалил римската флота, која ја
оиколнла Сиракуза - 215 до 212 година п.н.е. (Види сл.2).

Овој историски чин го забележале и покасно историчарите. Според нив,
смракуските мајстори имале големи метални површини иокриени со бакар (нив-
ната •шштитна новршина била површина од огледала). По наредба, сите војни-
цн распореденина тврдината (ги имало повеќе десетици) ги насочувале своите
огледала така, како сончевите зраци би биле лоцирани на едно место на тој
кораб. Доколку го уважиме фактот дека тогаш корабите биле градени од дрво,
бсздруго ќе сс увериме дска ожареното место се запалувало за многу кратко
времс.

Точмо двс илјади години но Архимед, Францускиот научник Georges
Leclere Buffon (1707 до 1778 година) конструирал постројка од 360 рамни
оглсдала 15см X 15см. Тој со нив томсл рачни мстали (иа up. олово, сребро и
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T.H.).

Како доказ дека развиениот свет многу сериозно ја сфатил енергијата
на Сонцето и енергетската криза од 1973 година, најубаво го покажува и след-
ииов пример на неговиот земјак Wicariota.

Bo 1976 година, на Француските Пиринеи, во старата тврдина Монт
Луис (Mont Louis), на околу 30 км источно од Андора, на височина од 2000м,
ичградена е најзначајната (а пред се најголемата) Сончева печка на светот за
топсње на метал. Сончевите денови во текот на годината изнесуваат 180 a
густината на токот на сончевото зрачење е 1000 W.m-2 што е апсолутно
вообичаено. Обровското параболично огледало е 40м високо а 54м широко, a e
мчградено од 9.000 мали огледала со размер од 45см X 45см. Температурата што
сс постигнува во внатрешноста на печката се движи од 3000 до 4000 С, во завис-
ност од апсорпцијата на површината.

Печката е наменета за топење на тешко топливите материјали како:
ThO2, ZrO2, A12O3 и т.н., но служи и за научно истражувачки цели. (Види сл.З)

Поглед од'исток

№

С< 2 *

0»

Г«1".

"-11*

Поглед одозгора

Слика 3

Можеме да наведеме бројни примери за користење на сончевото
зрачење, кои биле како природна последица за развојот на научните сознанија
во новиот век.

Конечно во минатиот век, па и порано, пожнува да се користи сончевата
енсргија за дестилација на вода. Како прва поголема дестилациона постројка
била поставена дури во 1872 година во Чиле во рудниците Лас Салинас на околу
1400м надморска височина.

Постројките кои ги спомнуваме. сончевото зрачење го трансформираат
во топлина. Во минатото столетие, а поготово денес, конструирани се бројни
различни видови постројки за користење на сончевата топлина; сончеви загре-
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вачи на вода, сончеви пумпи, сушари за овошје и тутун, житарици и дрво,
постројки за дестилација на морската вода за производство на водород, генера-
тори за мроизводство на био гас, кој ги покренува сончевата енергија, корис-
тсње за движење на помали бродови. сончеви куќи (за загревање вода, за зато-
плување и т.н.). Во разни земји во моментов се испитуваат повеќе од 60 про-
тотипа на сончеви куќи и многу други иновации.

4. СОНЧЕВА ФОТОНАПОНСКА ЌЕЛИЈА (ФОТО - ЕЛЕКТРИЧЕН
ГЕНЕРАТОР, СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ)

Сончевата фотонапонска ќелија, или како се нарекува фото - елек-
тричсн гснератор кој директно ја претвора сончевата светлина во електрична
t'Hc'pntja, наиде на широка примена во многу области на човековото живеење.
Се изработува од неколку полупроводни материјали: силициумови кристали,
кадмиум сулфид и галиум арсенид (Види сл.4 и 5).

Нејзиниот енергетски потснцијал зависи од интензитетот на сончевото
чрачење н од ефектната површина на кристалите. Се користи насекаде како
автономсн извор на енергија каде што е скап доводот на електрична енергија,
како п во комбинирано користење на сончевата радијација, енергијата на вет-
срот и ф1)силните горива (дизел агрегат), како што е случајот во ПТТ соо-
браќ;|јот. за апсолутно обезбедување на непрекината работа на телекомуника-
цпомитс ннсгалации при елементарни непогоди кога доаѓа до прекин на довод-
иите мрежи. (Види сл.6).

Слика 4 и 5
Денешниов развој на фотонапонската ќелија (фото - електричен генер-

атор) а сега и соларна централа со краткорочно термално и долгорочно водор-
одно складирање на енергијата, го-надминува традиционалниот хендикеп на
повисоките трошоци на користењето технологии засновани на фосилното гори-
во и футуристичката природа на производството кога сонцето е достапно само
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периодично..

Ссмчѕос kG келија

Есјииииа to енергмја #°- berso

аку. батерија

МИИИ arpercir нс. дссилио ropnbo

Слика 6

Денес, технолошкиот развој нма обезбедено работење во оваа област

24 - часовно ироизводство.
Овој напредок во користењето на фотонапонската ќелија е дело на

Руските научници, според кои денес може да се произведува електрична енерги-
ја која е околу 60 проценти поевтина од комерцијалните централи.

Денешниве соларни централи изградени ширум светот (па и во земји
што нмаат многу помали сончеви периоди од нас во текот на годината)
достнгнуваат капацитет од 1 до 10 MW, а во проект се и соларни централи и до
200 п 700 MW.

Да не одиме подалеку, ќе го наведеме нримерот на соларната централа
која е во завршна фаза со капацитет од MW, во нашиот јужен сосед - Грција, во
селото армсни на Крит, која ќе може да ги задоволи енергетските потреби на 12
млјади домаќинства.

Доссгашното користење на сончевата енергија во мал обем, се покажа
како конкурентна и многу успешна со бројни иновации и во многу области на
човсковото живеењс, што дава можност да стане предмет за донесување
нланоии и одлуки. Тоа може реално да се постигне доколку би се искористиле
можиостмте сончевата енергија да се зафаќа ефикасно и наменски да се употре-
би за омштествените промени во други корисни форми на енергија: топлинска,
механичка, електрична и хемиска.

Индустријата, транспортот, земјоделието и другите области од
стопанството имаа поголема предност отколку за користење во домаќинството.
Потребно е да се знае дека градбата на поголеми капацитети на хелиоелек-
трани би можсле да се градат таму, каде не е проблем обработливото земјиште
и шумарството, туку да се градат таму каде површината на земјиштето не може
да се користи за други намени.
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5. ЗАКЛУЧОК

Ha нашата земја паѓа илјада пати повеќе сончева енергија, отколку што
му е потребно на се што е живо и дваесет илјади пати повеќе отколку што му е
потребно на целото човештво со својата успешна технологија.

Co други зборови, Сонцето за 20 минути на земјата испраќа повеќе
енергија отколку што сите земји заедно трошат за една година, или доколку би
се скротил ветерот, би се обезбедило два пати повеќе енергија отколку што
денес му реките му даваат на човештвото.

Нашата денешна севкупна "енергетика" дури е незначителен дел во
однос на сончевото зрачење. Република Македонија, која зафаќа површина од
25.713 km2, на која површина годишно паѓа приближно 40.000 милијарди кило-
ват часови енергија, односно десет илјади пати повеќе од нашата сегашна
севкупна потршувачка на енергија.
Овој обровски енергетски потенцијал не можат да го сфатат песимистите кои
зборуваат за енергетска криза.
Многу би се плашел, доколку во средината на чистото Мавровско езеро рибите
би гинеле од жед; доколку загинат, причина нема да биде недостатокот на вода.
Причината за т.н. енергетска криза не може да биде недостаток на енергија,
туку неумеењето навреме и паметно да ја користиме.

ш

ш

Д-р.инж.киб. Трпе ГРУЕВСКИ
Здружение за користење на алтернативни.
извори на енергија на Р.Македонија

§
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ПРИМЕНА HA СОЛАРНИ КОНЦЕНТРАТОРИ ЗА КОМБИНИРА-
HO ПРОИЗВОДСТВО HA ВОДОРОД И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОТЕВСКИ Дарко, дипл. ел. инж.
Табак Осигурување А.Ц.-Скопје

Абстракт
Co Помот па еден нов специфичен концепт кој ќе биде предмет на анализа во

овој труд , соларните концентратори овозможуваат користење на сончевата енерги-
ја за разбивање на молекулите на водати преку реакција чии нето продукти се водор-
од, кислород и електрична енергија. Процесот се одвива во две фази: првата е термо-
хемнскп реакцији која Го користи фокусиршшот сноп сончеви зраци за да Го разбие СО2
mi јиглерод моноксид и кислород, а во вториот дел повратната реакција вода-гас Ги
рекомбиннра CO и 02 во COl кој се враќа во циклусот, оставајќи Го водородот како
слободен Продукт. ТоПлчншТш што се ослободува во процесот се кориспш за добивање
mi Гшреа 3d производспшо на ел. енергија во парна турбина. Ефикисноста на целиот
tlpottec е 45%, при шта 20% е. ао облик на хемиска енергија во аодородот, a 25% е нето
<'.н'кГПричн<1 енергкја. Солариите концентраторп на овој начин зо 80% ја зголемуваат
ефикасиоста на досегсичните соларни системи со unTio се смалува цената на произве-
деншТш снергији. Ова може да биде од особено значење за индустријата за горивни
ќслии затоа што со оваа нова технологија можеби веќе во блиска идншш ќе се отв&ри
шансп за шшпа масовни комерцијализација во сите енергетски сектори. •,Л

Abstract

New, specific concept is application of solar dish concentrators in a process which allows
solar energy to be used for splitting water in hydrogen and oxygen, with electrical energy as a byprod-
uct. This is performed in two stages: The first stage uses highly concentrated solar energy to split CO2
into CO and 02. The second stage uses water-gas shift reaction to cause the CO to react with water
and to produce hydrogen and CO2. Carbon dioxide is then recycled back into the system, and the waste
heat is used to produce electricity in a steam turbine. Efficiency of the process is 45%, totaling 20%
in chemical energy (H2), and 25% electricity. This solar system is 80% more efficient than other solar
technologies which make energy much cheaper. This environmentally friendly and low-cost hydrogen
can become a prime mover of fuel cell development especially in automotive applications.
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1. Вовед

Денес сме сите свесни за можните негативни влијанија на јаглерод диок-
сидот врз глобалните климатски промени преку ефектот на стаклена бавча.
Затоа се настојува добивањето на толку потребната енергија да биде со што е
можно помали емисии на СО2. Горивните ќелии во автомобилите ќе бидат спа-
соносно решение за урбаните средини бидејќи нивниот издув е само водена
uapea co што се избегнува загадувањето. Но водородот најчесто се добива со
реформирање на природниот гас преку процес кој ослободува само 40% пома-
лку СО2 од старите добри ото мотори. Ако пак се добива со ел. енергија од цен-
тралите на фосилни горива преку електролиза на водата, има дури 30% пфвеќе |
ослободени гасови од конвенционалните мотори. Ова се бројки кои не одат во £
ирилог на гласноговорниците на 'иднината е во водородната економија" слоган- |
от. Милионитс долари што се вложуваат во развојот на индустријата на горивни - |
ќслии. ќе бидат бесперспективно потрошени ако не се изнајде начин за евтино и -г|
сколошко производство на водород. Една иновативна технологија што може да |
гн реши проблемите, е примената на соларните концентратори за комбинирано |
производство на водород и електрична енергија. Ш

2. Концепт

Систсмот се состои од три главни компоненти: огледало-ќонцентратор,
конвертор и базна станица (сл. 1). Огледалото има задача да ги фокусира
сончсвитс зраци при што се постигнува температура од 2500 °С. Одремено е со
механизам за следење на траекторијата на сонцето, така да секогаш се
постигнува хмаксимален интензитет на зрачење во фокусот.

Низ конверторот (сл. 2) се пропушта јаглерод двооксид кој во зоната на
висока температура ди^социра на CO и Ог. За да не се случи повторна рекомби-
нација во СОг, смесата на гасови нагло се лади со друг гас (незагреан СОг) или
вода до 650 °С. Хемиската реакција е прикажана со равенката:

2СО2 => 2СО + 02

Потоа смесата се пропушта низ изменувач на топлина кој ја пренесува
топлинската енергија до парната турбина за производство на електрична
снергија. Во базната станица се сеиарираат гасовите поодделно и се врши син-
тезата на водород. Содржината на CO во миксот по реформирањето е околу
,12 %, а на Ог околу 6 %. Остатокот на СО2 се враќа во процесот, a CO преку поз-
натата реакција "вода-гас" реагира со водата за да формира јаглерод диоксид и
водород:

2СО2 + 2Њ

Зборпнк па рефераши - Кпига 2 ^90



•риптско Подпачк : Алтернативни извори / Thematic field: Renewable resources

Слика 1 прототип на соларен концентратор

Финалната реакција е едноставна, се одвива на температура од 240 °С и
пс бара екапи катализатори,'а СОг повторно се враќа во кружниот процес што
чначи дека нема никаква емисија на јаглерод диоксид надвор од постројката.
Намеето -ул Hi, системот може едноставно да се преадаптира за синтеза на
мстанол кој с поедноставен за транспорт и поевтин за складирање.

t'okusiiani

son-evi ziaci

kvarcno
si.iklo

Слика 2: Попречен пресек на конверторот

3. Ефикасност и економија

Ефикасноста на процесот е вкупно 45% од што 25% е електрична
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енергија, а остатокот е во форма на хемиска енергија во водородот (сл 3). О в а |
е речиси двојно подобрување на ефикасноста во однос на конвенционалнатаЈ
употреба на соларните концентратори. Водородот и кислородот се произведу-|
ваат во точен однос за нивно повторно согорување, со што оваа централа може I
да работи 24И и да биде диспечирана. Пресметките покажуваат дека може да
произведува електрична енергија по цена од 8-15 c/kWh (USD), што е двојно |
посвтино од фотоволтаиците. За комбинирано производство на хемиска и елек-
трична енергија повратот на почетната инвестиција би изнесувал приближно по
18% годишно. Модуларноста на постројката овозможува избор на моќноста со
избор на.бројот на концентратори при што тие би имале огледала со површина
од JOO.'rn2, а базната станица за синтеза на гориво и парната турбина се заед-
нички. Значи секое огледало ќе добива приближно 100 kW сончева енергија,
која ќе се конвертира во 25 kW електрична и 20 kW хемиска енергија.

IOOkWson~eva
eiicrgija

konveitor

V • [Л^ V generator

1 1 1
45 kWotpadnatoplina

Слика 3: Принципиелна шема на претворање на енергијата

4. Предности и перспективи

Директното разбивање на водата на водород и кислород иако елегант-
но решение, сепак се покажа во експериментите како технолошки тешко
ичводливо заради брзото рекомбинирање на Јшслородните и водородните
атоми кос не можс да се контролира. Co користењето на СО2 се решава овој
нроблсм бидејќи овој работен медиум има поспора повратна реакција од Н2О и
успешно можс да се излади спречувајќи ги CO и Ог да се рекомбинираат пов-
торно во СО2.

Електролизата со енергија добиена од зетерните турбини е технолошки
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остварлива, но многу скапа метода за добивање водород. Иако ветерниците се
вод^ ч к и с е к т о Р ОД обновливите извори, загубите во пренос и неефикасните
олектролизери го прават овој начин неекономичен. Така добиениот водород би
чинел двојно повеќе од соларниот. Се чини дека приврзаниците на "водородна-
та скономија" спасот за почиста околина ќе го бараат токму во овој концепт за
дооивање на гориво ослободено од какви и да е емисии на штетни гасови и СО2.

Прототипот на соларниот концентратор наречен. "Solarec" e изграден
ирсд две години од компанијата RECO во Los Alamos и досега имал преку 50 тест
проби со кои се докажала успешноста на проектот. Во фаза на изработка е
прсдкомерцијален модел со моќност од 200 kW, a во блиска иднина се планира
цситрала од 2 М W за производство на водород со кој ќе се снабдуваат станиците
ѕа полнењс no Калифорнија.

5. Литература

[I] John Dun lop, "Renewable Hydrogen Technologies", Re-Focus Magaffhe,
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ABSTRACT
Bosnia and Herzegovina today fulfills its needs for primary energy mainly from fossil fuels.

In spile of significant resources of all renewable sources of energy and despite evidently open possi-
bility for their utilization, these resources (except for, partly, hydro-power) have practically not been
used to date. Due to its climatic situation, Bosnia and Herzegovina is very rich in woodland. Thus the
production, harvesting and processing of timber is one of the countiy's oldest economic activities, and
also has nowadays major strategic importance for the country's economic development.

The purpose of this paper is to point out the energy potential of wooden waste, as a compo-
nent of still insufficiently utilized biomass in Bosnia and Herzegovina. In this paper, attention is pri-
marily focused on results of research in the area of estimation of obviously significant energy poten-
tial of wooden waste produced in rather widespread wood and timber industry of Bosnia and
Herzegovina. Preliminary research of this resource carried out to date showed that technical poten-
tial of biomass from timber waste is approx. 8,5 PJ.

Keywords: renewable energy resource, biomass, wooden waste

1. PRELIMINARY NOTES

Due to its climatic situation, Bosnia and Herzegovina is very rich in woodland.

Thus the production, harvesting and processing of timber is one of the country's oldest eco-

nomic activities, and also has nowadays major strategic importance for the country's eco-
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nomic development. These years-long traditions in timber processing were interrupted in thel
1990th by local wars in connection with the collapse of the SFR of Yugoslavia. That's
aspects of necessary reconstruction and restructuring work were analysed by several organ-]
isations (USA1D, EU, IFC and GTZ, among others) in the framework of international aid
for reconstruction. Not least due to globally aggravating climate changes, efforts were
increased in Europe to intensify the sustained use of re-growing raw materials and widen-
ing their utilisation in the national economies, and thus considerably contributing to the
safeguarding of man's future.

One element of a more sustained utilisation of resources is the analysis of methods
of their best possible exploitation and use. This includes the discussion of possibilities to
utilise residue materials of processing procedures and stocks that are not yet subjected to :|ft
industrial recycling. This paper follows that approach by displaying the possibilities of the ЈЦѓ
economic utilisation of residue sawmill timber and small timber in Bosnia and Herzegovina. ЈЦ

2. GENERAL SITUATION AND SUMMARY OF BASIC CONDITIONS Ц

HI
2.1 Forestry, timber and paper industry in Bosnia and Herzegovina !|?V

Forests and woodland cover 53 % of the entire territory of Bosnia and Ш.
Herzegovina, i.e. c. 2.7 mill. ha. This includes high forests with a portion of 47 % (1.3 ЈЦ
mill, ha), coppice forest with a portion of 34 % (900,000 ha) and uncropped woodland 3
with a portion of 19 % (500,000 ha). Average annual growth (volume) in all these wood- | ?
lands is about 10.5 mill. m3. The entire area of woodland in the entity Federation of ЈЦ
Bosnia and. Herzegovina is 1,135,931 ha, i.e. 56 % of the country's territory. These are |Ц ;

natural forests (95 %) and only 5 % artificial (planted) woodland, which is an advantage Ц
against other countries. The annual softwood budget is 1,493,000 m3, that for hardwood Ш
is 2,332,000 ra3. Out of this volume 2,600,000 m3 are cut, with 1,300,000 m3 of timber ft
being high-grade veneer roundwood for sawmills (pine, fir, spruce, beech, oak), c. II
1,300,000 m3 cellulose wood and 560,000 m3 firing wood for households. The woodland ff
of the Federation of Bosnia and Herzegovina is unfavourably structured. 54 % of the area J
are covered by high forest; coppice forest, undergrowth and basket willows cover c. 29 "If
%, 12 % of the area are afforestable, 5 % others. The wood reserves are altogether (high | f
and coppice forests) distributed between softwood (37.73 %) and hardwood (62.27 %). Ц
The Bosnian forests are positively distinctive from those of other European | | ;
Mediterranean countries because of their wide range of species. The major tasks of :§§.
forestry are the cultivation, care for and utilisation of the forests. Major products are Ц
roundwood (softwood and hardwood), sawtimber, PTT poles, mine timber, seeding and -|§
planting stock, charcoal, game, and by-products (forest berries, mushrooms, officinal If
plants etc.). Ш

The enterprises for mechanic and chemical wood processing are working on the
existing raw material basis. Since their products and capacities exceed the capacities of the
Bosnian market some of them are focusing on export. Bosni and Herzegovina has consider-
able capacities in the wood industry. The trend toward export has continued after the war
with special attention to an increasing portion of final products or a higher level of process-
ing of products. There are many sawmills in Bosnia and Herzegovina which are able to pro-
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duce about 2,000,000 m3 sawtimber a year. Since many timber processing firms specialised
in final products are not exhausting their capacity (partially or completely
damaged/destroyed during the war) considerable quantities of sawtimber are exported. The
wood industry in the Federation of Bosnia and Herzegovina has the advantage against other
industries that the required raw material is available in sufficient quantities, which grants
some degree of reliability and good export chances. So, forestry and wood industry are
closely interlinked and complement each other. Timber processing can be divided into the
following sections:

Primary timber processing - sawtimber production; Sawtimber production has cen-
tury-long traditions. Bosnian beech is one of the most valuated species in the world, so that
beech sawtimber is considered a highly estimated product in the markets. In addition, saw-
timber is produced out of oak, soft hardwood and softwood, as fir/spruce and pine:

a) Veneer production: peeled veneer for the production of boards and pressed leaf wood,
sawn veneer for the coating of various types of boards in the furniture industry.

b) Board production: production of strip board; production of MDF-board; production
of solid wood board. All these types of board are used in furniture production and interior
construction.

c) Parquet production: production of classic and mosaic parquet - beech (steamed, non-
steamed), oak, pine, maple, ash.

d) Production of matchboard, inlaid-strip flooring, packing material
e) Production of wooden vendor parts
0 Production of elements of staircases, interiors etc.

Production of construction elements - joinery products; In Bosnia and
Herzegovina, there are considerable capacities of construction element manufacturing, incl.
for export purposes. Windows and terrace doors are made of high-quality fur, spruce and
pine timber: windows and terrace doors with and without glass, with aluminium rain barri-
ers; two types of interior doors: solid wood and veneer doors of all types of natural veneer;
entrance doors and garage gates made of beech, oak pine, fir, and spruce timber.

The production of these joinery products fully meets the demand in Bosnia and
Herzegovina and can be also offered for export.

Furniture production; There are many furniture manufacturers. Their capacities
exceed the domestic demand, so that considerably volumes are exported, particularly to
western Europe, USA, Australia, Asia, Croatia, Slovenia, Serbia, Italy, Germany, England,
France, Hungary and Slovakia. The major products exported to the ex-Yugoslavian coun-
tries are solid wood and plastic film covered chairs, tables and plastic film covered furni-
ture. This industry employs well-trained specialists who contribute to the production of
high-quality furniture with their expertise: Furniture made out of board materials and solid
wood. Production of solid wood furniture, Production of plastic film covered furniture,
Production of dining room and restaurant furniture, Production of kitchen furniture,
Production of traditional Bosnian-style furniture, Production of office furniture (sets and
single pieces), Production of school furniture, Production of pre-fabricated houses

Cellulose and paper industry; In Bosnia and Herzegovina, the chemical timber
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processing industry produces the following products: cellulose, paper, cardboard and pro-
cessing supply products made out of paper and cardboard. The production of cellulose and
paper has long traditions in the Federation of Bosni and Herzegovina. The major raw mate-
rial of cellulose and paper production is wood fibres. Waste paper is used as a complemen-
tary product to wood fibres. The production of sulphate cellulose and semi-chemical pulp
enables the making of the following products: sack paper, semi-chemical floating, JSG
paper, fluting cardboard, different types of bags.

The producers of cellulose and paper, as e.g. "Natron" Maglaj are able to both
meeting the demand for packing products in other industries of Bosni and Herzegovina and
exporting cellulose. The paper processing industry has the following capacities: sodium and
packing paper (55,000 t), printing, writing and toilet paper (c. 135,000 t), fluting cardboard
(3,500 t), sodium bags (220,000,000 pcs.), packing material for chrome-cartons (10,000 t),
although these enterprises are currently using only 15-20 % of their capacity.

2.2 Wood industry production in the Federation of Bosnia and Herzegovina

The available data draw the following picture of the situation in the Federation of
Bosnia and Herzegovina:

Table 2: Timber processing and products, except furniture

Sawtimber out of softwood
Sawtimber out of beech wood
Veneer
Parquet
Mosaic parquet
Other sawtimber

Units
mJ

mJ

mJ

mJ

m~
mJ

1997
134,691
84,075
3,012

143,924
38,933
3,012

2001
275,884
106,256
13,810

189,875
39,474
13,870

Table 3: Construction elements in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Construction
elements/joinery products

Unit
pieces

1997 ^
25,728

2001
117,328

Table 4: Furniture production

House furniture
Kitchen furniture

Chairs
Sitting suites

pieces
pieces
pieces
pieces

21,659
118,120
633,509

6,403

81,079
104,001
215,989
24,779

3 WOOD RESIDUES IN THE CANTON OF SARAJEVO, FEDERATION
OF B&H AND B&H

There are no precise data and statistics about the waste wood stocks in Bosni and
Herzegovina. Estimates are done on the basis of the data given by the forestry associations
that manage the felling activities, and on data on the utilisation rate of the individual tree
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species. Estimates done in the Canton of Sarajevo are exemplary, and the same could be
done in the Federation of Bosnia and Herzegovina and in Bosnia and Herzegovina accord-
ingly.
In the Canton of Sarajevo, the forests are managed by the company "Sarajevo - §ume" which
submitted the following data:
- c. 63,000 ha woodland in the territory managed by this company
- gross felling volume: c. 173,000 m3 (softwood: 101,000 m3 - 58, hardwood: c. 72,000

m3 - 42 %);
- net felling volume: c. 144,000 m3 (softwood: c. 83,000 m3 - 58 %; hardwood: 61,000

m3- 42 % hardwood)

Use of softwood in the Canton of Sarajevo:
- c. 64.800 ui3 - 78 % - roundwood
- c. 8,700 m3 - 10.5 % - mine wood
- c. 9,500 m3 - 11.5 % - cellulose wood

Use of hardwood in the Canton of Sarajevo:
- c. 16,000 m3 - 26 % - roundwood
- c. 45,000 m3 - 74 % firing wood (household heating)

Utilisation rates:
- c. 82,5 % - conifers (softwood)
- • c. 84 % - deciduous trees (hardwood)

On the basis of this utilisation rate it is possible to calculate the volume of wood residues
remaining in the forest. In the Canton of Sarajevo it amounts to 14,100 m3 softwood residues
and 9,760 m3 hardwood residues. This means that in the Canton of Sarajevo 68,900 m3 soft-
wood and 51,240 m3 hardwood are available for further utilisation.
This analysis also dealt with the efficiency rate in primary production:
- c. 21,454 m3 softwood residues after primary production (cutting/sawing),
- c. 6,720 m3 hardwood residues after primary production.

The volume of wood residues after secondary timber processing must be added to the above
quantities. If an analogue calculation is done for the Federation of Bosnia and Herzegovina,
taking into consideration the sawn volume of wood in the Federation of Bosnia and
Herzegovina, secondary wood processing in Bosnia and Herzegovina (paragraph 2) and the
efficiency rate, the following results:
- c. 500,000 m3 wood residues,

or in the whole of BaH, including both entities:
- c. 1 mill, m3 wood residues.

The data mentioned above are the first of their kind in Bosni and Herzegovina.
Although they are estimated figures it is possible to use them for the assessment of the vol-
ume of wood residues in Bosnia and Herzegovina since this assessment relies on exact cal-
culation results for the Canton of Sarajevo (annual wood harvesting volumes and efficiency
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rate of the various processing methods).

3.1 Significance in terms of environmental policy

The use of timber, wood residues and other biomass becomes increasingly impor-
tant in the world because of the global problems of raw material and energy supply. On one
hand the production of this raw material also in developing countries is relatively simple and
requires just low investment, in addition to low transport expenses. On the other hand, pub-
lic attention and perception by politicians is growing in view of global warming and the
problems of supplying large parts of the world's population with energy carriers. This
becomes evident in the first trans-border efforts'to resolve the climate and energy problems.

In addition to these global aims of environmental protection further, locally impor-
tant advantages of wood residue utilisation become effective in developing countries as
Bosnia and Herzegovina is:

• reduction of dependence to energy imports;
• creation of an additional market for the domestic agriculture and forestry;
• creation of jobs in the de-centralized recycling industry,
• creation of jobs in engineering and plant construction and its research and devel

opment facilities;
• saving of fossil, finitely available raw materials;
• protection of the environment by the absence of illegal tipping sites or unregulated

burning down; and
• reduction of air pollution.

3.2 Difficulties and deficits
Currently it is not only the technological situation which stands in the way of the

utilisation of wood residues in Bosnia and Herzegovina, but there is also a number of eco-
nomic and local problems, including:

• insufficient sensitisation of companies;
• insufficient sensitisation of the communities and their limited influence;
• insufficient-knowjedge of the decision-makers in the economy about the assets and

opportunities that arise from wood residue recycling;
• insufficient financial resources for changing the way of handling residual material

in the companies;
• insufficient macro-economic incentives.

3.3 Economic framework conditions and (expected) prices in Bosnia and
Herzegovina

Since exact cost and price data are not yet available in Bosnia and Herzegovina, an
estimate is made on the basis of analogism with Germany market.

To estimate such data for Bosnia and Herzegovina it is necessary to adjust the costs
common in Germany accordingly. Principal repayments can be considerably reduced by the
use of domestic plant technology. Compared to the costs of existing heating technology that
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burns wood and wood residues savings of c. 50 % can be assumed. This applies to both

plants of a lower capacity up to 1.5 MW and existing buildings and areas. Labour costs can

also be deemed lower (c. 30 %) in Bosnia and Herzegovina. As to the use of wood residues

from timber processing which are currently tipped in „illicit" tipping sites, the costs of bio-

mass can be neglected. On the basis of the suppositions above the costs of application in

Bosnia and Herzegovina can be estimated as follows (Figure 1).

Power generation costs
Market price feeding

Q Market price consumer price

20 MW

Figure 1: Cost estimate per MWli for various volumes of transformation of wood

residues into electric current in Bosni and Herzegovina

With the currently achievable efficiency rates of plants for the transformation of wood

residues into electricity profitable operation is achievable under the following conditions:

• possibility of power-heat combination (heat emission: c. 1,500-2,000 h/a),

• minimal costs of wood residues (costs < 6 15/t),

« low investment costs because of the existence of land owned by the company and

domestic construction services.

» lower investment costs in lower capacity categories by the partial use of domestic

plant technology.

With these assumptions given the cost structure of electricity generating plants on

'he basis of wood residues in Bosnia and Herzegovina is estimated in Table 5. The resulting

cost structure is shown in Fi«ure 2.. potential earnings from the sale of heat (c. 1 KM/m2

housing space) ower not included. -W.f ;;ts-£i
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Table 5: Estimated costs of plants for the transformation of wood
residues into electricity in B&H

investment costs

^Capacity el. MW

j Years of depreciation

^Nominal interest

•Operation hours (h)

Operation hours of heat emission (h)

.Fuel expenses

'Employees (Empl.)

Costs /Empl.*a

•Variable costs

Maintenance

Spec. costs/MWh

'Electr. efficiency

ICaiorific value (MWh/t)

6 250.00C

0.2C

15

6%
5.00C

2.00C

€ 15.0C

e i ,000.0c

2.0%

1.2 %

6 1.4C

20°/<

3i

€ 2,500,000(6 20,000,000!€ 22,000,000

1.00

15

6%

5,000

€ 15.00

6

€ 1.000.00

(__I0_%

1.2%

€ 1.40

13°/<

3.8

5.00| 10.00

15| 20

6 % 6 %

7,000| 7,000

1,500!

€ 15.001 6 12.00

13! 15

€ 1,000.001 € 1,000.00

2.0 °A 2.0 %

1.2 °/d 1.2%

€2. id €2.60

25 °/J 27 %

3.8! 3.8

€40.000.000

20.00;

20;

6°/cv

7,000!

€.12.00

18

€ 1,000.00

2.0 %:

1.2%

6 3.30

29 %

variable costs !

ij-jvar. costs + maintainancfe

• f j Personnel f~

; @ Biomass costs :
;

! Н Principal repayments !

Figure 2: Estimated cost structure of plants for the transformation of wood residues
into electricity in B&H

Since plants of more than 5 MW require considerable transport expenses for the
supply of the energy carrier and big investment with limited yield expectations, capacities
of no more than 5 MWel can be regarded as reasonable for Bosnia and Herzegovina.

In any case, such plants have to be free of any additional governmental charges to
be able to operate economically. To enable theses plants to operate profitably by feeding the
electric network, the compensation paid for energy supply should be retained. With the cur-
rently paid consideration of 77 % of the purchase price (in the Federation of Bosnia and
Herzegovina) the generation of energy by timber processing firms and the feeding of the
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electric network by these firms is economically reasonable also for smaller plants.
All this provides good conditions for the generation of electric power out of wood

residues.
Small plants up to 0.5 MW can be operated efficiently for substituting electricity

purchased from other providers and for combined heat utilisation in timber processing enter-
prises but also for feeding into the public electric network.

CONCLUSIONS

In Bosnia and Herzegovina, the use of wood residues to generate energy should be
intensified. This creates possibilities for the ecologically compatible und economically rea-
sonable disposal of wood residues and is an essential contribution to the process of strength-
ening the energetic basis of the country. The energetic utilisation of wood residues opens up
new energy sources and substitutes imports of primary energy carriers.
The legal framework conditions exist, though they still need to be completed, and priority
is given to de-centralised plants in the field of wood residue utilisation. Promotion should
depend on

o the efficiency of sueh plants, and
o their emission of contaminating substances,

to avoid any additional contamination of the environment and to achieve the best possible
energetic effect when wood residues are recycled. Who wants to erect such plants has to
abide by limiting values which are derived from common European values and adapted by
the legislator to the conditions prevailing in Bosnia and Herzegovina.

The size of the plants to be built should not simply follow operation costs or oper-
ation efficiency, but should rather be based on general social aspects as transport, site cont-
amination, and regional forestry strategies (raw material supplies in the future). Against this
background and according to the currently available information the following sizes of
wood residue recycling plants are possible in Bosnia and Herzegovina:

heat generation in the range 50-1,000 kW heat,
electricity generation up to 500 kWel, with power-heat-combination, if possible.
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LANDFILL GAS FROM SOLID URBAN WASTE -
AN OPPORTUNITY EVALUATION

l'lamen GRAMATIKOV1 , Vassil KOVACHEV1 and Maria GRAMATIKOVA2
/ - Department of Physics, Southwest University "Neofit Rilsky", 2700-Blagoevgrad
2 - Professional Technical High School "Ichko Boichev", 2700-Blagoevgrad, Bulgaria
E-mail: psgramat(a}yahoo.com

"Not using the energy content
of waste is a further waste"

Ian Arbon

(Abstract)
The problems (technical, economic, social etc.) which have to be solved by municipal waste

treatment, especially in Central/East European towns, are discussed in this work. Percentages of prod-
ucts and calorific values of the main solid organic wastes are estimated. Different urban waste utili-
sation methods - Landfills, Anaerobic digestion, Incineration, Refuse-derived fuels, Pyrolysis and
Gasification are comment in this paper. These methods are compared using the town of Blagoevgrad
(Bulgaria) as an example.

It is found that a well established landfill gas production technology offers simplicity of col-
lection (such as is practised in most of low and moderately developed countries like Bulgaria), rela-
tively simple operation and maintenance, improvement of the environmental protection and of the
energy production (based on the local disposal and renewable energy sources) and is more feasible
for the East European urban concentrations.
Key words: Solid urban waste, landfill gas.

Introduction. With rising of the life standard the objective necessity of observance
of the ecological approaches accrues at the decision of municipal problems. One of these.;:
problems is a.question with urban waste. Modern urban structures are similar to live organ-
isms, i.e. they represent an open, highly no equilibrium, self-organising system (so-called
dissipative structure) which must submit to the general objective laws of science on self-
organising systems - synergetic. According to these laws sustainable development of the dis-
sipative systems is possible only if two obligatory conditions are executed:

1. Feeding with high-quality energy (with low entropy)
2. Liberation of low-quality energy (waste) in the environment
Infringement any of these two conditions conducts to destruction the dissipative

system. Therefore, one of the basic problems, especially strongly expressed in the large
cities, is duly collecting of the waste in special storehouses eliminating their harmful con-
sequences (sanitary depot), that requires additional investments.

Fact is that most of the waste we produce ends up at a landfill site. These sites are
society's wasteland of paper, plastics, organic materials and metals. But the problem goes
even deeper. Changes that take place below ground cause other changes high above the sur-

Symposiumproceeding -Book2



Мсѓупароано совстуван,с „ЕНЕРГЕТИКА 2004" I International symposium ..ENERGETICS 2004-$

face of the Earth. These changes could have a detrimental effect on our lives and the envifjj
ronment around us. Most people's mental picture of a "waste-to-energy plant" is a power sta-|
tion fuelled by municipal solid waste. While this is a perfectly valid example, many otheri
types of waste are often overlooked. Indeed, it could be argued that even a truly renewable,^
sustainable fuel source is waste if not used.

Potential for biogas production. Table 1 [1] shows several sources of waste fuel
with which there have been substantial operating experiences for power generation. This list
is by no means comprehensive and one objective of this article is to stimulate thinking about
what other materials currently wasted could be used as fuel for power generation. Table 1
also shows similar list renewable, sustainable biomass fuel sources. Although this article is
not specifically dealing with biomass as a fuel source, many forms of biomass are also effec-
tively waste products. For example, burning straw in the fields after harvest wastes its poten-
tial energy, pollutes, and, in many countries nowadays, is illegal.

Table 1. Definition of "renewable" and "waste" fuel sources in common use.

Renewable, sustainable biomass
fuel sources

Sugar cane waste (bagasse)
Timbermill waste or sawdust
Forestry and aboricultural residues
Short-rotation coppicing
Straw
Rice husks and coffee husks
Peanut and other nut shells
Palm oil.and coconut residues

Meat and bone meal
Poultry litter \
Livestock slurry

"Waste" fuel sources

Sewage digester gas
Landfill gas .
Mines gas
Coke-oven gas
Refinery /process plant flare gas/ off-gas
Stripped crude gas
Municipal solid waste incineration
Hazardous and chemical waste
incineration
Sewage sludge incineration
Hospital and clinical waste incineration
Vehicle tyre incineration
Refuse derived fuel

The disposal of waste is a major problem for all developed nations with
the amount of waste tending to increase in proportion to the affluence of the population.
Municipal waste is made up of varying proportion of most of the constituents in Table 1 and
the average Gross Caloric Value (GCV) will vary also with the amount of moisture and non-
combustibles present. It is also interesting to note that the GCV of municipal waste increas-
es as the standard of living increases, due mainly to an increase in the proportion of paper
and plastics. Of course the value will decrease if recycling and reclamation are introduced
for combustibles such as paper. The higher figure compared with domestic waste is due in
part to the much lower moisture content. Obviously, however, it is more acceptable to gen-
erate power from the disposal of waste than to not do so. As long as Mankind produces
waste, it has to be disposed of and no disposal method is problem-free.

Table 2 [1] shows the typical calorific values of a variety of fossil, waste and bio-
mass fuels.
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Table 2. Calorific values for different materials used as fuel.
Material used as fuel

Coal
Fuel oil
Natural gas
Plastic
Municipal solid waste
Hospital & clinical waste
Chemical waste
Sewage sludge
Vehicle tvres
Sugar cane bagasse
Wood
Rice husks, rice straw
Straw
Meat & bone meal
Poultry litter /

Gross Calorific value, GCV (MJ/kg)
23.0-32.0
40.0-45.0

L 50.0-55.0 (38.6МЈ/ПЃ)
27.0-34.0
8.5-11.0

. 17.5-22.5
18.5-23.0

7.0 - 13.0 (depending on dryness)
32.0-40.0

8.0 - 12.5 (depending on dryness)
17.0-20.0
12.0-18.0
14.0-15.5

20.0 - 28.0 (depending on fat content)
13.0-14.0

Figure I [2] gives an overview of the different ways to convert biomass to end
products.

Lianoccllulosic Raw Material Sugar & Starch Crops Oil Crops

Giisiftmiion

\

I'vrolvsis

Hot water

Turbine

Anaerobic
digestion

Fermentation

Gas Oil

Methanol
Synthesis

Upgrading

Extraction

Distillation

Fuel Cell

Esterification

Ethanol Biodiesel Fuel

Meal Electroenergy Liquid Biofuels

Figure I. Possible converting of biomass to end-products

The common raw material used for biogas generation are often defined as "waste
materials", e.g. human excreta, animal manure, sewage sludge, and vegetable crop residues,
all of which are rich in nutrients suitable for the growth of anaerobic bacteria. Although
some of these materials can be used directly as fuels and fertilizers, they could be used for
biogas production to gain some additional heat value (from the biogas) while the other ben-
efits are still retained.
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Solid wastes generated from human activities include those from residential, com-
mercial, street sweepings, institutional, and industrial categories. Table 3 [3] is a compara-
tive analysis of solid waste characteristics of some developing and developed countries.

Table 3. Comparative solid wastes analysis (units in percentage weight)

Food wastes (organic)
Paper and cardboard
Metals
Glass
Textiles
Plastics and rubber
Miscellaneous, incombustible
Miscellaneous, combustible
Bulk density, kg/L

Bangkok,
Thailand

39.2
13.6
1.9
1.1
4.8
14.5

3
21.9
0.28

Calcutta,
India

36
3
1
1
4
1

50
4

Cairo,
Egypt

70
10
4
2
2
1

10
1
-

UK

17.6
36.9
8.9
9.1
2.4
l.l

21.9
3.1

0.16

U.S.A.

9.0
40.0
9.5
8.0
2.0.
7.5
4.0

20.0
0.2-0.4

The percentage of food wastes (organic matter) were 36-70 for the developing
countries (Thailand, India and Egypt) which were a few-fold higher than those of the devel-
oped countries (U.K. and U.S.A.). On the other hand, proportion of paper and cardboard
were found to be higher in the solid wastes of the developed countries.

The quantity of solid waste generation is generally correlated with the per capita
income and affluence, i.e. the higher the income - the greater the amount of solid waste gen-
erated. The global range of solid waste generation is 0.2-3 kg per capita daily [4]. Solid
waste generation rates of less than 0.4 kg per capita daily can be applied to some cities in
India, while generation rates greater than 2 kg per capita daily are applicable to several cities
in the USA [5].

As the food waste portion of the solid wastes is suitable for recycling it should ide-
ally be collected separately. But for practical reasons the food waste is collected together
with other kinds of waste to be treated at a solid waste treatment plant.

Possible integrated systems of organic waste recycling are shown in Figure 2.

( a )

OO

CO

CO

Organic waste Compo sting

Biogas

Crops

Soil conditioner

Organic waste Biogas digester Slurry
Crops

Fish ponds

Organic waste

Organic waste

—> Duckweed ponds

—̂  High-rate algal ponds

Duckweeds • -> Irrig ati on

Algae Fish ponds

Wastwater

Organic waste

Irrigated land Crops

Waste stabilisation/
fishponds

Humans

Animals

Fish —>Shrimp ponds -> Humans
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Figure 2. Integrated systems of organic waste recycling [3J.

In scheme (a) organic waste such as excreta, animal manure, or sewage sludge is
the raw material for the composting process. The composted product then serves as fertiliz-
ers for crops or as soil conditioner for infertile soil. Instead of composting scheme (b) has
the organic waste converted into biogas, and the digested slurry serves as fertiliser or feed
for crops or fishponds, respectively. Schemes (c) - (f) generally utilise organic waste in liq-
uid form and the biomass yields such as weeds, algae, crops, and fish can be used as food
or feed for other higher life forms, including human beings, while treated wastewater is dis-
charged to irrigated land.

The integrated systems that combine several aspects of waste recycling at small-
and large-scale operations have been tested and/or commercially implemented in both
developing and developed countries.

Methods of converting of waste to power. Waste product is available in the three
basic forms of matter - solid, liquid and gaseous. Table 1 includes examples of all three.
If the waste material is gaseous, it can be used, after cleaning, to fire natural gas reciprocat-
ing engines for small power outputs or gas turbines for larger. Either prime mover can be
used to mechanically power other equipment in the same plant or be coupled to a generator
to produce electrical power.

Liquid or solid waste, however, have traditionally been used as fuel for a combus-
tion process, e.g., in a boiler to raise steam which can then be used for space heating in a
process in the same plant or to power a steam turbine generating set. The boilers generally
must be specifically designed for the combustion of waste rather than fossil fuels. The type
of boiler or grate will also vary for each type of fuel. Sewage sludge is usually burned in a
fluidised bed, hazardous waste in a rotary kiln, and vehicle tyres in a rotating hearth or trav-
elling grate.

Recently several other methods of converting liquid and solid waste to electrical
power have been developed. The main driver for this development has been the relatively
low efficiencies of conventional steam turbine cycles. As in modern utility power stations,
it is often beneficial to burn gaseous fuel in gas turbine generators, then to raise steam from
the residual high temperatures in the gas turbine exhaust. Steam can then be used for space
heating or elsewhere in the process flow (a combined heat and power system), or to drive a
steam turbine generator as in a conventional power system (a combined cycle system). By
either method the overall efficiency of the power system is greatly increased. The problem
remains how to convert solid or liquid waste material into a gaseous system.
There are more than six different methods of converting municipal solid waste product to
electrical power:

a) Landfill. The conventional method of dealing with this waste is to bury it in the
ground. As the waste decays, the biological processes occur spontaneously, producing land-
fill gas (Ifg). This consists of about 60 % methane (CH4) and 40 % carbon dioxide (CO4).
It will be recognised that both of these gases have been defined, as among the most potent
of the greenhouse gases, believed to be the primary cause of global warming. Even before
the adverse effect of greenhouse gases was understood, there have been examples, particu-
larly in warm countries, of escaping landfill gas igniting or exploding with serious conse-
quences. For this reason the idea was mooted to recover the gas from a landfill to fuel con-
verted diesel engines.
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b) Anaerobic digestion is more commonly used with liquid and semi-liquid slurries
such as animal waste. It is also used for obtaining gas from human sewage and is now being
applied to a limited degree to municipal waste.

c) Incineration is preferred most in those countries that decided against further
development of landfill sites. Instead of landfilling, it is burned in a suitable incinerator.

d) Refuse-derived fuels. This is a variation on the incineration theme. Not only the
recyclable elements of the waste but also some of the undesirable components (e.g. mal-
odorous elements) are removed prior to combustion and are then formed into briquettes that
are used as fuel in a more conventional boiler grate system. J

e) Pyrolysis is the thermal degradation of organic waste in the absence of oxygen |
to produce a carbonaceous char, oils and combustible gases. \ I

f) Gasification differs from pyrolysis in that oxygen in the form of air, steam or pure |
oxygen is reacted at high temperature with the available carbon in the waste to produce a *
gas, ash and a tar product. I

Landfill gas technology. The energy crisis in the 1980s caused economic prob- -̂
lems for many countries, especially poor countries that depend on imported oil and gases. J
Perhaps the most interesting potential for biomass is in the exploitation of refuse-land fill. ,|
One of the most common methods of disposing of municipal and industrial refuse is by |
burying it in the ground in so-called landfill sites. When organic material such as refuse is |
buried then a natural process forms methane gas. Exploitation of methane from landfill sites •*
began to be undertaken in many countries but its application has been surprisingly slow to 5
develop. -i

Biogas (also called "marsh gas" or "landfill gas" - Ifg); a by-product of anaerobic 1
decomposition of organic matters has been considered as an alternative source of energy. So '
1 m3 of biogas is equivalent to 0.4 kg of diesel oil, 0.6 kg petrol, or 0.8 kg of coal. j
Biogas occurs;in nature, but it can also be produced with process engineering from all organ- \
ic materials, which are anaerobically. When organic materials such as paper, food, yard and :
garden waste rots, they are microbially decomposed in the absence of oxygen and produce j
landfill gas (eq. 1): \ j

(1) Organic matter ^ 8 1 0 ^ > CK + CO, + H + NH, + HS
decomposition . 1 2 - 2 - 3 - 2

The organic matter is initially broken down by acid-forming bacteria to give organ-
ic acids. These are in turn broken down by methane-forming bacteria. The gas finally
formed contains on average about 40 % to 60 % methane with theremainder mainly carbon
dioxide with small amounts of nitrogen and hydrogen sulphide. The GCV is approximately
15 to 18 MJ/m3, which compares with 38.6 MJ/m3 for natural gas.

For the production of Ifg moisture content of greater than 40 % is desirable but care
must be taken not to waterlog the site by extending below the natural water table, or by
allowing the site to flood. A clay pit is ideal to prevent gas leakage with one metre thick-
ness of clay topsoil (Fig. 3).

A site of area greater than 10 ha is recommended with depths of waste at least 10
m and preferably 30 m or more. The gas from a landfill site is collected by a system of pipes
connected to a compressor (see Figure 3.), then dried and pumped to the boiler where it can
be fired using specially adapted burners. Distances of up to 8 km are possible between the
site and the consumer.
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The landfill cover layer (usually of clay, but dependent upon site-specific condi-
tions) should be compacted and of approximately constant thickness (~ 1 m) to ensure that
no Ifg leakage occurs. If necessary, the clay layer can be supplemented by a synthetic plas-
tic liner to ensure that the cover is more impermeable. The quantity of generated lfg usual-
ly is greater during the first some years after burying of the waste. It falls down exponen-
tially with corresponding semi-period of time (Figure 4).

Ground level Pipe network

Figure'3. Production of Ifg.

20 -

Figure 4. Content changing of the lfg during the time:
1 - Methane (CHU), 2 - Carbon dioxide (CO2)

Regional technical-economical survey. According to the statistics the average
amount of generated urban waste in Bulgaria is about 500 kg per capita but follows some
expert estimation it is considerably less (between 250 and 300 kg per capita). The total urban
waste is from 1172 settlements with organised collecting and disposition of the waste where
78 % of the country population is concentrated.

Only very large municipalities could permit direct burning and if they have:
1. Sufficient in quantity and calorific value constant waste flow. To be economi-

cally efficient such installation must reprocess of 300001 waste per year at least. For exam-
ple the Blagoevgrad Municipality produce in average amount of 19000 t per year and the
main part is food waste with low calorific value, so it is obviously not enough to create a
plant for direct burning.
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2. Serious financial sources.
3 Availability of ecological depot for incombustible ingredients and ashes.
4. Managing capacity and technical experience
These conditions practically can be implemented in the developed countries in the

world only. They are not applicable in low and moderately developed countries like
Bulgaria. More reasonable for Blagoevgrad at the moment is producing of landfill gas.

The economical reason to create a biogas system depends of many local factors. In
Mediterranean countries and on the Balkans the urban Wastes are rather different in com-
parison, with-these ones'-in developed countries. Most typical for them is rich content of
organic matter (50-80 % of food garbage). This can be seen on the figures 5 and 6.

p ap er

non-combustibles- 36%

ss- 2%

- plastics

4П% - food wastes

3%

metals

Figure 5. Household waste in the UK

" • _ -| л^ - non-ferrous metals

fro.- - garden wood waste

... •,. - plastics

paper -

: food wastes -

-,;ч - ferrous metal;

- combustibles

-••.--•"• ' . : • " - i . : . '."-.'•-•••:' npn-cpmbustibles.

Figure 6. Analysis of household waste in Blagoevgrad, Bulgaria

Municipality of Blagoevgrad consists of the town of Blagoevgrad and 12 neighbor
villages. It occupies an area of 15 km2 with 83914 inhabitants (1998) and people density of
5594 residents per km2. Urban wastes are landfill from 1977 in a sanitary depot in the vil-
lage Buchino. Since 1977 till 1998 a total amount of I 077 500 m3 urban waste is accumu-
lated with average density of 330 kg/m3 [7].

Table 5. Average quantity of urban wastes of the Blagoevgrad municipality for the period
1996-1998

For period
Quantity, m3

daily'
186

weekly
1302

monthly
5648

annual
67775
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Table 4. Ingredients and quantity of the household waste in Blagoevgrad

Type
I. Combustibles
Paper
Textiles
Piastic
Garbage (food wastes)
Vehicle tvres
II. Non-combustibles
Metals
Industrial
Glass
Other
Total

%

59

10
2

5
40
2

41

2.5
0.5
2

36

100

1996
m'Vvear
6 200
1 240
3 100
24 800
1 240

1 550
310
1 240
22 320
62 000

1997
m'Vvear

5 820
1 164
2910
23 280
1 164

1 455
291

1 164
20 952
58 200

1998
nr/year
8313
1 663
4 156
33 250
1 662

2 078
416
1 662
29 925
83 125

Calorific value
kJ/kg
14 600
16 275
37 000
6 700
34 700

Origin of the urban waste of Blagoevgrad (%) is shown on Figure 7. Its daily,
weekly, monthly and annual average quantity for 3-years period is given on Table 5.

10% - other city sources

i:iu% - households

Figure 7. Origin of the urban waste of Blagoevgrad

One resident produces per day approximately (eq. 2):
(2) (186 x 330) : 83914 = 0,73 kg/day per resident

It is close to the lower limit of the life standard (0,8-2,3). Currently 85 % of domes-
tic, commercial and urban wastes are regularly landfilled in Blagoevgrad, i.e. 57600 m3/y
or 19000 t/y. A comparison with [11] shows that it is enough to obtain 760000 m3/y
methane and to produce about 26600 MWh electrical energy per year.

Conclusions and future development. Utilisation of landfill gas could be made both
by direct burning for producing of thermal energy only or by burning in combined thermo
electrical systems for heat and electricity output. The utilisation in combined burning sys-
tems is more effective from technical and economical point of view. Given the large num-
ber of methods of converting waste to energy and the number of different types of waste
which can be used for power generation, it is perhaps surprising that more such plants have
been built. There is often a strong lobby against waste-to-energy plants because of the per-
ception of unacceptable emissions and other environmental impacts. However, as Ion» as
Mankind produces waste, it has to be disposed of and no disposal method is problem-free.
Obviously, however, it is more acceptable to generate power from the disposal of waste than
to not do so.
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MK0700050

ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ HA ЦВРСТИОТ ОТПАД BO
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНША

Славе АРМЕНСКА
MuuiiiHCKit факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје

АБСТРАКТ
Во трудот е опфатена проблематика на цврстиот отпад и неговото корис-тење

како нзвор на енергија. Дефннирани'се изворите, односно видот на цврст отпад и врз
основа на тоа ичвршена е проценка на количините на цврст отпад во Р. Македонија.
Дефиннрани се регионите во Македонија според количините на создавање на цврст
отнад.

Ичвршена е исто така анализа на составот на цврстиот отпад според потеклото,
врч основа на што е наиравена анализа на неговата енергетска вредност.

Co дефинирани количества на цврст отпад и неговата енергетска вредност во
чавиеност од потеклото, дефиниран е капацнтетот на постројките за директно согору-
вање што можат да се изградта во дефинираните региони во Р. Македонија.

Определена е исто така топлинската енергија што може да се добие во текот на
годината и\ дефинираните региони.

ABSTRACT

The base sources of solid waste, which have the most significant influence on total quantity
is defined. Whole territory ofR. of Macedonia is devoted in seven parts depending on the larger cities
and balanced quantity of wastes. In spite of this territory definition, the quantity of solid waste in spite
of source of appearing for this regions and the whole territory of Macedonia, is defined.

The share of organic materials in the structure of solid waste is defined, beside that can be
determine their energy value.

By determined quantity of solid waste and their energy value, the capacity and the number
of power plant for direct combustion which can be build in R. of Macedonia is determined.

The heat energy that can be obtained from solid waste combustion during the year, for deter-
mined seven regions individually is calculated.
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КЛАСИФИКАЦША HA ЦВРСТИОТ ОТПАД

Трудот е дел од три годишниот научно-истражувачки проект, со наслов
Традски смет како извор на енергија во Република Македонија", финансиран
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија.

Во трудот цврстиот отпад во Р. Македонија е класифициран како:
- комунален отпад (домаќинстваградски и селски населби, смет од

улици и дворови),
- комерцијален отпад,
- клинички отпад,
- индустриски отпад (отпад од технолошкиот процес),
- отпад од градба и рушење на објекти, и

1.1. Комунален отпад (домаќинства-градски и селски, смет од улици
vi дворови)

Комуналниот отпад во принцип е отпад кој се собира од домаќинствата,
како и еметот што се собира од улици и дворови, тротоари и паркови.

Во густо населените урбани средини отпадот од домаќинствата главно
сс состои од: хартија, картон, пластика, метали, стакло, други материјали за па-
кување и отпад од храна, односно содржи: материјали за пакување; отпадоци од
чистсњс на дворови, улици и тротоари; намештај; облека; шишиња; отпадоци од
храна. весници, разни уреди од домовите за живеење, акумулатори, батерии и
др. Во домаќинствата со дворови отпадот може да содржи и остатоци од косе-
ње на тревата и кастрење на дрвата.

Составот, односно процентуалното учество на поедините компоненти
во комуналиѓјототпад варира.значително и зависи од повеќе фактори, како што
сс: стамдардот на живеење на луѓето, местото на собирање и др., но се менува
исто така и во зависност од го-дишното време.

1.2. Комерцијален отпад
Комсрцијален атпад е оној што се создава од комерцијалните (не ин-

дустриски) активности, т.е канцелариите и продавниците и е отпад по состав
сличен на отпадот од домаќинства, но со многу поголемо учество на хартија и
картон (канцсларии и продавниците кои не продаваат храна).

1.3. Клшшчки отпад
Клиничкиот отпад се создава во: болниците, клиниките, хируршките,

стоматолошките болници, центрите за ветерина, поголемите фарми, фабрики-
тс со оаасни машини и процеси, спортските клубови, касарните, полициските
станици, универзитетите, истражувачките центри кои работат со животни, или
фармацсвтски средства и фабриките кои произведуваат медицински матери-
јали.

1.4. Отпад добиен при градба и рушење
Во градсжничгтвото се создаваат во принцип 4 вида отпад и тоа при:

градГш. рушсље, искои на карпи и земја, и изградба на патишта.

Зборпик па рефсрати - Кпига 2 gj^



Ti-miiiicKo Подричк: Алшернашивни извори / Thematic field: Renewable resources

Bo овој труд e анализиран само отпадот од првите две активности во
градежништвото, т.е. отпадот добиен при градба и рушење. Составот на овој
материјал зависи од типот на градежниотматеријал, но во принцип се состои од
земја, камен, цигла, цемент, керамички материјали, дрво, материјали за паку-
вање и др. "

1.5. Индустриски отпад
Индустриски отпад е било кој материјал што се исфрла во процесот на

индустриското производство, пакување, транспорт и продажба на индустриски-
те производи, a no составот, својствата и количините се разликува од комунал-
ниот отпад. Неговиот состав значително варира во зависност од типот и коли-
чината на материјалите што се преработуваат. Индустрискиот отпад содржи
материјали како што се: отпадна пластика, текстил, хартија и картон, парчиња
металн, згура, гума, керамика и др.

2. ДЕФИНИРАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЦВРСТ ОТПАД
ВО Р. МАКЕДОНИЈА

2.1. Дефинирање на регионите за собирање на цврст отпад
Скоро една четвртина од населението во Р Македонија живее во 6 оп-

штини во околината на Скопје (според пописот од 1994 година). Куманово и Би-
тола имаат околу (4,5) % од населението, а Прилеп и Битола околу (3,4) %.
Кога на овие ќе се додадат општините: Велес, Охрид, Штип и Струмица се до-
бива дека во 14 општини со број на жители над 40000, живее 955943 жители, или
49 % од вкупното население.

На сл.2.1 е дадена предложената поделба на Р Македонија по региони,
групирани според поголемите центри интересни од гледна точка на собирање
на комуналниот отпад.

А: Тетово/Гостивар,
В: Скопје,
Ц: Куманово/Крива Паланка
Д: Охрид/Ресен
Е: Прилеп/Битола
Ф: Велес/Гевгелија
Г: Штип/Кочани/Струмица
Според пописот од 1994 година односот на населението што живее во

градовите кон оние што живеат во селските населби е 60/40, а прирастот на
населението е 0,77 % на годишно ниво.

2.2. Дефинирање на количините на цврст отпад по региони
Податоците за количината на цврст комунален отпад во светот се раз-

лични и се движат меѓу (0,8-2,3) кг/човек ден.
За да се определи количи-ната на цврстиот отпад од домаќиства, истите

се поделени на градски и селски населби. Се проценува дека граѓаните на Р. Ма-
кедонија произведуваат околу 300 кг по човек на година отпад во урбаните сре-
дини, а во селските средини приближно половина (150 кг по човек на година).
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Според податоците од одложувањето на цврстиот отпад на депонијата §1
Дрнсла, комерцијалниот отпад што се создава изнесува приближно (16,17) % од
отиадот во домаќинствата во Скопје. Од тие причини може да се усвои дека
количината на цврст отпад од комерцијалните објекти (исклучиво во градските
наеелени места) во Р Македонија изнесува околу 50 кг по човек во текот на ед-
на година.

Имајќи ги во предвид состојбите во Југоисточна Европа, се проценува
дека во моментот во Р. Македонија може да се смета на клинички отпад од око-
лу 1000 тони во годината, а за подолг перод може да се планира на количина од
2000 тони годишно.
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А; ТЕТОВО/ГОСТИВАР
Ѕ: СКОПЈЕ
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КОНУНАЛЕН ЦЅРСТ 01БАД
ГРУПИРАН.Е ПО РЕГИОНИ

Врз ознова на Статистичкиот преглед на Р. Македонија за 2002 година,
активноститс во индустрискиот сектор во Р. Македонија од гледна точка на у-
иравувањсто со отпадот се поделени според дејноста. Резултатите се дадени во
табсла бр.2.1.

2.3. Вкупни количини на цврст отпад во Р. Македонија

Врз основа на дефинираните количини на цврст отпад, според начинот
на неговото создавање. (комунален/комерцијален, клинички, градба и рушење
на објекти и индустриски), можс да се добие вкупната количина на цврст отпад
на ниво на Р. Македонија и истата е дадена во табелата бр.2.1.
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ЦВРСТ ОТПАД-ВКУПНА КОЛИЧИНА no региони Табела бр.2.1.

Оз
н.

Per

A
В
С

D
Е
F
G

Регион

Северо-западна (Тетово)
Северна (Сколје)
Северо-источ (Куманово)
Јуто-'$ападна (Охрид)
Пелагоннска (Битола)
Централно-јужна (Велес)
Источна (Штип)

Вкупна количина на цврст отпад (т/год)

домаќин
+ -

комерц
71453.1
167129.4
64291.45

44071
64538,85
63464.5

83705.55

Кли

ник
н

265
395
145
165
250
110
155

градба+
рушење

8122.2
19432.6
4857.9
5147.9
7142.3
5611.7
9856.7

индус

трија
2350
16320
5835
4065
11440
12240
12470

Вкупно

82190,26
203277

75129.35
53448.91
83371.18
81426,2

106187,25

3.0. ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦШАЛ НА ГРАДСКИОТ СМЕТ
Во многу индустриски гранки, институции, ад1министративни и други

објекти можат да се направат огромни заштеди со претворање на сопствениот
цврст отпад во енергија. Оваа можност отвора нова ера во технологијата на
иретворање на отпадот во енергија и е замена, или можност за намалување на
иотрошувачката на скапите фосилни горива (нафта, јаглен и природен гас) ка-
ко извори на енергија.

3.1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТОПЛИНСКАТА МОК НА ГРАД-
СКИОТ СМЕТ

Цвретиот градски и индустриски отиад поседува релативно висока то-
плинска моќ, која му дозволува да се спали со многу мала количина на, или без
доиолнително гориво.

Сепак, треба да се нагласи дека квалитетот на градскиот смет како го-
риво. пред сс зависи од составот на материјалите што се присутни во него. Bo P.
Македонија, со оглед на стандардот на населението и фактот што освен во
Скопје нема, или е изведено на само одреден број објекти, централно греење,
присуството на органските материјали во цврстиот отпад е значително помал.

3.1.1. Комунален (домаќинства и комерцијални објекти) отпад

Во табелата бр.ЗЛ е дадена долната топлинска моќ на комуналниот от-
пад спорсд процентуалното учество на поедините комлоненти, во развиените
земји на Запад и за Р. Македонија.

Од табелата бр.3.1 може да се види дека долната топлинска моќ на ме-
шан комунален отпад многу не сс разликува во Р Македионија со оној во разви-
снитс земји. пред се заради фактот што во Р Македонија не постои рецикли-
раље прсд се на пластиката, која има значително учсство во долната тошшнска
моќ на мешаниот отпад.
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Просечна топлинска моќ на цврс комунален отпад Табела бр.3.1. :ј

Органска материја

отпадоци од- хартија

отпадоци од храна

отпадоци од кожа

пластнка.

гума

текстил

улици и дворови

Вкупно

во %

Маса

Hd на ком-

понента,

kJ/kg

Hd

на сметот

kJ/kg

Во развиените земји

42.0

12,0

15.0

1.0

0.5

0,6

2.4

73,6

14700

5735

19600

26940

23250

16275

7694

6174

688

2940

269

116

98

185

10470

во %
маса

Hd на ком-

понента,

kJ/kg

Hd

на сметот

kJ/kg

Bo P Македонија

24

20

1,2

6,1

2.4

4

1.3

59

14700

5735

19600

26940

23250

16275

7694

3528

1147

235

1643

,558

651

100

7862

3.1.2. Клинички отпад
Клиничкиот отпад во принцип содржи значително поголем процент на

органски материи. Тоа значи дека скоро целокупниот клинички отпад може да
се согори (како што и се прави во постојните печки за спалување).

Орга нсќа матери ј a
•--- - _• - :.:г-:ѕѕЅ:\:^.; ' _

хартија лШ
органско ткиво
кожа :Л_:
пластика
гума л- :

тсќстил

Вкупно

HdHa
компо-
нента,
k.I/kg

14700
18560
19600

\ 26940
23250
16275

учество на компо-
нентата, во %

маса

I

25
20

2.3
12,5

3
26

88,8

11

19
18

2,1
8,5
2,5

28

78,1

111

15.5
15,5

1,9
7,5

2,1
23,5

66-

Топлинска моќ на
компоненетата, kJ/kg

1

3675
3712

450,8
3367,5

697,5
4231.5

16134,3

II

2793
3340,8
411.6

2289,9
581,25

4557

13973,55

III

2278,5
2876,8

372,4
2020,5
488,25

3824,625

11861,08

3.1.3. Отпад добиен при градба и рушење

Во овај труд се анализира отпадот од градба и рушење кој останал по
рециклнрањето, а кој може да се користи како гориво и во него влегува: харти-
ја, дрво, пластика, текстил, кожа и гума и трска. Во табелата бр.3.3 е даден сос-
тавот на отпад од градба и рушење, односно процентуалното масено учество на
поедините компоненти и тоа кога органските материи учествиваат со 5 %, 10 %
и 15 %.

3.2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ
НА ГРАДСКИОТ СМЕТ

Кај некои извори, како што.е комуналниот отпад, во анализата се зема и
можноста за рециклирање на дел од горивните елементи, како што се: хартијата,
иластиката и гумата, со што се намалува енергетската вредност на самиот отпад
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Состав и-дола топлинска моќ на отпад од градба и рушење Табела бр.3.3.

Органска
материја

гхартија

дрво
кожа и гума
пластика

тскстил
трска
Вкупно

НсЈна
компо-
нента,
kJ/kg

14700
16120
19600
26940
15330
15600

учество на
компонентата,

во % маса

5

0.3

3,1
0.3
0.5
0.3
0.5

5

10

0.8
4.9
0.8
1.2
0.8
1.5
10

15

1,1
8,5
0,9
1.4
0.9
2.2
15

Топлинска моќ на
комлоненетата, kJ/kg

5%

44,1
499,72

58,8
134,7
45,99

78
861,31

10%

117,6
789,88

156,8
323.28
122,64

234
1744,2

15%

161,7
1370,2

176.4

377.16
137,97
343.2

2566,63

3.2.1. Комунален (домаќинства, смет од улици и дворови) отпад
Количините на комунален отпад по региони за Р Македонија се дадени

ио тебелите бр.2.1, додека составот и долната топлинска моќ е даден во табела-
та бр.3.1. ''"'"'

Врз основа на овие податоци, може да се определи енергетскиот потен-
цијал на комуналниот отпад во Р Македонија за усвоената регионална поделба,
со 7 региони. При тоа анализиран е енергетскиот потенцијал за три случаи и
тоа: без да се врши рециклирање на хартија, пластика и гума и кожа и со 25 %
и 40 % нивно рециклирање.

3.2.2. Комерцијален отпад
Количините на комерцијален отпад се дадени во табелата бр.2.1, а енер-

гијата што може да се добие со директно согорување на комерцијалниот отпад,
односно неговиот енергетски потенцијал е определена за три случаи: без реци-
кли-рање и со 25 % и 40 % рециклирање на: хартијата, пластиката и гумата.

3.2.3. Клинички отпад
Количините на клиничкиот отпад по региони за Р Македонија се даде-

ни во табелата бр.2.1, а енергијата што може да се добие со директно согору-
вање на клиничкиот отпад, односно неговиот енергетски потенцијал е анал-
изирана за три случаи: со 88,8 %, 78,1 % и 66 % на горивни, односно органски
материи во клиничкиот отпад.

Како што е кажано порано, не се предвидува рециклирање на матери-
јали од клиничкиот отпад поради нивната инфективно влијание.

3.2.4. Отпад добиен при градба и рушеше

Количините на отпадот добиен при градба и рушење на објекти по
региони за Р Македонија се дадени во табелата бр.2.1, а енергијата што хможе да
се добие со директно согорување на овој отпад, односно неговиот енергетски
потенцијал за три случаи кога во отпадот се наоѓаат 5,0 %, 10 % и 15,0 % на
горивни, односно органски материи во клиничкиот отпад.
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3.3. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ВКУПНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА P. МАКЕДОНИЈА

Вкупниот енергетски потенцијал на цврстиот отпад во Р. Македонија, е ^
претставен за дефинитивно усвоената регионална поделба на Р. Македонија, со
7 региони и тоа:

А: Тетово/Гостивар,
В: Скопје,
Ц: Куманово/Крива Паланка
Д: Охрид/Ресен
Е: Прилеп/Битола
Ф: Велес/Гевгелија
Г: Штип/Кочани/Струмица
Во дефинираните региони енергетскиот потенцијал е поделен според

изворот на цврстиот отпад и тоа:
- комунален (домаќинства),
- комерцијален (административни објекти),
- клинички (болници),
- градба и рушење на објекти (градежништво), и
- индустриски отпад.
При тоа ќе се земат во обзир сите досегашни анализи во однос на мож-

носта за рециклирање на некои корисни материи, како што се хартијата, плас-
тиката и друго, како и усвоените претпоставки за можниот состав на отпадот од
градба и рушење, клиничкиот отпад и индустрискиот отпад.

4. АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТИ
Вкупниот енергетскиот потенцијал за дадените три варијанти е даден

дијаграмски и тоа на сл.4Л-4.3, за варијанта I, II и III, изразен во GWh/god.

Сл.4.1. Вкупен енергетски потенцијал во Р. Македонија по региони и извор на
сметот за Варијанта I, во GWh/god
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Варијанта 1!
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купна
муналеи
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Сл.4.2. Вкупен енергетски потенцијал во Р. Македонија по региони и извор на
сметот за Варијанта II, во GWh/god

300-

климички

градоа

индустриски

комерција

комунален
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Сл.4.3. Вкупен енергетски потенцијал во Р. Македонија по региони и извор на
сметот за Варијанта III, во GWh/god
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5. ИНСТАЛИРАН ТОПЛИНСКИ КАПАЦИТЕТ HA КОТЕЛСКИ
ПОСТРОЈКИ

Bo случај кога би се изградиле енергани за добивање на топлинска енер-
гија со директно согорување на цврстиот отпад во секој регион поединечно, од
енергетскиот потенцијал може да се пресмета и инсталираниот капацитет на
енерганите. Резултатите од пресметката (во случај истите да работат 6000
h/god) no региони се дадени на дијаграмот на сл.5.1.

Инсталиран топлински капацитет

Е вариј. 3

[ вариј. 2

Q вариј. 1

вариј.1
вариј. 2

вариј.3

Сл.5.1. Инсталиран ^топлински капацитет во Р. Македонија по региони за
Варијанта I, II, и III во GWh/god

6. З А К Л У Ч О К

Како што може да се види од дијаграмите на сл.4.1-4.3, може да се за-
клучи следното:

1. Co дефинираните региони во Р. Македонија, со општините фор-
мирани со законот за локалната самоуправа од 1996 година, се добива рамно-
мерна распределба на количините на цврст отпад, освен за градот Скопје, каде
се очекуваше истите значително да се поголеми.

Тоа значи дека површината на Р. Македонија треба да се подели на 7 ре-
гиони, кај кои отпадот што се создава и треба да се собере ќе биде приближно
изедначен, освен во Скопје каде за очекување е тој да биде значително поголем.

2. Кај сите дефинирани региони, основен извор на енергија е отпадот
што се добива од три извори и тоа: комуналниот, комерцијалниот и индус-
трискиот отпад. Енергијата што може да се добие од останатиот отпад е зане-
марлива во вкупно добиената енергија.
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3. Како што може да се види од дијаграмите на сл.4.1-4.3, вкупната енер-
гпја што може да се добие по региони се движи:

за варијантата I од ~95,0 GWh/год за Охрид до 190 GWh/дод за Штип.
за Скопје оваа енергија изнесува ~ 401 GWh/год.

за варијантата II од ~76,0 GWh/год за Охрид до 155 GWh/год за Штип.
за Скопје оваа снергија изнесува - 325 GWh/год.

за варијантата III од -65,0 GWh/год за Охрид до 130 GWh/год за Штип.
за Скопје оваа енергија изнесува - 275 GWh/год.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЛОГИСТИКА, ПРОЦЕСИРАЊЕ И
ИНЦИНЕРАЦИЈА НА ЦВРСТ КОМУНАЛЕН ОТПАД И ГЕНЕРИ-

РАЊЕ ТЕРМИЧКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГША

Христо Поп-Дучев
/

м-р Менаџмент на Систем Бизнис Логистика
Chalmers University ofTechnology-Gothenburg.Sweden

Едвард Софески, дипл.ел.инж.

ИНА Енерго Систем, Скопје

Abstract

Addressing the mountains of municipal solid waste (MSW) produced every day is a world-
wide problem. There are few choices other than to dump it in an open field, bury it, recycle it as best
we can or burn it. Simply dumping it or burning it in an open field is not a responsible solution as it
causes air pollution and in some cases the spread of diseases.

Burying it in a landfill is extremely costly in terms of the adverse effects this has on land
and environment, with no real economic return for the money spent each year simply maintaining the
landfill properly. Recycling it may be a responsible solution, but it too is not economical. Markets for
recyclables tend not to be reliable and most recycling programs require substantial financial subsi-
dization at taxpayers' expense. The absolute best solution for dealing with the disposal ofMSW, from
the stand point of environmental responsibility and economic viability is to combust it in a modern
waste to energy (WTE) plant using Naanovo Energy's state-of-the -art technology.
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ЛОГИСТИКА HA ЦВРСТИОТ ОТПАД

Собнрањето на цврстиот отпад од контејнерите лоцирани кај компани- I
зте. шпустриските области или собирните центри на општините може да се 1
;рганнзпра со камиони опремени за таа намена. Кога се собира цврстиот отпад,
мредениот капацитет е многу поважен отколку временската рамка во која се :

геализѕгра работата. Софтверот TransCAD 3.0 или негова понова верзија
глвиен од Caliper корпорацијата или други софтверски решенија можат да се
пскористат за логистика и организациско решавање на овој проблем.

КАКО ДА СЕ ПРЕТВОРИ ОТПАДОТ ВО КОРИСНА ЕНЕРГША

Co векови, општеството проблемот со отпадот го решавало со спалу-
?ање ка истнот на отворено. Во средината на дваесетиот век почнале да
.золуираат ннцинераторите како решение за контролирано спалување на голе-
•••сл количини отпадоци, но тие ја загадувале околината со диоксини и фурани,
:соп зап*3чнале да ее појавуваат во поголеми од дозволените лимити во локална-
т-.- почза. вода и во локалниот синџир на исхрана.

Летечката прашина од овие први инцинератори се ослободувала дирек-
тно од оџаците во воздухот. Прашината која паѓала на земјата не била пред-
ходно третирана на никаков начин против тешките метали кои ги содржела,
-».ка да таа гн загадувала полињата таложејќи токсини во почвата и водата.
Првите иншшератори станале ноторни загадувачи поради што многу од нив
тнле затворени.

Во почетокот на 1980-сетите се појавиле првите енергани кои произво-
звале енергија од отпад. Во Северна Америка тоа биле објекти со огромен
капацитет кои биле опремени со неефикасна опрема за контрола на загаду-
ѕањето како и неекономична опрема за генерирање енергија.

Повеќето од нив имале преголем капацитет во однос на производствт.о
:-:а енергија и не биле во можност да се прилагодат на новите рестриктивни
:тандарди ча емисија на отпадни материи.

Употребата на методот на инцинерација помага да се намали почетниот
золумен на отпадот за 90%. Инцинерацијата ја менува хемиската структура на
-мементите коисе согоруваат и го намалува нивното токсично дејство.
Користејќи го методот на инцинерација, уникатните ниско-температурни
т>рбинн и технологијата на влажно-филтрирање која Нааново ја има развиено
•ja модуларни енсргани на цврст отпад, се запазува контролата на загадување и
„•нергетека ефиксност пред големината на капацитетот.
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ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНО
СПАЛУВАЊЕ НА ЦВРСТИОТ ОТПАД

Глобална шема на Енергана со инцинератор е дадена на следната
слика.

SEPARATION.

Правилно дизајнираниот горилник овозможува согорување на неселек-
тиран цврст отпад. Секако дека е најдобро предходно да се отстранат несогор-
ливи материи како стакло и метали, бидејќи тие ќе ја намалат ефикасноста на
горилникот. Материјалите како батерии, исто така треба да се селектираат од
цврстиот отпад. Co овие исклучоци, цврстиот отпад може да се истовари дирек-
тно од камионот во контејнерот за цврст отпад кој треба да има доволни димен-
зии за да обезбеди гориво за викендот.

Делот за согорување во енерганата е подготвен за работа во секое
врсме. Ова е важно бидејќи цврстиот отпад се третира како расиплив производ
кој не смее да се складира подолги временски периоди.

Просечната енергија која ја содржи цврстиот отпад е доволна за да се
постигне температура на согорување доволно голема да гарантира потполно и
континуирано согорување. Содржината на цврстиот отпад варира од земја до
чемја, завнсно од начинот на собирање, законската регулативе, традициите и
други фактори.

Кранот го преместува цврстиот отпад од собирниот контејнер до горил-
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никот. Согорувањето е внимателно контролирано со додавање на примарен,
секундарен и терцијален воздух.

Во горилникот цврстиот отпад континуирано се движи и се преместува
низ зоните за сушење, палење и комплетно согорување. Горилникот се дизајни-
ра за да обезбеди комплетно согорување во еден подолг процесс на температу-
ра од 105О>С.

Жешките гасови се водат до бојлер кој може да биде бојлер за пареа или
бојлер за топла вода - според потребите. Бојлерот за пареа под дејството на
жешките гасови обезбедува пареа која ја движи парната турбина и генераторот
за производство на електрична енергија. Револуционерната технологија која ја
користи Naanovo e секундарната турбина т.н. Ниско Температурна Турбина
(ННТ) која со помош на стабилен проток на топлина на температура од само
9()°С може да произведува електрична енергија. За погон на ННТ се користи
топлината добиена од отпадната топлина добиена од кондензацијата на сатури-
раната пареа низ тоилински разменувачи комбинирана со топлата вода доби-
сна од процесот на пречистување на отпадните гасови. ННТ користи технологи-
ја базпрана на патентиран флуид кој се гасифицира на температура од само
Ѕ5°С создавајќи доволно притисок кој ќе придвижи една комерцијална турбина.
Специјалниот флуид циркулира во ННТ низ затворена контура во која се апсор-
бира термалната енергија од доведената отпадна топлина, при што флуидот
почнува да врие и да ослободува гас под притисок кој ја придвижува секундар-
ната турбина и секундарниот генератор. Како резултат на ова збирно од стан-
дардниот генератор и секундарната турбина се добива додатна електрична
енергија односно 30% повеќе електрицитет.Холистицки гледано. производ-
ството на слектрицитет во процесот на инцинерација заедно со продолжување
на рокот на траење на депониите значи враќање на инвестицијата за околу 2
години

Scrub Power Technology™.

Орипшален 270 kW прототип развиен во Шведска од AiNOVO AB, сега дел од
NAANOVO Energv Inc.-CANADA
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Product Pricing Per Unit (USD)

liqys1** - 5 mW |. $5 J million

I AddPowsr Technique1^ -1.5mW| $2 million

I ScrubR)werT«jhniqMeT" * 1.5 mW I $15 million

Производство електрична енергија значи враќање на инвестиции за помалку
од 2 години и истовремена заштита на човековата средина заради прочисту-

ван>е на издувните гасови

Околу 30% од енергијата произведена од согорувањето може да се
претвори во електрицитет, а останатите 70% ќе се кондензираат во топлораз-
менувачи чија топлинска енергија може да се искористи во локалнирт топли-
фикационен систем за индустриско или домашно греење. ^

Покрај големата енергија на гасовите кои се добиваат со согорувањето
и нивната температура од околу 1050°С, не е возможно со бојлери на пареа или
топла вода да се намали температурата под 175°С. При согорувањето гасовите
се контаминираат со киселини и кисели материјали кои при пониски темпера-
тури се кондензираат и предизвикуваат корозија. Сепак е можно да се иско-
ристи и оваа енергија на отпадните гасови преку посебна постројка за нивно
пречистување. Во нејзе се користи ладна вода со температура од 10°С со која
гасовите можат да се оладат до 15°С и да се добие додатна енергија во вид на
топла вода со температура од околу 60°С.

Пречистувањето на отпадниот гас се реализира со посебна технологија
на влажни филтри развиена од Нааново. При пречистувањето се добиваат
загадувачите во форма на течна материја. Тие заедно со отпадниот пепел од
горилникот понатаму се преработуваат хемијски во фабрика за пречистување
од која се добива цврст материјал погоден за изработка на елементи за
поплочување.
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ENVIRONMENTAL QUALITY REHABILITATION RELATING TO THE
CESSATION OF A THERMAL PLANT

Eng. Gheorghe PAUNA
National Institute for Energy Research & Development ICEMENERG, Bucharest, Romania

Dr. Pompiliu BUDULAN
National Institute for Energy Research & Development ICEMENERG, Bucharest, Romania

Chem. Adina Mariana PAVEL.

National Institute for Energy Research & Development ICEMENERG Bucharest, Romania

Abstract

The paper describes the environmental requirements as a result of the IANCA Thermal Plant
running on coal, taking out of operation and turning it to better account by selling or dismantling it.
Thus, in agreement with the Environmental Protection Law No. 137/29.12.1995- modified and re pub-
lished on 17.02.2000//Article 15 specifies that when the investment changes its owner or destination,
or the activities generating an impact on the environment cease to exist, it is mandatory that the for-
mer owner develop an environmental study, with a view to establishing the requirements obligations
relating to environmental quality restoration in the area the respective activity had an impact on.

In the paper will be presented the following issues: environmental obligations resulting from
the objective putting out of operation. Legislative specifications; specific works and environmental
protection measures; installation, equipment, sub assemblies, spare parts turning to better account;
general conditions (pre-requisites) for waste management; categories of waste resulting from the
IANCA Thermal Plant dismantling. Its storage and turning to better account.
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1. ENVIRONMENTAL OBLIGATIONS RESULTING FROM THE OBJEC-
TIVE PUTTING OUT OF OPERATION. LEGISLATIVE SPECIFICATIONS

Under the Order No. 184/1997 and the Government Decision No. 457/1997 there
are two types of environmental obligations:

> A-type environmental obligations - relating to those responsibilities establish-
ing environmental obligations that are known when the objective is sold, concerning both
past and future damages, in agreement with the legislation in force: they are dealt with by
specifying in the offer documents and rules contract the minimum accepted environmental
objectives;

> B-type environmental obligations - relating to those responsibilities that iden-
tify the potential sources of environmental obligations, labor protection and population,
health, whose cost are not precisely known and depend on the future legislative framework,
the third parties and information available in the future.

Further, we present the environmental obligations of the buyer, when the objective
is sold, but it is not going to be resume operation, to restart operation.

2. SPECIFIC WORKS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES

Considering the actual situation of the IANCA Thermal Plant, after it was put out
of operation in April, 1998, the following measures are to be taken:

> collection of all the coal amounts in the store, coal transportation installation,
boiler coal supply conveyer belts, and turning them to better account by selling. In case a
beneficiary interested in buying it cannot be found, the coal will be transported to the slag
and ash dump or the IANCA town dump;

> collection of all coal dust or ash amounts in the IANCA Thermal Plant area and
their storing in the slag and ash dump or in the 1ANCA town dump;

> chemical substances cleaning and washing of ail installations, tanks and stor-
ing places;

> cleaning and unclosing of the drain channel and rain water channel;
> covering the slag and ash dump with a vegetation layer, and after completing

all the operations necessary for the taking out of operation, seeding with resistant plants;
> taking out removing all the equipment and materials from the technological,

channels on the IANCA Thermal Power Plant territory, their cleaning and filling with earth;
> obtaining the authorization for the disconnection from the natural gases supply

source and the installation taking out of operation, observing the specific norms;
> obtaining the authorization for the power supply installation disconnection and

its.taking out of operation, observing the specific norms;
> cleaning, tilling (and seeding plants or even grass) the entire area of the Ther-

mal Plant, after putting out of the operation all the existing installations;
> providing a round-the clock guard of the objective and recording (in a special

book) all the events that come up on the IANCA Thermal Plant territory;
> announcing SE BRAILA headquarter, or IPM BRAILA about any event;
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> permanent monitoring of the slag and ash dump condition and the condition
of the pond within compartment 2;

> checking and maintaining the lightning arresters/rods of all the buildings and
installations on the territory of the Thermal Plant (until they are put out of operation);

> keeping a book recording all the events for all the installations equipment and
components taken over from the IANCA Thermal Power Plant;

3. INSTALLATION, EQUIPMENT, SUB ASSEMBLIES, SPARE PARTS
TURNING TO BETTER ACCOUNT

The buyer will draw up a list of all installations, equipment subassemblies and
spare parts whose technical condition allows then to be turned to better account and will try
to sell them. The installations, equipment subassemblies and spare parts will be sold by auc-
tion to economic agents that are interested in taking them over. The remaining materials and
equipment will be turned to better account or stored in the form of waste. Under these cir-
cumstances, the buyer will observe the general conditions regulating waste storage, pre-
sented in this paper. Waste collection, storage, transportation and recycling (turning to bet-
ter account) will be made in agreement with all the above-mentioned obligations.

4. GENERAL CONDITIONS (PRE-REQUISITES) FOR WASTE MANAGE-
MENT

Waste management envisages utilization of those processes and methods that do
not endanger people's health or environment. Competent authorities issue the authorization
and control activities winning at waste turning to better account or going away with it, so
that they: do not endanger people's health or the water, soil, air, fauna or vegetation; do not
generate noise pollution, or unpleasant odors; do not affect scenery or the protected areas.
Physical persons, authorized physical persons must not carry out independent activities,
legal persons must not abandon, do away with or eliminate waste in an uncontrolled way or
perform any other unauthorized operations relating to waste management.
In order to carry out these objectives, a waste management plan should be developed. The
plan will contain information relating to:

> the types, amounts, and origin of the waste to be turned to better account or
done away with;

> the specific measures for the special waste categories;
> the zones and installations for waste turning to better account or elimination.
At the same time, the competent authorities will adopt the necessary measures so

that the owner of the objective ensure by its own means the turning to better account of
waste or its eliminations, or ensure that waste resulting from the dismantling operations of
an authorized enterprise be taken over to be turned to better account or eliminated. Measures

Symposium proceeding - Book 2 6 3 5



Ме.ѓународно сочетување ..ЕНЕРГЕТИКA 2004" /International symposium ..ENERGETICS 2004" - Ц

will be taken to encourage waste collection, sorting or treatment. The waste owner who i |
gives away the waste to a specialized enterprise will pay the costs relating to waste collec- ji
tion, transportation, storage, turning to better account or elimination. |

5. CATEGORIES OF WASTE RESULTING FROM THE IANCA THERMAL
PLANT DISMANTLING. ITS STORAGE AND TURNING TO BETTER
ACCOUNT.

The waste resulting from the 1ANCA Thermal Plant dismantling is industrial waste
and can be classified as follows:

> by ways of turning it to better account:
a) industrial waste that can be recycled;
b) industrial waste that cannot be recycled

> by their properties:
a) hazardous industrial waste;
b) non - hazardous industrial waste.

5.1 COLLECTION, STORAGE, TRANSPORTATION AND TURNING TO
BETTER ACCOUNT OF INDUSTRIAL WASTE THAT CAN BE RECYCLED.
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS.

. I
* The metallic ferrous waste resulting from the dismantling works will be stored in

a scrap iron store, which will be developed within the Thermal Plant area and turned to a
better account by specialized agents who recover and recycle it. The store will be developed
on a concrete reinforced platform covered up or uncovered. The platform (having a slight
slope) will have a rainwater draining system and will be fenced.

* The non - ferrous metallic waste resulting from the dismantling works will be
stored in a closed store and will be turned to better account by authorized agents who will
recover and recycle it.

* The paper-cardboard waste will be collected and stored in containers, in a closed
store; the waste will be transported and turned to better account by agents specialized in its
recovery and recycling.

* The glass - ceramics waste will be collected by assortments in special containers
and will be turned to better account by agents specialized in its recovery and recycling.

* The rubber waste is collected and stored in a store, which will be developed with-
in the Thermal Plant area and turned to better account by agents specialized in its recovery
and recycling. The storage place will be developed on a concrete covered platform, covered
up or uncovered. The platform will be provided with a rainwater draining system and will
be fenced.

Зборпик па реферати - Книга 2 ќ->/г



•£u_iifficKQ Гтдричје: Еколоѓша / Thematic field: Ecology

5.2 COLLECTION, STORAGE, TRANSPORTATION AND TURNING TO
BETTER ACCOUNT OF INDUSTRIAL WASTE THAT CANNOT BE RECYCLED.
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS.

The industrial waste that cannot be recycled is the wood, concrete poles, refracto-
ry bricks, debris resulting from the building, and other construction demolition within the
Thermal Plant area. The wood waste will be sold. The refractory bricks, small size debris,
without reinforcements can be used to build roads or as a filling material. The rest of the
waste will be carried to the slag and ash dump or the town dump.

5.3 COLLECTIONS, STORAGE, TRANSPORTATION AND TURNING TO
BETTER ACCOUNT OF SLAG AND ASH WASTE. ENVIRONMENTAL
REQUIREMENTS.

After burning coal in the boiler furnace, the resulting slag and ash (discharged
through the boiler funnels, collected by the electric filters, and discharged through their fun-
nels) was hydraulically transporte'd and stored in the ash and slag dump. After completing
all the operations relating to the Thermal Plant taking out of operation, the slag and ash
dump will planted with grass or plants.

> The sludge from the raw water pre-treatment and treatment station is a slag con-
taining iron hydroxide, incorporating moods formed of calcium substances and silicon from
the supply raw water. In treating and storing of the sludge resulting from the treatment of
the raw water, the following should be observed: the waste treatment to improve its charac-
teristics and diminish the amount, considering its final storage; recovery of water from the
waste; its nqn - polluting storing. The resulting sludge concentrated or not, will be carried
to the slag and ash dump.

> The used oil will be collected from installations observing the equipment spec-
ifications previsions not to prevent leakages (avoid soil or water pollution). It will be stored
in tanks, lorry tanks, and metallic barrels, that should be clean and in good condition.

> The used mineral oil containers should be sealed, to prevent water, impurities
or foreign substances penetrate and will be deposited in closed areas. The used oil collect-
ed in this way will recycled afterwards. It should be checked whether the electric station
equipment and installations used PCB containing oil.

> The waste that contains asbestos will be collected and stored in a specially
developed place, not allowing the pollution "transfer" to other environments (places).
Collection will be made by types: tough materials and fibers materials.

These materials will be kept track of and mentioned in a special card pointing out:
the material description (insulating plate, insulating wool, treads and/or fibers impregnated
with asbestos, etc.); weight; date when it was received a and stored in the storage place and
date when it was taken out; destination when taken out (storage location);

The soft, fibrous materials that contain asbestos will be packed in plastic or.paper
bags during temporary storage. For the final storage these materials should be previously
treated by incorporating them in an inactive material. The rest of the asbestos waste will be
wetted and packed in sealed containers, which will be deposited in an underground store.
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Before starting the dismantling operations all the places and types of materials that contain
asbestos will be identified and noted.
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НАМАЛУВАЊЕ HA ЕМИСИИТЕ HA СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ BO
ЕНЕРГЕТСКИОТ CEKTOP

M-p Мирко ТОДОРОВСКИ, д-р Наташа МАРКОВСКА,
акад. Томе БОШЕВСКИ и акад. Јордан ПОП-ЈОРДАНОВ
Истражувачки центар за енергетика, информатика а материјали - МАНУ

Абстракт
ПроцечкшТш че Потреби од технологии беше направена како Продолженче на

актчаноаТш «<> областа ча клчматскчте променн После изриботката на Првиот
чицчочилеч чзмеччТшј ни Република Македончја кон РамковншТш конвенција на
Обединетите Иацчи за клчматски Променч. Прч тоа со примена на моделот ГАЦМО
беа аналчзчранч технологчч главно од енергетската ефинаксост и обновливите
чзворч на ечергчја.

Направена е крива на трошоците за нималување на емишите на стакленички
ѓасовп за илустрацији на приорчтетчте. Се покижа дека околу половина од избраните
меркч се од ulniioiu. "њчн-њин", При што ги редуцчраат емиаште за 3% во споредба со
оснонпото сценарио. Вкупната редуцкчја на емисиите која може да се посттне со
сите меркч чзчесува 20%.

3d секоја мерка беа одреденч тешкотиите за чејзича чмплементација и беше
кочаТштирачо дека тие се најѓолеми за мерките со најголем потенцијал за намалување
lid емчаште. Тешкотичте се Главно фининсчаси прч ччТм чма и низок потенцијал за
чрчвлекување. странски чнвестчцич, a eo некои случач постојат и законски ч админ-
чстратианч бариери.

Потрено е да се нагласч дека проблемите од ооласта на климатските
Променч пе се со чајвчсок прчаритет во земја со економија во транзиција. Според тоа, ]
ѓланнчте чрачшња кпч треба да бчдат интегрчранч во рамкчте на тековнчте I
трачзчцчочч реформч се: надградба на качацчтетот на ииституциите, прчвлекување \
па странскч чннестчции, наѓласок на енергетска ефикасност и користење на Горива со ;
ччлшлку јаѓлерод. г

Abstract )
.-/.v a follow-up activity of the Macedonia's First National Communication under the UNFC- j

CC, Technology Needs Assessment is conducted, evaluating by GACMO model the measures related j
mainly to energy efficient and renewable energy technologies. ?

An abatement cost curve is constructed and used as an illustrative tool for recognizing pri- 1
orities in GHG abatement policy. About half of the measures are shown to be of "win-win" type, reduc- t
ing 3% of the baseline GHG emissions, while the total reduction which can be achieved by all mea- |
sures amounts to 20%. !

For each measure difficulties for implementation are identified, being the highest for the \
measures with largest GHG abatement potential. Generally, these difficulties include lack offinanc- l
ing and low prospects for attracting foreign investments as well as legislative and administrative bar- j
Hers.

It must be recognized that climate change issues could not be of high priority in a country J
with economy in transition. Consequently, in our case the main issues which should be integrated J
within the framework of ongoing transition reforms, in an effort to implement a GHG emission reduc- i
lion policy, would be: institutional capacity building, attracting foreign investment, emphasis on ener- f
g\> efficiency and considering the switch toward less carbon intensive fuels. |
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1. Вовед
Трансферот на технологии, дефиниран како проток на искуство, знаење

и опрема помеѓу и во рамките на државите, е помеѓу приоритетите во
Рамковната конвенција за климатски промени на Обединетите Нации.
Клучните елементи врз кои е заснован трансферот на технологии се: проценка
на потребите од технологии, информации за технологиите, овозможување на
новолни услови за имплементација на технологиите, надградба на капацитети и
механизми за трансфер на технологии.

Од перспектива на климатските промени и од развојна перспектива,
проценката на потреби од технологии вклучува идентификација и евалуација на
технологии, практики и реформи кои би можеле да бидат имплементирани во
различнн сектори на земјата со цел да се намалат емисиите на стакленички
гасови и ранливоста од штетните ефекти на климатските промени.

Многу од технологиите и практиките се добро прилагодени на
потребите за развој во поширока смисла. Понатаму, многу од технологиите кои
се раззиваат како одговор на потребите од ублажување, особено обновливите
извори на енергија и енергетската ефикасност, сега се покажуваат дека се
економски важни извори на ефикасна испорака и ефикасно искористување на
енергијата. Затоа, трансферот на технологии е од големо значење во контекст
како на активностите согласно Рамковната конвенција за климатски промени
на Обединетите Нации така и во однос на развојот на земјата воопшто.

Во овој труд се изведени некои квантитативни резултати за повеќе
технологии. Во оваа фаза, идејата не е да се изрши детална анализа, туку да се
демонстрира патот кој ќе се избере, бидејќи несигурноста е толку голема така
што било каква детална анализа веројатно би била неуспешна.

Беше ;користена софтверската алатка GACMO [1] (модел за трошоци
поврзани со стакленички гасови), која се користи да се проценат трошоците и
добивките на широк ранг на опции за ублажување на емисиите, а го пресмету-
ва намалувањето на емисиите на стакленички гасови, како и просечната цена на
ублажување изразена во САД $ по т на еквивалентен СО2. Taa e во можност да
ги комбинира опциите во форма на крива на трошоци за намалување на емиси-
итс, со што се дава приказ на маргиналните трошоци за намалување на емиси-
ите на стакленички гасови за бројни различни алтернативи.

Основата на анализата за ублажување е базно (основно) или референт-
но сценарио за развој на емисиите на стакленичките гасови во кое постои
детаљен приказ на состојбата во енергетиката која е потребна за да се изведе
студија за намалување на емисиите за земјата.

Сценариото за намалување ги комбинира емисиите од референтното
сценарио со промените (т.е. намалувањата) на емисиите постигнати со
различните опции за намалување, кои се испитуваат. При тоа важно е да се
истакне дека во опцијата за намалување на емисиите се произведува или троши
иста количина на енергија но со поинаква технологија.

Структурата на опциите за намалување во различни сектори многу
варира и е невозможно истата да сечшише во ист стандарден формат. Затоа, во
GACMO се користи флексибилна претстава за опциите кои припаѓаат на една од
следниве групи: енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и замена
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на горива.
За секоја опција за ублажување. мора да се дефинира единечна мерка за

цовитс технологии, заедно со стапката на продирање во земјата. На пример,
единицитс можат да бидат еден фрижидер, 1000 светилки, една депонија, MW,
нтн.

2. Избор на технологии за намалување на емисиите и прибирање на
влезни податоци, специфични за земјата

За енергетскиот сектор, како од страната на испораката, така и од
страната на побарувачката, беа испитани мерки поврзани со енергетски
ефикасните технологии и технологиите за заштеда на енергија, вклучувајќи ги
it обновливите извори на енергија. Во табелата 1 е дадена листа на избраните
технологии за намалување на емисиите. како и основната единица за секоја
мерка за намалување на емисиите. Овие технологии се избрани, бидејќи тие се
најверојатни за имплементација и постојат податоци за да се изградат опции за
ублажување на емисиите во претходни релевантни студии.

За секоја мерка за намалување на емисиите, беа одредени сите неопход-
ни влезни податоци во онаа' форма која му е потребна на моделот GACMO,
вклучувајќи ги и изворите на податоци. Исто така, беа собрани основните прет-
иоставки: цени на горива, горивна смеса за производство на електрична енерги-
ја. како и фактори на емисија.

Табела 1. Избрани технолопш за намалување на емисиите

1

2
->

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16

Технологија

Мерки во производствопѓо на енерѓија
Воведување на течни горива во пронзводството на
енергија \2]
ХЕЦ Бошков Мост J31
Мини ХЕЦ (4 централи од 1 MW) f4|
Встерни централи [41
Централа на депониски гас [2]
Геотермално гресње на оранжерии н хотели во Банско
141
Биогас од отпадни води и животински и змет во мали
земјоделски индустрии (производство на млеко и
млечни продукти)[5]
Мрсжно поврзани соларни фотоволтанци [6]

Мерки во потрошувачката на енергија
Соларни грејачи ча топла вода во нндивидуални куќи [4]
Климатизацпја |2]
Ефмкасни фрижидерн [2]
Големн соларнн грејачи за топла вода во хотели,
болннци. јавни објекти и индустрија f4]
Ефикасно канцслариско осветление f2]
Ефикасни мотори [21
Ефикасни котли [21
Замсна на днзел мотори кај автобуси \2\

Основна
едннлца

1 централа

70 MW централа
4 MW централа
1 MW
1 централа

1 централа

1 централа

1 kW

1 единица
1 единица
1 единица

1 единица

1000 сијалици
1 kW
1 котел
1 автобус
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3. Крива на трошоци за намалување на емисија на СОг

Секоја од претходно наведените опции беше исшггана во однос на три кри-
териуми: ефикасност - иамалувањето на емисии, кое би се постигнало доколку мер-
ката се имплементира, трошоци - трошоците за имплементација кои зависат од ти-
пот на мерката, а може да ги сносат државата, индустријата, потрошувачите или
комбинација од нив, тешкотии при имплементацијата - се земаат предвид бројни
асиекти, како на пример расположивост на технологијата и трансфер на знаење во
•зсмјата. расположивост на репроматеријали, итн.

Врз основа на каратеристиките на избраните мерки за намалување на
емисиите и врз основа на конкретните податоци (табела 2) може да се направи ком-
паративната анализа на мерките. Евидентно е дека околу половина од испитаните
мерки се поволни во секој случај, односно познати под терминот "добивка во секој
поглед (win-win)"* шга "без каење" на долг рок, што значи дека се поволни дури и
од финансиски ашект. Ова делумно може да се објаени преку високиот енергетски
интензитет во економијата, кој има голем потенцијал за подобрувања. Повеќето од
нредложевите мерки се енергетски ефикасни, проследени со позитивни резултати
во однос на животната средина. Мерките во секторот за производство на елек-
трична енергија имаат негативни трошоци за хвдропроектите, додека за останатите
(воведување на течни горива во енергетското производство и ветерна енергија)
имаат позитивни специфични трошоци, кои може да се сметаат за мали.
Најефикасните мерки во однос на трошоците се замена на старите мотори на авто-
бусите ш нови, лоефикасни, веројатно поради мноху ниските карактерисгики на
старите мотори и примена на геотермална енергија во оранжериите и хотелите, со
умсрени трошоци. Од друга страна, фотоволтаици ловрзани на електрична мрежа
со многу поска"па мерка поради високите инвестициски трошоци.

Ка ко што се очекуваше, воведувањето на течни горива во производството
на олектрична енергија (намалува 1.24 Mt СОг-екв) заедно со подобрувањата на
индустрнските котли (намалува 3.48 Mt СОг-екв) најмногу придонесуваат во
целокупното намалување на емисиите на сгакленички гасови (вкупно за двете
мерки е 2.72 Mt СО2-екв), а кај сите други мерки овој износ е до 0.83 Mt СО2- екв. Ако
се имплементираат сите мерки, намалувањето на емисиите во 2010 е проценето на
3.55 Mt СОг-екв, што е 19.74% од базните емисии на сгакленички гасови (околу 38
Mt СО2-екв).

На сликата 1 прикажана е кривата на трошоците за намалување намалу-
вање на смисиите на СО2, каде намалувањата на емисиите на СО2 во 2010 (kt СО2-
екв) се прикажани на хоризонталната оска, а специфичните трошоци изразени во $/t
СО2-екв на вертикалната оска. Мерките се воведеии во кривата на маргинални
трошоци за намалуваае на емисиите, согласно со нивната финансиска ефикасност
(повеќето финансиски исплатливи мерки се ставени први, на левата страна од кри-
вата). Треба да сс нагласи дека таа е само апроксимирана крива, бидејќи сите мерки

* Меркнтс кај кои разликата вс> трошоците помеѓу опцијата за намалување и референтната
опција е нсглтпвна, што значи дека тоа се мерки каде се намалуваат и трошоците. Во овие мерки
се бараат ипчстни инвестиции, но тис ќе ^у се вратат на инвеститорот за одреден период и
псжатаму ќс сс гснерцра профит. Дури и да не се разгледуваат од аспект на климатските промсни
онис мерки се препорачливи за имплементација заради нивната економска ефикасноег.
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ce воведени адитивно. Содејствата и интеракциите помеѓу ЈМерките не се земени
предвид. На пример, ако се имплементираат мерките во секторот за производство
на електрична енергија, во тој случај смесата од горива за производсгво на елек-
трична енергија ќе се промени, така што мора да се гГресмета и примени нов еми-
сионен фактор во сите последователни мерки поврзани со електричната енергија.
Иако оваа крива е приближна, соодветно служи како илустративна алатка за
одредување на приоритетите на политиката за намалување на стакленички гасови.
На пример, во сегашниов случај може да се утврди дека со мерките "њин-њин"
(геотермално загревање, замена на дизел моторите кај автобусите, ефикасно јавно
осветление, ефикасни фрижидери, ХЕЦ Бошков Мост, ефикасни мотори и цен-
трала на депониски гас) емисиите на стакленички гасови можат да се намалат за
0.49 Mt СОз-екв (2.7%) во 2010.
Табела 2. Главни карактеристики на избраните мерки за намалување на емисиите

Мерка

Геотермално затоплување
Замена на дизел мотори кај автобуси

Ефикасно канцелариско осветление

Ефикасни фрижидери

ХЕЦ Бошков Мост

Ефикасни мотори
Централа на депониски гас

Ветерни централи
Мини ХЕЦ

Големи соларни грејачи
Соларно загревање на водата во
станбен сектор
Течни горива во производство на ел.
енергија
Биогас од агро-индуст. канализациска
вода
Ефикасни индуст. котли
Климатизери (станбени)
Фотоволтаици поврзани на ел. мрежа

Вкупна базиа емисија во 2010:18 Mt СО2-екв.*

* Од Првиот национален извештај на Република Македонија кон Рамковната
коивенција на Обединетите Нации за климатски промени, 2003.
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Сшкл 1. Крива на трошоци за намалување на емисии на стакленички гасови за 2010

4. Приоритети за технологиите за намалување на стакленички гасови

Мерките дадени во табелата 1 се индикативни во однос на состојбата во зем-
јата п не претставуваат иоцрпен каталог на сите мерки кои би можеле да се приме-
нат за намалување на емисиите на стакленички гасови во 2010 година. Оваа година
е избрана затоа што е средна во првиот период на обврски, 2008-2012 година од
Протоколот од Кјото др Рамковната конвенција за климатски промени на
Обединетите Нации. Мерките беа квантифицирани и споредени со базното сце-
нарио и за сите нив беа согледани потешкотиите при можната имплементација. Во
табела 3 е даден краток коментар за ефикасноста и ирименливоста на секоја мерка.

5. Заклучоци

Македонија е земја која не припаѓа на Анексот I што значи дека, согласно
протоколот од Кјото, нема конкретна цел за намалување на емисиите на стак-
ленички гасови во периодот 2008-2012. Како и да е, таа покажа зголемена грижа за
глобалниот проблем на климатските промени.

Општо земсно, земјите од Балканот се соочуваат со економски и социјални
ироблеми за разлика од земјите-членки на ЕУ. Мора да се признае дека прашањата
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Табела За. Коментари за испитаните мерки од етраната на испораката иа епергија

Мерка Коментари
| Мерки во Производсшвошо на
• енергија

\ Воводување на течни горива
i вс> производството на
| електрична енергија

Големи трошоци, но исто така и голем
потенцијал за намалување на емисиите,
при што се дава можност за
продолжување на користењето на
домашниот лигнит за подолг период и го
пролонгира воведување нови капацитети.

ХЕЦ Бошков Мост
"Win-win" мерка за која постои
фпзибилити студија од2001.

Мини ХЕЦ (4 централи од по 1
MW)

4 ! Ветерни централи

Централа на депониски гас

Релативно големи трошоци

Потребни се понатамошни студии за
утврдување на најповолни локации.
Низок фактор на амгажирање и
неснгурноста во испорака (зависи од
условите на ветерот) со релативно виссде
трошок.
Надежна мерка, но за да работи
оптимално мора да се вклучи во
ннтегриран систем за управување со
цврстиот отпад.

6 :

7 !

Геотермално затоплување за
оранжерии и хотели во Банско
Бмогас 1>д канализациска вода
I! животински измет во мали
зсмјоделски индустрии
(ироизв. на млеко и млечни
продукти)
Мрежно поврзанн
фсгговолтаици

Финансиски исплатливо. но со многу
мало намалување на емисиите.

Релативно големи трошоци и нема
детална анализа и искуство.

Екстремно големи трошоци и многу мал
потенцијал за намалување на емисии.

Мерки во иошрошувачкаша
на енергија

; Соларен грејач за топла вода
I во индивидуалните куќи

Потребни се кампања и/или стимуланси;
за преземање на почетната инвестиција.;
Релативно ниски трошоцн и мало <
намалување на емисиите.

10 | Климатизација

12

14

16

Ефикасни фрижидери

Голсми соларни грејачи за
топла вода во хотсли, болници,
јаини објекти и индустрија
Е(|)икасн« канцелариско
осветлувањс

Ефикасни м<.пч>ри

Внсоки трошоци и многу мал потенцијал
за намалување на емисипте.
Надежна "win-win" мерка со веројатно
највисока стапка на продирање во201_0.

Впдетс коментар9.

"Win-win"' мерка која е наједноставна за
имплементација
Најповолна мерка во индустријата, која
нсто така е "win-win".

Ефмкасни котли

Замена на днзел мотори кај

Високи трошоци и највисок потенцијал за
намалунање на емисиите, но мали шанси
за нмплементација поради лошата
состојба во индустрија.
Мсрка со најмали трошоци, но со мало
намалување на емисиите. Потребни се
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од областа на климатските промени не се високо приоритетни во земјите чија|
економија е во транзиција. Така, политиките за намалување на емисијата на стак-1
ленички гасови можат да бидат успешни само ако тие се интегрираат и имплемен- •
тираат во рамките на транзиционите реформи. Главните прашања во напорите за
имплементација и спроведување на политиките за намалување на емисијата на стак-
ленички гасови се:

• Надградба на капацитетот на институциите. Ефикасна администраци-
ја и технички капацитети се клучни точки за усвојување на реалистична стратегија,
имплементирање и спроведување на законодавство и мониторинг на резултатите.
Треба да се нагласи дека надградбата на капацитетите мора да биде раководена од
самата држава и треба да одговара на конкретните потреби и услови на самата
земја.

• Интеграција на стратеѓијата за нсшалување на стакленички гасови во
рамки па други стратегии. Бидејќи земјата има други проблеми кои се сметаат за
поприоритетни, целите на стратегијата за намалување на емисијата на стакленички
гасови може додобро да се имплементира доколку истата се интегрира во тие
стратегии. 0'собено во случајот на индустрискиот и енергетскиот сектор, попрепо-
рачливо е да се вклучат стакленичките гасови како параметар во енергетската
политика на земјата, наместо да се прават обиди да се имплементира интегирирана
политика за намалување на емисија на стакленички гасови која вклучува одредби за
енергетско производство и индустриски развој.

• Привлекување на странски инвестиции. Бидејќи на земјата и недостасу-
ваат финансиски ресурси, потребни за рехабилитација на енергетскиот сектор, и
бидејќи таа во мсментов се обидува да го приватизира индустрискиот сектор, дирек-
тните странски инвестиции се сметаат за клучни бидејќи тие мсжат да претставу-
ваат извор на каиитал, неопходен за воведување на нови технологии и производни
процсси.

• Наѓласок на енергетска ефикасност. Генерално, приоритетните мерки за
намалување на емисиите на стакленички гасови се од електроенергетскиот сектор
каде доминираат фосилните горива (ситуација која нема битно да се промени во
блиска иднина). Уште повеќе, заради големиот удел на лигнитот, мерките за енер-
гетска ефикасност добиваат поголемо значење.

• Замена на горивата. Понатамошното користење на природниот гас во
енергетиката, како и обновливи извори е препорачливо затоа што во Македонија
веќе постои соодветна инфраструктура. На таков начин, користењето на
домашниот лигнит ќе може да биде продолжено за подолг период, но користењето
на природниот гас е економски неконкуретно заради повисоките производни
трошоцн и ниската цена на електричната енергија.
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ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ ПРИ ПРИМЕНА HA
СИСТЕМИ ЗА ДАЛЕЧИНСКО ЛАДЕЊЕ

Лсист. м-р Драган БИТРАКОВСКИ
Универзишет "Св. Кирил и Методиј", Машински факултет, Скопје

Применачш на иосшројкише за климаишзација кои како ладилно средаиво
користат CFC u HCFC флуиди директно влијае на појавата на ефектот на стаклена
ѓрадчна и на оштетувањето на озонската обвивка. Покрај задолжителниот премин
mi HFC ладилните медиуми, значителни ефекти во намалувањето на овие негативни
нлијанија може да се постигне со примена на систем за далечинско ладење кај постро-
јките за клнматизација. Во трудот ќе биде прикажано влијинието на примената на
систем за далеччнско ладење кај одреден број климатизирани објекти на заштитата
ни озонскшТш рбвивка и намалувањето на ефектот на стаклена ѓрадина.

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE DISTRICT COOLING

SYSTEM APPLICATION

The use of air-conditioning equipment based on CFC and HCFC fluids has a direct influ-
ence on the occurrence of the greenhouse effect and damage of the ozone layer. Besides the obligato-
ry shift of'HCF cooling fluids, the reduction of such negative influences may also be achieved by the
application of the district cooling system to the air-conditioning plants in the area. The paper includes
example of the application of the district system, with positive effect regarding the ozone layer pro-
tection and greenhouse effect prevention.
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1. Увод
Co исклучок на системите за греење и ладење кои користат сончева или

електрична енергија, топлинската енергија потребна за греење и/или ладење се
добива во системи кај кои согорува природно гориво, при што создадените про-
дукти на согорување се исфрлуваат во атмосферата. Основните штетни
материи ги сочинуваат цврстите честички и сулфурните, азотните и јагленород-
ните оксиди. Нивното негативно влијание на локално и глобално ниво се
рефлектира со глобалните климатски промени, појавата на киселите дождови и
нискиот квалитет на воздухот. Во системите за производство на вода за ладење
најчесто се користат електрично задвижувани центрифугални ладилни машини,
кај кои како ладилен медиум се јавуваат CFC флуидите или, во поново време,
нивната алтернатива HCFC флуидите. Овие хемиски средства имаат основна
улога во оштетувањето на озонскиот слој.

2. Глобални климатски промени

Глобалниот климатски систем, генерално, е во состојба на рамнотежа.
Се додека факторите што влијаат на енергетската рамнотежа се релативно
константни, се очекува просечната глобална температура, исто така, да биде
константна. Сепак, поради испуштањето на одредени гасови во атмосферата, се
спречува инфрацрвеното повратно зрачење кон атмосферата, со што се
јпокачува глобалната температура, односно се предизвикува таканаречениот
"ефект на стаклена градина". Се проценува дека покачувањето на просечната
темисратура на површината на земјата за изминатите 100 години изнесува од 0,3
до 0,6 °С и е со тенденција на се поголемо.покачување. Гасовите кои влијаат на
појавата на ефектот на стаклена градина се јаглендиоксидот, метанот, азотните
оксиди и хлорфлуоркарбонатите. Промената на концентрацијата на овие гасо-
ви во атмосферата влијае на промените на рамнотежната состојба. Влијанието
на гасовите врз глобалното загревање се изразува со факторот GWP (Global
Warming Potential).

При анализата на влијанието на секој од овие гасови на покачувањето
на глобалната температура, треба предвид да се земат три фактори:
количсството на гасот во атмосферата, ефективноста на апсорбирање на
тоилииата и периодот на задржување во атмосферата (периодот што е
потрсбен гасовите со природни хемиски реакции да станат безопасни). Овие
фактори се различни за секој од наведените гасови.

Јаглендиоксидот (COi), покрај по природеи пат, се создава и поради
активиостите на човекот. Испитувањата покажале дека само околу 4 % од СО2
се јавува поради активностите на човекот, но тој износ моментално е 10 пати
поголсм во однос на почстокот на векот. Се проценува дека во високи концен-
трации останува во атмосферата повеќе од 135000 години.

Метанот (СН4) се создава со хемиски реакции на органските материи со
кислородот. Се проценува дека покачувањето на СН4 во атмосферата е 1 %
годишно.
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Покачувањето на концентрацијата на азотниот оксид (N2O) e релативно
споро, меѓутоа влијанието на № 0 во глобалното загревање не е безначајно. N:O
се создава претежно од уредите кои користат амонијак и при процесот на
согорување на природните горива.

Хлорфлуоркарбонатите (CFC) имаат најголем потенцијал за појавата
на ефектот на стаклена градина. CFC молекулите апсорбираат приближно
15000 пати повеќе топлина отколку молекулите на CCh и имаат подолг период
на задржување во атмосферата. Сепак, поради значително поголемото
испуштање на CO: во атмосферата отколку на CFC, нивното влијание на глоб-
алното загревање е за околу половина помало. Штетното влијание на овие
соединенија е особено изразено во уништувањето на озонскиот слој.

3. Оштетување на озонскиот слој

Иако озонот (О?) зафаќа само мал дел од атмосферата, неговото пос-
тоење е од витално значење..за животот на земјата. Озонот е единствениот гас
во атмосферата кој го апсорбира и редуцира штетното ултравиолетово
зрачење. Уништувањето на озонот настанува поради хемиски реакции на ком-
ионентите на озонот со катализаторите, како што се хлор, азот или метан.
Катализаторите го разбиваат озонот, создавајќи стабилен Ог и нов оксид.
Оксидите на некои катализатори како, на пример, хлорот лесно се распаѓаат,
создавајќи слободен молекул на кислород, кој повторно се врзува со молекул од
озонот, создавајќи Ог. Испитувањата покажале дека оштетувањето на озон-
скиот слој првенствено се предизвикува од вештачки создадените CFC флуиди.
Овие флуиди се во употреба во ладилните машини повеќе од 60 години и се про-
ценува дека количеството слободен хлор во атмосферата е 6 пати поголемо
отколку на почетокот на векот. Во последно време испитувањата покажуваат
дека и нивната алтернатива HCFC флуидите има негативно влијание на озон-
скиот слој, па се преминува на ладилни медиуми кои не содржат хлор (HFC флу-
иди). Влијанието врз озонскиот слој се изразува со факторот ODP (Ozone
Deplection Potential), кој кај HCFS соединенијата е 10 до 50 пати помал отколку
кај CFC соединенијата. Оштетувањето на озонскиот слој се јавува и поради
дејството на азотот како катализатор, кој се јавува при согорувањето на фос-
илните горива и кај ладилните машини кои употребуваат амонијак.

4. Влијание на површината на земјата

Загадувањето на атмосферата на површината на земјата се манифести-
ра со појавата на киселите дождови, растурањето на цврстите штетни материи
и нискиот квалитет на околниот воздух.

Киселите дождови се формираат со создавање на киселини од ната-
ложените оксиди на сулфур и азот, кои се ослободуваат со согорување на
природните горива.
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Сулфурните оксиди (ЅОх) се формираат при согорувањето со оксиди-
рање на сулфурот и неговите компоненти што се содржат во горивото.
Создавањето на ЅОх зависи, како од видот на горивото, така и од карактерис-
тикнте и капацитетот на уредите за согорување. Иако содржината на сулфур во
горивата е релативно хмала, преку 90 % од присутниот сулфур се ослободува
ка'ко СОџ, така што вкупната емисија не е безначајна.

Азотните оксиди (NOx) ce создаваат во процесот на согорување со окси-
дацнја на азотот од воздухот и азотот што се наоѓа во горивото. Количеството
формиран азотен оксид зависи од начинот и условите на согорување и се мену-
ѕа во широки граници.

Ослободените ЅОх и NOx во атмосферата хемиски реагираат со влагата
so воздухот и најчесто се враќаат на површината на земјата во вид на дожд, снег
пли магла. Појавата на киселите дождови не е ограничена само на реонот каде
што се сместени изворите на загадуваање, туку се растураат многу пошироко.
Ннвното влијание се манифестира на флората и фауната и на појавата на "изу-
мнрање" на голем број езера во светот.

Покрај тоа што оштетувањето на озонскиот слој во високите слоеви на
атмосферата се третира како негативно влијание на човековата околина, како
проблем на загадување се третира и создавањето на озон во ниските слоеви на
атмосферата, што се манифестира со појавата на смог. Смогот особено се јаву-
ва во урбаните средини, поради дејството на фиксните извори на загадување и

. подвижниѓе извори на загадување (возилата). Озонот се формира со фото-
хеушски реакции на две основни компоненти: цврстите органски компоненти и
азотните оксиди.

5. Позитивни влијанија на системите за далечинско ладење

Влијанието на ^ристењето на системите за централизирано снабду-
вање со енергија за ладење и/или греење во намалувањето на загадувањето се
манифеетира, пред се, поради нивната поголема енергетска ефикасност, пома-
лото загадување на воздухот и намалувањето на влијанието на ефектот на стак-
лена градина и оштетувањето на озонскиот слој.

- Поголема енерѓетска ефикасност. Далечинските системи работат со
поголема енергетска ефикасност во однос на индивидуалните системи, особено
при делумни оптоварувања. Тоа влијае на намалувањето на загадувањето на
воздухот поради помалата потрошувачка на гориво, со што дополнително се
намалува и потенцијалот за појава на ефектот на стаклена градина, Покрај тоа,
кај овие снстеми може да се користат разни комбинации на извори на енергија,
како и отпадна топлина од технолошки процеси и когенерација.

Податоците за САД [1], на пример, покажуваат дека постројките за
производство на електрична енергија трошат 36 % од тоталната примарна
енергија. Ако се знае дека просечната ефикасност на овие постројки е околу 30
°о. при што се јавува големо количество отпадна топлина, може да се заклучи
дека со нејзина утилизација значително се зголемува енергетската ефикасност
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на постројките. Ha слика 1 прикажана е енергетската ефикасност на различни
видови постројки.
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Слика 1. Ефикасност на постројки за когенерација во однос на конвенционал-
ни постројки

Во голем број случаи, големиот потребен капацитет на системите за
далечинско ладење, условува користење на големи центрифугални ладилни
машини, кај кои ладилниот фактор (COP) e над 5,0 и е поголем отколку кај
малите единици (кај кои COP e помеѓу 3.0 и 4,0), што практично претставува
поголемо искористување на примарната енергија.

- Помало загадување на воздухот. Системите за далечинско ладење
и/или греење ја смалуваат емисијата на штетни материи со зголемувањето на
сфикасноста, иодобрувањето на регулацијата и контролата на постројките,
ограничувањето на бројот на изворите на загадување, како и со постојаното
техничко усовршување на големите постројки. На слика 2 е прикажано дека
когенеративна постројка со гасна турбина ја редуцира емисијата на азотни
оксиди за околу 50 % во однос на одвоено производство на електрична енерги-
ја со гасна турбина и топлинска енергија со индивидуални постројки.

Во градовите каде што примената на далечинските системи е во пораст,
стененот на загадување од овие извори е значително помал. Во поедини европ-
ски земји во последните 25 години емисијата на ЅОз редуцирана е за 95 %, а на
цврстите честички за околу 80 % [1].

- Намалување на ODP u GWP. Системите за далечинско ладење можат
да бидат клучна стратегија за намалување на влијанието на штетните ладилни
средства врз озонскиот слој. Co подобрување на мониторингот и контролата,
далечинските системи овозможуваат поголема контрола на емисијата на
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штетни материи, без оглед на тоа кој ладилен медиум се користи. Уште повеќе,-
системите за далечинско ладење овозможуваат примена на ладилни технологии
кј кои влијанието на озонскиот слој е еднакво на нула, како што се
амонијачните или апсорпционите постројки (слика 3).

Дллечцнска снѕргпја/

Слика 2. Емисија на азотни оксиди кај различни технологии

i I I
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Слика 3. ODP за различни ладилни медиуми и ладилни постројки

Амонијакот претставува многу ефикасен ладилен медиум, но бара вни-
мателно следење и зголемена контрола, што полесно се постигнува кај
поголсмите постројки. Кај апсорпционите ладилни машини, улогата на ладилен
медиум ја презема водата која, во комбинација со безопасниот литиум-бромид,
служи за подготовка на енергијата за ладење, со користење на топлина како
погонска енергија.
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6. Примена на систем за далечинско ладење во Скопје

Наведените позитивни влијанија при примена на системите за
далечинско ладење може да се анализира на 20-тина објекти во Скопје, кај кои
постојат индивидуални постројки за климатизација. Кај овие објекти со
рачлична намена (трговски центри, хотели, банки, административни објекти и
ел.) вкупниот ладилен капацитет изнесува над 22000 kW. Анализата на пое-
динечните ладилни оитоваруваша и периодот на користење на објектите
покажува дека централната ладилна постројка би имала капацитет од околу
15500 kW, ако се ирименува без акумулација, односно околу 7000 kW, co соод-
ветна акумулација на студ. Во централната постројка можат да се користат три
двостепени апсорициони ладилни машини со директно согорување на гасно
гориво, а за дистрибуција на ладната вода може да се користи постоечката
топлификациона мрежа, со одредени интервенции.

Основните позитивни влијанија на заштитата на озонскиот слој и
намалувањето на ефектот на стаклена градина се следните:

- индивидуалните постројќи во објектите, кои се просечно стари преку
25 години и користат CFC ладилни медиуми, би се замениле со централни апсор-
ициони ладилни машини, чиј што ODP е нула (слика 3),

- вкупниот ладилен капацитет би се намалил за околу 30 % (без аку-
мулавија на студ), што директно влијае на емисијата на штетни материи,

- значително би се зголемила енергетската ефикасност на постројката,
- во централната постројка топлината што се користи кај апсорп-

ционите ладилни машини би се добивала со согорување на природен гас кој, од
аспскт на емисија на штетни материи, е најдобро решение,

- со развивање на систем за когенерација на топлинска и електрична
снергија може уште да се зголеми енергетската ефикасност,

- заштеда на енергија за работа на пумпите, намалување на бучавоста,
подобрување на регулацијата и контролата и слично.

7. Заклучок

Имајќи ја предвид тенденцијата на зголемување на заштитата на живот-
ната средина во светот, при што, во склад со потпишаните протоколи, мора да
се заменат штетните ладилни медиуми, како и трендот на заштеда на енергија,
системите за далечинско ладење претставуваат одлично решение за намалу-
вање на емисијата на штетни материи.

Развивањето на систем за далечинско ладење на дел од Скопје поврзано
с со релативно мали вложувања, имајќи предвид дека можат да се користат
делови од иостоечкиот топлификационен систем, како и тоа дека кај
иостоечките индивидуални постројки се неопходни реконструкции. Co ова
може да се постигнат значителни ефекти во заштитата на животната средина.
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Маишнски факултет, Скопје
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ПОСТРОЈКА ЗА ХИДРОДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА
HA ДИЗЕЛНО ГОРИВО

Надија АЛ АСАДИ
OraTia- Рафинерија на нафта

Bo OKTA Рафинерија mi нафиш е инсшалирана иосшројка, наменеша за
Производство иа еколошко дизел Горнво, односно дизел со мала содржина на сулфур.
Годишен каГшцитет на постројкати е 363.000 ITIOHIL

МомешТшлните можности на постројката се нроизводство на дизелно гори-
во со содржина па сулфур до 0,035% теж., со можност за дополнително нсшалување на
содржината на сулфур до 0,005% теж. Co тоа OKTA e во можност на Гшзарот да
Пласира дизелно ѓориво според сегашните и идните европски и светски стиндарди.

Ќако суровина се користат дизелни фракции од примарната преработки на
сурпва нафта. Co користење на нова генерација СоМо и NiMo катализатори, се
постигнува иисок степен на хидродесулфуризација на пониски температури. Co тоа се
ПоаТшѓнуна подолг период на работа на постројката помеѓу две регенерации, се
.шштедува гориво за ложење на печката, итн.

New gas oil hydrodesidfurization unit was erected in OKTA Refinery. This unit is meant to
produce low sulfur diesel. Capacity of the unit is 363.000 tons.

Actually unit is producing diesel fuel with sulfur content of 0.035% wt, with possibility of
decreasing sulfur content up to 0.005% wt. With this possibility OKTA reaches the target to supply
market with diesel fuel satisfying local, and European fuel specifications.

Feedstock for this unit are two gas oil fractions from the Crude oil atmospheric distillation
column. As a result of new generation of CoMo and NiMo catalysis performance, high degree of
ck'sulphurizalion is reached at lower temperatures. Milder conditions enables longer operating peri-
od between two regenerations, savings of fuel, power etc.
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Вовед

Темпото на промена на стандардите на моторните горива во све-
тот и Европа и се наметнува и на нашава земја.

Моменталните Европските спецификации за дизелно гориво
наложуваат содржина на сулфур од 350 (теж)ррт. Од 2005 година до
2009, стандардите за дизел гориво ќе вклучуваат содржина на сулфур,
максимум до 50(теж) ппм, a no 2009 год., 10 ррт(теж).

Една од поголемите инвестиции на ОКТА во насока на пратење
на овој тренд е изградбата на новата постројка за хидродесулфуризаци-
ја на дизелно гориво.

Опис

Шемата на новата ХДС постројка е следнава:

us»

т

Сл.1 Шема на постројката за хидродесулфуризација на
дизелно гориво во ОКТА

Суровината која во нашиов случај се дизелните фракции 240-300 и 300-
350°С, доаѓа од постројката за атмосферска дестилација за нафтата, се меша со
водороден гас. Оваа струја се предгрева во топлински изменувач, користејќи ја
хоплината на излезната струја од реакторот, потоа се догрева во печка и на
работна температура влегува во реакторот каде што се одвиваат реакциите на
хидродесулфуризација и низа други реакции. Од реакторот смешата минува низ
два топлински изменувачи, низ воздушен ладилник и така оладена влегува во
високо притисочниот сепаратор, каде што се одвојува водородниот гас. После
овој сспаратор, струјата влегува во втор сепаратор (сепаратор за низок прити-
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сок), каде што се одвојуваат лесни јаглеводороди и остаток од водород.
Водородот од првиот сепаратор оди во апсорпциона колона, каде со помош на
МЕА (моноетаноламин) се прочистува од сулфурводородот, што го носи со
себе како последица на реакциите на хидродесулфуризација и како таков се
враќа на всис на циркулациониот компресор.

Во реакторот се одвиваат неколку типа на реакции, кои придонесуваат

за:

1. Отстранување на сулфур во дизелното гориво е со цел добивањена
дизелно гориво со процент на сулфур, според актуелните спецификации за
горивото

2. Отстранување на азотот, подобрување на стабилноста во однос на боја-

та
3. Заситување на олефини, подобрување на стабилноста во однос на боја

и седименти
4. Заситување на аромати, зголемување на цетанскиот број
5. Изомеризација, додобрување на транспортните особини (точка на

течење итн.)
6. Деалкилација, се редуцира точката на вриење

Шемата на новата постројка за хидродесулфуризација на дизелните
фракции не се разликува во однос на шемите на сличните постројки без оглед
на старостата на постројката. Она што ја диктира можноста на постројката е
катализаторот. Во реакторот на ХДС постројката во ОКТА се наоѓаат два типа
на катализатори: KF-757-1.5E и KF 841 3Q од AKZO NOBEL.

Катализаторот KF-757-1.5E е со содржина на активни центри на CoMb
(Kobalt-molibden) и е одговорен за хидродесулфуризацијата.

Во рејтингот на денешната генерација на катализатори од овој тип, од
различни производители, овој катализатор се наоѓа на далечното прво место и
с моментално најефикасен катализатор на пазарот.

Катализаторот KF-757-1.5E ги фаворизира реакциите на десулфур-
изација и денитрогенација, додека каталозаторот KF 841 3Q, реакциите на ден-
итрогенација, деароматизација итн.

Параметри кои влијаат на процесот се следниве:

1. Зголемување на температура- генерално зголемување на брзината на
реакциите.

2. Зголемување на количината на водород - зголемување на брзината на
реакцијата

3. Зголемување на притисокот - зголемување на брзината на реакцијата
4. Зголемување на волуменската брзина - намалување на брзина на реак-

цијата
Можностите и карактеристиките на постројката според процесната

симулација на "TECHNIP''-Италија и според производителот се следниве:
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Напој:
Фракција 240-350°С од постројката за атмосферска дестилација
Каиацитет: 53 m-Учас |
Густина: 0.855 1
Содржина на сулфур: 1.2 % теж 1

Производ: :

Содржина на сулфур: 0.035% теж

Технолошки норми:

Температура на влез/излез од реактор:

• 311/3400C - почеток на циклус
• 339/3700С - крај на циклус

Притисок во реактор: 55 бари
Волуменска брзина: 1.9 1/час
Однос водород/јаглеводороди (nm3/ m3): мин.216

Горе опишаната постројката за хидродесулфуризација на дизелно гори-
во во „Окта" е во работа од Ноември, 2003 и моментално, поради сегашните
спецификации за содржина на сулфур во дизелот од максимум 0.2 % теж,
работи со поблаг режим.

Резиме

Постројка за хидродесулфуризација моментално е со можност за
производство на дизелно гориво со содржина на сулфур од 350 ррт (теж), што
веќе е во согласност сд Европските спецификации за дизелно гориво.

Co дополнителни инвестиции, практично без измени, постројката ќе
биде во можност да прризврдува дизел со содржина на сулфур од 50 ррт (теж).
Понатаму истата постројка може да се надградува со цел да се достигне дури и
сиецификацијата од 10 ррт (теж).Со изградбата на оваа постројка ОКТА го
реши проблемот со квалитетот на дизелното гориво за подолг период.

Summary

Currently Hydrodesulfurization unit has ability of production of diesel fuel with
sulfur content of 350 ppm, wich is already according European fuel specifications.

With further investments, and practically without changes, the unit will be able of
producing diesel with sulfur content of 50 ppm and later with upgrading, 10 ppm.

This means that OKTA has solved diesel quality problem for longer period.

Референци
TECHNIP - COFLEPIX, "OKTA Refinery Gasoil and Kerosene HDS Units
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Process Check", 2003
• Exxon Mobil, Research and Engineering, "Hydroprocessing Training Course"

2001
• Akzo Nobel, Technical offer for OKTA HDS Unit
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Надија АЛ АСАДИ
Окта- Рафинерија на нафта
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НОВА ГЕНЕРАЦИЈА HA КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ХДС

Тони ЗИКОВСКИ, Дипл.инж.техн
ОКТА-Рафинерији на нафта,с.Мнладиновци 66

Co намера t)a ги прашп европскише и свешскшие сшандарди за производсшво на
еколошки Горива а> многу ниско ниво на сулфур, рафинеријата ОКТА на своите
постројки за десулфуризација Ги имплементира катализаторите со високи перфор-
манси од генерацијита "Ketjenfine", произведени од холандската компанија AKZO NOBEL.

КшТшлизаторите се' со состсш NiCoMo u се карактеризираат со голема
шаТшаност, селективност и отпорност во процесот на десулфидизација, што е
гмшеи Предуслоч за Производство на ннскасулфурни Горива.

Нивната висока активност сугерира риботење на постројките на пониски
ШемПератури, што Покрај високи процесни заштеди овозможува и продолжување на
работниот циклус.

HiiaiuuTia отпорност u покрај агреснвните услови во ректорот (високи тем-
Ператури, ПршТшсоци и корозивна средкна) овозможува длабока десулфуризација и
нисока селектнвност прч производство на Горива со ниско ниво на сулфур.

ОКТА ?ч користи " Ketjenfme" катализаторите на својата нова постројка за
десулфуризшица на дизели (С.ЅОО) и на постројкати за десулфуризација ни бензини
(С.2ПО).

In purpose to follow European's and global standards for producing of low sulfur eco-fuels,
OK'I'A Refinery on its own HDS plants has been implemented new high performances catalyst from
Ketjenfine generation, produced by Netherlands's company AKZO NOBEL

Catalysts are component ofNiCoMo and they are characterized with large activity, selec-
tivity and endurance during HDS process, as a main prerequisite for producing of low-level sulfur
fuels.

Their high activity suggests lowest working temperatures during plants operation and
beside high process saves enables prolonged working cycle length.

Eendurance of the catalyst, although reactor's aggressive conditions (high temperatures,
pressures and corrosive ambience) enables deep desulfurization and high activity during production
of low-level sulfur fuels.

OKTA has been using Ketjenfine catalysts on its own diesels desulfiding unit (C.800) and
gasoline desulfiding unit (C.200).

Symposium proceeding - Book 2



Meivmtpodno советување „ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

Хемизам на хидродесулфуризација
Корозивните карактеристики на сулфурот, како и неговото негативно

влијание во процесот на хидрогенизација дава потреба за негово отстранување
од нафтените деривати преку процесот на хидродесулфуризација.

Процесот на десулфуризација на горивата е базиран на умерена реак-
ција на хидрогенизација, при што во присуство на водород и соодветен катал-
изатор соединенијата што содржат сулфур, водород и кислород се транс-
формираат во сулфурводород, амонијак и вода, a ce овозможува и заситување
на незаситените јагленоводороди (олефините).

Во зависност од структурата на сулфурните соединенија, меркаптаните
и дисулфидите се хидрираат најлесно (95%), додека тиофенот поради специ-
фнчниот состав се трансформира најтешко.

Хемискиот механизам на процесот на десулфуризацијата е следен:
• Отстранување на меркаптани

• Отстранување на сулфиди
RSR1 + Нг = RSH + R'H или
RSR' + 2Н2 = RH + R'H + H2S

Брзината на хидродесулфуризацијата се намалува со зголемувањето на
молекуларната тежина на нафтената фракција, при што полесните фракции
(примарен бензин, керозин) се прочистуваат полесно отколку дизелните

•фраќции.
Интензитетот и брзината на реакциите на десулфидизација, покрај про-

цесните услови и физичко-хемиските карактеристики на суровината , во голема
мера зависи од изборот на катализатор.

Активација на Ketjenfine катализаторите
Катализаторот, како промотор на хемиските реакции што се

извршуваат при десулфуризацијата е лоциран во реакторот на постројката и
треба да ги исполнува следните услови:

• Висока активност и селективност;
• Цврстина, за да се оневозможи негово кршење и ронење во реакторот,

како ча време на оперативниот период, така и за време на неговото полнење и
празнсњс во реакторот;

• Да оновозможи голем пад на притисок во реакторот;
• Да се регенерира;
• Да има разумна цена.

Катализатори со највисока активност за ХДС се тие со биметална осно-
ва, чија основна компонента е молибден (Мо) , а како промотори се дисперги-
рани кобалтот (Co) и никелот (Ni). Како носител (база) на овие катализатори
најчесто сс користи активен оксид^ алуминиум. Сепак, биметалните кобалт-
молибден' (Со-Мо) катализатори, покажуваат најдобра селективност и
активност за реакции на десулфуризација, додека (Ni-Mo) катализаторите се
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иокажале доста активни при реакциите на денитрогенизација и хидроге-

низација.
Катализаторите за хидродесулфуризација се произведуваат во оксид-

на(неактивна) форма. Затоа, при активација на катализаторот металните окси-
ди треба да се конвергираат во сулфиди, т.е во активна форма. Базично, акти-
вацијата (сулфидизацијата) на катализаторите може да се изврши на два
иачина: in-situ (во самиот ректор) и ex-situ (надворешно, во посебни постројки).

1. Првиот тип (in-situ) е применет во ОКТА при сулфидација на катал-
пшторот на новата постројка за ХДС на дизел (С.800). Активацијата се врши со
третирање на катализаторот со циркулационен водороден гас и суровина
(дизел) со релативно високо количество сулфур (1%теж.) и со постепено зголе-
мување на температурата на влез од реакторот до 320°С, Катализаторот го
достигнува максимумот на својата активност при апсорпција на 15% теж. Ѕ (од
неговата вкупна тежина). Реакцијата на сулфидизација е егзотермна и е просле-
дена со ослободување на вода.

Дијаграм 1: Покачување на температурата за време на сулфидизација на
катализаторот за ХДС на дизели.

и
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2. Вториот тип на сулфидизација (ex-situ) на катализаторот се врши во
специјални постројки каде што се врши негово делумно активирање со нанесу-
вање на одредена количина сулфур. Катализаторот , во ваква полуактивна
форма ( нараечена Easyactive) ce заполнува во реакторот и се врши негова доак-
тивација.

Ketjenfine Easyactive-катализатор е имплементиран во ОКТА, во постро-
јката за ХДС на примарен бензин (С.2П0). Самата процедура за доактивација се
состои од третман на катализаторот со циркулационен водороден тас и при-
марен бензин , со постепено зголемување на температурата на влез во реак-
торот до ЗОО°С. Самата појава на егзотермност е најдобар показател за
успешноста на активацијата.
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Дијаграм 2: Температура на влез и излез од реакторот за ХДС на примарен
бензин за време на активација на катализатор.
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Предности од имплементацијата на Ketjenfine катализаторите

Ketjenfine-катализаторите применети на новата постројка за ХДС на
дизсли (С.Ѕ00) се претставени преку KF757, СоМо катализатор од новата ген-
срацнја за длабока десулфуризација на дизелни фракции. Катализаторот е
ироизведен во согласност со новиот дизајн концепт на производителот AK.ZO
NOBEL, наречсн STARS (Super Type Active Reaction Sites). Toa значи низа пред-
ностм со примената на овој катализатор во однос на предходните генерации
катализатори за оваа намена:

Висока активност (овозможува длабока десулфуризација со производ-
ство на дизели со многу ниско ниво на сулфур);

Комбиниран со дополнително лежиште на врвот од реакторот со катал-
i-патори од типот КФ84Т, КФ542 се овозможува поголема стабилност на слојот
и сс -оневозможува зголемен пад на притисок во реакторот. Растварајќи ги
олефините во суровинаха и спречувајки ги ситните партикули да навлезат во
слојот, се оневозможува коксирање на катализаторот и намалување на негова-
та активност;

• Висока отпорност во високо корозивна средина;
• Зголемен квалитет на продукт, понизок сулфур, зголемен цетански

број;
• Намалување на процесните трошоци преку:

о Заштеда за гориво за ложење поради пониска оперативна температу-
ра;

о Заштеда од продолжениот работен циклус (помали производствени
трошоци, намалени трошоци за регенерација);

Ketjenfine Easyactive -катализаторите применети на постројката за ХДС
на примарен бензин се преставени преку KF841-L3O Easyactive како основен
елој. Покрај високата активност и селективност во процесот на десулфуризаци-
ја, овој NiMo катализатор овозможува редуцирање на процесните трошоци
преку:
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• Заштеда за дополнителна сулфидизација (агенс);
• Намалена оперативна температура ;
• Намален оперативен притисок;
• Заштеда од продолжениот работен циклус.

Резиме

Новата генерација на катализатори за ХДС произведени од холандската
компанија AK.ZO NOBEL, имплементирани на ХДС постројките во ОКТА прет-
сгавуваат вистински избор за достигнување на современите европски и светски
сгандарди за производство на еко-горива. Во моментов, ОКТА преку својата
постројка за ХДС на дизели произведува дизелни горива со количина на сулфур
од 350 ррт, со можност за надградување и скоро производство на таканаречен
ULSD (дизел со многу ниско ниво на сулфур) со количина на сулфур од 15 ррт,
како и хидрогенизат (суровина за реформинг) со ниво на сулфур од 0.5 ррт во
иостројката за ХДС на примарен бензин.

The newest generation HDS catalysts produced by Netherlands's company AKZO NOBEL,
Implemented at OKTA 's HDS units, presents right choice for achieving a modern European's
and world's standards for producing an ecofuels. At the moment, OKTA's diesel HDS unit
produce fuels with a sulfur content about 350ppm, with a strong possibility for a upgrade of
the unit and start the production of so-called ULSD (Ultra Low Sulfur Diesels), with a sul-
fur content about 15ppm. Also, OKTA's gasoline HDS unitrproduce heavy naphtha (feedfor
a reforming) with sulfur content about O.Sppm.
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ЕВРОПСКА ДИРЕКТИВА КОН ИНТЕГРИРАНАТА ЗАШТИТА И
КОНТРОЛА ОД ЗАГАДУВАЊЕ ОД ГОЛЕМИТЕ ТЕРМОЕНЕР-

ГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ

Лнета СТОИМЕНОВА
д-р Ристо ЈАНЕВСКИ
ОКТА Рафинерија на нафта А.Д.

КУСА СОЦРЖИНА.

Европската Директива кон итегрираната заштита и контрола од
.и1Гадувањето(1РРС-Директива)беше усвоена од Советот во 1966 ѓодина и ги
поставп рамките во кои членките држави и локалните авторитети ќе ги
издаваат оперативните дозволи. Улогата на оваа Директива е da обезбеди
висок степен на заштита на околината како целина на одредени индустрис-
Hii капацитети вклучувајќи ги најдобрите достапни техники (BAT).

EUROPEAN DIRECTIVE ON INTEGRATED POLLUTION PREVEN-
TION AND CONTROL (IPPC) FOR THE LARGE

COMBUSTION PLANTS

ABSTRACT

The European Directive on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-Directive)
was adopted by the Council in 1966 and lays down a framework within which Member State and local
authorities issue operating permits. The purpose of this Directive is to secure a high level of protec-
tion for the environmental as a whole at specified industrial installations by using best available tech-
niques (BAT).
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Европската Директива кон итегрираната заштита и контрола од загаду-
вањето(1РРС-Директива) беше усвоена од Советот во 1966 година и ги постави
рамките во кои членките држави и локалните авторитети ќе ги издаваат опер-
ативните дозволи. Улогата на оваа Директива е да обезбеди висок степен на
заштита на околината како целина на одредени индустриски капацитети
вќлучувајќи ги најдобрите достапни техники (BAT).

Bo Согласност со Анекс I од IPPC-Директивата од овој Документ генер-
ално ќе ги покрие индустриските капацитетите(постројки) чија термичка
моќност надминува 50 MW. Ова значи дека се покриени сите типови на конвен-
цконални термо постројки (енергетски котли. комбинирани термоелектрични
централи, топлани и слично) кои се улотребуваат за производство на елек-
трична и/или топлотна енергија.

Производството на енергија во Евроиа е комплексен и широк сектор.
Производството на енергија со користење на фосилни горива се базира на
различни типови горива, кои воопштено може да се класифицираат во однос на
агрегатната состојба во цврсти, течни и гасовити горива.

Општи индуегриски аспекти
Порастот на светската потрошувачка на комерцијална примарна

енергија (јаглен, нафта, гас) беше многу напреден во 60-тите години со
иросечен годишен пораст од 5% од 1960 до 1973 година. Во секој случај, се случи
значителен иад по првата нафтена криза (3,1 % на годишно ниво од 1973 до 1979
година), па дури и негативен пад no втората нафтена криза (-0,7 % на годишно
ниво од 1979 до 1982 година).

Од 1983 и посебно по 1986 година, со заздравувањето од нафтените
кризи (искажано со намалувањето на цените на нафтата за половина од вред-
носта) и со в*раќањето на силниот економскиот раст во индустриските земји,
иовторно порастот.на потрошувачката на енергија се стабилизираше на 3 % од
1983 до 1989 година. \

После стагнацијата во 1990 година и зголемувањето во 1991 година за
0,5%, светската побарувачка на енергија е коистантна во 1992 година, но со
чагрижувачки регионални контрасти: забрзан пораст во САД (+1,8%), силен
пораство Азија (5%) со значајна редукција во Источна Европа (-8%) и виртуел-
на стагнација во Западна Европа. На Слика 1 се покажани светските енергетс-
кн ресурси во производствениот енергетски сектор за 1995 година.

Други

Слики!.
Светски енер-

гетски ресур-
СН ВО ПрОИЗВД'

с т в е и н о т
енергетски
сектор за 1995
година
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Темашско подрпчје: EKQflo?uj<, J__Ihmatic field-

Ha Слика2. ce прикажани главните разлики во употребата на различни типови
горива во разлчни региони.

60%

Слш<а2. Потрошувачка на енергија по тип на гориво во 1997 година

Околу 90% од целокупното производство на електрична енергија во
Европската Унија.или приближно 2.423 TWh, бруто (статус од 1997г) беа
произведени од постројки кои се сопственост на големите компании за
нроизводство на електрична енергија. а само 10 % од производствои) на елек-
грнчна снергија отнаѓа на помалите индустриски производители.

Економска ситуација

Процесот на дерегулација и либерализација на пазарот со електрична
снсрпца е светски феномен. Основната цел на овој процес е зголемување на
конкуренцијата и во таа насока е охрабрувањето за намалувањето на
трошоците за генерација, трансмисија и дистрибуција на електричната енерги-
ја во нолза на двата сектора, индустрискиот и граѓанскиот.

Либерализацијата на лазарот со елеирична енергија во Европа започнува
во Ј980 година со Велика Британија како предводник на процесот. Консеквентао на

^ г / о ? / г Д В Р О П Т Т а УШЈа С£ В ° В е Д У В а Т'Н- Internal E I e c t r i c i t y M a r k e t ( I E M ) D i r e ^ i v e
(96/92/EC) Koja бара од членовите на унијата да отворат до 25% од нивните пазари за
слсктрична енергија за конкуренцијата но истовремено и осгануваат слободни да ги
насотат процесите на либерализацијата и подалеку од тоа. Степенот на либерал-
изацијата варира помеѓу целосна либерализација која е карактеристична за Велика
Британија и Гсрманија и парцијална либерализација која е карактерситична за осга-
натите земји како Франција и Италија.

Основната цел на IEM директивите е отворање на домашниот пазар за
слсктрична енергија за надворешната конкуренција. Ова подразбира значител-
ни промени на националните системи кои ќе вклучат приватизацнја
неограннчување и донесувањс на соодветни регулативни системи. Во земјите
каде вертнкално интегрираните системи имаат практично целосна контрола на
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производството на електрична енергија, на трансмисијата и на дерегулациЈата
исто така обезбедени се и можности за нови вложувања кои треба да навлезат
во пазарот и со тоа да ја стимулираат конкурентноста.

Многу значајни прашања се поврзани со меѓународната конкуренција
на пазарот со електрична енергија. Тоа ги вклучува прашањата за вреднување-
то на меѓуграничната трансмисија, проширувањето на капацитетите во некои
системи и тесни грла во интерконекцијата на земјите. Јасно е дека е потребно
време за развој на мегународниот пазар до ниво кое ќе овозможи заживување
па меѓународната конкуренција воопшто.

Co отворањето на пазарот за конкуренцијата ќе се создадат услови за
иојава и на многу фактори кои ќе се однесуваат и ќе влијаат на работењето на
голсмите термопостројки кои треба да бидат земени во предвид кога се опре-
дслуваат соодветните технички промени кои се однесуваат на регулацијата и
намалувањето на емисиите на штетните супстанции во воздух, вода и земја.

Иако во развојниот степен Р.Македонија е далеку зад повеќето членки
на Евронската заедница, процесот на дерегулација и либерализација на енер-
гстскиот Пазар е сосема независен и неминовно доаѓа.

Влијание на окружувањето
Согорувањето на фосилни горива, најзначајниот извор на енергија

дснсс, резултира со значително влијание на животната средина во целина.
Согорувањето води кон генерирање на емисија на штетни супстанции

во воздух, вода и почва, од кои емисии онаа во атмосферата се смета како најз-
начајна со своето влијание на животната средина. Доброто разбирање за одне-
сувањето на загадувачите и нивните ефекти на еко системите, нивното поврзу-
вањс со останатите супстанции, нивната токсичност и во некои случаи влијани-
сто на човековото здравје е тука неопходно.

Најважните емисии во воздух од согорувањето на фосилните горива се
SO:, NOx честици, тешки метали итасовите како СОг i CHU.

На Слика 1 се покажани хемиските механизми за формирање на кисели
дождови.

Слика 1.
Хемиски
мехаинзми
за форми-
ран>е и;)
кпсслн
дождопи
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Основниот азот воглавно содржан во различни видови на горива е
прикажан во слсдниот преглед:

Гориво

Јаглен
Мазут
Природсн гас

Содржина на азот
(тежина %, сув, бсз пепел)

0.5-2

Стакленнчки гасови (јаглерод диоксид и останати)

Климата на земјата зависна е од енергетскиот баланс кој е под влијание
на еончевите зраци кои допираат до земјата, кои се рефлектираат и кои се
ансорбнраат од земјината иовршина. Околу 30% од сончевата светлина се
рефлсктира назад во вселената додека останатите 70% ја загрева земјата и нејз-
пката атмосфера пред истата да бидс иовторно одбиена во вселената како
ннфрацрвено светло. На Слика 2. е прикажан дијаграмот на општиот меха-
низам на ефектот на стакленичките гасови.

Слика 2. Општ механизам на ефектот на стакленички гасови на земјината
атмосфера (Verbund, 1998]

Ефектот на стаклената градина во кој атмосфсрската концентрација на
вода, гасови и јаглсрод диоксид ја задржува инфрацрвената радиација, ја држи
планетата значптелно потопла.
Од лочетокот на индустријализацијата овој баланс е промснет како резултат на
зголсмената емисија на антропогенички гасови кои главно сс јаглерод диоксид
(СОз). мстан (СНО. диазот оксид (N:O) н халогснатни супстанцил HFC, PFC и SF6.

Co акумула[(ија на овис гасови во атмосферата. во последните два века.
нзпоеот на инфрацрвената радиацнја која с заробена се зголемува. Во истиот
псриод значителсн раст во глобални рамки има и температурата. На Слика 3. е
прикажана спорсдбата на глобалното движење на температурата и смисијата
на СО2 во псриодот Ј860-Ј997 година.
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Слика З. Глобално движење на температурата и сумата на емисија на СОг во
последните неколку декади (1860-1997 година)

Порастот на температурите кој е резултат на зголемувањето на атмос-
ферската концентрација на стакленичките гасови ќе ја измени климата на зем-
јата доколку овие гасови (воглавно COi) не се намалат. Промената на климата
како резултат на ефектот на стаклената градина се очекува да има големи
последици предизвикувајќи:

пораст на морското ниво и евентуално поплавување на нискиот брег;
топење на ледениците;
промена на распоредот на врнежи со последици како поплави;
промена на климатските екстреми, особено екстремите на високите

температури;
Овие ефекти на промена на климата ќе влијаат на екосистемот, здрав-

јсто на луѓето, клучниотѓ сектор на економиите-земјоделието и изворите на вода
за пиење [ЕЕА М. Richter, 1999].

Bo Европската унија емисијата на СОг се намалува за 1 % помеѓу 1990-
1996, иако трендот варира помеѓу одделни земји членки. Намалувањето на
емисијата на СОг во ЕУ во целост зависи од тоа како истото се одвива во
Германија и Велика Британија. Германија има најголема емисија на СО2 околу
30% од вкупната емисија на СО2 за ЕУ во 1995. Помеѓу 1990-1996 најголемата
апсолутна редукција на емисијата на СОг е направена токму во Германија
воглавно резултат на економската рестрикција. Редукцијата на емисијата на
СО2 Bt> Велика Британија е резултат на промената на горивото од јаглен на
природен гас [ЕЕА М. Richter, 1999].

Состојбата во Република Македонија во однос на постојните термоен-
ергетски капацитети

Во Р. Македон.ија од фосихжите горива се добива околу 90 % од при-
марната енергија. Во производството на електричната енергија во електроен-
ергетскиот систем на Р. Македонија, фосилните горива учествуваат со околу
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86% од кои 75% отпаѓаат на лигнитот и 11 % се добиваат од мазутот додека пре-
останатите 14% се добиваат од хидроцентралите.

Врз основа на резултатите од планирањето на развојот на електро-
енергетскиот систем и методологијата на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) пресметани се емисиите на главните гасови на стаклената градина (СОг,
СН4 и N20) за секоја термоцентрала.

Емисијата на гасовите главно е од термоцентралите на лигнит и тоа
како емисија на COi поради согорувањето и емисија на СН4 од ископувањето на
.шгнитот. За течните и гасните горива само емисиите на С02 од согорувањето
се споредливи со емисиите од термоелектраните на лигнит, додека кај сите тер-
мослектрани емисиите на № 0 се занемарливи.

CO req. (kg/kWh)

1.6

1990 1995 2П00 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Слика 4. Специфична емисија на еквивалентен СОг

Како индикатор за влијанието на целиот електроенергетски систем врз
околината иа Слика 4. е прикажана специфичната емисијата на еквивалентен
СОз, односно емисија по произведен kWh. При еквиваленцијата на гасовите е
земено дека влијанието врз ефектот на стаклена градина од СЊ е 21 пат поголе-
мо од влијанието на СО2, додека влијанието на N2O e 310 пати поголемо.

Од Слика 4. се гледа дека специфичната емисија на гасовите на стакле-
на градина постојано опаѓа достигнувајќи ниво од 0,25 kg/kWh во 2030 година
што е пет пати помало од сегашната емисија и скоро шест пати помало од
емисијата во 1990 година.

Влијание на користењето на лнгнит во постојните енергетски единици
Помеѓу опциите за продолжување на векот на работењето на РЕК Битола како
доминантна се наметнува користењето на лигнитот од Брод Гнеотино и подин-
ската серија од ПК Суводол во постојните единици .
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Go реализирањето на оваа опција напред наведените влијанија врз
животната средина би останале, со наголемување на интензитетот, време-
траен>ето и досегот на добар дел од нив.

"'••. .;-. £р; оглед на зголемениот коефициент на откривка ќе се наголеми и
колпчеството на лебдечки минерални честички поврзано со откопувањето,
транспбртот; пресипувањата и одлагањето на јаловината.

Иаголемувањето на растојанието на рудникот од термоцентралата ќе
го наголемии количеството на јагленовиот прав кој се разнесува во текот на
неѓовиот f ранспорт.

Поголемото количество јаловина ќе го наголеми и количеството на
гаеовите смитирани од моторите со внатрешно согорување на машините и вози-
лата кон ќе сс користат за откоп, транспорт и одлагање. Ке дојде и до наголе-
мување на товарниот и патничкиот сообраќај со соодветна емисија на штетни
гасови, наголемена бучавост и подигната прашина од патиштата во
поширокиот реон вклучувајќи ги и околните населени места.

Co користење на лигнит од други извори, на пример од Грција со малку
повисока топлинска моќ и/или поголем процент на слободен СаО меѓутоа со
нсто шш поголемо учество на Ѕ, емисијата на ЅО2 би останала од ист ред на
големнна.\

За да се задоволат националните и стандардите на ЕУ би требало да се
иисггалираат Постројки за десулфуризација.
' ; ©о реализирањето на оваа опција постојните влијанија врз животната

средишјi би останале во истите граници со намалување на влијанијата поврзани
со рудннкот и наголемување на влијанијата поврзани со транспортот на
јаѓленот; ;

Супституција на јагленот со мазут

Неоспорно е дека позначајната употреба на мазутот со процент на сул-
фуриомал од 2,5 % во енергетските котли во ТЕЦ-и Битола ќе доведе до
намалуван>е на штетните емисии на честици. Користејќи ги постојните проек-
тни можности на енергетските котли во РЕК Битола односно употребата на
мазутот со влог до 25% од примарното гориво (лигнит).

Хипотетички, во случај на максимална еекундарна употреба на мазутот
(околу 300 илјади тони) во еиергетските котли во ТЕЦ-и" Битола, од енергет-
ско гледшптс ќс се супституираат околу 2 милиони тони лигнит. Следува дека
во-рвие услови на годишно ниво наместо 6,5 милиони тони лигнит ќе се употре-
бат само 4.8 милиони тони лигнит. Во овој случај реално е да се очекува дека
аналогно ќс ее намалат емисиите на ЅО2, NOx и другите честички.

Многу веројатно е дека емисијата на ЅОг и понатаму ќе остане надвор
од дозволените граници, но сепак со намалувањето на овие честички следствено
ќе се намалат и штетните влијанија поврзани со рударските активности.

Сепак значајно е што ќе има намалување и на стакленичките гасови.
Еколошките аспекти за ТЕЦ Неготино како резултат на недоволното

функционирање, во овој момент се во границите на претпоставките.
Бидсјќи тсрмоцентралата не е употребена во поголем обем во измина-
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тиот период, немало ни можности за било какви испитувања, мерења на загаду-
вањето на природната средкна или пак влијание на емисиите на штетни
честички врз флората и фауната односно врз луѓето во регионот.

Меѓутоа еден необорлив факт е дека со активното вклучување на ТЕЦ
Неготино во електроенергетскиот систем на Р. Македонија, најмалку во след-
нитс неколку години, посрсдно ќе се релаксира РЕК Битола, а една од придо-
Гжвките на оваа релаксација секако ќе биде намалувањето на штетните вли-
јанија од емисиите на честичките.

Ако ги анализираме и споредиме емисиите на СОг од согорувањето на
мазутот и еквивалентниот CO2ekv при ископувањето на лигнитот од
површинските копови и неговото согорување се доаѓа до заклучок дека емиси-
ите на СО2 се скоро двојно помали во случајот на согорување на мазутот.

Така на пример, емисиите на СО2 при согорување на мазутот изнесуваат

77,6, te ' """ додека емисиите на СОз при ископување на лигнитот од
GЈ

површинските копови и неговото согорување изнесуваат 142,4 . te "" ~ 2 A v- --̂ "

Ha овој начин со употребата на мазутот во ТЕЦ Неготино или секун-
дарно во РЕК Битола и РЕК Осломеј, постигнуваме двоен ефект, т.е. и кванти-
тативно и квалитативно намалување на штетните емисии на еквивалентен СО2.
Корисни податоци ќе добиеме ако направиме сиоредбена анализа на процентот
на сулфурот во мазутот и лигнитот, сведена на еден кЊх произведена елек-
трична енергија.

Согласно параметрите на јагленот од Површинскиот коп Суводол, про-
цснтот на сулфур изнесува 0,62 %. За процентот на сулфур во мазутот за оваа
сноредба ќс ја користиме вредноста од 2,5%.

Ако се земе во иредвид фактот дека од 1,5 килограми лигнит се добива
1 kWh електрична енергија, додека за 1 кЊх електрична енергија е потребно
околу 0,250 кг мазут, тогаш доаѓаме до констатација дека процентот на сулфур
по произведен kWh изнесува:

• 0,930 % no kWh во однос на лигнитот;
• 0,625 % no kWh во однос на мазутот;
Од оваа едноставна споредба може да се заклучи дека емисиите на ЅО2

по произведен kWh електрична енергија се за 50% поголеми од оние во случај
на производство на kWh електрична енергија.

Заклучок

Примената на Директивата (ИППЦ) на Европската Унија(96/91/ЕУ)
обезбедува заштита на животната средина со превентивно дејствување и пред се
со користење на Најдобритс Достапни Техники (BAT) за намалување на штет-
ните емисии во воздухот, водата и почвата.

(BAT) всушност иретставува сден комплексен пристап на документи-
рани активности и методи за да се добијат најдобрите можни резултати во мин-
имизирањсто на штетните последици од влијанието на емисиите врз животна-
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та средина.
Иако BREF- референтните документи за BAT ce однесуваат пред се на

емјите од Европската заедница, неоспорен е фактот дека нашата земја како
потенцијален кандидат за членство во ЕУ може во голема мерка да ги примени
инструментите и искуствата од ѕаквиот систематизиран однос од оваа Европска
директива. Треба да се потенцира дека BAT не се секогаш и најновите и
најсовремените методи, туку тие се пред се најефикасните достапни и примен-
ливи методи. BAT значи да се примени технолигија, да се воспостават сигурни и
применливи мерки со долг период на примеиливост, а воедно да се респектира
постојната структура и планираната надградба на одредена постројка/ елек-
трична централа.
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ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУ-
ВАЊЕТО (ИСКЗ) INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND

CONTROL (IPPC)

Јасмина ДЕНКОВСКА, дипл.инж.техн.
OKTA, Рафинерија на нафта Скопје

Абсшракш
Члепството во Европскита Унија е основна стритешка цел на Република

Македони/а, со исПолнуваље на обврските што Праизлегуваат од Договорот за ста-
билизација ч асоцпјација. Голем дел од Нициошшшта програма за приближување на
законодавството на РМ кон законодавството ни ЕУ е соработка и хармонизација на
законодавството од областа на животната средина.

Законот за животна средина, кој се наоѓа во собраниска процедура за донесу-
вање, Лредвндува посебни обврскизаусогласувањена стопанскиотсектор срнормите
a стандардите во животната средина. Тоа Пред се се однесува на примена на
Интегрирано спречување u контрола на заѓадувањето (ИСКЗ - fPPS).

Bo овој труд е прикажана најбитната Европска законска регулатива од
областа Ш1 заштитата на жшотната среданп, при процесите на преработка на наф-
ITKHTUI ( BAT, IP PS, LCPD). Исто таки дадени се идните обврски на индустриски сек-
iTiopa, en тоа што секторот Енергетика е прв предвиден за поднесување на барања-
та за интегрирана еколошка дозвола (всушност IPPC дозволи) од 01.07.2005 Год.

The basic strategic goal of Republic Macedinia is membership in Enropian Community.
Thai will be realized by fulfill of obligation which come from the Agreement for Stabilisation and
Association (SAA). A large part of National Program for R\<1 Legislation approximation to EU is coop-
eration and hannonisation of the Macedonian Environmental Legislation. '

Low on Environment is in Parlament procedure on adoption. This low stipulate special
obligation of economic sectors compliace with environmental rules ande standards. It is refer to
Integrated Pollution Protection and Control (IPPC).

This studey contains essentialy EU Environmental Legislation for crude oil processing
(BAT, IPPS, LCPD). Allthow, it is contained future obligations for industrial sectors. Energetic sector
is predict to be first in applaing requirements for Environmental permission (IPPC permission) from
01.07.2005 year.
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ВОВЕД

ИКАЗ или Интегрирано спречување и контрола на загадувањето е сис- 1
тем за заштита на животната средина од поголеми инсталации и соодвествува 4
со Директивата на ЕУ (96/61/ЕЗ). •

Co примена на ИСКЗ се обезбедува заштита на животната средина со
иревентивно делување, а каде тоа не е можно, со намалување на емисии во воз-
дух, вода и почва, како и останатите штетни влијанија врз животната средина и
•ЈДравјето на човскот. Тоа може да се постигне со ефикасно користење на
снергијата. сироведување мерки за спречување на акциденти и минимизирање
па последиците од истите како и преземање мерки при затварање на инста-,
лацијата за да спречи загадувањето и средината да се врати во иредходната сос-
тојба.

ИСКЗ се базира на спроведување на Најдобри достапни техники
(НЦТ - БАТ) во индустријата. Тоа подразбира најефективна и најсовремена
состојба на активностите и методите на операции кои бараат соодветна техни-
ка со цсл спрсчување емисии во животната средина или да ги минимизира
емисиите и влијанијата врз животната средина. Co тоа не се подразбира и најно-
ва техника, туку е важно како таа техника се користи за да се добијат макси-
мални иерформанси како од економски така и од аспект поволен за животната
средина.

ИКАЗ е дефиниран и како директива за постигнување на концепт за
одржлнв развој, а преку ИСКЗ освен постигнување на интегрирана заштита на
жмвотната срсдина, истовремено и самата инсталација постигнува подобри пер-
(ј)орманси, што долгорочно има и позитиван скономски ефект.

Референтни документи за најдобри достапни техники
за рафинерии на минерални масла и гас

Подрачјето на примена на BREF (Best Available Techniques reference docu-
ment - референтни документи за најдобри достапни техники) за рафинерии на
минерални масла и гас се спроведува во согласност со член 16(2) на
Дпрективата на Советот 96/61/EC. Co овој докумет се опфатени сите типови на
рафинерии нсзависно од капацитетот и типовите на процесни активности.
BREFs е изработен од страна на Европската Комисија (DGXI) - Европско IPPC
Биро восиоставено во Севиља, а подготовката на Референтните Документи за
рафинерии се пишува од 1999 год.

Европските рафинерии

Рафинериитс на минерални масла и гас спаѓаат во важна и стратешка
мндустрмја. Рафинсриитс на минсрални масла снабдуваат 42% од енергетските
потрсби на ЕУ и 95% од побарувачката за транспорт. Околу 100 рафинерии на
минсрални масла се индентификувани во замјите на ЕУ, Швајцарија и
Норвсшка и сите заедно преработуваат околу 700 милиони тони годишно.
Рафинериите сс лоцирани блиску до потрошувачите, рафинерискиот сектор
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ii.\ui 550.00 директно и 35000 индиректно вработени.

Рафинериски процеси и најважните проблеми на животната средина
Рафинериските инсталации се грлеми и потполно интегрирани.

Рафинсриите се индустриски објекти кои употребуваат големи количини на
суровини и нродукти. и исто така се интензивни корисници на енергија и вода.
()д своите складишни простори и рафинериски процеси, рафинериите генери-
раат емисии во атмосферата, во водата и во почвата, така да управувањето со
жнвотната средина станува нивен приоритетен фактор. Типовите и количест-
вата на рафинериските емисии во животната средина се добро познати.
Најбитни загадувачи на воздухот од процесите на согорување се оксидите на
јагленород, азот, сулфур, суспендирани материи, а испарливи органски
јаглеиороди се создаваат и при согорување и во складишните резервоари.
Водата интензивно се користи во рафинериските процеси и за ладење. Главни
чпгадувачи на водата се јагленоводороди, сулфиди, амонијак и поедини метали.
Во контекст на огромните количества на суровина која се преработува,
рафинериите не создаваат значителни количества отпад. Во отпадот што се
создава во рафинериите преовл^дуваат талози, неспецифичен рафинериски
отпад ( комунален, од опремата) и употребени хемикалии (киселини, амини,
катализатори).

Емисиите во воздухот се главни загадувачи од рафинериите на минер-
ални масла. На секој милион тони преработена нафта, рафинериите (за
капацитет од 0.5 до повеќе од 20 милиони тони.) емитираат 20.000-82.0001 јаглен
двооксид, 660-700t азотни оксиди, 10-3.0001 суспендирани честици, 30-60001 сул-
(Ј)урни оксиди и 50-6000 t испарливи соединенија.

На секој милион тони преработена нафта, рафинериите создаваат од
0.1-5 милион тони отпадна вода и од 10-2000 тони цврст отпад. Овие големи раз-
лики во емисии од Европските рафинерии се објаснуваат со разликите од инте-
грација на построенијата и од типот на рафинерии (едноставни или комплек-
сни). Освен тоа, разликите се и поради легислативата од областа на животната
срсдина во Европа.

Најдобри достапни техники за Рафинерии на минерални масла
Усвоено е дека имплементација на НДТ (БАТ) во секоја рафинерија е

различно и затоа постојат различни технички решенија.
Меѓу многуте проблеми од областа на животната средина, пет се веројатно
најважни:

• зголемување на енергетската ефикасност
• намалување на емисијата на азотни оксиди
• намалување на емисијата на сулфурни оксиди
• намалување на емисијата на испарливи органски соединенија
• намалување на контаминацијата на водата

БАТ концепт може да се опише како:
• "Best" - најдобра - заштита на животната средина и општество.
• "Available" - достапни - овозможува примена, спрема економските и
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техничките погодности, земајќи ја во предвид цената на чинење и повластиците.
"Techniques" - техники - може да значи технологија, проект или изград-

ба, но исто така одржување, процедури на работа, останати процедури. Ова е
широк термин, со намера да ги вклучи сите фактори релевантни за влијанијата
врз животната средина од инсталацијата.

Технички критериуми за избор на техники вклучува:
• воспоставени операции
• воспоставена сигурност
• применливост
• долг период на применливост, земајќи ги во предвид постоечките

иоетроенија и планираниот развој
• применливост на алтернативи, (нпр. како техниките да се споредат со

алтернативни опции).
• вкрстување - медиа влијание вклучувајќи материјал/користење на

енергија. бучава итн.
• економска остварливост

Од горните критериуми произлегува дека техниките мора да се
воепостават со комерцијални операции. Економските фактори мора да се земат
во иредвид.

ВАТѕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИ ОД РАФИНЕРИИ - ВОЗ-

ДУХ

Преглед на емисшг во воздухот

Рафинериските процеси можат воопштено да се поделат како:

• загревање на јагленоводороди за преработка
• физичка сепарација и пречистување
• хемиска конверзија, како преработка на остаток
• ладење на продуктите
• складирање на сурова нафта и продукти

Најважни заѓадувачи на воздухот

Анскс III од 1PPC Директива 96/61/ЕЦ содржи листа на најважни загаду-
вачки супстанци кои се земени за пресметка на фиксни гранични вредности на
смнсија, мсѓу кои следните сс релевантни за рафинериите:

• Сулфур диоксид (ЅОг) и други сулфурни соединенија,
• Азотни оксиди (NOx) и други азотни соединенија,

. • Јаглен моноксид (SO),
• Испарливи органски соединенија (VOC), во јавленоводороди (без

мстан),
• Суспендирани материи (РМ), -вклучувајќи ги металите и нивните соеди-

ненија,

• Суистанци кои докажано поседуваат канцерогени својства.

4
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Преглед ua прописите за квалитет на воздухот во рафинерии, извори на емисии
и најдобри достапни техники

Еми-
сија

СО2

ЅОХ

NOX

voc

Квалнтет на воздухот но одиос на барања

Пост Кјото Протокол UN / Стакленички
гасови конвенција
(93/76/ЕЕС, 93/389/ЕЕС)

EU/UN-ECE, Стратегија за ацидификација
EC Директиви: LCPD, SLFD, IPPS
Директиви за квалитеч* иа воздух: Сулфур
протокол, AQFD Национални Директиви,
Останато: UN-ECE/-WHO, PARCOM. US-
ВРА/1990 акт за чист воздух

EU/UN-ECE, Стратегија за ацидификација
EC Директиви: LCPD, IPPS, квалитет на
воздух
Директиви: AQFD
Н-протокол (93/361/EEC)
Национални Директиви
Останато: UN-ECE/-WHO, PARCOM, US-
ЕРА/1990 акт за чист воздух
EU/UN-ECE, Дирек. за квал. на воздухот
AQFD (94/63/EC), UN-ECE/VOCupoTowui
Националнп Директиви, Озонска стратегија
Осганато: UN- WHO, US-EPA/1990
Акт за чист воздух, ЕЦ-нрекуграннчно аеро
загадување

Ичворн на емисија

Процесни печки / Котли
Гас турбинн
FCC регенератори
Факелеи спстем
Инцинератори, Факел

Процесни печки / Котли
Гас турбнни
SRUs-Постројка за ^ ^
отараиување на сулфур
FCC рсгенератори
Факслсн систем
Инцииератори
Посгројки за обработка
Процеснипечки / Котли
Гас турбини
FCC регенератори
Гасни мотори
Инцинератори, Факел

Складиштење & утовар
истовар
Масло / вода сепаратори
Емисии од-пропуштања
Вентили, Факел

Контроли/ВАТ-НДТ

Еиергетска ефикасност: мнтегративно
загревање / обиова
Користењс т\ горпва со висока содржииа
нахидрогеи
Монитиринг / еволуација / стратегија

SRU: 3. реактор, нов дизајн, Постројка за
допречист. гасови
FCC: Dc-SO2 катализатор дссулфуризација,
Десулфуризација на димни гасови, влажен
скрубер
Рафинернски горнвни систсм: ииско
сулс|)урна н;кј)та, согорување иа гас
FCC: CO/NOX оптммалчзација, Селективна
(не) каталнтичка редукцнја. Тсрмичко де
NOX, Ниско N0x бренерн, пареа/вода
инјектори

Фаза 1А: Систем за поврат на пареи,
Пливачки кров, Внатрсшен пливачки
понтон
Фаза 1Б: Враќање на пареи
Остаиато: Спалуван>с
Притисок / вакум вешилн, автоматска
дренажа
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Иако СО2 нее специфично назначен, овие емисии се разгледуваат како
важни прописи на владите. Енергетска оптимализација е стандардна пракса во
сите рафинерии, со што воглавно се контролира СОг.

CO емисии воглавно се појавуваат со недоволно регулиран процес на
согорување. Тие се релативно мали и нивното влијание врз животната средина
с лимитирано со коректно водење на процесот.

Емисијата на честички на метали во воздухот е директно во релација со
масло за горење.

Останатите можни загадувачи кои не се разгледуваат со овој документ
се:

• Сулфурводород (Н2Ѕ)

• Флуороводород (HF)

Јаглен диоксид - извори и емисија на COi

Составот на фосилните горива е воглавно јаглерод и водород во
различни пропорции. Према тоа резултат на согорувањето е емисија на СО2 и
водена пареа, НгО.

СО2 е потребна компонента за севкупниот живот на нашата планета и
во нормални нивоа нема негативен ефект на здравјето, вегетацијата или метер-
ијалите. Но поради ефектот врз Глобални Климатски Промени и одржлив
развој, зголемувањето на емисијата на СОг од согорувањата на фосилните гори-
ва е разгледана во Кјото Протоколот.

Во следната табела се дадени изворите на емисија на СОг од рафинери-
ите и е пресмстан емисиониот фактор за СОг за различни видови рафинериски
горива:

Табела бр.1 Емисиони фактори - коефициент за СОг

Тип на гориво

Горив гас

Природен гас
ТНГ
Масло за горење
Масло за горење
-вакумско
Кокс

. Типичен состав

30%Н2/35%С,/35%С2

100% метан
50%С3/ 50%С4

60% Р/10% 0/30% A

50% Р/ 50% A

90%С/10%Н

Скратеници: Carbon, Hydrogen, Paraffins, Olefins

kgCO2/kg
гориво

1.99

2.75 " •"

3.02
3.22

3.26

3.63

, Aromatics

kg CO,/
GJ

43

56
64
74

79

117

Сулфур диоксид - Извори и емисија на ЅОг

ЅО2 смисиите настануваат од согурување на горива што содржат сул-
фур. Рафинсрииите како горива користат нуз-продукти на рафинериските про-
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цеси. Составот и квалитетот на овие горива (гасовити и течни), е променлив во
зависност од типот на преработка на нафтата.

Сите нафти содржат сулфурни соединенија. Према тоа, кога согорува
рафинериско гориво, ЅО2 се емитира. Директна е зависноста меѓу содржината
на сулфур во горивото и количество ЅО2 што се емитира. Природниот гас нор-
мално содржи само траги на сулфурни соединенија.

Намалување на содржината на сулфур во горивото
Се додека согорувањето на горивото е главен извор на ЅО2 емисиите

од рафинериите, техниките за намалување треба да се фокусираат на горивото.
Рафинерискиот горив гас се состои од С1 до С5 компоненти и водород. Гасовите
доаѓат од различни извори и го полнат рафинериски горив систем.

Течното рафинериско гориво се состои од тешки остатоци, во кои е
концентриран сулфурот од нафтата. Теоретски зборувајќи, можен е третман на
течното гориво преку хидродесулфуризационен процес. Сепак, поради
големите инвестициони и енергетски баран>а истиот во Европа не се примену-
ва.

Поради тоа, во добар дел од рафинериите се прави биланс помеѓу типот
на нафтата која се прераборува (високо сулфурна / ниско сулфурна), рафинер-
искиот горив гас, природен гас и течно рафинериско гориво. Односот зависи од
локалните ирилики како: рафинериска комплексност и производство на горив
гас итн.

Азотни оксидн - извори и емисија на NOx

NOx емисијата од рафинериите зависи од типот на горивото,
содржината на азот или водород во горивото, опрема за согорување и условите
ири согорување. Према тоа, може да се очекуваат големи разлики во нивоата на
NOx емисии меѓу рафинериите а исто така и хмеѓу различната опрема за согору-
вање во исти рафинерии. Температурните разлики, времето на престој и кон-
центрацијата на кислород бараат усовршување на опремата за согорување во
рафинериите, што резултира со променливо ниво на термички создаден НОџ.
Влијанието на температурата е најбитно и NOx емисија расте со температура-
та.

Обем нa NOx емисија од опремата за согорување

FCC

200-2000 ing/ Nm3 @ 3% О2

Печки & Котли

75-400 ррт@3%0 2

Гасни турбини

160-510ppm@ 15% О 2

Техниките на контрола на NOx емисијата може да се сведат на четири
основни категории:

• Производни промени на пред-согорување
• Модификации на согорувања
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• Третман на излезни гасови (пост-согорување)
• Технологии за вонредни ситуации

Испарливи органски соединенија - извори и емисија на VOCs
Главни извори на VOCs од рафинериите се емисии од испарувања од сис-

темот процесни постројки и технолошки линии, системите за отпадни води, рез-
ервоарите за складирање, системите за утовар и истовар.

РАФИНЕРИСКИ ГОРИВА

Квалитетот на горивата се детерминира со следните фактори:
• капацитет на рафинерија,
• комплексност на рафинерија,
• енергетска ефикасност,
• капацитет и капацитет на процесите на утилизација,
• обем на производи,
• квалитет на продукти,
• производство на електрична енергија на локација наспроти купување од

иадвор,
• складирање и опрема за утовар,
• постоечки хемиски фабрики на локацијата на рафинерија,
• размена на искористување со други индустрии

Аспекти за влијание врз животната средина за рафинериски горивен
сѕстем се:

• потрошувачка на гориво, енергетска ефикасност и СОг емисија
• содржина на сулфур во гориво и ЅО2 емисија
• создавање на азотни оксиди во процесите на согорување
• честички формираниод пепел и непотполно согорување

Заштедата на гориво, посебно на гориво од остаток, со зголемување на
енергетската ефикасност, има влијание на сите четири параметри.

Рафинериски горивен гас - извори и состав
Рафинерискиот горивен гас содржи пред се водород, метан, С2-С5

јагленоводороди (заситени/незаситени), водород сулфид, меркаптани.
Содржината на сулфур во гасот што се дистрибуира во горивен гас може да се
редуцира до бараното ниво со софистициран третман на киселите гасови.

Рафинерискиот горивен гас се произведува во скоро сите јагленоводор-
одни процесни инсталации. Од еколошка гледна точка тие дможат да се класи-
фицираат како без-сулфурни и гасови што содржат сулфур.

Течно рафинернско гориво- извори и состав
Течното рафинериско гориво настанува од различни процеси како што

се: фракционирање на нафта, висока вакум дестилација, термички крекинг,
каталитички крекинг и хидро конверзија на остатокот.

Во опнгто. течното гориво се состои од една или повеќе компоненти:

•1 _
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атмосферски или вакум остаток, термички или каталитички крекинг остаток,
тешки крекинг аромати и хидрокрекинг остаток. Содржините на сулфур во
течните рафинериски компоненти се:

• Атмосферски остаток
Од Северно Mope 0.6-1.1%

- Од Среден Исток . 2.3 - 4.4%
• Вакум остаток
- Од Северно Mope 1.1 -1.8%
- Од Среден Исток 3.6-6.1%
• Крекинг остаток
- Од Среден Исток 3.5 - 6.5%

УСЛОВИ ШТО ОКТА - РАФИНЕРИЈА НА НАФТА ТРЕБА ДА
ГИ ИСПОЛНИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Co цел заштита на животната средина, ИСКЗ воспоставува дијалог
иомеѓу властите и индустријата. Усогласувањето со идното законодавство е
преку:

• Законот за животна средина - поглавје за Интегрирани еколошки
дозволи и поглавје за оперативни планови;
"Операторите на постојните инсталации, во рок од една година од денот на
влегување во сила на овој закон, а кои со своето работење вршат загадување на
животната средина, се должни да изготват оперативни планови за утврдување
на роковите за усогласување со пропишаните норми за заштита на медиумите
на животната средина како услов за продолжување на работата на инсталација-
та".

• Секторски закони (воздух, вода, отпад).

Планот за имплементација на ИСКЗ (уште не се изработени подза-
конски акпш а. ИСКЗ Правилник) предвидува:

> Постоечки инсталации:
> Адаптирање кон НДТ нормите преку изработка на оперативни

планови (2005-2008) и нивна примена до мај 2014 год.

> Нови инсталации:
> За нова инсталација (2005-2008) по избор (веднаш НДТ или опера

тивни планови)
> За нови инсталации по 2008, веднаш НДТ.

Во Република Македонија барањата за издавање на интегрирана
еколошка дозвола треба да понесат 6 сектори со 107 деловни субјекти. За сек-
торот Енергетика во кој спаѓа и ОКТА, почеток на поднесување на барање е
01.07.2007 година.
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Рафинерија ОКТА има инсталиран капацитет од 2.500.000 тони (
годишно и користи различни типови на нафта кои се достапни на пазарот.
Суровата нафта се увезува преку морскиот терминал во Солун (Грција), и
иотоа со нафтоводот до рафинеријата. Продуктите се дистрибуираат со
железница и со друмски превоз. Основни рафинериски продукти се втечнет
нафтен гас пропан-бутан (ТНГ), моторен бензин (МБ 96), безоловни моторни
бензини (БМБ 95 и БМБ 90), гориво за млазни мотори (ГМ-1), дизел гориво Д,
масло за греење ЕЛ, масло за горење и различни растворувачи. Квалитетот на
продуктите е во согласност со важечките МКС стандарди за течни горива.

Рафинеријата е од типот хидроскиминг и ги содржи следните процесни
едииицн.

- Атмосферска дестилација на сурова нафта (2 500 000 т/год.)
- Хидродесулфуризација и дестилација на примарен бензин (635 000

т/год.)
- Каталитички реформинг на примарниот бензин (457 000 т/год.)
- Хидродесулфуризација на дизелни фракции (638 100 т/год.)
- Постројка за фракционирање на гасови (70 400 т/год.).
Потребните помошни построенија за снабдување со електрична енерги-

ја. парса. вода, азот, водород и компримиран воздух исто така се наоѓат на
локацијата. Рафинеријата исто така ги извршува сите дејности од областа со
снабдувањето со суровата нафта и нафтени деривати и контрола на нивниот
квалитет, складирање и испорака на нафтените деривати, проектирање и
одржување на:постројките и опремата, истражување и развој, заштита на објек-
тот и постројките, противпожарна заштита итн.

OKTA no својот капацитет спаѓа во мали рафинерии (максимално
инсталиран каиацитет од 2,5 милиони тони сурова нафта годишно), a no техно-
лошкиот процес во . наједноставен тип - хидроскиминг рафинерии.
Хидроскиминг рафинериите (атмосферска дестилација со натамошна доработ-
ка на дериватите) се значително* помали загадувачи на животната средина од
рафинериите кои имаат комплексна преработка на нафта (вакум дестилација,
FCC итн.).

Во самата фаза на проектирање и натамошно осовременување на инста-
лацијата предвидени се сите мерки на заштита на животната средина:

• Херметичко затворен систем;
• Резервоари со фиксни кровови и пливачки понтони;

. • Висина на оџакот на производство од 160 м;
• Пречистителна станица, која пречистува: индустриски, атмосферски и

санитарни води во сите три фази (физичко -механичка, хемиска и биолошка).
Пречистителната станица е пуштена во функција пред почетокот на работа на
рафинеријата и по својот капацитет апсолутно ги задоволува квантитативни и
квалитативни норни на пречистената отпадна вода.
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ПОСТАПКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ СОГЛАСНО
ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Co НДТ дадени за рафинерии на минерални масла, емисијата на отпад-
ни гасови може да се доведе во рамките на МДК вредности предвидени со
чаконската регулативе на определена држава.

За енергетскиот сектор во Република Македонија, а со тоа и за ОКТА
оитен проблем е намалувањето на емисијата на ЅОг.

Се додека согоруван>ето на гориво е главен извор на ЅОг емисиите од
рафинериите, техниките за намалување треба да се фокусираат на горивото.
Поради тоа, во добар дел од рафинерии се прави биланс цомеѓу типот на наф-
тата која се прераборува (високо сулфурна / ниско сулфурна), рафинерискиот
горив гас, природниот гас и течното рафинериско гориво.

Намалување на содржината на сулфур може да се постигне со (делум-
но) поминување на природен гас, (делумно) поминување на ниско сулфурна
нафта и десулфуризација на гориви гасови. Првите две опции општо не барат
големи инвестиции: истото зависи од цената на високо сулфурна и нискр сул-
фурна нафта. ' ^.

Примена на НДТ вб ОКТА би опфатила изградба на Постројка на
отстранување сулфур од сулфурводородниот гас (Claus).

Основни хемиски реакции при отстранување на сулфур - SRU (Sulfur
recovery unit) ce:

НгЅ + 3/2 02 -> ЅОг + НзО (воглавно во печките за согорување)
2 HiS + ЅО2 -> 312 Ѕ2 + 2 Н2О (воглавно во реакторите)

Принос (% мас) = (Производство на течен сулфур / Содржина на Ѕ во
шаржа) * 100

Типичната ефикасност на отстранување на сулфур кај дво-степена
постројка за отстранување на сулфур е во обем од 94 до 96%.

Co изградба на Clus постројката, со која се отстранува сулфурот од сул-
фурводородниот гас. технолошкиот гас не би содржел сулфур и со неговото
користење во производните печки (заедно со мазут), емисија на ЅОг во димните
гасови би ја задоволувала законската регулатива.
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Cost-Benefit Analysis for Combined Heat and Power Plant

Dipl.Ing. Ace Sazdovski, Prof. Dr. Vangel Fustik

Faculty of Electrical Engineering - Skopje

Abstract: The paper presents a methodology and practical application of Cost-Benefit Analysis for
Combined Heat and Power Plant (Cogeneration facility). Methodology include up-to-date and real
data for cogeneration plant in accordance with the trends in development of the CHP technology. As
a case study a CHP plant that could be built-up in Republic of Macedonia is analyzed. The main eco-
nomic parameters for project evaluation, such as NPV and IRR are calculated for a number of possi-
ble scenarios. The analyze present the economic outputs that could be used as a decision for CHP pro-
ject acceptance for investment.

Key words: Cogeneration, Cost-Benefit^ Analysis. Capital Recovery Factor, Net Present Value,
Internal Rate of Return

1. Introduction

Cogeneration is the thermodynamically sequential production of two or more types
of energy from single primary energy source. There are numerous advantages of the cogen-
eration power plant compared with classic power plant. The overall efficiency of a cogen-
eration plant is somewhere around 70 to 80 % compared with boiler power plants that have
efficiency around 35 to 40% with plants saving around 35% of primary energy. Its high effi-
ciency and hence lower costs are achieved by recovering and putting to use the heat pro-
duced as by product of electricity generation. The type of prime mover for the CHP plant
is determined by number of facts, including size of the plant, heat to power ratio, fuel avail-
ability and cost etc.

AH types of CHP plants have five parameters that reveal their thermodynamic per-
formances listed below:

-Efficiency of the prime mover

= W

W-shaft power of the prime mover;
/w-fuel mass flow rate;
/Ун-lower heating value of fuel;

-Electrical efficiency

_ W (2)

We -net electric output of the CHP plant;
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mf -fuel mass flow rate;
Hu -lower heating value of fuel;

-Thermal efficiency

.3)

Q i -useful thermal output of the CHP plant;
in / -fuel mass flow rate;
H a -lower heating value of fuel;

-Heat to power ratio

pf{g = * * •(4)

-Fuel energy savings ratio

PBSR = H * ~ H c .(5)

И.

H л- -total fuel power for separate production of W e and ;Q i
H c -fuel power for cogeneration system to produce the same amount of W e and O t.

In order a cogeneration system to be viable in energy savings it should be FESR>0 .

Out of half of ail CHP plants use natural gas as a primary fuel. Natural gas is pre-
sent in our country and that helps us to pick our primary fuel for analysis. The size of the
system is chosen according to the electrical and thermal loads of the consumers and it is
about (225 MW). Due to practical experience in cases where the size of the CHP plant is
higher than 50 MW the prime mover is usually a gas turbine and the CHP plant is most prob-
ably combined cycle plant [7].

2. Basic technological considerations
The basic scheme of a CHP plant that works on a combined cycle is shown on the

Fig.l. Major components in this process are:gas turbine,HRSG and steam turbine,

Fig.1 Technological
scheme of CHP plant

Fuel

toproww
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In our analysis a system selected is consisted of the following basic data:

1) Gas turbine type: Toshiba MS7001 FA

-power output :153 (MW); -inlet temperature: 130 °C ; -outlet temperature: 589 °C ;
-mass flow : 427 kg/sec; -heat rate (clean as new): 10400 KJ/kg LHV;

2)HRSGtype:MS7001 FA
-three pressure stage; -1 stage: 542 °C , 176 t/h ; -2 stage: 314 °C , 35 t/h;
-3 stage: 234 °C , 25 t/h.

3) Steam turbine
-power output :85 MW; -mechanical efficiency 0.97;

4) Fuel selection for the CHP plant - Natural gas
-higher calorific value: 51.2 MJ/kg; -lower calorific value : 46.2 MJ/kg ;
-carbon content: 72.7%; -ash content: 0.0%.

3. Economic aspect of cogeneration facility

3.1. Initial investments

For the analysis initial investment costs are defined in acordance with the available
data from relevant consulting agencies and cogeneration facilities (presented in the table
below):

Specific
investement
Source of
information

600-SOO S/kW

iv w w.sycomonsite. com

600-700 S/kW 700-900 S/kW

Yvw\v.ener»yne.\us.coi!i j www.chpa.co.uk

600-900 S/kW

www.coaen.oni

700-800 S/kW

www.platts.com

(lower values are for larger sizes of CHP plants)

The area required for CHP facility is around: 0.06 m2/KW (source:
www.cogen.org)

Hence the capital costs for the facility are: 142 800 000 $ up to 214 200 000 $ for
the worst case scenario. Required area for the facility is around 14 200 m2.

In our analysis we have analyzed a three typical types of investment:
1) 50% loan and 50% of self financing;
2) 100 % loan for the investment;
3) 100% investment without any loan.

Practical experiences show that for the plants of that size the construction period is
usually in a period of two years. Due to size and importance of investment, interest rate dur-
ing the construction is set to 4% which is the average value in EU [6].
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3.2.0peration and maintenance costs for the facility

Operation costs are costs for fuel. Because we chouse natural gas for fuel we are
going to use the pool price for natural gas on New York stock exchange known as NYMEX
[3]. The price includes all legal taxes paid to the government in Republic of Macedonia. As
it can be seen the price has a tendencies to fall in the future . The price is given as ($/GJ) in
order to use it computer software Cogeneration Ready Reckoner developed specially for
evaluation of CHP plants viability. The price used in calculation is the average price in the
period from July 2004 to July 2007 that is 5,63 ($/GJ HHV delivered) (HHV the energy of
saturated steam is considered also).

Maintenance costs are consisted of regular overhauls, maintenance of equipment,
service contracts and payments for the employees. Such plants (with this size) usually have
somewhere about 100 to 130 employees. Yearly every employ earns approximately 5400 US
$ net payment but the investor must include all the legal fees and tax that have to be payed
to the government. The facility is scheduled to work with 100 employees so yearly total
payments for employees will be: 100» 450« 1.6x 12=864 000 ($/year).

Maintenance expenses for CHP facilities are shown in the tabie given below
together with source information link:

O&M
cost

source
...

0.002-0.008
$/k\Vh
encrttynexus.com

0.0036 $/kWh

cosenenrope.com

0.003-
0.009
$/kWh
cogen.org

0.004-0.005
$/kWh

clipa.co.uk

<0.004
S/kWh

doe.org

<0.0045
$/kWh

nemv.org

* For this size of the facility we assume the O&M costs of 0.0035 S/kWh.
* The expenses for water treatment are listed below:

-raw water : 0.5 ($/t), -water treatment: 0.2 ($/t).
*When calculating the price for the electricity we are going to use the formula used

by CJNergy corporation from Ohio USA:

Total CHP Electric Cost - Capital Recovery + Cost of Fuel Chargeable to Power + O&M
Cost Chargeable to Power + Supplemental Electric Costs + Backup Power Costs - Excess
Electric Sales

3.3. Capital Recovery

If a deposit of amount P is made with interest rate d. The depositor wishes to with-
draw the same amount A at the end of each period so that when the last withdraw is made
there should be no funds left on deposit. The amount A is determined by the following equa-
tion .Where N number of years beginning from year of deposit making.

A=P .CRF(N,d) •(6)
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Where CRF is the capital recovery factor determined by:

A

CRF(N,d) = _N • • •• •-•• (7)

A concept to consider in evaluating CHP is "fuel chargeable to power" (FCP). The formula

is as follows:

FCP = (Total Fuel - Fuel Chargeable to Thermal Energy) / kW produced (8)

3.4. Net Present Value and Internal Rate of Return

When assessing the economic viability the two most important factors that show

whether the facility is economic viable or no are :

- Net present value NPV and

- Internal rate of return IRR.

Net present value is the present worth of the total profit of an investment, which

results as the difference between the present worth of all the expenses and all the revenues,

including savings during life cycle of the investment defined with the expression:

£ • ft
NPV = / • (9)

Fi-\s the net cash flow;

d ,-\s the discount rate.

In order to be economically viable the facility has to have NPV > 0.
Internal rate of return is defined as the discount rate that causes the present worth of a series

of expenses to be equal to the present worth of a series of revenues that will result in-zero
NPV. The equation is given below:

Д Ft '
NPV = ]T — = (10)

IRR = d *'

4. Particular system definition with calculated parameters

System definition: combined cycle cogeneration;

-number of operating years: 20 years;

-construction period : 2 years;
-number of periods in each year: 12 periods (12 months).
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-benchmark process: 8760 hours/year;
-cogen unit availability: 95%;
-site thermal load: steam;
-steam temperature :260 °C ;
-number of cogen units: 1;

ISO output standards for facility:

-average ambient temperature: 15 °C ;
-average humidity: 60%;
-site elevation : 0 metres above sea level;

Fuel characteristics:
-higher calorific value: 51.2 MJ/kg ; -lower calorific value : 46.2 MJ/kg;
-carbon content: 72.7%; -ash content: 0.0%.

Gas turbine, HRSG and steam turbine specification:

1) Gas turbine type: Toshiba MS7001 FA;

-power output: 153 (MW); -inlet temperature: 1300 QC ; •
-outlet temperature: 589 °C ; -mass flow : 427 kg/sec;
-heat rate (clean as new): 10400 kJ/kg LHV;

2) HRSG type: MS 7001 FA;

-three pressure stage;

-1 stage: 542 «C 176 t/h ; 2 stage: 314 °C 35 t/h; 3 stage: 234 °C 25 t/h.

3) steam turbine:

-power output :85 (MW); mechanical efficiency 0.97;

Monthly thermal load and gas price for the period to July 2007are shown in graphic below:

JLJL
1 2 3 « 5 6 T 8 3 10 -11 12

period

j • Tternul sec load

8,00

6,00 -

^ 4,00

2,00 --

0,00

natural gas price ($/GJ)
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4. Economic Analysis

Option A: all parameters except discount rate are fixed.
Capital costs (investment costs): 143 000 000 ($);
-interest during construction: 4%; -loan amount :50 %;
-indirect capital: 8%; -loan term : 10 years;
-residual value: 5%; -debt interest rate: 7%;
-calculated recovery factor: 0.142;

-100
8 10 1?

years

-10% discount rate

- 6% discount rate

• 8% discount rate

Discount rate
10%
Discount rate
8%

Discount rate
6%

NPV(%)

7.3

5.4

3.4

1RR(%)

8.03

8.02

8

Option B: all parameters except loan amount are fixed(comtant)

-Capital costs (investment costs): 143 000 000 ($); -loan term 10 years;

-interest during construction: 4%;
-residual value: 5%;
calculated recovery factor: 0.142;

-indirect capital 8%;
-debt interest rate: 7%;
-discount rate 8%;

Loan
amount
0%
Loan
amount
50%
Loan
amount
100%

NPV(%)

5.9

5.4

3.4

8.03

8.03

8.03

time (years)

•0% loan 50% loan 100% loan!

Option Call parameters except interest rate and capital recovery factor are constant.

-Capital costs (investment costs): 143 000 000 ($);
-interest during construction: 4%;
-indirect capital: 8%;
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-residual value: 5%;
-loan amount :50%;
-loan term: 10 years;
-discount rate: 6%.

three cases included:
-5% interest on debt;
-7% interest on debt;
-9% interest on debt.

(R
e

a
l 

k
$

)

>a.
z

200 -I

100 -

0 -

-100 *

* - - —
|— j,

) 2 4

period

/ /o

T".',,.r:——~.,.|. .

6 8

(years)

10 1

— 9% interest rate |

2

Option D: couple % increase of electricity price twice in a period of 10 years with all other
parameters constant.

-Capital costs (investment costs): 143 000 000 ($);'.

-interest during construction: 4%;
-indirect capital: 8%; -residual value: 5%;
-loan amount :50%; -discount rate: 6%.
-loan term: 10 years; -interest rate: 7%.

8 3-9—42

period(years)

- 4% increase

- 2% increase

•3% increase

2% increase of

electricity price

3% increase of
electricity price

4% increase of

electricity price

NPV(

%)
3.4

3.4

3-A -

IRR(%)

8.83

9.20

9.60

Option E: couple % decrease in price of natural gas(all other parameters constant)

-Capital costs (investment costs): 143 000 000 ($);
-interest during construction: 4%;
-indirect capital: 8%; -residual value: 5%;
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-loan amount :50%;
-discount rate: 6%.

-loan term: 10 years;
-interest rate: 7%.

300

-100

period(years)

•4% decrease •3% decrease • 2% decrease

2%
decrease
of gas
price
3%
decrease
of gas
price
4%
decrease
of gas
price

NPV(%)

3.4

3.4

3.4

IRR(%)

8.65

8.95

9.20

Option F: worst case scenario (increase-df gas prices for couple % with all other parame
ters constant) -

-Capital costs (investment cosls): 143 000 000 ($);
-interest during construction: 4%;
-indirect capital: 8%; -residual value: 5%;
-loan amount :50%; -loan term: 10 years;
-discount rate: 6%. -interest rate: 7%.

200 -

period(years)

-2,5% increase

- 7,5% increase

• 5% increase

2.5%
increase
of gas
price
5%
increase
of gas
price
7.5%
increase
of gas
price

NPV(%)

3.4

3.4

3.4

IRR(%)

7.20

6.30

5.20

price range for produced electricity from CHP
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5. Conclusion

The contribution presents a part of a study that has been performed for technolog- f§
ical and economic analysis of Combined Heat and Power Plant at the Institute of Power Ц
Plants and Systems (Faculty of Electrical Engineering - Skopje). The most relevant data for
particular Cost-Benefit Analysis are developed using up-to-date information sources on
Internet and from the periodicals in modern CHP technology. The applied methodology and
calculation procedure with obtained results could be used as a guidance for basic consider-
ations in project management of CHP investment projects, especially in the stage of deci-
sion for a new plant.
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КОНТРОЛА HA КВАЛИТЕТОТ HA НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ

Сузана ЦРВЕНКОВА, дипл.инж.техн.
ОКТА-Рафинерија на нафпш,с.Миладиновш1 бб

А псшракш

ОКТА е рафпнернја на нафша чији примарна дејност е производство на
пафтеич дсривати и пивна дпсшрпбуцији, заради задоволување на македонскиот Гшѕар
со iKUpiTwiiii depitaaiTnt (производи) со каалитет според аажечките стандарди eo P.
Maicedoiiujti кон од јануари 2004 година сс усогласени со ЕвроПските.

Квалитетот е мултиднсциплшшрпи категорија и една од функциите за
оПезбедување па книлитетот ч контролшТш на квилитет. Контролата е ѓрижа за
кналитетот, но воедио и оГтрска на сите врстотени. Оттуки Произлегува и тимска-
/Тш ptiuoiTui nit aiicoKO стручен кадар од Павеќе сектори eo OKTA кој со своето знаење
ч искуаТшо овозможува ПроизводаТшо на фшшлни Производи со карактерастики што
7и ѕадонолувсшт Потребите на купуаачите, а се нскажани преку документ .

ОКТА Го обезиедува дефинираното нчво ни каалитет на Готовите произво-
дч .шпочнувајќи со контролата на влезната суровинм, меѓуПроизводите, Готовите
производи со itsdaeniw mi сертификшТш ла шшниот каилитет за кои Гарантира, па се
до коитрола net Пен.шнските пумпи со цел да се задоволи купуаачот.

OKTA is crude oil refinery and its primary activity is production of oil derivates and their
distribution in order to fulfill Macedonian market with products in accordance with national standards
lluil are in coordination wilh European standards from January 2004.

Quality is mullidisciplinary category consisted of many function. One of the functions of
quality assurance is quality control. All employees should be concerned for the control that means also
a big responsibility for them. For this reason, a competent team from several departments work and
use all knowledge and experience in providing production of final products with properties that satis-
fy the customer needs and are established with quality certificate..

OKTA assures the established final products quality with quality control of crude oil, inter-
mediates and final products, grants quality certificate, guarantee the quality and control the gas sta-
tions in order to satisfy the customers.
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Контрола на квалитет

Новиот приод кон квалитетот што се применува во ОКТА подразбира
контрола заради превентива, а не заради регистрирање на неквалитет односно
дсфекти и доработка на производите. Таа подразбира оперативни постапки и
активности при што квалитетот се испитува, мери, проверува, оценува во сите
сектори. Дијаграм на текот на контрола на квалитетот на производите е даден
на слика 1. Тој е графички приказ на чекорите во процесот и ги дефинира: вле-
зовите. излезите, активностите, контролните места и местата на донесување на
одлуки од суровината до крајните производи.

Прочвс: Контрола н

Слика 1. Дијаграм на текот на процесот на контрола на квалитетот на
производите

Описот на дијаграмот на текот на контролата на квалитетот на
производите ќе биде даден преку подслбата на квалитетот направена според
'пшот на ироизводите и суровината.

1. Контрола на квалитетот на суровата нафта
Коитролата во процесот на набавка е особено важна поради високиот

удсл на суровината во квалитетот на крајниот производ. Типот на суровата
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нафта што се набавува е одреден од техничко-технолошките можности на
постројките, иотребите на одредени нафтени деривати на пазарот, проф-
итабилноста и годишното време (лето-зима).

Окта има дефинирани барањата за квалитет на нафтата, количините,
начинот на исплата, цената на суровата нафта, осигурување, премии, бонуси
птн, па затоа се врши двојна контрола односно:

• Контрола на квалитетот на суровата нафта (точка 2. од Сл.1) во
приемнмте резсрвоари во Солун каде се врши истовар на танкерот, пред да
чаиочне преиумпувањето на суровата нафта преку нафтоводот Солун - ОКТА
при што сс вриш споредба на резултатите од анализите на оние во Солун со
специфи-кацијата од изворот односно наоѓалиштето на нафтата

• Контрола на суровата нафта во приемните резервоари во ОКТА пред
да се пуштн на процесот на преработка (точка 5. од Сл.1). доколку постојат
отстапувања во квалитетот, се бара причината и се вршат корекции.

2. Контрола на квалитетот на процесните производи

ОКТА- Рафинерија на нафта е од типот Hydroskimming* рафинерија и
вклучува неколку процесни постројки т.н. блокови или секции кои
заокружуваат еден технолошки процес на примарна преработка на суровата
нафта. Процесннте (производните) постројки се поделени според редоследот на
преработка на суровата нафта и нејзините иродукти. Производствените проце-
сп no дијаграмот на текот на процесот на контрола на квалитетот на
производите се поделени на примарен процес на преработка на нафта во кој
епаѓа блокот ча атмосферска дестилација на суровата нафта, додека другите
блокови сиаѓаат во секундарни процеси на преработка на нафта.
Производствени процеси во ОКТА и нивни производи се:

> Блок за атмосферска дестилација на суровата нафта (Секција 100-
точка 5. од Сл.1) е процес на дестилација на обессолената сурова нафта, при
што сс врши одвојување на нафтените фракции:

- Ф-ја до 180°С -примарен бензин кој е влезна суровина за секција 200;
- Ф-ја 180-240°С-керозин кој с влезна суровина за секција 500;
- Ф-ја 240-300°С-лесно гасно масло кој е влезна суровина за секција Ѕ00
- Ф-ја 300-350°С -тешко гасно масло- влезна суровина за секција 800;

Рафинерија во која нема крекинг постројки
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- Ф-ја над 350°С-атмосферски остаток - мазут или масло за горење кој
е финален продукт;

> Блок за десулфуризација и секундарна дестилација на примарниот
беизии (Секција 200) е процес на хидродесулфуризација на примарниот бензин
во ирисуство на водороден гас и биметален катализатор, при што се добиваат:

- Ф-ја до 7(К>С-лесен бензин кој е компонента за добивање на финални
бензини;

- Ф-ја 70-180°С-хидрогенизат или тежок бензин кој е влезна суровина
за сскција 300;

- Сув јагленоводорен гас - влезна суровина за секција 600;
- Нестабилна течна фракција - влезна суровина за секција 600;

> Блок за каталитнчки реформинг на тешкиот бензин (Секција 300) е
нроцес на производство на на високооктанската ф-ја во присуство на водороден
гас и биметален катализатор и при тоа се добиваат:

- Катализат кој е основа за добивање на финални бензини;
- Сув јагленоводорен гас кој е влезна суровина за секција 600;
- Нестабилна течна фракција која е влезна суровина за секција 600;

> Блокови за хидродееулфуризација на дизелни фракции (С.500 И
С.800) се процеби на хидродесулфуризација на дизелните фракции во присуство
на водородек гас и биметален катализатор и при што се добиваат:

- Десулфуризирана керозинска фракција која е компонента за
намешувањс на млазно гор.иво ГМ-1, гориво за дизелни мотори Д и екстра лесно
масло за п)рен>е ЕЛ;

- Дсеулфуризирана дизелна фракција кој е влезна суровина за секција
800

>Блок за фракционирање на гасови (С.600) е процес на преработка на
ВИПЈОКОТ на гасови и нестабилни течни фракции од хидродесулфуризацијата и
каталитичкиот реформинг при што се добиваат следните продукти:

- Течен нафтен гас - ТНГ (лропан-бутановата смеса) која е готов
ироизвод;

- Пропан која се користи како компонента за смешување на течниот
нафтен гас;
- Бутан кој сс користи како компонента за смешување на течниот нафтен гас и
на готовитс бснзини;
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Поврзаноста на производствените процеси и производи, дадена е на Сл. 2.

Суроваиафта

Слика 2. Поврзаност на производствените процеси и нивните производи

Од сликата може да се види дека одредени продукти од секциите се
оуровини за други секции, други продукти се меѓуфазни производи кои се
складираат во меѓуфазните производи и готови продукти кои се складираат во
резервоарите за готови производи. Оттука произлегува:

• Контрола на квалитетот на производи од производствените лроцеси
(точка 7. од СлЛ) кои се суровини за други производствени процеси при што се
дефинираат, одржуваат и корегираат производствените процеси и процесните
параметри;

• Контрола на квалитетот на производи што се складираат во
меѓуфазнитс рсзсрвоари на излезот од производствените процеси (точка 9. од
СлЛ) чиј квалитет е однапред дефиниран според потребите на пазарот и за што
е мотребиа контрола на квалитет во производствениот процес;

• Контрола на квалитетот на производи односно мазутот и течниот
нафтен me (точка 13. од СлЛ) кои се единствени готови производи што се
складираат во резервоарите за готови производи;

3. Коитрола на квалитетот на меѓуфазните производи во резер-
воарскнот парк

Контролата на квалитетот на меѓуфазните производи во резер-
воарскиот парк (точка 11. од СлЛ) се врши непосредно пред смешување на
дериватите со цел добивање на готови производи со дефиниран квалитет на
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време и од прв пат. Според типовите на меѓуфазните производи, се врши:

• Контрола на квалитетот на меѓуфазните резервоари за смешување нЦ
дизелни горива;

• Контрола на квалитетот на меѓуфазните резервоари за смешување на!
бензини: т

• Контрола на квалитетот на меѓуфазните резервоари за смешување на I
тсчен нафтен гас; |

4. Контрола на квалитетот во резервоарите за готови (комерцијални) г

производи

По завршеното смешување на дериватите, се јавува потребата од кон-
трола на добиените готови производи (точка 15. од Сл.1) која се состои од:

• Контролни анализи-пред атести
• Атестни анализи кои се официјален документ на готовите производи

со кои ОКТА го гарантира квалитетот на комерцијалните производи.

Резиме

Контролата на квалитет како дел од системот за обезбедување на
квалитет на производите во ОКТА јо поттикнува тимската работа, ја
зѓолсмува технинката култура на врабоШените со цел производство на
пронзводи според Европските стандарди, задоволување и Р.роширување на
Пазарот, зѓоАемување на довербата кај купувачите, а со тоа и профитабил-
носта ни ОКТА.

Quality control as apart of quality assurance of products in OKTA, initialize team
work, increases employees technical culture in order to produce products in accordance
with European standards, fulfill and expand the market, increase the customer confidence
that lead to increased profit.
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ИСПИТУВАЊА HA ПРОДУКЦШАТА HA ОТПАДНИ МАСЛА
BO Р.МАКЕДОНИЈА

Магдалеиа ТРАЈКОВСКА ТРПЕВСКА
Тсхнолаб доо,Скопје,П.фах. 827, е-мсшл: magclalena(a}tehnolab.coin.mk

АБСТРАКТ
Јг

Отпадните (искорптените) масла се опасен отчад кој може да предизвика
liiiTiciTinii, пниаш и долѓотријнч нарушувања на вкупниот квалчтет на животнати сре-
Diuia. Co чеконтролчрно испуштање ни овие масла најмноѓу се зигрозува квалитетот
no водите и земјшнтето, a co нивно спалување квалитетот /ш воздухоШ.

Co цел да се утврди степенот на заѓаденост ни животншТш средина од отпад-
пите MHCUI но Репувлика Макеоонија ниправено е:

• Истражување IUI продукцијата на отпадното маспо преку идентнфнкувиње
mi пошрошуничите иа свежи масла; анали.ш на податоците за увоз и извоз нн масла;
оПределуши1>е на количеството отпчдно мас.го по дејностн; сПоредување на количест-
<ниТш tut mifiawiio масло и Приврсшо отпадно масло По дејносцш и

• Ашмиза на третманот на отпадните масла.
ИаТцмжувнигето Гшкпжа дека во Републнка Македонија во текот на една година се
Продуцира (соПира) околу 3.5Д0 т отпадно мас>и> од различни дејности.

Оо ова отПадно масло, 31 % се согорува; 21 % некоптролирано се исфрла во
жиаотишТш средина. 17% се чува складирано, a 31% се дава на трети лица

Доичсните подапинџ! упитуваат на заклучок de/ai отпадните масла се
•ишчаеп п ссрчозеп загадуиач на жчвотнити средчча ч дека е Потревно орѓанизирано
coGnpaibe. (.кладириње. ч соодветен третман иа отГшднчте масла за да се спречч
iiapytttyeaihL'tTio IICI квалитетот mi жпвотнати средина.
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ВОВЕД

Отпадните (искористените) гиасла. како опасен отпад, се јавуваат
речиси «д сите индустриски дејности. Според статистички податоци, во светски-
рамки. една третина од регистрираните причинители за загадување на живот-
ната средина отпаѓа на неконтролираното испуштање на отпадните масла [1).
He поетои иодаток каде завршува околу 43% од вкупното количество отпадно
масло што се продуцира во Европските земји [2].

Во овој труд е направен напор да се дојде до сознанија за продукцијата
на отиадни масла во Република Македонија и за нивно влијание врз животната
средииа.

НАПРАВЕНИ ИСТРАЖУВАЊА

Co цел да се утврди степенот на загаденост на животната средина од
отпадни масла во Република Македонија направено е:

• иетражување на продукцијата на отаадното масло иреку идентифику-
вањс на нотрошувачите на свежи масла; анализа на податоците за увоз и извоз
на масла: опрсделување на количоството отиадно масло по дејности; спореду-
н-лњс на колмчсствата на набавено масло \\ прибрано отиадно масло по дејнос-
тн: и

• анализа на третманот на отпадните масла.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА

Идсншафнкување на пошрошувачнше на свежи масла (анкеиш)

Идентификувањето на потрошувачите на свежи масла по пат на анкета
е наиравено за 125 потрошувачи на масла од 25 градови во Република
Македонија. Во обработка се земени како квалификувани податоци од 91
потрошувач.

Процентуалната застапеност на потрошувачите на свежи масла по пое-
диии дсјности во однос иа вкупниот број потрошувачи е прикажан на(Сл.1).

Дсловните субјскти од енсргетиката, мсталургијата и сообраќајот се
најмнпгу застапсни како потрошувачи на масла.

Заради утврдување на потрошувачката на масла на деловните субјекти
по дсјности. прикажана е процентуалната застапеност на количеството наб-
всното свежо масло во однос на вкупното (Сп. 2.)
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Слика бр.1: Процентуална застапеност на потрошувачи
на свежм масла, по дејности
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Слика бр.2: Процентуална застапеиост на набавено свежо масло во
односна вкупното, по дејпости

Домшшра потрошувачката на маслото во металургијата, сообраќајот и

енсргстиката.
Интерссни се податоците добисни од аналичите за процентуалната

частаисност на набавско свежо масло во однос на вкупното, по подрачја на при-
мсиа. кнде доминира маслото ча мотори со внатрешно согорување, за менувачи
и рсдуктори. и тл хидраулика (Сл.З.)

Анали.ш иа Податоца ла уаол u илвол на масла
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Направена е анализа на застапеноста на типови увезени масла во
Република Македонија (Сл.4).

% од Вк.Св.МЛг. по подрачје на примена

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30% 29%
26%

мотор. компр. менув. хидрау. трансф. турби. короз. друго

Подрачје на примена

Слика бр.З: Процентуална застапеност на набавено свежо масло во
однос на вкупното, по подрачје на примена

Слика бр. 4: Процентуална заетапеност на типови масла
увезени во Р.Македонија

Од податоците произлегува дека, од вкупно увезеното масло (просечно
10.740 т годишно), најмогу отпаѓа на моторното масло (5.807 т), а најмалку на
турбикското масло (14 т).

Како приоритетно се наметнува решавање на проблемот со количините
отпадни моторни масла.

Определување на колннеството оШГшдно масло По дејности

Опрсделена е процентуалната застапеност на прибраното отпадно
масло во тек на една година по дејности, во однос на вкупно прибраното масло,
(Сл.5).
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Слика бр. 5: Застапеност на отпадното масло по дејност

Рсаултатите иокажуваат дека најмногу отпадно .масло се собира од мет-
алургијата, 38,8%.

Споредување на количествата на набавено масло и прибрано
отмадно масло по дејности

Co иомош на стандардна споредбена метода, добиен е односот помеѓу
набавеното свежо масло и прибраното отпадно масло, што е прикажано на
(Сл.6.)
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Слика бр.6: Споредба меѓу набавено свежо и прибрано отпадно масло
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Соодносот помеѓу количеството собрано отпадно масло и количество-Ѕ
то свсжо иабавено масло во Република Македонија приближно изнесува 1:31
што соодвстствува со.литературните нодатоци за земјите од Европската Унија

[3].
Ако во Република Македонија се увезува 10.743 т масло годишни. тоа

унатува на заклучок дека годипшо се собира околу 3.580 т отпадно масло.

Анализа на третманот на отпадни масла

Анализата е нанравена врз основа на податоците од анкстата.
ДоГшеннто рсчултати сс прикажани наСл.7.

Слика бр.7: Третирање на отнаднто масло

Отпадното масло најмногу се согорува од потрошувачите од
Енергетиката и Сообраќајот [4],

;Ц|

ЗАКЛУЧОК

Отпадното масло што се продуцира во Република Македонија е потен-
цијален загадувач на животната средина.

Во Рспублика Македонија не постои орагнизираио собирање, сорти-
рањс, складирање и третман на отпадните масла.

Направенитс стражувања иокажаа дека во Рсиублика Македонија во
тскот на сдна година сс продуцира (собира) околу 3.580 т отпадно масло од
рачлични дсјности.

Од ова отпадно масло, 31 % сс согорува; 21 % неконтролирано се исфр-
ла во животната средина, 17% се чува складирано, a 31 % се дава на трети лица

Заради заштита на животната средина, како и заради можноста за
скономски ссјосктн преку реупотреба иа отиадните масла. потребен е научен
нрнод кон рсшаиањс на овој проблсм,
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INVESTIGATION OF THE PRODUCTION OF WASTE-OILS

IN REPUBLIC OF MACEDONIA

Magdalcnn TRAJKOVSKA TRPEVSKA

Tehnolab doo,Skopje.P.fah. 827, e-.ucnu: mcigdalena(a}tehnolab.coin.mk

SUMMERY

Waste- oils (already used oils) are harmful wastes that could provoke dangerous and lasting
disturbance in the total quality of the environment. Uncontrolled waste-oils release causes the biggest
threat to the quality of the waters and soils. Additionally, their burn off affects the quality of air.
In order to consider the extent of environmental pollution from the waste oils release in the republic
of Macedonia following investigation were performed in terms of:

• Identification of fresh oil consumers; import-export data analysis; determination of the
waste-oil quantity according to the activity: comparison of the quantities of the oil supplied with those
of collected waste-oil according to the activity and.

• analysis of the waste-oils treatment

The investigations performed documented that the production of waste-oils from different
activities is 3 580 t'y.

A part of these oils (31 %) is burned off; 21 % of waste-oils is released uncontrolled to the
environment, 17 % is kept stored, while 31% is given to other subjects.

Obtained data suggests the conclusion that the waste-oils are important land serious pollu-
tant of the environment. Thus, in order to prevent the disturbance in the environmental quality, it is
necessary to make the changes towards the organized collection, storing and appropriate waste-oils
treatment.
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ЕКОЛОШКИ ПОДОБРУВАЊА HA РАБОТНАТА И ЖИВОТНА-
TA СРЕДИНА BO ПОГОН ВАЛАВНИЦА ЗА ДЕБЕЛ ЛИМ CO

ПРОМЕНА HA МАЗУТОТ KAKO ЕНЕРГЕТСКОТО ГОРИВО CO
ПРИРОДЕН ГАС

Нове ГЕОРГИЕВСКИ, Елена ИВАНОВСКА-ВИДИНОВА,
Днмче ПЕТРУШЕВСКИ
Мак(. -ти.1 А Д- Скопје

АПСТРАКТ
Зиѓревињето на слабовите за ПлааТшчна Преработка во технолошкиот про-

цсс ни Прочзаодство на дебел лим се врши ва Потксна Печка. Потисната печка беше
Просктирана за користење на мазут''кака енергетско ѓориво. Co користење на мазу-
тот .ш зпгрешш>е на Печката ее наметмш повеќе праблеми: Еколошки - загадување на
жпиот/шта u работнапш средина to SO2 (како резултат на Големото присуство на
сулфур во Mii.iyiTtoiTt кој се движи од 1-3 %), како u со азотни оксиди [NOx], јаглен монок-
сид [CO] и јпглеп диоксид [CO:] во заиисност од квалитетот на согорувањето ни мазу-
тот в<> псчката; Техиолотки - Проблеми со одржување на температурата, проблеми
со Mupeeaihi' иа мизутот и неговиот тринспорт <>д склидишните резервоари до сис-
темитс зи Mupeeiiihe (топлоизменувачнте), поголема пошрошувичка на воздух и соз-
давањс, /ш зѓолеме/ш количина на штетни материи кои се испуштапт an воздухот,и
Проблеми со одржувањето на запорната и регилациоиата арматура. Економски -
.1?ол(.'М1'пи трошоцн зп траиспорт и склпдирап>е на мазутот, Предвремени наплата на
набавените количшш но мазут, Посто/шш трошоци зи обезбедување ни технолошка
парса и <)р.

Нинедеиите проблеми се надмшкш со вонедунање на Природниот Гас како енер-
Гстско горино .ш зпгреаање на Потиашта Печки.

ABSTRACT
Healing of slabs for plastic treatment in the technological process of the heavy plate pro-

duction is carried out in a pusher type furnace. The pusher type furnace was designed to be used with
heavy fuel oil as an energetic fuel. Using the heavy fuel oil for heating the furnace has appeared fewer
problems: Ecological - pollution of the environment with SO2 (as a result of great presence of sul-
phur in the heavy fuel oil running from 1-3%) as well as nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide
(CO) and carbon dioxide (CO2) depending on the quality of heavy fuel oil combustion in the furnace:
Technological - problems with keeping the temperature, problems with heating the heavy fuel oil and
its transportation from storage tanks to the heating system (heat exchangers), bigger air consumption
and creating increased quantity of harmful substances exhausted in the air and problems in view of
maintaining the stop and regulating armature. Economical - increased transportation expenses and
fuel oil warehousing, advance payment of supplied fuel oil quantities, permanent costs connected to
supplying of technological steam, etc.

The above indicated problems have been passed by implementing the natural gas as an ener-
getic fuel for heating the pusher type furnace.
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ВОВЕД

Дејноста намакстил АД-Скопје е прошводство на чслик во слабови и
топло валан лим.

Макстил АД-Скопје се состои од два погона и тоа:
- иогон Челичарница - производство на слабови и
- погон Валавница за Дебел Лим - производство на дебел лим кој

воедно е и краен производ.
За производство на дебел лим потребни се слабови кои претходно треба

да бидат загрсани. Загреаните слабови за нивна пластична преработка во
тс.чколошкиот процес на пропзводетво на дебсл лим се враши во потисните
псчкн. Счлбовите во потиснпте печки треба да се загреат рамномерно по
цслиот прссек. на тсмпсратури кои ќс овозможат рамномерни пластични
деформации (валање) до бараните димснзии на лимот.

Потребната топлина за загревање на слабовнтс со добиваше со согору-
вањс на мазут.

BD 2001 година извршена с модификација на потисната печка бр.2 т.е.
и-ЈВршсната с промсна на мазутот како смсргстското гориво со природен гас.

'ГЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТИСНАТА ПЕЧКА

Во погонот Валавница за Дсбел Лим - ВДЛ има две идснтични трозонс-
ки ( гориа. долна и зона на изедначување) потисни печки, производител WEL-
MAN - Англија, со следните технички карактеристики:

- Капацитбт на потисната печка 50-70 [t/h] слабови
- Тсмиература на слабот за валање 1.250 [°С]
- Потрсбна количина на топлина 2.093.400 [kJ/t слаб]

ДИМЕНЗИИ НА ПОТИСНАТА ПЕЧКА

- габаритна површина . 232,200 т 2

- 1-абаритна должина 30.157 m .
- габаритиа ширина 7,700 m
- актмвна површина 184,200 m2

- активна должина . 27,492 m
- активна ширина 6,700 m

ОП11С НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПРОБЛЕМИ

При користсњсто на мазутот како енергетско гориво во потисната
иечка сс наметнаа следните проблеми :
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ЕКОЛОШКИ:

- Загадување на животната средина со сулфур диоксид [ЅОг] како резул-
тат на големото присуство на на сулфур во мазутот кој се движи од 1-3 %, како
и со азотни оксиди [NOx] , јаглерод моноксид [CO] и јаглерод диоксид [СОг] во
зависност од квалитстот на согорувањето на мазутот во печката (табела бр.1);

- Зголемено присуство на наведсните гасови и во работната средина на
кое посебно се изложени дигалкарите. одржувачите на дигалки, одржувачите
па потиснитс иечки како и работниците што ракуваат со печката.

ТЕХНОЛШКИ:

- Проблеми со одржувањето на работната температура на мазутот и
технолошката пареа во ладни периоди, посебно при застои на топлотниот агре-
гат:

- Проблеми со загревањето" на мазутот и неговиот транспорт од скла-
дишните резсрвоари до системите за загревање (топлоизменувачите) на тем-
исратура за согорувањс од 95-110 [°С] :

- За еогорување на мазутот потребна е поголема количнна на воздух со
што се сочдава поголема количина на отоадни гасови;

- Мала брзмна на расиростирање на пламенот заради што доаѓа до неед-
наква нрогрсаност на слабот;

- Ноедиакво прогреани површинитс на слабовите што се во-контакт,
одмосно што лизгаат по трансаортниот систсм во печката;

- Проблеми со одржувањсто на запорната и регулациона арматура на
имсталациите за мазут и пареа.

ЕКОНОМСКИ:

- Зголемсни трошоци за транспорт и складирање на мазутот во посебни
резсрвоари;

- Предвремена наплата на набавените количини на мазут;
- Постојани трошоци за обезбедување на технолошка пареа за мазутна-

та инсталација (пратечка пареа и пареа за распрскување на мазутот во горил-
ницитс).

- Честа промена на цевките за ладење на носачите на транспортниот
систем (лизгачите)во печката.

Имајќи ги во вид навсдените проблсми на кои се наидуваше во
доссгашната експлоатација на потисната печка, во "Макстил" АД - Сконје
извршсна е сунституција на мазутот како технолошко гориво за загревање на
потисната псчката со природен земјен гас.
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мазутот како е.нергетско Гориво

Табела бр.1

ДАТЛ НЛ
МЕРЕЊЕ

13.01.2000

27.01.2000

04.04.2000

26.04.2000

22.05.2000

27.06.2000

24.07.2000

23.08.2000

20.09.2000

30.10.2000

20.11.2000

27.12.2000

Т

°С

202

240

305

342

203

155

96

169

635.5

145

180

170

%

14.8

15.5

18.7

16.1

17.1

18.1

419.7

17.3

11.2

17.7

17.3

17.3

CO

mg/nr*

217.7

195.7

88

200

268

261.25.

169.0

204.25

218

317

145

129

kg/h

15.37

15.7

1.8

6.3

6.8

12.78;

8.2

9.98

-

12.9

9.73

8.7

SO, '

mg/m3

1487

2214

1786

1995

: 2376

I653i0

2557.98

1524

2764

1734

16660

kg/h

105

178;

. ;-,• j.: 3 3 .i;

63,16 j

:ЉШ
ШШ

125.09

-

113

116.3

112

NOX

mg/m3

485

505

511

1 ,• 4 8 5

'ЅШ--
.v:V403!:i

92.25

459

520

449

335

kg/li

34.3

40.6

10.3

15.3

; 13.9

22:62

19.6

4.51

-

21.3

30.1

22.6

CO,

%

4.5

4

1-5

3.5

2.9

1.9

0,7

2.8

7.3

2.8

-

-

ЧАДЕН
БРОЈ

-

-

• • • • ' . ;

2

o
• • l : ' . ! • .'

•71

".••, 1

-

1

1

-

ПРОТОК HA ГАС

ВОЈ1УМЕНСКИ

Nm3/h

70637

80372

20174

31660

24810

V 48950

48816

48905

40920

67080

67467

MACEH

kg/li

45207.7

56662

14122

13930

18359.4

41118

46863

39124

-

34373

52322

53300

Според Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се
испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.в. на СРМ бр.3/90), постро^ките за валање на.мстали, печки за загре-
вање и за топлотна обработка пресметано на 5% О2 вол. во излезните гасови е:

Температура на прсдзагревање [°С] 200

МДК (N02) mg/m3 500
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ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЦЕНТУАЛЕН COCTAB
HA МАЗУТОТ И ПРИРОДНИОТ ГАС

ТЕХНИ ЧКИ KA PA КТЕРИСТИКИ HA MA 3 УТО T
Долна калорична вредност: 9.500 kcal/kg
Густина: 0,93 kg/dm3

Потребна количина на воздух за: \=1,1 12,8 /10 Nm3/ kg
Количина на димни гасови за: А.=1,1 13,53 /1,0 Nm3/ kg

ПРОЦЕНТУАЛЕН COCTAB HA МАЗУТОТ
С = 8 4 . 3 % vol. H2 =11.0% vol.
02 = 0.2 % vol. H2S = 3.07 % vol.
S2 = 1.3 % vol.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ HA ПРИРОДНИОТ ГАС
Долна калорична вредност: 8000-8800 kcal/kg
Густина: 0,776 kg/dm3 ^;.-
Потрсбна количина на воздух за: iV=] ,1 10,8 Nm3/ Nm3

Кол ичина на димни гасови за: А.=1,1 11,82 Nm3/ Nm3

ПРОЦЕНТУАЛЕН COCTAB HA ПРИРОДЕН ГАС
СН4 - 85.0 % vol. C5H12 = 1.0 % vol.
С2Но = 7.0 % vol. 02 =0.02 % vol.
СЗНѕ = 3 . 0 % vol. S2 = 60-100 mg/Nm3

C4Hio = 2.0%vol. CO2 = 3 . 0 % vol.

ТЕХНОЛОШКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ПРЕДНОСТИ

Од тсхмичките карактеристики на мазутот и природниот гас произлегу-
ва дска: за ириродниот гас е потребно помало количество на воздух за согору-
вање, се добива помала количина на димни гасови, процентот на сулфурот е
минимален и брзпната на простирање на плa^feнoт (топлината) е поголема.

Инсталацијата за природниот гас е многу поедноставна во однос на
инсталацпјата ча мазут за кос е потребно и инсталација за технолошка пареа и
инсталација за иратсчка пареа.

При кориостење на природниот гас имаме подобар загрев на
слабовите, нодобра прогреаност на слабот по пресек, односно помал темпера-
турсп градиснт по пресек на слабот.

При користење на природниот гас потрсбно е помала количина на воз-
дух ча согорување што значи дека би трсбало да имаме помала количина на
гаеови кои ги емитираме во животната средина.

Анализите од емисијата на гасови од потисната нечка при работа со
мачут м ириродсн гас (споредба на табсла 1 и табела 2) покажува дека кога
работи печката на природен гас, ирисуство на СОг во емитираните гасови нема,
ачотните оксиди намалени се за »100mg/m3.
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Природииот Гас како снергетско Горчво

Табела бр.2

Џ

Co

S

ДАТА НА
МЕРЕЊЕ

29.01.2003

10.02.2003

24.03.2003

14.04.2003

21.05v2003

23.06.2003

22.07.2003

27.08.2003

18.09.2003

24.10.2003

18.11.2003

24.12.2003

Т

°с
222

143

245

165

311

256

202

222

162

267

120

109

%

14.8

16.9

14.6

16.5

13.3

14.8

15.9

16.5

17.4

12.2

17.7

18.9

CO

mg/mJ

400

205

203

244

351

310

196

311

117

132

36

48

kg/I»

25.33

14.17

12.56

16.42

20.46

18.94

12.67

19.69

7.91

8.0

2.56

3.46

SO,

nig/m3

^ 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kg/h

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOX

nig/m3

455

376

533

510

630

566

405

518

246

298

189

203

Ug/h

2S.81

25.98

32.98

34.33

36.72

34.59

26.17

32.80

16.63

18.07

13.43

14.64

co2

%
3.4

2.2

3.7

8.6

5.0

3.3

2.8

3.1

2.0

5.1

1.7

1.1

ЧАДЕН
БРОЈ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРОТОК HA ГАС

ВОЛУМЕНСКИ

NmVh

63316

69108

61867

67308

58295

61105

64628

63316

67607

60634

71079

72116

MACEH

kg/h

46474

60262

43369

55795

36143

32162

49440

46474

56452

40807

65677

68582

-

-

-

Сноред Правшшикот за максммално дозволени
испуштнат во воздухот од одделнн извори на загадување
вањо и -ш тоилотиа ооработка пресмстаио на 5% О2 вол.

концентрации н количества н за други штотни матсрпн што м«жат да се
(Сл.в. на СРМ бр.3/90), иостројкитс за валањс на метали, печки за загре-
во излезните гасови е:

Температура на предзагревање [°С] 200 300 400 500 600 650

МДК (N02) mg/m3 500 515 600 800 1100 1300
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3АКЛУЧОК

Co воведување на природниот гас како технолошко гориво, нема
чагадување на животната средина со СОг (како што се гледа од табела бр.2).
иостои сигурна и автоматска регулација на процесот на согорување, доводот до
местото на согорување е без посебни припреми и погоден е како гориво за
моментална употреба, лесно е одржувањето на чистотата на објектот, гориво-
то не се набавува однапред и не мора да се складира, се добива подобра прогре-
аноета на слабовите и на-крај намалување на производната цена на лимот, по
осиов на исклучувањето на технолошката пареа во процесот на загревање на
слабовитс.
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МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
ВО ВОЗДУХОТ HA OKTA

Верка ШУШЕВСКА
"ОКТА" - Рафинерија на нафта А.Д. Скопје
Александра ШУШЕВСКА
Д.С.У. Гимназија "Орце Николов"

Абстракт

"ОКТА " Рафинерчја на нафта за добчнање енер?ија Потребна за процесот на
прериботка на нафтата како Горчво употребува мазут ч ложив Гас. За da ce соглвДи
сфектот на чндустрчскиот објект вр^жчвотнита средчна, со акцент на воздухот,
чотребно е да одредат полутинтите во воздухот.

Полутантнте во аоздухот tut "OKTA" се одредуваат преку 3 методи:
> Средио-днемната концентрацији на надот во воздухот на локшџцита на

"OKTA " ce odpetiyeu co Рефлектометриска метода.
Ре.зултатите Покижушшт ниски вредностп ни чид во воздухот.

> Срсдио-дневшиТш коицентриција на сулфур дчоксид ао воздухот на локацн-
јшТш net "OKTA " се одредува со р-розанилински метода.
Pe-iVjiтитите Покажувсшт ниски вредностн ни СО2 во ноздухот.

> Средио-дпевна концешТ/роција иа инертен прав во воздухот на локацчјата на
"ОКТА " се одредува а> Гравчметрискн метода.

Резултатчте Покажуваат вредиоаТш под МДК.
()д пзвршепите чстражувања ч добчеччте резултатч може da ce заклучч дека

"ОКТА " со својата работа не влчјае на зголемената загш~)еност на воздухот.

Abstract

"OKTA " Refinery of oil uses liquid fuel (crude oil) for producing energy which is necessary
for the process of oil refining. If we want to know how it influences the environment, especially the air,
it is necessary to determine the pollutants in the air.

The attending of the air's quality in "OKTA" is determined with 3 methods:
> The average smoke concentration per day in the air in the closeness of "OKTA" is deter-

mined with Rejlect-meler method.
The results show low smoke value in the air.

>The average concentration of sulphur dioxide per day in the air in the closeness of "OKTA "
is determined with p- rosaniline method.
The results show low sulphur dioxide value in the air.

> The average concentration of inert powder per day in the air in the closeness of "OKTA"
is determined with Cravimeter's method.

The results show value lower than the maximal permitted concentration.
According to the researches that were made and according to the obtained results, it can be

concluded that "OKTA" with its work does not influence the pollution of the air.

Symposium proceeding - Book 2



Мсѓунароппо'советуваи,с .ЕНЕРГЕТИКА 2004" I International symposium ..ENERGETICS 200A

ВОВЕД
При процесот на преработка на нафтата како гориво се употребува!

мазут и ложив гас. Мазутот е најтешката фракција што се добива во процесотЈ
на иреработка на нафтата. Во нафтата, во зависност од нејзиниот квалитет, тип,~
потекло и место на вадење се јавува извесна содржина на сулфур. По атмос-?
фсрската дестилација најголем дел од сулфурот од нафтата оди во мазутот. При
процесот на согорување на мазутот во димните гасови се појавуваат полутанти
како што се сулфурни оксиди (ЅОх), азотни оксиди (NOx), јаглеродни оксиди
(СОх) и цврсти честички. При зголемена концентрација полутантите имаатнег-
ативно влијание врз животната средина.

Појавата на смог и на т.н. кнсели дождови се должи во најголема мера, '••••ЦЦ
на присуството на сулфурните и азотните оксиди во воздухот. Јаглерод диокси- ^ЗрЅ
дот е иознат како гас кој го предизвикува ефектот на "стаклена градина", :Ј*&Ш
одиосно неговото негативно влијание се одразува на уништувањето на озонска- ^тЦр
та обвивка. а со тоа и зголемување на глобалното затоплување. ' : ^Ш1|

Поради штетните последици што ги предизвикуваат овие материи врз i ^ ^
човекот н животната средина, потребно е нивно континуирано следење, кон- Ј̂јрШ
т р о л а и ч р е в ч е м а њ е итни и неопходни м е р к и за нивно н а м а л у в а њ е д о к о л к у ги "ЅВ
надммнат МДК вредностите пропишани со Закон. :111§

Гашвите преку оџаците на термослектричната централа и ироизвод- Ѕ 1 1 |
Ш1тс ностројки (високи соодветно 80 и 150 метри) излегуваат во атмосферата, | | |
така што во атмосферскиот воздух во и околу " ОКТА" постои можност за поја- | | § ;
па па лолутанти. 1|§|

Од пуигтањето во работа на Рафинеријата, па се до денес, континуира- Шјјјј^
ио сс в«1ди грижа за животната средина и за таа цел се следи квалитетот на воз- ^Ш
духот во "ОКТА" со одредување на концентрацијата на сулфур диоксид, чад и ^ § |
инсртен прав во него. isS

I. ОСУМКАНАЛЕН АПАРАТ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ H i
ОД ЧАД И СУЛФУР ДИОКСИД ОД ВОЗДУХОТ 3§

За земање примероци на сулфур диоксид и чад од воздухот се употре- J|fv
буиа осумканалсн преклопен апарат. Апаратот е поставен на место каде што Ц |
спорсд висината на оџаците и правецот на ветровите се очекува најголема кон- | Ц :
цеитрација на сулфур диоксид и чад, а тоа место е во близина на селата ЈШѓ
Бујковци и М и л а д и н о в ц и . .-|Ц|"

О с м о к а н а л н и о т а п а р а т за з е м а њ е п р и м е р о ц и на с у л ф у р диоксид и чад | Ш
се состои од с л е д н и т е делови: ^ ^ 0

1. влезен дел - § | |
2. држачи за филтер хартија :.Џ$*.
3. испиралици за собирање на сулфур диоксид ^ујјјјј^
4. п р е к л о п н и к Зјјј^
5. временски прекинувач, часовник -Зјјјј^.

6. пумпа ' '^Ш:
7. м с р а ч на п р о т о к на воздух

t
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Подолу шематски е прикажан патот кој го поминува воздухот, при што
сс земаат примероци од чад и сулфур диоксид од воздухот. '

Влезот на пумиата (6) поврзан е со горниот дел на испиралицата за гас
(3) преку мреклопникот (4), и со нејзино вклучување во работа таа го извлеку-
15а воздухот во испиралицата за га<?'што се наоѓа над апсорпциониот раствор
(3.1) создавајќи вакуум и на тој начин овозможува всисување на воздухот од
атмоефсрата иреку инката (1) поставена надвор. Тој воздух поминува од
горниот диск ira држачот на филтер хартија (2), преку мазната страна на фил-
тср хартијата (2.1), која го задржува чадот. Понатаму воздухот влегува преку
цсвката до дното на испиралицата за гас (3) и излегува барбутирајќи, односно
номинува миз амсорпциониот раствор (3.1) каде што се врши апсорпција на сул-
фур диокемдот. Така воздухот низ една филтер хартија и низ сдна испиралица за
гас, без нрскин минува 24 часа. Во одбраното време тајмерот (5) диктира прек-
лопување во друг канал со што следните 24 часа, воздухот ќе поминува низ
втората филтер хартија и низ втората испиралицата за гас. Излезотна пумпата
(6) е новрзан со мерачот на проток на воздух (7) чија состојба секојдневно се
отчитува во врсмсто на преклоиување. Земањето на примероците филтер хар-
гија и примсроците апсорпционен раствор со сулфур диоксид сс врши еднаш во
исделата. Аисорнциониот раствор од осмата испиралица служи како слеаа
проба.

II. РЕФЛЕКТОМЕТРИСКА МЕТОДА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ
НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ЧАДОТ ВО ВОЗДУХОТ,

//./ Припцип па методата:
•Ма местото каде што иоминува воздухот, филтер хартијата потемнува

mi зависност од концентрација на чад во воздухот. Средно-дневната концсн-
трација ка чадот no воздухот се одредува со рефлектометриска метода. За таа
цел сс унотребува рсфлектометар со фото келија со која се отчитува затемну-
вањето на филтер хартијата. односно се врши мерење на рефлексијата на
затемнувањето на филтер хартијата од честички на чад од воздухот. Според
вредноститс на затемнувањето се врши пресметка на концснтрацијата на чадот
во воздухот ио следната формула:
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S-A

/ C e - средно-дневна концентрација на чад во воздухот (mg/m3)
/ A - површина на дамката на филтер хартијата (ст2); :
/ V - волумен на всисаниот воздух (пл3) за 24 часа; i
/ Ѕ - површинска концентрација на чадот на филтер хартијата (mg/cm2)

која се одрсдува од табела врз основа на индексот на затемнување (100-R).

Врсдностите за површинската концентрација на чадот за филтер харти-
ја Whatman бр.1 и пречник на затемнетата дамка од 25 mm, co индекс на затем-
нување (100-R) дадени се во табелата:

100-R

Ѕ ((.ig/cnr)

5

2.68

6

3.28

7

3.90

8

4.54

9

5.21

10

5.91

11

6.63

12

7.38

13

8.16

14

8.98

60

113.55

70

172.64

Рефлектометарот се состои од следните делови:
1. микроамперметар
2. мерна глава со фото келија, и ео електричен кабел со кој мерната

глава се иоврзува со микроамперметарот
3. скала на микроамперметарот
4. копче за местење на 0% R (за црно)
5. копче за местење на 100% R (за бело)
6. приклучник за во електрична струја (електрична мрежа)
7. прски'нувач на струја
8. стандард за 0% R

11.2 Одредување на чадот во воздухот:
Филтер хартиите со примероците чад во текот на една недела се соби-

раат и со рефлектометар се одредува рефлексијата.

Постапката на работа со рефлектометарот е следна:
> се спојува мерната глава со микроамперметарот;
> се вклучува апаратот во електрична мрежа;
> се вклучува апаратот со прекинувачот на струја;
> мерната глава се поставува на стандардот за 0% R и со копчето за

местење на 0% R стрелката се мести на 0% на скалата на инструментот;
> сс поставува мерната глава на чиста филтер хартија и со копчето за

местење на 100% R се мести на 100% на скалата на инструментот;
> сс повторува постапката се додека не се добијат вредности 0% и

100%;
> се поставува мсрната глава на филтер хартијата со примерок и се

отчитува вредноста на рефлексијата. Сс внимава мерната глава да се постави во
средимата на дамката;
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> ce повторува лостапката за местење на 0% и 100% на скалата на
инструментот. Потоа се мери рефлексијата на следниот примерок. Според
ррсдностите на затемнување се врши пресметка на концентрацијата на чадот во
воздухот по претходно дадената формула.

11.3 Резултати:
Добиените резултати за средно-дневна концентрација на чад во воз-

духот во истражувачкиот период претставени се на следниот график:

ЧЅ1Д 60

iig/m 50

40

JO

20

10

0

мдк
50 џ<>/т

Април, 2004

Според Законот за заштита на воздухот од загадување максимално
дозволената средно-дневна концентрација на чад во воздухот е 50 [jg/m3.
Од графикот јасно се гледа дека во воздухот на локацијата на "ОКТА" има чад,
iK) тој с далеку под МДК вредностите.

III. Р-РОЗАНИЛИНСКА МЕТОДА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ
НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА СУЛФУР ДИОКСИД ВО ВОЗДУХОТ

111.1 Приицип на методата:

Воздухот од атмосферата. чиј квалитет се следи, се пропушта низ 0.1
моларен раствор на натриум тетра хлор меркурат (Na2HgCU) при што се созда-
ва стабилсн нсисиарлив дихлор сулфит меркурат (НдС12ЅОз). Co додавање
смсса на р-розанилнн и хлороводородна киселина, а потоа и формалдехид на
растворот на дихлор сулфит меркуратот, се создава црвсно-виолетова боја со
интензитет пропорционален на концентрацијата на ЅОг во воздухот.
Одрсдувањето на интензитетот на добиените раствори од примероците се врши
на спектрофотометар при бранова должина од 560 нм. За да може да се одреди
концентрацијата на ЅОг во дадениот иримерок потребно е да се направи стан-
дардна крива (мл МагЅгОѕ- апсорпција)
Пресметката се врши според формулата:

С
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/ Сѕо2- средно-дневна концентрација на сулфур диоксид во воздухот (jjg /m:

/ Vi - количество апсорпционен раствор - по апсорпцијата (ml)

/ a - отчитани вредности на Na 2S 2O 5 од стандардната крива (ml)

/ Vo - волумен на воздухот кој поминал низ апсорпциониот раствор (т 3 )

Ш.2.1 Подготовка на раствори:
За одредување на концентрација на сулфур диоксид во воздухот се под

готвуваат повеќс раствори:

1) 0,1 моларен р-р на натриум теШра хлор меркурат (Na2HgCl4)
Сс одмсрува: 27.2 г живин (II) хлорид - НдС1г и 11.7 г натриум хлорид - NaCI.- Ѕ?Ш
Одмерените количества HgCb и NaCI ce префрлуваат во колба од 1000 ml и ' $ Ж
fiocTcucHo ce додава дестилирана вода со постојано мешање се до ознаката. Co ^ЈШ
тоа е подготвен апсорпциониот раствор, од кој се одмерува по 50 ml во секоја --~2| | |
нсииралица за гас. ""v§f|l
Co мешањс на НдС1г и NaCI во вода се добива Na2HgCl4 ^ Ш р

НдС1г + 2NaCI-^Na2HgCl4 . | § | |
27,2 д HgCh + 11,7 д NaCI + ЊО —*~1000 ml 0.1 моларен р-р на ЊгНдСк "|§ј|

2) /% раствор р-розанилин хидрохларид аЅ
С'е одмерува 1г индикатор р-розанилин и се префрлува во колба од 100 i|»|

ml. Bo колбата ce додава 0.286 ml. концеитрирана хлороводородна киселина, а -УШ
потоа се дополнува со дестилирана вода до ознаката. | !§

1 g р-розанплпн + 0.286 ml HCI + ЊО+-100 ml 1% раствор на р-розанилин dm.

Овој раствор мотребно е дахсе чува на ладно и темно место и се употребува во ' ^
текот на 3 месеци. -;Ш:

3) Работен раствор на р-розанилин хидрохлорид '"Шш
Во колба од 500 ml ce одмерува 20 ml од 1 % раствор на р-розанилин и 30 Ш*

ml хлороводородна киселина. Добро се промешува. Се дополнува до ознаката ^ ;
со дестилирана вода. - -- ' . Sff^

20 ml I % р-р па р-розанилин. + 30 ml HCI + Н2О-*-500 ml работен р-р на р- :Ј1Џ
рочанилин. , v ^

4) 0.2% раствор на формалдехид (НСНО) f l l
Bo колба од 500 ml ce одмерува 2.5 ml 40% формалдехид и се дополнува "••"•||||

до ознаката со дестилирана вода. Се чува на ладно и темно место -fll

2,5 ml (HCHO) 40% формалдехид + ЊО-^500 ml 0.2% р-р на формалдехид
5) Стандардеи раствор на натриум мето бисулфид (Na2S2Os) -I mg

ЅОг/ml

1
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Ce одмерува 0.1483 r Na2S2Os , ce префрлува во колба од 100 ml и се дополнува
со дестилирана вода до ознаката. "

0.1483 г Na2S2O5 + H2O*-100 ml стандарден раствор на №2ЅгС>5 (1 mg ЅОг/ml)

6) Работен стандарден раствор на нитрпум мета басулфид (10 fjg
ЅОг/ml)

Стандардниот раствор на натриум мета бисулфид се разблажува во
однос 1:100 CD апсорпциониот раствор и на тој начин се добива работен стан-
дарден раствор кој во 1 ml содржи 10 jjg SO2

1 дел стандарден р-р на натриум мета бисулфид + 100 дела апсорп.
р.р ^ . работен стандарден р-р на натриум мета бисулфид Na 2 S 2 O 5

III.2.2 Стандардна крива:
Во осум еирувети се прават раствори со различни количества на

работсн стандарден раствор на ^натриум мета бисулфид и апсорпциониот
раствор. во секоја епрувета се додава no I ml 0,2% раствор на формалдехид и
гк> 1 ml работен раствор на р-розанилин хидрохлорид. Така подготвенитс
раств(.)ри сс оставаат 30 минути за да сс развис боја, а потоа се мери апсорпци-
јата.

Co iioMoiii на овие вредности се прави стандардна крива. На аицисата се
папссуваат врсдностите на одмсрените количества на работен стандарден
pacTBDp на Na2S2Os. На ординатата се наносуваат добиените вредности на
апсорпцијата при што се добива:

ансорпциЈа

0,5

ml Na2S2O5

Hi>Ba стандардна крива сс прави сскогаш кога се прави нов раствор на
р-рочанилим хидрохлорид и формалдехид.

III.2.3 Анализа иа примероцитс:
Аишрициониот раствор од испиралицата за гас се собира во шигаснца

со затворач кои сс одбележуваат со датата од испиралицата за гас. Има седум
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примерока (за секој ден во неделата), а растворот од осмата испиралицата за гас
ќе служи како слепа проба, бидејќи низ неа нема поминато воздух.
Примероците се носат во лабораторија каде што се врши анализа на истите. ;.

> се мери волуменот на секој примерок
> во обележани ерувети се одмерува no 5 ml од секој примерок.

вклучувајќи ја и слепата проба
> во секоја епрувета се додава no I ml работен раствор на р-розанилин

хмдрохлорид
> мо секоја епрувета се додава no I ml 0,2% раствор на формалдехид
> добро сс промешува и сс остава да се развие боја 30 минути
> се мери аисорпцијата на сиектрофотометар
> од стандардната крива се одредува количината на МагЅгОѕ во секој

иримерок поединечно.

111.3 Резултати:

Средно-дневната концентрација на сулфур диоксид во воздухот во пери-
одот на истражување претставена е на следниот график:

SO:
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Co Законот за заштита на воздухот од загадување дадена е максимално
дозволсната средно-дневна концентрација на сулфур диоксид во воздухот
(МДК) која изнесува 150 рд / т 3 .

Од графикот се гледа дека концентрација на сулфур диоксид во воз-
духот на "ОКТА" е далеку под МДК.

IV. ГРАВИМЕТРИСКА МЕТОДА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ
НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ИНЕРТЕН ПРАВ ВО ВОЗДУХОТ

IV. 1 Принцип на методата:
Инертниот прав, односно ссдиментот се одредува гравиметриски, со

вагаље на сувиот остаток. Пресметувањето на таложен прав се врши со следна-
та формула.
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c = G

A-r

/ C- средно-дневна концентрација на инертен прав (mg/m2/den)
/ G - маса на сув остаток - инертен прав (mg)
/ A - површина на влезен отвор на стаклениот сад (т 2 )
/ t - број на денови на земање примероци на инертен прав

За земање нримероци на инертен прав се употребува седиментатор.

Составни делови на седиментаторот се:
1. стаклен сад со ф = 130 mm, ф на отвор = 92 mm, H = 200 mm,
2. желсзен држач со висина 1.5 m

Голсмината на исталожените честички се движи од 10 до 200 ym, a
таложењето се врши со самата гравитација, со промивање на честичките од воз-
духот со атмосферските врнежи.ТЗремето на земање примероци е 30 ± 2 дена.
Значи еднаш месечно стаклениот сад се заменува со чист стаклен сад, а садот со
примерокот се носи во лабораторија каде што се врши анализа.

IV.2 Одредување на инертен прав во воздухот

Во "ОКТА" има поставено 6 седиментатори на места на кои е овоз-
можено непречено таложење на честичките инертен прав.

Кристализациониот сад, во кој ќе се врши испарувањето предходно
треба да сс подготви:

> се суши во сушара на 105 °С за време од 1 h,
> се лади во ексикатор за време од .1/2 h,
> се мери со електронска аналитичка вага, ;,

Потоа сс подготвува примерокот за испарување:
> гсо кристализациониот сад внимателно се префрлува примерокот од

стаклсниот сад на седиментаторот,
> стаклениот сад се промива 2 до 3 пати со малку дестилирана вода за да

сс собсрат сите исталожени честички. Дестилираната вода од промивањето се
става во кристализациониот сад,

> во водена бања на 80 °С се врши испарување се додека има течност,
На крај кристализациониот сад во кој сега има и инертен прав

> се суши во сушара 1 h на 105 ° С,
> сс лади во ексикатор 1/2 h
> кристализациониот сад со сувиот остаток се мери со аналитичка вага.

Така сс одрсдува средно-дневна концентрација на инертен прав.

IV.3 Резултати:
На графикот претставена е концентрацијата на инертен прав според

мерните места.
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Сиоред Законот за заштита на воздухот од загадување максимално
дозволена концентрација на инертен нрав во воздухот е 300 mg/m2 на ден.

Од графикот се гледа дека инертниот прав во воздухот на "ОКТА" е
иод максимално дозволената концентрација.

ЗАКЛУЧОК:

За добивање топлинска и електрична енергија во ОКТА се користи
МИЈУТ н ложив гас како гориво. При согорувањето на горивото се ослободуваат
дпмни гаеоии кои содржат полутанти. Димните гасови се исиуштаат во атмос-
фсрата. Влгфшието на индустрискиот објект врз квалитетот на воздухот зависи
од повсќе иарамстри, од кои како почначајни би ги спомнале емисионото
количесгво на полутантите, климатско метеоролошките услови, макро-локаци-
јата и висината на емитерите.

Меѓутоа според направеното истражување може да се заклучи дека
воздухот на локацијата на "ОКТА" нс е загадсн. Вредностите на полутантите се
минимални. поссбно за сулфур диоксид и чад, односно се доста под МДК вред-
ностите дадени со законската регулатива. (Извршена е и сноредба на резул-
татите кои се претставени*во трудот со резултатите за подолг временски пери-
од. при што глсдано генерално концентрациите на испитуваните полутанти сс
под МДК вродностите)

ЧпаТшот воздух во "ОКТА " се должи на:

•!• Поволната макро-локација
Осамоноста на смитерите на "ОКТА", односно во близина на "ОКТА"

ис постојат иоголеми емитсри, ак<̂  се исклучи емисијата од селските огништа
ио нсмосрсдна близина и смисијата на загадувачки материи од блиските соо-
бра-ќајпици.

!̂* Голсмата висина на емитсрите
Високите оџаци осигуруваат добра дисперзија во поголсм волумен со

што сс намалува опаеноста од големи концснтрации во приземниот слој.
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•Поволните климатско-метеоролошки услови
Големиот број на ветровити денови в.о годината исто така овозможува

поголемо расејување и разблажување на полутантите.

Методите со кои се одредуваат полутантите во воздухот, односно кон-
центрација на сулфур диоксид, концентрација на чад и концентрација на
инертен прав се општо прифатени бидејќи со истите методи квалитетот на воз-
духот го следат и други овластени институции во државата.

Литература:
[1] "Упатство за работа со осуканален апарат за земање примероци на

сулфур диоксид и чад од воздухот" - Институт за процесна техника, енергетика
и тсхника за животна средина -Сараево

[1] "Упатство за работа со рефлектометар" - Институт за процесна
техника, снергетика и техника за животна средина -Сараево

[1] "Упатство за работа со седиментатор" - Институт за процесна
техника, енергетика и техника за животна средина -Сараево

[1] "Заштита атмосфере*"'- Часопис савеза друштва за чисточу ваздуха
Југославијс, бр.З, 1985 год.'
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MK0700064

RESTRUCTURING AND REGULATING DISTRICT HEATING
AND COGENERATION IN TRANSITION ECONOMIES

Dr. Klaus BRENDOW
World Energy Council, Geneva/London

Abstract
In summer 2004, the World Energy Council I published a Study on "Regulating district heat-

ing and cogcneration in central and eastern Europe "2, prepared by representatives from eleven
economies in transition and two Nordic countries. ,:.

The Task Force analysed twelve regulatory issues, country-by-country, on an inter-
nationally comparable basis. Regulatory progress on the road to more efficient, profitable,
competitive and service-oriented heat supplies was described. Common concerns were iden-
tified: the need for independence of the regulator from policy and industry, improved coor-
dination between central and local regulators and between environmental and energy author-
ities, access to grids, and a "fair" sharing of CHP benefits among heat and electricity gen-
eration. Looking forward, the Task Force advocated a continued dialogue between decision
makers, regulators, regulated industries and customers on

• the internalisation of DH/CHP benefits
•the future reduction of the density of regulation
• Joint implementation
• the compensation for public service obligations
• the elimination of old debt and stranded investments
• DH/CHP taxation "
• privatisation
•the integration of DH/CHP in urban planning.

A concluding WEC workshop in Moscow in March 2004 addressed recommenda-
tions to policy makers ("Moscow Statement").

I. The Policy Framework

/. Non-regulated versus regulated restructuring
The Study does not advocate introducing straight away a self- or non-regulated,

fully competition-driven organisation of the DH/CHP markets, with ex-post control by the
anti-monopoly authorities. Seen the inherited monopolistic structure of the DH/CHP indus-
tries in the transition economies and their strong social obligations, such an approach is not
considered realistic.
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2. DH/CHP regulation - a lengthy, painful and diversified process
The Study insists on appropriate general energy policy frameworks, within which

the regulation of DH/CHP would take place. All view these frameworks as evolving in
response to progress on the road to economic, budgetary and social development. Low
incomes are identified as the major obstacle to tariff and - hence - DH reforms. This means
that DH/CHP regulations are embedded in a lengthy and painful process, implying a certain
degree of uncertainty for the operators. It also means that there are differences between cen-
tral and east European countries in terms of market-orientation and density of regulation,
with accession countries closer to market-economy regulation than the others (see Graph
overleaf).

3. Feedback on general energy policies
Vice-versa, experience with DH/CHP regulation prompts a constant feedback from

regulators, regulated industries and customers to general energy policy makers. It is there-
fore not surprising that the Study calls for W ^ J

a) strengthening market-oriented energy policies, implying liberalisation, full-cost - 3§i
tarification, competition, investment incentives and, to some extent, but not necessarily, pri- vW^r'l
vatisation ^fcfi

b) an equal level playing field for all grid-based energies (heat, gas, electricity); ; : g ^
this implies the elimination of subsidies granted to competing energy sources, the establish- ^ ; '
ment of a common regulator, or stronger coordination, for all grid-based energies, and the ••-•' -.;
harmonisation of liberalisation policies, particularly as regards electricity and CHP markets . •

c) long-term policies to enhance predictability for investors ;;
d) urban energy planning based on least-cost planning and life cycle analysis
e) a stimulating attitude of governments towards DH/CHP, seen its environmental .;;

and resource saving characteristics; the Study advocates in particular the interhalisation of :•
the environmental benefits of CHP through investment incentives, tax relief, dedicated heat Љ'
supply zoning, obligatory purchase of electricity produced during heat production, vl'

f) accept DH/CHP regulation as a means to promote other energy, environmental ;Ш
and climate protection policies through the use of renewables and urban waste, but express § :
reluctance to serve social protection policies without compensation. ' -fc

П. Regulatory Issues m

Regarding regulatory issues proper, the Study distinguishes four goals: "C
I. Enhance regulatory regimes

The Study highlights two issues: the independence of the regulator, and the balance between ::'
central and local regulation. X:

a) independence: securing the independence of the regulator from ad hoc interven- ^ | ;
tions of policy makers (ministers, city councillors) is a major concern in all contributions. :̂ §
Independence does, of course, not mean that regulators are free of constraints: regulators i s
have to operate within the framework defined by law and procedures. Nevertheless, the reg- ШУ
ulator should be protected against ad hoc interventions while implementing law. This is 3 |
sought by placing the regulator under the authority of the Cabinet of Ministers or | | :
Parliament, and (while difficult) by separating the ownership and regulatory functions at the *|£
municipal level. J : | |
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Independence can also be impaired by budgetary constraints, which in turn favours
raiding by the regulated companies rather than by public budgets. In one case study, the full
i^endence on the State budget has been questioned; another considered the financing of
±c municipal regulators as insufficient to safeguard competence and independence,
iroicendence can also be impaired by the lack of expertise, which requires the build-up of
i rr:per knowledge base by the regulators.

b) cohesion/subsidiarity of national, regional and local regulation: DH/CHP being
. .cii service, local regulation would appear the appropriate solution, were it not for the
-quiring lack of a common direction (in small countries) and the temptation for local poli-
.-_ лакегѕ to intervene. The need, thus, arises to find a balance between general central and
fir-inc local regulation. The principle of subsidiarity (i. e. regulation at the lowest possible
=• ;. i is advocated, requiring however a (central) definition of central, regional and local
^леѕ. Also, central regulation of CHP and local regulation of heat-only generation are
^rocated. Yet, the issue of independence of local regulators from local policy makers
-r-ains and has prompted one country, Poland, to establish nine regional regulatory offices
"" - tiectricity. heat and gas under the authority of the central regulator.

Licensing, transparency of procedures, consultative mechanisms and dispute set-
~.=r:ent have not caused concerns to the contributors.

2. Foster competition, facilitate access to district heating grids
The common thread in the contributions is the call for (unbiased) competition and

:u:iss to grids:

a) competition: the Study strongly calls for the elimination of cross subsidies grant-
r^ -.:• competing sources (gas, electricity) and for the rescheduling or elimination of old debt
_~_ -branded investments resulting from public service obligation of the past. There is also
::\s<;nsus to reduce licensing barriers to facilitate the market entry of new generators,
r^erally. heat supply should become demand-driven, rather than supply-driven.

b) access to heat grids: in DH/CHP regulation, unlike the electricity and gas sec-
-.:-;. the unbundling of grids from generation in accounting or ownership terms is not prac-
~c=d. Grids remain under the control of the owner-generator or distributor. Various
irrroaches to facilitate access of new generators to grids are advocated: regulated third
re.—- access via license, preferential access for CHP, or a single buyer solution whereby the
c~"J owner is obliged to buy and sell cheaper third party offers, according to their econom-
c легн. These approaches reflect the basic difficulty in DH/CHP of enabling competition
rrong few generators, and of different market power.

c) access to electricity grids: supply of excess electricity from CHP into electrici-
.' irids is now favoured by policy everywhere, but hampered by conflicting interests of grid
rt:rntors and transmission/distribution companies (requiring high charges for connections
ir.c back-up; battling with overcapacities). -

3. Secure cost-covering, market-oriented prices, tariffs
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The modernisation/rehabilitation of DH and particularly CHP systems results in
considerable energy savings and cost reductions, -hence stabilises demand affected by
demand side management. It enables new demand to arise. In this regard, the Study focus-
es on two concerns related to prices: enabling "cost +" pricing and. in CHP, enabling a fair
allocation of overheads to heat and electricity generation,

a) "cost +" pricing: the emphasis in the country case studies is (still) on "cost +"
pricing, as not everywhere do regulated tariffs for captive customers cover the cost. The reg-
ulators are. therefore, called upon to apply transparent pricing methodologies and to set tar-
iffs for captive customers allowing provisions for investments, stranded costs, R & D, old
debt or external benefits. The bottleneck on the road from cost+ pricing to market-oriented
prices is the perceived inability of many household customers to pay market-based prices.
The preferred solution to this dilemma consists of supporting low-income customers from
public budgets, while eliminating price caps and other constraints on the pricing policies of
the DH/CMP industries. It is argued that progressing along these lines would enable privati-
sation and foreign investments while protecting the poor;

b) CHP overheads: as electricity markets have been liberalized before CHP mar-
kets, competition in those markets induces CHP generators to charge overheads to heat cus-
tomers rather than to electricity
customers. This time lag between two liberalization processes disadvantages DH 3 as do
subsidised gas prices with regard to DH.

4. Enhance the competence and interplay of stakeholders
As the rules of the game have changed, so have the roles of the various players.

The Study suggests that

a) environmental administrations and municipalities should acquire more compe-
tence in the field of DH/CHP or to desist from regulatory responsibility; relations among
different State bodies should be formalised;

b) generators should behave as commercial entities: shedding capacities or invest-
ing as the case may be; entering or not in building or facility management; arbitrating invest-
ments into extensions, rehabilitation of networks and substations, and information technol-
ogy; engaging or not in joint implementation and emission trading; surveying customer rela-
tions and new (DH cooling) markets; developing industry associations to deal with policy
bodies, the public at large, or media; raising the competence of personnel;

c) captive customers should not be granted special rights. The Study prefers that
supplier-customer relations be based on standard commercial contracts, with clear rules for
disconnections and sanctions for a breach of contract either side. Conflicts should first be
brought before civil courts or the regulator if so authorised by law. The possibility of cus-
tomer representatives sitting on utility boards was mentioned;

d) conflicts between the regulator and regulated industry require a special arbitra-
tion procedure.
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HI. Open Questions

1. The future reduction of the density of regulation

Ideally, the density of regulation - growing in the first years - should decline in the
longer term as the improved macro-economic context allows for more self-regulation. Thus,
for example, heat tariffs could be approved for more than a year. Licensing for new entrants
could be discontinued. Tariff setting by the regulator could be abandoned in favour of a
compulsory pricing methodology. Reporting and monitoring could be standardised and
reduced. The regulatory regime could be reviewed after a number of years.

However, apart from complaints about "bureaucracy" and "cost", a reduction of the
density of regulation has not been generally advocated in the various contributions to the
Study. Is this a reflection of a "culture" of central administration in central and eastern
Europe, an oversight, or scepticism into the capability of transition markets and institutions
to evolve towards markets?

2. Auditing the regulator
The activity of the regulator is formally reviewed by policy bodies (the Ministry,

City Council. Parliament). Is there a need for an "independent" and competent auditing by
"the like", i. e. by a peer review (such as done by the International Energy Agency with
regard to energy policies of member countries)? Or by public hearings? Against a code of
conduct or best international practices? Could the performance of regulators be bench-
marked?

3. Compensation for public service obligations
The contributions do only indirectly address the issue of compensation for public

service obligations (protecting the poor, mitigating climate change, promoting renewables,
supplying heat even if not paid). It is not controversial that the legislative bodies define such
obligations. The issue is whether the DH/CHP industries are correctly compensated for such
services and whether market-based mechanisms could not replace command-and-contro!
mechanisms to achieve the same goals more cost-effectively.

4. Asymmetric information
There is a striking "bias" in the country case studies concerning the independence

of the regulator. The risk is primarily seen to emanate from policy makers. The risk of
depending on utilities - be it alone for data and competence - is not addressed. This risk is
particularly evident during the elaboration of transmission and distribution codes. Is this
"oversight" an indication of the growing mutual dependence/collusion of regulator and reg-
ulated industries inherent in any branch- or sector-specific regulation? To the detriment of
customers?

5. A continued stakeholder dialogue
As a rale, regulators have well associated generators and customers with their work

via official journals, web sites and consultations. The Study advocates that this dialogue be
continued on questions such as

• complying with, or approximating, EU practices and standards so as to attract for

Зборпик иа рефераши - Кшпа 2 776
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Policy framework

regulatory discrimination between grid-based energies
regulatory independence in terms of reporting, financing and expertise
consistency/subsidiarity of national, regional, local regulation
competition among generators and access to grids
cost + pricing methodology and tarification for captive customers
regulatory density and cost

o reduce/standardise reporting and monitoring requirements
o soften/eliminate licensing requirement for new entrants
o approve tariffs for extended periods
o move from cost + pricing to market pricing
o replace tariff setting by compulsory pricing methodology

international compatibility (appealing to investors)
o comply/approximate EU practices and standards
o consider peer review of regulatory practice
o develop international DH/CHP statistics
o compare practices of sharing CHP overheads between heat and

feed-back to policy makers so as to
o secure equal level playing field with competitors (gas and electi
o improve cohesion/competence of state bodies intervening in DJ-
o reduce old debt, compensate tor public service obligations
o internalise external benefits of DH/CHP
o review regulatory regimes after a number of years
o promote urban planning

eign investors
• merging or better coordinating separate regulators for electricity, gas and heat
• internalising external benefits of DH/CHP into tariffs, taxes, investment incen-

tives
• eliminating cross-subsidies and subsidies for competing fuels
• eliminating old debt and stranded investments
•compensate for public service obligations
• applying the principle of subsidiarity of national, regional, local regulation
• enhancing the competence and coordination of the various State bodies interven-

ing in DH and CHP
• defining methods of allocating overheads in CHP
• promoting expertise for local energy planning
•developing international indicators on DH/CHP capacities, supplies, grids, fuel

use, efficiency, transmission/distribution losses
• and gradually reducing regulatory density and cost.

This dialogue would greatly benefit from experience gained in northern and west-
ern Europe.
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"Moscow Statement"

resulting from the WEC Workshop on

Regulating District Heating and Cogeneration in Economies in Transition:
Policies and Regulations

Moscow, 23 March 2004

District heating (DH) based on combined heat and power generation (CHP) is one
of the most efficient and environmentally friendly technologies of heat supply in urban areas
with high heat density. Further development of DH systems using renewables enables also
che long-term sustainability of heat supply.

District heating and combined heat and power should prove viable under market
economy conditions, within a regulatory framework conducive to the development of DH
and CHP.

To assure such a development, decision makers are invited to consider the follow-
ing:

1. DH and CHP shall be one of the priorities in long-term urban energy planning.
2. Regulatory bodies shall be independent acting according to law.
3. Regulators should assure equal treatment for all kinds of grid-based energy sup-

ply (gas. electricity, district heating).
4. District heating companies shall be self-financing entities, covering all cost, and

profitable.
5. The pricing methodology shall reflect all justifiable costs (variable and fixed).
6. Tariffs shall stimulate the efficiency of district heating systems as a whole.
7. Incentives for promoting CHP and/or renewables shall be set in such a way that

heat prices remain competitive.
8. Incentives for investments in new CHP shall enable payback periods attractive

for investors.
9. Social issues (protection of low income customers) shall be dealt with under
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government or local social security programmes.

W. Cherubin Natan Bernot
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WEC Task Force on WEC Group Central and
Eastern Europe
DM/CHP Regulatory Issues
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MK0700065 I

KJOTO ПРОТОКОЛОТ И CDM СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВОЈ HA
ЕКОЛОШКИ ЧИСТИТЕ СРЕДИНИ

Олинер Мирчевскн, дипл. ннж.
Мстодија Лтанасоиски, динл. ниж
Техшшчки факултет, Битола
Трајче Черениалкоиски, днпл. шгж
И.-и-кСПростоГитстно на Македопија

Зголе.иувањешо па шемперашураша во иоследиишс децешш е резул-
тат mi .полемепото загадувап.е' од страна па чивекот. Иоко малите и
Hcna.ieiiciiuiTu' .WMJtt кпко it зсмјшТн' en развој учсствувпат со мал процент
IUJ /лоиилиишо затопл\чиш>е, сгиак треба актшшо да учествуваат во
.K/itiiTiiiiTiaiTui зитоа што Последиците ?tt чувствуваме сите. Кјото про-
тоиолот Претставуиа едеи пачин пре.ку кој сс овозможува активпо
учество ltd аиТкЈ. Bo овој шекст ПрспТчшсн е Кјоти протоколот и
П(Ј?овтТн'. механизми а како оашва « земсна брошуршТш Introduction to the
CDM CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM, Unep collaborating Centre on
Energy and Environment, Riso National Laboratory Roskilde, Denmark. Иа кра-
joift a> oGpaooiTicnii u некои потепцијалии CDM проекти кои би можеле, да
бидат рсализпрсши во Рснублика Македопија.

Increase of temperature in the last decades is a result of the enormous
increase of pollution by human society. Although the small and undeveloped countries
take a small part in the global worming, they have to take a part in the protection of
environment, because we all suffer the consequences. Kyoto Protocol represents one
way that allows active participation of all countries. The Kyoto Protocol and his mech-
anisms are presented in this paper. A brochure Introduction to the CDM CLEAN
DEVELOPMENT MECHANISM, Unep collaborating Centre on Energy and
Environment, Riso National Laboratory Roskilde, Denmark is taken as a background.
Potentials /or CUM projects, which can he implemented in the Republic of Macedonia,
are presented, too.
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ВОВЕД

Влијаиието на човекот врз глобалииот климатски систем почна да се
:^2гледува и да биде дел од политичките агеиди кон средината на 80-тите годи-
S L Во 1988 година, Програмата на Обединетите нации за човекова средина
VNEP) и светската метеоролошка организација (WMO) воспоставија

.'^ѓувладин панел за климатски промепи (IPCC), со цел да ја одредат политика-
:- зрз оспова на информации од иаучнидите. IPCC содржи стотици водечки
„^ишцп и сксиерти од областа иа глобалното затоплување кои имаат задача
:_ ;пвршат оцснка на состојбите во државите, да ги следат климатските
-г мсни. да ги свалуираат нивните потеидијали за човсковата средина и
_ ..и скопомското влијаиис и да формулираат реална советодавна политика.

Две години подоцна, во 1990 година, IPCC го објави завршниот изветај
:=ха растечката акумулација на гасови создадени од човекот во атмосферата ќе
г- 1големи сфектот на стакленички гасови и ќе резултира со средно затоплу-
:-.̂ be на површината на земјата во следниот век, доколку не се спроведат мерки
_ •граничуваља на емисиите. Извештајот повика за интернационален третман
:~ reiiiaihc иа проблемот. Генералиото заседание на обединетите нации форми-
z- Ннтервладин преговарачки комитет за развој иа договорот. Преговорите за
- гмулирање иа интерпациоиалеи договор за глобална климатска заштита

•:.•;: no 1991 годииа и резултираа со нсгово комилстирање во мај 1992 годи-
L~ Договорот е познат како Рамковна коивснција на Обединетите нации за
.-LTZDUITCKH промени (United Nations Framework Convention on Climate Change
VXFCCC)).

Bo овој труд се обработуваат стратегиите преку кои е овозможена
:: ;:лсмсн'гац1[ја ца Кјото протоколот, посебно задржувајќи се иа механизмот за
•:-•; p:vii?oj од причина што истиот може да се реализира во Македонија.

I. ПРОТОКОЛ ОД КЈОТО И НЕГОВИТЕ ФИНАНСИСКИ МЕХА-
hil-ЗМИ

Кјото протоколот е усвоен во декември 1997 година. Тој создава обврзу-
£̂ ~:<а иравпа основа за 38 индустријализирани земји, вклучувајќи 11 земји од
И :̂-1тралиа и Источиа Европа, да ги вратат пивните емисии на стакленички
"-с.-вн проссчно за 5,2% во одиос од 1990 година. Тоа треба да се реализира во
г;:-сот на исриодот 2008-2012 година.

Цслите за редукција се оснесуваат на шесте главни стаклеиички гасови:
_—ерол дпоксид СОг, метан, азотдиоксид N20, флуоројаглероводороди NFCs,
ТЈ-флуоројаглеро-водороди PFCs и сулфур хексафлуорид SFCs. Протоколот
::-—.> така им овозможува на земјитс да одлучат кои од овие стакленички гасо-

^. ил.ш г оифатсии ио пивпите нациопалии стратегии за рсдукција на емиси-
;гс. Исго така, разгледани се и некои активиости од областа на шумарството и
•;. систсшсто на земјиштето како што е пошумувањет.о, кои придонесуваат во
ТЈмалувап.ето на смитирап>ето или апдорбиран3ето на СО2. Кјото протоколот
-: пг.ерациоиализира бројните модалитети за да им помогне на земјите, но тој
;> гл опфаќа дсталитс за истите. По чстири години дебатираље, во 2001 годипа,
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владите се договорија да воспостават правила, познати како договорот од
Маракеш, за имплементација на Кјото протоколот. ;Г

Кјото протоколот воспоставува три кооперативни стратегии, изградени
со цел да им помогнат на индустријализираните земји да ги намалат трошоците
за иостигнување иа иивните цели за редукција на стакленичките гасови.
Притоа, таа рсдукција се осгварува со помала цена, односно во други земји кои
сами нс би можеле да инвестираат во напредии технологии кои ја овозможуваат
редукцијата.

Ипт(Јр>кшионаш10 тр?ување (тр?ување со емиаш) е пазарен приод кон
постигнуваље иа цели во животната средина. Тоа им овозможува на сите што ги
памалуваат емисиите на стакленички гасови под бараното ниво, да го користат
випкжот намалување, или да тргуваат со иего за да ги компеизираат е.мисиите
од иској друг извор 150 самата држава или надвор од неа. Трговијата е можна на
пиво иа самата компапија, на ниво на држава и на меѓуиародно ниво.
Тргувањето со смисии (член 17 од Кјото протоколот) е систем на квоти со кои
можс да сс тргува, заснован врз доделените количества иресметани од
обврските за намалување и ограничуваље на емисиите наведени во Анексот Б
(прилог).

Заеднпчка чмпеменпгација (ЈГ) им дозволува на земјите да побараат
крсдит за рсдукција на емисиите што зависи од инвестирањето во други индус-
тријализирапи земји и на крајот резултира со трансфер на еквивалент на
рсдуцирани смисии. Тој е механизам на пазарно заснована имплементација
(члси 6). На земјите од Анекс I (прилог), или иа компании кои се од тие земји,
и.м сс овозможува заедиички да ги имплсментираат проектите кои се стремат
коп намалување или ограиичување на емисиите, или кон засилување на апсор-
бсптмте. Тие, исто така, можат меѓусебно да ги делат количествата на намалени
емисии.

Механпзам за чист розвој CDM (Clean Develop Mechanisam, член 12)
дозволува просктите за редукција на емисиите во земјите во развој да се иско-
ристат како "Сертификувани редукции на емисии" (CER) кои инвеститорот
можс да ги користи за своја сметка и за својата земја.

Овис мсхаиизми им овозможуваат на земјата и на приватгште компании
да гн рсдуцираат смисиите на стакленички гасови таму каде што е поефтино и
мотоа тие рсдукции можат да си ги припишат кон сопствените долгорочни цели.
Овис стратегии всуишост ги стимулираат меѓународните инвеститори и даваат
неонходпа иомош за екоиомски раст во сите делови од светот. Гледајќи ги само
CDM проектите, тие всушност овозможуваат развиток иа земјата преку про-
мовираље иа иивсстиции кои би можеле да ги наречеме "пријателски" спрема
животиата срсдииа од страна на индустријализираиите земји.

CDM фоидовитс ќс им помогиат на земјите во развој да достигнат некои
од иивиите скоиомски, социјални и еколошки цсли, како чист воздух и вода,
подобрувањс на користснзсто на почвата, следени со социјални придобивки
како развој иа руралиитс средини, вработуваља, иамалување на сиромаштијата
и во многу случаеви намалуваље на зависноста од увоз на фосилни горива, [1].
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2. НАЦИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ И ПРИДОБИВКИ

Основпот принцип на CDM проектите е едноставен: развиените земји
можат да инвестираат во можни проекти кои се оценети дека се со помали
грошоци, во земјите во развој и притоа да добијат поени за крајната цел, а тоа
с редуцирање на емисиите во нивните граници. CDM ги намалува трошоците на
развисните зсмји за исполнување на условите од Протоколот. Земјите во развој
исто така имаат корист, бидејќи се зголсмуваат инвестициите и истите при-
доиссуваат за постигнување на целите за одржлив развој. CDM ги охрабрува
земјите во развој да учествуваат со ветување дека развојните приоритети и ини-
цмјативи ќс бидат дел од пакетот. Овие сознанија ветуваат дска само низ дол-
горочна осиова за развој ситс земји ќе можат да учсствуваат и имаат улога во
запггитата на климата.

Од псрспектива на земјите во развој CDM проектите можат да овоз-
можат:

• Привлекување на капитал за проекти кои помагаат во ориентираље
коп повеќс просперитетни методологии, но со помалку загадуваше со јаглерод

• Охрабруваље и овозможувањс на активно учество и на приватниот и
ira јавпиотсектор

• Оиозможување на алатка за трансфер на технологии, ако иивестици-
и гс сс плижсми 1«) проекти во кои имамс замена иа стари и помалку ефикасни
тахполопш со фосилни горива, или формираат иови индустрии со технологии
кои сс сколошки прифатливи

• Даваат иомош да сс дефииираат нриоритетите во проекти што даваат
можни развојпи цели.

CDM нрбектите можат дополнителпо да придонесат во равојот на
земјитс иреку:

• Трапфер на технологии и финансиски ресурси
• Одржливи начииигна производство на еиергија
• Зголсмуваље на енергетската ефикасност и одржување
• Намалување на сиромаштијата прску нови вработувања и
• Локалпи користи за човековата средина.
Патот за економски пораст ги претставува и тешкотиите и можностите

за одржлив развој. Додека квалитетот на животната средина е основен елемент
па развојпиот ироцес, во праксата постои конфликт помеѓу економските и
барањата за здрава животна средина. Зголемениот пристап до енергијата и
обезбедуваљето па осповните економски услуги, ако се развива преку конвен-
цмоиалпи срсдства, би можсл да предизвика деградација на животната средина
па иодолг вромснски псриод, како на локалпо така и на глобално ниво. Но со
опозможуваил; иа тсхиичка и финаисиска помош за иивсстиција во нови
тсхиологии. ммогу нотеицијални проблсми би можеле да се избегнат.

Развојнитс придобивки ќе се состојат во намалување на загадувањето
па водата и воздухот преку намалено користсње на фосилни горива, посебно
јаглсм, исто така ќс сс иодобри распол«жливоста на водите, ќе се намали ероз-
ијата на земјата и ќе се заштити биолошкиот свет. Социјалните придобивки ќе
сс остнарат лрску можности за вработување во целните региони и промовирање
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задоволувап>е со потребите од енергија со локални извори.
Мпогубројиите опции кои ги нудат CDM проектите даваат одлични при-

добивки меѓу кои се решавање на локални и регионалии проблеми како и соци-
јални придобивки. За земјите во развој меѓу другото дава можност за решавање
на скоиомскитс и проблемите сврзани околу животната средина, а што пак од
друга стра.иа е доволен показател и поттик за попатамошно активно учество.

3. ПРЕГЛЕД НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ЧИСТ PA3BO.I (CDM)

3.1. Учсство

Земјите коп прииаѓаат на Анекс I можат преку CDM проекти да ги
редуцираат смисиитс на стакленички гасови, т.е. да ги отстранат стакленичките
гасови со карбон конфискација, во своите земји, или од тсритории на земји кои
ие се во Анексот I. Крајните сертифицирани редуцирапи емисии, познати како
CER, можат да се искористат од Анекс 1 земјите за да им овозможат да ги ост-
варат иишште рсдукциопи цели. CDM проектите мораат да бидат одобреии од
ситс зсмји кои сс инволвирани, со цел да овозможат развој на земјата домаќин
и да рсзултираат со мсрки и долготрајни придобивки во однос иа климатските
промсии. За да сс учествува во CDM ироект иотрибно е да се задоволат кри-
териуми кои сскоја земја трсба да ги запознас и исполни. Тоа се три основни
барап.а:

• полоитерско партиципирање во CDM,
• воспоставување на иац>1оналеи CDM орган и
• ратификуван Кјото протокол.
Како додаток, развиспитс зсмји мораат да остварат и некои други

услови:
• достигнуваље па доделепитс врсдиости од члепот 3 од Протоколот,
• пациоиалеи систсм за процепка иа стакленички гасови,
• пационален регистар,
• годшшк) попишување и
• систем за пресметка иа куиените и иродадеиите редукциони емисии.

3.2. Проскти

CDM можс да вклучи проскти во следииве ссктори:
• Подобрувап>с на ефикасноста кај крајпите корисиици
• Подобруваље иа ефикасноста кај произвдитслите и снабдувачите
• Еисргија од обповливи извори
• Замспа на едно гориво со друго
• Агрикултура (редукција на метан и №0)
• Ипдустриски процеси (С02 од цементот итн.)
Члеиките иа Апскс I мораат да се воздржат од користење иа иуклеар-

пата епсргмја како CER за достигиуваљс на нивнитс цсли. Понатамошии иасо-
ки за памалупаљс на јаглеродот ќе бидат развисни со цсл да се осигураат дека
сс сколошки ирифатливи.
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Помалите проекти за да бидат конкурентни на поголемите, договорот
оз Маракеш овозможува забрзување на процедурата за истите^со едноставни
пр^зпла: обновливи извори до 15 MW, зголемување на ефикасноста, било на
пе-трошувачката страна, или кај производството до 15 GWh/година, или други
проскти кои редуцираат емисии и емитираат помалку од 15 kt на COi еквива-
ленгна вредносг (C02-eq).

3_5. Финанеираше

Јавните фондови за CDM проектите не смеат да резултираат со
*:?раќлн>е на фондовите за официјална помош на земјите во развој. CER доби-

^гм >м CDM проектитс треба да оформат фонд, т.н. "поделба на постапките", во
:< ; :<г се уплаќаат по 2% од секој проект, a cc со единствеиа цел, поединечно да
:!>: се помогне на критичните земји во развој да се адаптираат на негативните
-'-ѓегсп! од климатските промени.

Дел од приходите од CER треба да бидат искористени за иокривање на
лзѕпшстративиите трошоци за CDM. За да се промовира правична распредел-
"а на проекти помеѓу земјите во развој, CDM проектите во помалку развиените
земјн се ослободени од плаќање средства во фондовите за адаптација и админ-
;:сгратнвии трошоци.

3.4. Извршсн одбор

CDM е надгледуван од Извршеи одбор кој сам по себе работи под кон-
ггола ма члснките. Тој изршен одбор се состои од 10 членови, вклучувајки по
с~С;Г преставник 'од секој од петте официјални региони на ОН (Африка, Азија,
Латннска Америка со Карибите, Централна и Источна Европа и OECD
Огганнзација на економски развиени земји), еден од малите островски земји во

гиззој п ио дзе од Анекс t и земјите од делот кој не припаѓа на Анексот I.
Цјвршниот одбор акредитира независни организации познати како опера-
ц;1-:налнн снтитети кои ги селектираат предложените CDM проекти, ги вери-
f икуваат резултатите од редукцијата на емисиите и ги сертификуваат тие
ге.-укшгл како CER. Друга цел е одржуваљето на CDM регистри што би
-гсѓпвеле нови CER, како и определуваље на приходи за адаптација и админис-
ггагивни трошоци и определување на сметки за секоја дрх<ава што не е членка
:-га Анекс I. a c домаќин на CDM проект.

З^. Пдснтификувањс и формулирањс на просктитс

Прв и основен чекор во проектниот циклус е идентификување и фор-
мулираље на CDM проектот. Истиот мора да биде реален, мерлив и со пози-
ГПЅЕШ придобивки. За да се определи добивката, емисиите од проектот мораат
_та -5iuar споредегш со референтеи случај идентификуван како осиова. Основата
е ѕоспсставена од учссниците во проеќтот приближувајќи се кон одобрените
методолопш за тие ироекти. Овие основни методологии се развиени врз осно-
за на трите придобивки од договорот во Маракеш:
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• Постоење на сегашни емисии
• Емисии од технологии кои се економски исплатливи
• Средните емисии од слични проектни активности земени во изми-

натите пет години под слични околности чии перфоманси се помеѓу врвните
20% од аивната категорија,

CDM проектите мораат да имаат и план за мониторинг за да се соберат
точни нодатоци за емисиите. Мониторинг планот може да се воспостави и
подоцна од страна иа носителите на проектот, или од сиецијализирана агенција.
Осиовата и моииторинг планот мораат да бидат изработени според одобрена
мстодологија. Доколку учесниците во проектот се застапници за нова
технологија, таа мора да биде тестирана и регистрирана од Извршниот одбор.
Учесииците во проектот треба да одберат дали кредитот ќе биде на 10 или 7
години со можност за обновување два пати (максимум за 21 година).

3.6. Националнн CDM органи

Сите земји кои сакаат да учествуваат во CDM проектите мораат да
оформат нациоиални CDM органи. Националниот CDM орган треба да ги
обработи, евалуира и одобри прректите и да служи како орган за контакт и
комуникација. Иако интернационалните процеси се дадени како патокази за
основата и придобивките, секоја земја во развој има одговорност да ги одреди
националиите критериуми за одобрување на проектите. Земјата домаќин на
проектот, заедно со инвеститорот, мора да подготви проект документ со след-
ните структури:

• Целосен опис на проектот;
• Опис на основната (постоечката технологија) што се користи за

спорсдба;
• Временска основа и период за кредитирање;
• Методологија за моииторинг и план;
• Пресметка на емисиите на стакленички гасови, GHG (Greenhouse

gasses), no извори;
• Изјава за влијанието врз животната средина;
• Мислеље од носителите на проектот.
Нациомалииот CDM орган ги дава неопходните изјави дека владата пар-

тицииира волоптсрски во проектот и потврдува дека проектот ќе допринесе за
развојотна земјата.

4. РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛНА ЦДМ СТРАТЕГША
4.1. Развој на национални интсрсси и приоритетл

CDM дава можност да се определи кои проекти најмногу им одговараат
иа развојните можности на земјата. Заради тоа, критериумите за CDM проекти
ќе бидат базирани на возможните развојни перспективи на земјата, кои пак
можат да се идеитификуваат со целите и политиките кои веќе се воспоставени
за социјалсп и економски развој на сродните гранки како што се енергијата,
нромсните no експлоатацијата иа земјиштето и транспортот. На национално
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ниво, развојните програми или еколошки планови можат веќе да бидат Ш
ггримсмсти но сродиите гранки, како што се користењето на шумите, I
обиовливитс извори и чистите тсхнологии.

4.2 Еналуација и одобруваљс

Добриот развоеп ироцес трсба да ја зголеми веројатноста за успешно
нзраПотсии и ссртифицирани CDM проскти и да ги намали ризиците, како на
домашпите, така и па сгранските инвеститори во процесот на развиток и имилс-
ментирање на проектите за намалување па редукцијата на јаглеродот. Можпо с
да сс напраиат проскти од спсцифичсн тнп, или за приоритетпи сектори. Исто
гака развојниот процес предвидува филтрирање на ироектот со цел да се осиг-
ураат дска CDM проекот е во согласност со иационалиата политика, стратегија
н прморнтетп.

Меѓупаридии критериуми:
Најшшрсд како стартна точка CDM нроектот мора да ги задоволи

меѓународпите критсриуми. Во члснот 12 од Кјото протоколот се опишуваат
три осиовпи квалификациони критсриуми:

• Bo ироектот мора да учествуваат чсмји кои ие се во Аиекс I групата,
м\ досгигнуваи->е на одржлив развој и доиринесувањс коп крајпата цел на кон-
г.спдпјага

• Проскччггс мораат да дадат рсзултати изразеии во рсални, мерливи и
долгорочпи иридобивки за шшалуваље на климатските промсии

• ГГросктитс мораат да дадат резултат во редукцијата на емисиите
Догор.орбт од Марсксш содржи и други критериуми кои мораат да ги

исполнат потснцијалнитс CDM ироекти. Овис меѓупародми критериуми
г.оглавно сс фокусираат ма техничките асиекти од активностите за намалување
па јаглсродоч1, а со цсл да се осигураат дека придобивките од намалувањето се
рсалпи и мсрливи.

Националпи критериуми:

Зсмјата домаќии ја има можноста да одлучи во кој дел проектот ќе
помогпс во достигнуванЈС па одржлив развој и ќе развис иационалии критсриу-
ми и бараља за да сс осигура со кохерептпо правичио и трапспарентно оцену-
Baihc. Клучш-к)т слемент може да содржи: Согласгјосг со постоечките поли-
тпчки и законски рамки, комнатибилност со локалните приоритети, коментари
О)\ локалш-ггс носители кои сс директпо или индирсктно вмешами во проектот,
локалиа расположливост иа адскватми квалификувани човечки и институ-
цмоиалпи рссурси, можност за иодобрување на локалпите институции, како и
срадсп.с id националпите капацитети. Во решаваљето кои од овие критсриуми
ќс бидат уашспи чсмјата домаќип мора да ја зсмс во предвид зависноста помсѓу
бараи.ата п извсдбснитстрошоци. Зголсмспитс бараља вклучемиво развојпиот
проскт зиачат 'ѕголсмуваље иа цеиата за псговото изготвуваљс.

Друг клучсн слсмепт за атрактишж CDM проекти е аплицираљс на зем-

i _
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јата домаќин со брзи и транспарентни процедури за проверка, евалуација и
одобрување иа ироекти. За да се достигнат овие цели националното тело треба
да воспостави стандардизиран систем за нагледување, развој и одобрување на
CDM проектите.

4.3. Изнаоѓаи.е на ироекти, идситификација и формулација

За да сс промовираат CDM проектите чемјата домаќин може да изведу-
ва ссмипари за обука иа изготвувачите на проектите со цел да им иокаже како
можат да ги мдентификуваат потенцијалиите проекти, да го разберат контек-
стот иа UNFCCC и иазарот на јаглерод и да се фамилијазираат со Project Desing
Document (FDD). Семинарите за обука сс нсоиходпи за да сс разберат иовеќе
аспскти па CDiM просктите, како т т о сс изготвуваљето па вистииска доку-
мептацнја за восиоставуваље иа основата, како и пресметката на емисиите,
рсдукцијата и загубнтс. На овие семинари трсба да сс вклучат изготвувачи на
ироск'1-и, приватпи комиаиии, владини агепции, банки, певладини оргаиизации и
другн Сппии субјскти. Земјата домаќин може да го олссни меѓуиародиото инве-
cTHpaibc со разиивањс иа иортфолио со различпи високо квалитетни ироекти,
со покажунан>с иа потребите и идтересите иа широк спсктар од инвеститори.

5. МАКЕДОНИЈАИ ЦДМПРОЕКТИТЕ

Максдопија с мала зсмја која пс с дсл од Анекс I ниту пак од неа се бара
копкрстпо да извриш иамалуваљс па своитс емисии па стаклегшчки гасови. Но
тоа сскако нс е причина да пс се развиваат проекти како Ш'го се CDM, за кои
исодамна сс квалификувашс со ратификацијата па Кјото иротоколот.

Bo сквивалентните емггсии на СО2 !зо Р. Максдоиија енергетскиот сек-
тор иридокссува пајмпогу и тоа со 70,04% (во 1994 годшга) [5]. Токму затоа нај-
14)лсмо 1!11имаш-!С сс иосвстува па сисргстскисгг ссктор. Македонија својата
слсктричиа спсргија воглавно ја добива од термоелсктричпите цеитрали со
ннстллирап каиацитст од 1010MW односио 70%, а остатокот од хидрослек-
тричип цептралн со иисталираи капацитет од 434 MW одиосно 30 %.

Спорсд одлуката 4/СР.4 COP (.Конфрспција иа страиитс) иа зсмјите кои
пс сс дсл од Апскс I им сс овозможува да извртиат проценка и да ги одредат
пивпнте потрсби од иови техиологии, посебио опие кои се во теспа врска со кли-
матскитс промеии. Траисферот ма технологиите се дефииира како размеиа на
мскуства. змаси.с и опрсма како помеѓу земјитс така и во самата земја [4].

Притоа клучпи елсмемти сс: Потрсба од технологија и иејзина оценка;
Ипформации за тсхиологијата; Придонсс кон животиата срсдина; Градеи^е на
капацитсти; Мсхапизми за трапсфер на технологијата [4].

Во Максдопија наиравсни се иовсќс ироекти и апализи за тоа каде би
можслс да ги развивамс овис CDM ироекти с со пив да можеме да тргувамс на
бсрзата па COi.

Обповливите извори иа спергија сс иајатрактивни затоа што прску суп-
сгитуција иа епсргијата добисиа од согоруваљс па фосилнитс горива посредио
ги иамалува емисиитс па стакленимки гасови.
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Најзастапен бид на обновлива енергија кај нас е хидроенергијата.
Нејзиното користење за добивање на електрична енергија е од пред околу 80
годими. За некои локации постојат студии на ниво на идејни проекти за техно-
економско врсдиување на нови хидроцентрали. На можноста за користење на
хидропотенцијалот се посветува големо внимание и во наредниот период се
прсдвидува нивна градба. Најзначајни хидроцентали, како можни CDM проекти,
се: Чебрен, Галиште, Св. Петка, Бошков Мост.

Потенцијалот на ветерот е слабо проучуван и не постои традиција за
негово користење. Засега, ако не се направат нови студии за техно-економските
потенцијали за некои локации, енергетскиот потенцијал на ветрот на може да
се вклучи во снергетскиот развој за период до 2020 година [5].

Геотермалниот потенцијал е со такви карактеристики да не може да се
користи за производство на електрична еиергија, ио затоа геотермалната
топлина се користи како извор на топлина во оранжериите во земјоделието, a
помал дел и за греење и топла вода во домаќииствата.

Секако, како рашение се наметнува и користењето на гасот. Како
можни когенеративни гасни постројки се проектите во Скопје и Неготино.

Според развојните програми на ЕСМ, спрема аспектите поврзани со
смисијата иа стакленички гасови веќе постојат и конкретни понуди за реал-
изација na CDM проекти. Тоа се јапонски фирми кои се заинтересирани за
когенсративии гасни центали како и словенечки фирми кои се заинтересирани
за градба на хидроелектрани (Св. Петка и Вардарска долина). Co изградбата иа
овие ироекти би се намалиле емисиите на СО2, a таа редукција би донела и
фииансисќи дополнителни средства во висина од околу (3-10 EUR/t) [3].

Како потенцијални CDM проекти освен енергетскиот сектор се индус-
триското производство, отпадот, земјоделието и шумарството.

Се разбира за ова да стане реално, покрај ратификацијата на Кјото про-
токолот, треба да се изготват проекти во согласност со барањата. Во оваа проб-
лематика покрај учество на'енергитичари мора да има и соодветно учество на
скомомисти кои добро го познаваат пазарот, со цел одбирање на вистинскиот
момснт за излез на пазарот на сертификати и овозможување на максимална
добивка.

5. ЗАКЛУЧОК

Целосната корист од CDM проектите достапни на земјите во развој
тсшко е да сс иредвидат, но постојат огромни потенцијали за да се промовира
чист тсхнолошки развој и зголемување иа странските инвестиции. Co добро
плапираљс и развој на нациоиалиа CDM стратегија можно е да се помогне во
откривањсто на локалнн и регионални проблеми од аспект на животната сред-
ииа и достигнуваље на социјални придобивки. CDM им рвозможува на земјите
во развој да учсствуваат во глобалните напори за климатските промени во
врсмс кога други развојни приоритети можат да ги лимитираат фондовите за
CDM проекти. CDM проектите и стратегаи на подобар развој и достигнување на
целите на земјите во развој можат да се препознаат само низ долгорочно плани-
раљс и развој со што ќе се овозможи сите земји да заземат своја улога во
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спречувањето на климатските промени. Земјите во развој можат да штедат
енергија и финансии со програмите за енергетска ефикасност. Истовремено тие
ги редуцираат СОз емисиите и секако, за таа цел добиваат финансиска помош
од донаторите и мегународната заедница.
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ПРИЛОГ

Држаии страни на Ансксот I

Група иа држави вклучени во Анексот 1 (дополнет во 1998 година) на
Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, вклучува-
јки ги ситс развиени држави од Организацијата за економска соработка и развој
и економиите во развој. По правило, другите држави се нарекуваат држави кои
ие се во Анексот I. Според член 4.2 (а) и 4.2 (б) на Конвенцијата, државите од
Анексот I посебно се обврзуваат на целта, било поединечно или заедничко,
враќање на нивните емисии на стакленички гасови на нивоата од 1990 година до
2000 годииа.

Држаки од Анексот II

Група држави вклучени во Анексот II на Рамквната конвенција на
Обсдииетите нации за климатски промени, вклучувајќи ги сите развиени
држави од Оргаиизацијата за економска соработка и развој. Според член 4.2 (а)
иа Копвепцијата, овие држави треба да обезбедат фииансиски средства за пома-
гаље па државите во развој во придржувањето кон своите обврски, како што е
иодготвуваљсто на нивните националните извештаи. Од државите од Анексот
ИИ се очекува, исто така, да го поттикнуваат транферот ма техиологиите што
пс се штстпи за животната средина во земјите во развој.

Држаки/ Страни од Анексот Б
Група иа држави кои сс вклучени во Анексот Б на Протоколот од Кјото,
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каде што нклумувајќи ги сите држави од Анексот I (од 1998 година) се согласиле
за ограничување на своите емисии на Стакленички гасови со исклучок на
Турција и Белорусија. .;

Држани/Страни што нс сс во Анексот I

Држави кои ја имаат ратификувано или и имаат пристапено на
Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени кои не со
вклучени но Аисксот I па климатската конвенција [2].

Оливер Мирчевски, дипл. инж.

Мстодија Атанасовски, дипл. инж

Техшшчки факултет, Битола

Трајчс Чсрспналковски, дипл. инж

ЕлектростоГшпство на Македонија
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ОПТИМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦША HA СЛОЖЕНИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ

Славе Арменски
Атанаско Тунески
Маријан Гацевски

Машински факултет, Ушшерзитет ,,С«. Кирил и Методиј"-Скопје

РЕЗИМЕ

F.di'ii- од можпите начшш за чималунаи* на загубите прч Потротувачката на
слсктричиа епергчја е изнаоѓањеточш оПтимилни реше/шја IUI чроблемите што се
срсќшмшт lipn ексПлпатицијита на сложегшше елекшроенергетски спстеми, при
нiKsiIDITIO аклучуаиње како и шшното соодветпо оптеретување согласно со барањати
mi потрошуначите во електро енергетскиот систем (EEC). При тоа важно е тоа
кико би сс оно.шожила економична равота на Постројките со мшшлшлни .зчгуви кшсо
од скономски гледна точка, така и од снерѓетска.

Во оној iTipyt) е Предложен конкретен Пример м работа на два тергетски
блока erii'ii термо. и ^руг хчдро, прч тпа е Пресметано нчичото Полезно работно време
согласпо барчњето ча оГчТшретувањето «<? мрежата.

Лиали.шрано с Правалпото искористушш>е на чрчмарнчте енерѓетскч ресурси
ilpii раоошшТш lid термоцептралчте и хидроцснтрилиѓПе т.е. зшчтедата на моди кај
хидроцентрчлите ч .шштсдита на фосчлно ѓпрчво кај термоцентралчте.

ABSTRACT

One of the possible manners, to reduce the consumption of electrical energy in Complextial
Hlectio-encrgctic Systems is inventing of optimal sopulion on a lot of problems which exists in
cxploatation of CHHS (Complexual Electro-energetic Systems), as so as in theirs starting that and in
theirs exploalalion in CRIiS. independent of consumption in EPS (Electric Power System). In all this
very important is the insuring of optimal exploatation of Power Plants with minimal economic deficit
and minimal energetic deficit.

In this publication will be proposed concret example of exploalation of two Power Plants,
which one of thems is Thermal Power Plant and the other is Hydro Power Plant, and by the way was
calculated their necessary optimal working time independent of consumption in Power Grids.

It is analyzed regular using of Primary energetic sources in exploatation of Thermal and

Hydro Power Plants with maximal saving water in 1IPP and maximal saving fossil fuel in TPP.
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1. ВОВЕД

Целта на овој труд е постоењето можност за поставување на основни
проблеми при запишувањето на процесите кои се одвиваат во енергетските
моетројки, преку математички изрази т.н. математички функции и модели.

Исто така целта на овој труд не е да реши одреден конкретен реален
цроблем. туку да укаже или да поттикне, дека со примената на ваквиот начин на
иристап кон ироблемите од типот на оптимално експлоатирање на сложените
EEC. од страна на едно електростопанство, би било од голема полза. како за
самото стопанство, така и за самото општество.

2. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ СОГЛЕДУВАЊА НА ПРОБЛЕМОТ НА
ОПТИМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ СИСТЕМИ

Многу важно и значајно прашање за една држава би претставувало,
производството и потрошувачката на електричната енергија од веќе изграден-
итс хидро и термоенергетски капацитети. Како и секој производ, така и ел.
енергија, кога би се ироизведувал, воопшто би требало да се произведува со
минимални скономски трошоци, и снергетски загуби,- енергетски загуби како
што на примср би можело тоа да бидат: неиотребно потрошената вода при
ироизводството на ел. енергија, т.е. загубите од воден потенцијал, во водните
акумулации кај хидроцентралите, или пак загубите во погонските трошоци,
што се јавуваат кај термоенергетските постројки.

Опишувањата, било да се тоа од природно потеколо како што се:
движењето на нсбесните тела, било тоа да е движење околу, сопствената оска
или нак околу други небесни тела или пак околу некои природно постоечки
сисцифичии оски, движењето на сите тела воопшто во природата во која приро-
да спаѓа.и вселената и космосот, природните појави или процеси итн.

Во овој тип на математички моделирања, од областа на оптималната експлоат-
ација најприменувани се математичките модели што ги поставиле, светски поз-
натите математички научници меѓу кои се: Лагранж, Жорж, Џул итн.
Решавањето на овие математички модели се одвива со примена на: Њут'н-
Рафсоновиот метод и некои од методите за ириближни пресметувања, ќако што
се П)а: мстод на симулации, и методот на итсративни лриближувања

Во инженсрската практика, трсба јасно, да се знае, на кој начин треба
да сс пристапи кон сден проблем, кој претходно треба јасно да се дефинира, па
потоа ио нсговото дефинирање, ќе биде потребен негов пристаи, за на крај да
сс тргнс кои нсгово рсшавање.

Оптималната експлоатација на -сложените EEC, може да се одвива во
слсднитс чскори:

Зборппк на реферанш - Кпига 2 ™л



Темашско подричиг, Енергеш. полшиика и легислашива I Thematic field: Energy and legislative

Прв чекор: Дефинирање на функцијата за загуби и трошоци;
Втор некор: Поставување на потребните барани услови, во сложениот

EEC;
Трет чекор: Дефинирање на математичкиот модел за погонските

трошоци, кај термоцентралите и математички модел за потрошувачката на
вода од акумулациите за хидроцентралите;

Четврт чекор: Поставување на ограничувањата во EEC, барање на
извод или оптимум;

Петти чекор: Решавање на системот равенки со непознати, со приме-
на на. некој од математичките методи, нумеричката математика;

Шести чекор: Правење на табели добиените вредности за потребното
оптммално оитеретување на агрегатите, како и нивно вклучување во мрежата.

Според тоа различни енергетски систем имаат различни вредности на
максималнитс и минималните потреби на корисниците во интервалот, односно
шпицовите што се јавуваат, за временскиот интервал за кој се прави анализата

Проблемот за избор на аг;регатот ("Unit Commitment"-UC) и економско-
то расиределување на агрегатот во погонот ("Economic Dispatching" - ED) прет-
ставуваат потпроблеми на опширниот проблем на ангажирање на агрегатот
("Unit Scheduling"- US), како што е прикажан на слика 1.

И з б о р н а
агрегатите.во погон

(ХЈС)

Ангажираше на
агрегатите (US)

• ^ - ^

Ј^аспредблоа на
оптеретува^ето на
агрегатит& во погон

(ED)

Слика 1. Декомпозиција на проблемнте на ангажирање на агрегатот на пот-
проблемите за избор на агрегатот во погонот

Во продолжение е наведено објаснувањето за претходно најавениот
иримср.

Во овој пример се објаснува постапката за одредување на факторот на
конвсрзија на водата за хидроцентралата и, и Лагранжовиот мултипликатор X,
кој претставува уште и фактор на нараснување на погонските трошоци кај тер-
моцснтралитс. Сиорсд дневното оптеретување на EEC, за оптеретување за
неделата со најмала потрошувачка на електрР1Чна енергија во нашата земја.
При што теоретски сс усвоени матсматичките моделм за горивните трошоци за
термоцснтралата како и модслот т<\ потрошувачката на вода од хидроцен-
тралата кои се дадсни подолу. Исто така однапред се дадени и вредноститс за
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граничиите оитеретувања на енерганитс.

MWh

300

700

600

5СС

«00

зос

200

10С

G .

i l\\
Ш

1 2 3 4 5 S 7 3 9 10 It 12 13 14 15 16 17 18 J9 20 21 22 23 24

Слика 2. Дневен дијаграм на оптеретувањето на EEC во Македоиија за неде-
лата со најмала потрошувачка

Под иретпоставка дека функцијата за горивните трошоци на еквива-
/Јснтната тормоцентрала при занемарување на погонските трошоци и
трошоц]-1тс ТА одржување е:

C=CR=ac+0,003 ;
1 0 0 < ру|1 < 4 б 2 M W

при што иротоците Q и Qt ce изразени во [тЗ/ѕ], а предадената моќност на EEC
од хидроцонтралите PgH во [MW].

Еквивалснтниот волумен на хидроцентралите е V=36,4.106 m3. Bo рабо-
та сс вбројуваат хидроцентралите со нивните карактеристики дадени во табела 1:

Табела 1

Име на

хидроцентра

лата

Козјак

Глобочи-ца

Шпиље

Врбен

Вруток

Равен

Тиквеш

Вкупно

Инсталирана

моќност [MW]

2x40

42

66

12,8

150

19

92

•462

Потрошена

вода за

24hi06nr'

6,9

4,32

7,8

1,38

2,8

2,8

10,368

36,4
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Координационите равенства кои го дефинираат оптималниот погон на
овој систем се: " ' •

-=0,006Frf.(O=^(r); m

dQh(t) dQit) 3600

со Јемање предвид на ограничувањата на билансот на моќности во системот

PST(t)+ PgH(t)=P,,(t). (3)

Co решавање на системот р-ки (1) и (3) се добива:

PST(t)=0,8v Pgn(t); y (4)

Pp(f) ' , ( 5 )

l + 0,8v"

Вкупната нотрошувачка на вода за еквивалентната хидроцентрала е:

1=24.36005

V=36,4.106= Г[78 + 0 , 6 6 7 Р „ [I

од каде што:

»=24360Cb

/Ј 0,667-3600

Co замсна на изразот за PgH(t) од (5) во равенството (6) и со изразувањето на
времето во [ѕ] се добива следниот израз:

?=0 (l + 0,8v)
12 352,2=0,012352.106 [m3]

0,8v)
=> 0,012352(1+0,8v)=7,067
=>v=23 [РЕ/106Ш3]

OiniiTHOT израз за моќноста на ел. хидроцентрала во зависност од
оптеретувањето на потрошувачите дадсн на дијаграмот Слика 2 е:
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=0,0514 Pp(t)

Моќноста uiTO треба да ја оствари ек. термоцентрала според (4) во општ
случај сс пресметува според следната формула:

PgT(t)=0,8vPgH(t)=18,4PgH(t) [MW]

Вкупното оитимално производство на енергија од термоцентралите се
одрсдува со следннот израз:

24

WgT= ZPgJiTt [MWh].

Вкупното оптимално производство на енергија од страна на хидроцен-
тралите сс одредува со следниот израз:

24
WgT= Y р т [MWh],

вкупно произведената оптимална енергија од термоцентралите и хидро-
централите се одредува со изразот:

Wg=WgT+WgH [MW].
Диференцијалниот прираст на погонски трошоци л во општ случај

може да сс оиредели прек.у изразот (.1) кој гласи:
X(t)=0,006PgT(t) [PE/MWh].
Дс)биенитс иресметани вредности сс дадени во табелата 2:

Табела 2

Tfh|

2
1

I
2
1

1

1

i _

1

2

6

P,>(t)
|'MW]
440
450

470

490

510

550

590

600

610

630

650

2 |700

l\h(0
[MW]
22.616
23.13

24.158

25.186
26.214
28.27
30.326
30.84
31.354

32.382

33.41

35.98

Рвт(0
[MW]
416.1344

425.592
444.5072

463.4224
482.3376

520.168
557.9984

567.456
576.9136

595.8288
614.744

662.032

w e l l

[MWh]
45.232

23.13

24.158.
50.372

26.214
28.27
60.652
61.68
62.708

64.764

200.46

71.96

[MWh]
832.269
425.592

444.507

926.845
482.338
520.168
1116
1134.91
1153.83

1191.66

3688.46

1324.06

Ws

[MWh]
877.501
448722

468.665
977.217
508.552
548.438
1176.65

1196.59
1216.54

1256.42

3888.92

1396.02

Mt)
[PE/MWh]
2.496806
2.553552

2.667043

2.780534
2.894026
3.121008
3.34799
3.404736

3.461482
3.574973

3.688464

3.972192
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Нстомена! Пресметаните вредности важат за нереални усвоени вредности
за математичките модели за горивните трошоци во термоцентралите,
моќноста на хидроцентралите како и нивните часовни протоци.

ЗАКЛУЧОК
- Поставување на основна и стабилна подлога на проблемите од опти-

мално експлоатирање на сложените електроенергетски системи, како и нивно
цравилно решавање;

- нодолг век на експлоатација на сложените електроенергетски систе-
ми;

- подолг век на искористување на електроенергетско-производствените
каиацитети;

- посигурна и понадежна работа на EEC, мал број на испади, мал број на
преоптоварувања итн.;

- правилно искористување на примарните енергетски извори во
неопходннте моменти. за производство на електрична енергија т.е. во шѓМце-
витс на побарувачката;

- заштеда на материјални и иарични средства;
- иравилен, брз и сигурен развој на целото стопанство во едно општест-

во итн.
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УПРАВУВАЊЕ HA РИЗИКОТ BO ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
CEKTOP

доц. д-р Атапас ИЛИЕВ
Кристина СТОЈАНОСКА- студент постипло.мец
Унпверчитст "Св. Кирил и Методиј"
Електротехнички факултет-Скопје
Драгаи МИНОВСКИ, дипл. ел. инж.
Министерство за економија-сектор енергетика
МАКЕДОНИЈА

АБСТРАКТ
Bo ofioj iTipyd се чрчќажанч ociioeituiTie Поилш од Шеорчјата на риѕнкот ч

мешоОчшс icon можат да се чрчменат за упрсшување со ризнкот в<> електроенсргет-
скиот ссктор. Иико ри.шкот it. иеаиурности не можат во потполност да се елимини-
ршии, fiitw можат да се унравувсшт, и а> тои ди се намалат и негшТншните ефе/сти и
Гннледици што тис можат да Ги Предизаикаат.

Посебно впимшше е Посветепо iiti идептификацијшТш и yupaeyeaibeiTto nci
рн.шкот no сложеиите Проекти м> електроеиерѓстикшТш, каде дереЈулацијата на
Гш.шрош mi i'.'U'KiTipii'tiid еиергчја ч Појанапш чи конкуренција доаедува до релатчвна
iicciTuinii.-uiociTi п несчгуриост пп Плшшрините добивкч. Анализчрапо е и управува-
iwiTio с> ризикот ао комчишште за прочзно^стно ни слектрична енерѓчја коч иднчот
ри.тој mi чостоечкчте електроепергетскн капацчтстч како и Градбата иа новч елек-
шрччии иуптрали ќс ѓо заспошшт едчнствено на економскиот Принцчч ип Профчт.

ABSTRACT
This paper presents the. basics of the risk theory and the main methods which could be

applied for risk management in electrical power system utilities. Taking into consideration that the
risk and uncertainly can not be completely eliminated, the engineers have to know how to manage the
risk and uiicerlainlv. The main goal is to minimizied the negative effects from accepted risk in order
to increase expected incomes and expected pro/It.

Special attention is dedicated to risk management in complex project in Electric Power
Systems in a new deregulated electricity market which has the influence In the market stability, expect-
ed incomes and quality of the delivered electricity. Specially, the risk management in the companies -
producers of electricity is analysed, since theirs further investments in a reha-hilitation ol the current
power plants as well as in the construction of the new power plants will be based on the economical
principles of profit.
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ВОВЕД BO ТЕОРИЈАТА HA РИЗИКОТ

Појавата на ризик во бизнисот и работата на компаниите е поврзана со
ненЈвесноет. непредвидлнвост и определена веројатност на појава. Ако некој
пастан н.ма всројатност да се случи 0% или 100% тој не претставува прст-
иоставкп илл ризик. Едноставно тоа е факт (100%) или фикција (0%) и таквите
настани лссно можат да се управуваат. Може да се каже дека ризикот е
нумерички или лингвистички псжазател за веројатноста на појава на некој нас-
тан и послсдиците кои ги предизвикува тој настам.

Во современото бнзнис опкружување се реализираат сложенн ироекти
во чија реализација се случуваат разни нспредвидени настани кои можат да
влијаат на главните проектни параметри: роковите. трошоците, буџетот и
очскуваннот профит од проектот. Од аспект на управување, посебни тешкотии
наотануваат кога мора да се пронајдат профитабилни решенија во разни
непрсдвпдени бизнис случан кога:

- Договорените ресурси одненадеж откажуваат;
- Членовите на проектниот тим даваат отказ или се префрлени на друга

должност надвор од проектот;-
- Клнснтите и инвеститорите наметнуваат додатни барања;
- Активностите трошат ловеќе време од планираното;
- Цсната на матернјалните ресурси рапидно се зголемува;
- Се случуваат неочекувани настани: лоик) време, штрајкови. кражби,

глцни ко;\ значително влијаат на зголемување на трошоците на проектот.
Ол погоре реченото може да се заклучи дека, во суштина, постојат два

пша на рпзик:
- Систематски ризик - ризик кој влијае на голем број настани и кој прак-

тпчно не може да се отстрани (пример: политичката ситуација во една земја го
кренра економскиот тек п развој на општеството).

- Несистсматски (отстранлив) ризик - влијае на мал број настани, поз-
нат е и како специфичен ризик. Пример е влијанието на отказот на човечки
ресурси (на пример заради штрајк) врз вредноста на акциите на компанијата на
бсрза.

He c лссно, на прв поглед, да се утврди дали и колку некој бизнис, како
иа нрнмер. пронзводството и продажбата на електрична енергија, е подложен
иа ризнк пли не. Како и да е, некои етапи во работешето се по-веќе подложни
на рнчик so споредба со други.

Интсресно е да се спомене дека, кога се работи за големи проекти со
ПОБСЌС од 2500 работни часа, чие траење е иодолго од 12 месеци, со комплексни
и сложенп барања (како, на пример, градба на електрична централа) факторот
па ризих е внсок. Малите проекти (парцијална рехабилитација на електроенер-
гстски оојект. трафостаннца 10/0,4 kV) најчесто имаат и мало ниво на ризик
бидејќи ннвиото кратко времетраење не дава можност за создавање на допол-
питслнн проблеми.

Исто така. бизнлс-лроектите во кои се вклучени повеќе од 20 члена
(како што секогаш е случај во електроенергетскиот сектор) е поризичен од
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проект во кој работат само 5 члена, бидејќи е намалена комуникацијата, взаем-
ната соработка меѓу членовите на тимот. размената на информации и сл. И
уште повеќе: секогаш важи правилото да бизнисите и вложувањата со можен
голсм приход се поврзани со поголем ризик, додека работите и бизнисот од кои
се очекува низок приход се поврзани со помал ризик.

Други фактори кои придонесуваат за зголемен ризик при реализација
на проектите се:

- недоволно дефиниран обем на работа;
- поврзаност со повеќе од три други проекти;
- недефинирани извори на финансирање;
- нсдоволно ангажирање на Инвеститорот;
- лоши влезни податоци;
- лошо дефинирани користи и очскувања.
- мало искуство на менаџерите на работа на слични проекти;
- примена на нови технологии во критичните точки на реализација;
- барања за големи промени во организационата структура;
- днсперзиран тим;
- кратко време за реализација на проектот итн.
Во продолжение на овој труд ќе бидат разработени нскои ризици кои

можат да се појават во електроенергетиката, посебно при производството и
продажбата на елсктрична енергија, а ќе биде даден и осврт на методите и
техниките ча справување со тие ризици.

2. РИЗИЦИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ GEKTOP

При ирезомање на сложени зафати во електроенергетиката како што е
градбата на електричните централи постои голем стеиен на рнзик кој прои-
злсгува од нсизвссноста. неопределеноста и стохастиката на повеќе величини.
Лошата ироценка на релевантните фнзички и скономски параметри, во услови
па неопределеност, лесно може да довсде до забуна и конфузнја на инвести-
торот, а со тоа и до донесување на иогрешна одлука за исплатливоста и сте-
пенот на рентабилност на електроенергетскиот објект.

Основнитс величини кои влијаат на економските карактеристики и
очекуваниот профит од еден електроенергетски објект се [1]:

- периодот на градба на електроенергетскиот објект,
- псриодот на експлоатација на електроенергетскиот проект,
- цената на слектрична енергија.
- стапката на актуализација,
- каматните стапки за банкарските кредити итн.

Градбата на секој електроенергетски објект претставува уникатен
зафат и во време и во простор. Овој тип на проекти поседува оригиналност во
која е вклучсн творечкиот потенцијал на многу инженери од различни про-
фили. Користењето на претходнитс искуства во однос на времетраењето на
градба на слсктроснергетскиот објект може да биде корисно за да се дефини-
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pa ориентационото (во дадени граници) времето за кое ќе биде изграден објекЦ
тот. Исто така, може да се користат и искуствата на експерти од даденатап
област кои можат врз основа на комплексноста на дадениот проект да дадат
проценка за иотребното време за изградба на објектот. i

Експлоатациониот период на електроенергетските објекти не може
сскогаш точно да се иредвиди. Неизвесноста поттекнува од животниот век на
иисталираната технологија, од веројатноста за појава на хаварија, од пот-рс-
бите на слсктроснергетскиот систем за ефективно користење на функциите на
тој елсктроенергетски објект (ирсм-пводство, пренос или дистрибуција на слек-
трична сисргија).

Едеи од можните пристапи кој е досега е применуван е да се оиределат.
лссимистичкото. оптимистичкото и најверојатното времетраење на овие
непшесни воличини. Co тоа се обезбедуваат нндикации за оасегот на можнитс
врсдноеги на показатели - носители на ризик во електроенергетскиот објект.

Меѓутоа. во ироцесот на размислувањс, човекот не оперира со фиксни
ороеии. туку со иитервали во кои сс очекува да сс смести секоја од анализиран-
н'1'с актмипости. Затоа се ноприсутно е користење на лингвистички варијабли
(околу. нс повеќе од, за нешто пократко времс и сл.) со цел временската
дипамика иа тскот на проектот да се претстави што е можно пореално. Од друга
сграна, иак. етатистички податоци немаат некоја посебна вредност, бидсјќи,
како прво, нс постојат ниту исти, ниту доволно голем број "слични" електросн-
ергетски објекти за кои би можеле да се иресметат доверливи статмстички по-
датоци. а како второ, оригиналноста на секој проект и секојдневниот напредок
на тсхмиката нс дозволува правење на било какви аналогии и предвидувања врз
Сглчн иа веќс реализирани проекти. Имајќи ги нрсдвид ситс овие факти, за ефек-
тмвно модслирагвс на неизвесноста и несигурноста, со што реално би се увидс-
ло клијанието на ризикот на вложувањата се повеќс се применува теоријата на
фазилогиата и тсоријата на фазиброевите [5].

Вредностите на цената на електричната снергија и стапката на акту-
ализација. иоссбио во услови на нова натпрсварувачки ориентирана пазарна
околмиа нс сс доволно почнати и исиитаѓги и прстставуваат нссомнсн носитсл на
ризик ча Инвеститорот. Тоа прсд сс. сс должи ма мотиолно промснетите услови
па експлоатација на слсктроснергстскитс објскти, променетитс навики и одне-
cynaihCTo на еуојектите вклучени во експлоатацијата на електроснергетскитс
објскти. иазарните услови и ирофит ориентираните вложувања на инвестито-
ритс. '1\>а иособио сс однесува на нашата земја, каде со промената на политич-
киот систсм. лриватизацијата и воведувањето на пазарното стоианство се соз-
дадоа иредуслови ча комистснтна конкуренција мсѓу стопанските субјекти.

И уштс повсќе, со либерализацијата на пазаротна електрична енергија
(])млоз()фијата на водеље на погонот на слектричните централи ќе биде пот-
иолио ироменета и ќс чависи од моменталната понуда и нобарувачка на елек-
трична снсргија н моќност на пазарот на слсктрична енергија,

Осцмлацпјата на цсната на слектрична енергија ќе има влијание и врз
исспгурноста на ириходите на електростошшските компании. Имајќи предвид
дска трошокот за производство на 1 MWh електрична енегија во некои случаи
ќе биде 1Н1ГОЛСМ. а во некои случаи помал од утврдсната иромптна (сиот) цена,
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слсдува дека приходите на електричните централи ќе бидат нестабилни и
ричмчни. Осцилациите на цената ќе зависат од многу "фактори меѓу кои
најважни се: расположливоста на производните единици, постоењето на
вшиоци/нсдостаток на производни капацитети, цената на горивото на свет-
скиот пазар, хидрологијата, порастот/намалувањето на потрошувачката на
слектрична енсргија, ограничувањата на преносните капацитети и сл.

Меѓутоа, едно е јасно: цените на еден пазарен производ варираат
доколку не е можно негово складирање (чекање на поволен момент за
продажба!). Факт о дека моментално, не постои технологија која за прифат-
лива цена и во големи количини би ја складирала електричната енергија! (аку-
мулатори. реверзибилни хидроелектрани)

Исто така. висок степен на ризик носат и несигурните банкарски камат-
IU1 стапки на кредити за градба на електроенергетските објскти, ироменливата
стаика на актуализација и непредвидливите инфлаторни текови кои би можеле
да се иојават поссбно во земја со кревка економија, голема нсвработеност и пад
на индустриското производство како што е нашата. - •

3. УПРАВУВАЊЕ CO РИЗИКОТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Електроенергетскиот сектор лретставува сложена инфраструктура во
која се сировсдуваат сложени инвестициони и бизнис проекти и која во голема
мсрка с подложна на ризик. Co цел да може да се "пресретне" и управува
ризикот. потребно с да се формираат посебни стручни служби кои објективно
ќе ги следат случувањата и ќе предлагаат соодветни стратегии и планови.
Воглавно, управувањето со ризикот е постојан кружен процес кој се состои од
слсднивс комионенти:

- Идентификација на евентуалниот ризик,
- Проценка на можен ризик,
- Справување со ризикот,
- Проверка и надзор (изработка на документација и извештаи).

Во нашите бизнис-кругови, најчесто, управувањето на ризикот е сведено на
ироценката, способноста за снаоѓање во кризни ситуации и личните врски на
менаџерите и дирскторите на компаниите. Меѓутоа, праксата покажува дека
тоа нс е доволно и дека анализата на ризикот заслужува целосно внимание,
носсбно кога сс работи за така важен сектор како што е електро-енергетиката.
Така во светот, компаниите и регулаторите се иринудени да изучуваат ново
множеетво од правила за да осигурат сигурност во испораката на електричната
енсргија во дсрегулираната пазарна оклина и да го управуваат ризикот [4].

Цслта на анализата на ризикот с да се обезбеди на успешноста и проф-
итабилноста на бизниеот да влијаат само непредвидените настани. При тоа,
кога сс вриш ироценка на ризикот. треба да се посвети внимание на оние
активности и надворсшни фактори-кои ја зголемуваат нссигурноста.

За да се идентификуваат можните ризици неопходно с да се направи
синсок на настани кои можат да го загрозат временскиот план или буџетот на
ироектот или профитот во преземениот бизнис, како и да да се направат
планови што да се преземс ако нетито несакано се случи. За помали проекти и

'2КМАКI Symposium proceeding - Book 2 g 0 9

 ; ' ^ w



упнктувшм ..ЕНЕРГЕТИКЛ 201)4-' / International symposium ..ENERGETICS 2004"J;

бизниси, во рамките на својата струка, секој може да даде задоволи-елен одгов!
ор на поставените прашања. Меѓутоа, за поголеми проекти и бизниси кои|
оифаќаат поголем број специјалности, какви што обично се зафатите во елек-1
троенсргетиката, потребно е да се соберат сите членови на проектниот тим и
засдно да сс состави комплетниот список на неповолни настани до кои може да - |§ |
дојде во текот на реализација на проектот [3]. ,^ | |

По извршената идентификација на ризикот треба да се развие план за ; | |
надминување на секој од можните ризици. Сигурно, за секој ризик не може да ~Ш
се испланира постаика за надминување на вонредната ситуација. Кој план за 3
постапка во вонредни околности ќе се прифати, а кој ќе остане како резсрвен, 7
завнсн од веројатноста за иојава на ризичниот настан и од трошоците кои ru -
ирсдизвикува прифаќањсто на планот за делување во случај на вонредни окол- -
иости. :^

За согледување на активностите со неизвесно времетраење се препо- т
рачува употреба на Гантов дијаграм (Gantt chart) на кој ќе бидат при-ка-жани -гг
само активноститс чие траење е изврПЈено на база на проценка и користење на 5'
техника на евалуација (ПЕРТ) . -4

При реализација на големи електроенергетски проекти постојат "*'
сжтивностмте кои траат долго и зафаќаат големи ресурси. Тие активности се
помалку флскоибилни од низа на активности за чис извршување е потребно ;v
иомалку врсмс. Затоа, за поуспсшна реализација на големите проскти се ире- :
иорачува: сскогаш кога тоа е можно да се изврши иоделба на активности со
долго врсметрасње на помали делови со што ќс се зголеми флексибилноста на
врсменскиот илан на проектот.

Уште во фазата на планирање на градбата на електроенергетскитс ...
објсктм I'pcoa да се изврши идентификација на ризикот. Исто така во фазата на
проектирање секогаш постојат повеќе можни патишта и варијанти. Се препо-
рачува ча сское можно решение да се изврши проценка на ризикот: да се анал- ;;
нзира што с она што мож& да го одведе проектот во несакан правец, односно ;
како тимот кој учествува во реализација на проектот би ја прифатил најлошата
можна ситуација што може да се случи. ;

Најдоброто решение за реализација на електроенергетскиот објект се ;

изб|-1Ј1а иомеѓу оние техничко-економски оправдани решенија кои имаат при- ;

фатлив ризик и водат кон успешна реализација на проектот. I
Што се однссува на цената на елсктрична енергија и стапката на акту-

ализација во анализите чссто се користени методи на симулација како надград-
ба на анализите на осетливост (Sensitivity Analysis). Bo овие анализи се доделува
всројатностна дистрибуција на секој неизвесен фактор и се специфицира евен- ;
туалната мсѓуссбна корелација. Како резултат се добива зависноста на избран- г
иот економски показател во функција од фреквенцијата иа случувањата. Овие .
всројатносни анализи во својата суштина имаат предност во споредба со детер- ;

мииистичкиот пристам, бидсјќи обезбедуваат информации за индивидуалното
влијание на неизвссноста и ризикот врз успсшноста на проектот, како и инфор- ;
мации за рангот на можните добивки од иреземениот проект. ~

Co цсл да сс избегнат осцилациите на цените на промптниот пазар,
производнтелите и купувачите на електрична енергија склучуваат договори за ;
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иродажба/купување на определена количина електрична енергија по однапред
дефинирана цена или по цена врзана за некој пазарен индекс [2].Таквите догов-
ори овочможуваат да се иодели ризикот или да се пренесе на страната која
(свесно!) сака да го прифати ризикот.

4. ИДЕНТИФИКАЦША НА НАДВОРЕШНИ РИЗИЦИ

Како резултат од анализата на факторите на надворешната средина
(Force-field analysis) сс добиваатдве листн на надворешни влијанија кои можат да
го загрозат уепешното одвивањс на просктот. Во многу комиании анализата на
факторите на надворсшна средина се сироводува пред изработка на планот на
ироектот. Ако постојат премногу негативни фактори не се ни преоѓа на фазата
на изработка на илан на проектот!

Спротивно од проценката на рнзикот анализата на надворешната сред-
ина нс с иоврзана со активностите на проектот. За да се направи оваа анализа
ностапката с едноставна: наиравсте табсла (mi ирнмер, во MS Word, Excel или на
лист хартија). Едната колона нека биде именувана со Познтнвни фактори, a
другата со Нсгативни фактори. Во колоната Позитивни фактори се прави
спнеок на надворешни фактори кон ќе помогнат во извршувањето на бизнисот.
Во колоната Ногативни фактори се сместуваат надвореишите фактори кои се
сиротиставуваат на реализацијата на просктот.

Таб.1 При.мер за анализа на фактори на иадворешиата средина

ПОЈИТНВНН факторн

Подршка од раководството

Упатеност на фирмата no профе-
С11()|Ц1.'1П() ичвршуваљс иа раПотата

Фнрм.тга учсствува во ироцесот на
конт|")(>ла it иодигање на книлитстот
Квалитстии члснови на проектниот
тп.м

Нег;пчп!Ш1 (јкистори
Отпор на шшцијатшлпх1 коидоаѓаат
од упраката

Отпор па раб()111ицитс да сс иод ло-
жа г на тссгови т\ струмност
Грижа иа членовите на тпмот заради
по-долги отсустиа од дома
Отпир sapaiut иотреба од допол ни-
телна ооука

Слсдсн чскор о проценка на тежината на секој позитивен и негативен
фактор ( на пример од 1 до 10, или. од 1 до 100). Потоа се правн збир по колони
и сс вршн спорсдба. Ако збирот на позитивнитс фактори значајно го надмину-
иа збирот на нсгативните анализите покажуваат дека проектот ќе биде
уепешен, одиосно дска ирсдложениот бизннс треба да започнс да се реализира.
Меѓутоа. ако чбнрот на негативните фактори го надминува збирот на пози-
•|'ивнитс пли. ако нак, збировите се лриближно исти, проектот веројатно нема да
бидс усисшеи. Затоа ностојат следниве можности за нонатамошна акција: да се
иреработи просктот со цел да се елиминираат негативните фактори, да се
нрскине ионатамошната работа на проектот, да се засилат позитивните фак-
тори со цел зиачајно да ги над-минат негативните или пак, да се елиминираат
иегатпвнпто (јпжтори така да позитивните надвладеат што е можно повеќе [6].
Факт с дска многу тешко може прецизно да се онределат сите фактори на над-
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зѕ'гезшзта средина. Тешко е да се определат и сите фактори кои позитивно вли-
ѕѕгзи зосакуваниот успех и профитабилност. Определувањето на факторите
тѕ. -кгзн^^решната средина кои имаат општествена или институционална приро-
•^. г гаЛ>та само на погодување. Затоа, задавањето само на нумерички вреднос-
~i л:Ес:ѕогаш може да доведе и до погрешен заклучок и залудно вложен труд во

Зо самата изработка на проектот, менаџерот на проектот треба да ги
u -2*2 ЃТ зајакне позитивните фактори. Тој за тоа има на располагање повеќе
* хнсспг преку формална и неформална комуникација со членовите на тимот,
ц-̂ г:- .урирмнрањс на позитивните фактори во своите извештаи или преку
:•. ~ :̂iuaritH>e на позитивните користи што ги нуди за членовите на тимот од
1-Гичт на дообука. стручност и сл.

Нсгативните фактори често се производ на загриженоста на
:. --ГН--ЈОТ во сигурноста на работното место (отпуштања од работа!!), подол-
г тсг^гво ол дома: а кај нас, во Македонија, и од незадоволство од третманот
ѓг. ~---л"готинженерски кадар и наградата за вложениоттруд.

Сигурно, анализата на факторите не е можеби најважната алатка која
.- _- z на мснаџерот, но со нејзина паметна примена може да се откријат фак-

- ••-•i~z на кои може да се смета, а исто така да се идентификуваат кои се фак-
- " ~ r :<i4i треба да се неутрализираат во тек на реализацијата на проектот.

5. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ GO РИЗИКОТ

Кога ризикот еднаш е идентификуван постојат повеќе техники и стра-
-_гпг :а справување со него. Некои од најчесто применуваните се следниве:

'.- Остави го! Во овој пристап проект менаџерот ги гледа влијанијата на
-плчн^ге усгови што би можеле да ги има во проектот, но одлучува да не
ir--:n:-i£ HHIUTO. Овој пристап може да се примени единствено во мали проекти
т ;: -:<т:-1вности каде ризиќот има мало влијание. Овој пристап е опасен во
г~~:г :-:а високи u средни ризици, како што е случај со електроенергетскиот
_ ; • - « . . I . -

2. Следи го ризикот! Во овој случај ироект менаџерот не делува активно
:.Ј -• ;поогне ризикот, туку го следи за да воочи дали нешто непредвидено се
~~ггз;1 so проектот. Намалувањето на послсдиците од ризикот се прават со
-rzMviHcxo лоцнењс. Менџерот составува план за надминување на ризикот ако и
_-.-;-. :-:-сон-јГлсда дска тој настан навистина ќе се случи.

5. Избегнм го ризикот! Избегнувањето на ризикот значи да се отстра-
Ѓ:.~ -гЈЕчините за појавување на ризикот. Пример, ако дел од проектот има
r..7wMi> ниво на ризик, тој дел се отфрла. Ова е многу ефективен начин да се
•г.-~сг>:е пизнкот но. за жал, применлив на многу малку случаи.

4. Префрли го ризикот! Ризикот се отстранува ако дел од работата во
^:1:- лма ризнк се додели на трето лице. Секако дополнително ангажираниот
гјТсч-треба да има добри познавања што му овозможуваат да ја заврши рабо-
~т. Прнмер. инсталацијата на високо-напонската опрема во J10 kV трафос-
~^:ni;: можс да сс додели да ја реализира нсзависна монтерска фирма.

5. Намали го и ослабни го дејството на ризикот! Во многу случаи тоа е
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најдоброто решение кај модерните менаџери. Обично се бара преземање на
преддејства за да ризикот не се случи. Друга цел на оваа стратегија на омекну-
вање е да се осигуриме дека ефектите од ризикот навистина ќе бидат мини-
мизирани.

6.3АКЛУЧОК

Имајќи предвид дека ризикот во бизнисот и во електроенергетските
проектите не може да се елиминира, целта на управувањето со ризикот е да
изврши идентификација на факторите кои придонесуваат за ризик и да
воспостави план за минимизација на веројатноста дека ризикот навистина ќе се
случи. Девизата за успешно управување со ризикот е тој да се разреши пред и
да се случи. Затоа, успешниот менаџер електроенергетскиот бизнис се соочува
со ризикот, го пресретнува и се обидува да ги разреши проблемите пред тие нав-
истина да се случат. :

На крајот можеме да кажеме дека вкупната количина на ризик е
потребно да се распредели на учесниците во бизнисот. Најважно е инвести-
торот на електроенергетскиот проект да донесе одлука колкава количина
на ризик може да преземе врз себе. Притоа, компромисот помеѓу преземе-
ниот ризик и очекуваниот приход практично претставува тежнеење да со
што помал ризик се оствари поѓолем профит.
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Славе ИВАНОВСКИ
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија

Абстракт
РегулиторншТш комисија за енергетика на Република Микедонпја. Во трудот

се дави и компаршТшвен Гфиказ на начинот на орѓанизирање и на надлежностите на
Регулаторните тела во Јуѓоистонна Европа, кои во согласност со Атинскиот
Меморандум се во процес на создавање на заеднички енергетски пазар.

Регулаторната комисија за енерѓепшка на Републики Македонија е формирана
со цел ди се обезбеди стурно, континуирано и безбедно снабдување на потрошувачите
со енергија и промовира конкурентен Гшзар на енерѓија врз начелапш на објективност,
трансГшрентност и недискриминаторност. РегулиторнагТш комисија за енерѓетика
на Реаублика Македонија во својата работа треба да обезбеди целосно придржување
кон основните барањати содржани со ЕУ законодавството, а особено кон ЕУ
Директивите 2003/54 EC и 2003/55 EC, Атинскиот процес, Меморандумот за
Разбирање-2002 и Меморандумот за разбирспве-2003.

Регулаторнанш комисија за енергетики е членка на Асоцијацијата на реѓион-
алните енергетски регулатори и учествува во ГруГшта на регулатори за енергетика
на Југонсточна Европа. РегулаторншТш комисијази енергетика зема акпшвнд учество
во подготовките на Република Македонија за потпишувањс на Спогодбита за
Енергетска Заедннца на Југоисточна ЕвроГш.

Abstract
In this paper, the functions and tasks of the Energy Regulatory Commission of the Republic

of Macedonia are presented. The comparative review of the organizational slrucuture and competen-
cies of the Regulatory Authorities, which according to the Memorandum of Understanding are in
process of creation of the Common Energy Market, is given in this paper.
Energy Regulatory Commission is established in order to provide safe, continuous and secure power
supply to the consumers and to initiate and to promote competitive energy market on the basis of the
principles of objectivity, transparency and non-discrimination. The Energy Regulatory Commission of
Republic of Macedonia in its operation should insure overall compliance with the basic requirements
given with the acquis communautaire, especially with the EU Directives 2003/54 EC and 2003/55 EC,
the Athens process, the Memorandum of Understanding - 2002 and the Memorandum of
Understanding - 2003.
The Energy Regulatory Commission is a member of the Energy Regional Regulatory Association and
participates in the South East Europe Electricity Regulation Committee. The Energy Regulatory
Commission contributes in preparations of the Republic of Macedonia for signing of the Treaty for
Energy Community of South East Europe.
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1. Вовед \

Bo последните декади на дваесеттиот и на почетокот на овој век во
многу делови во светот започна процесот на либерализација, дерегулација,
реструктурирање и приватизација на енергетскиот сектор. Овој тренд на тлото
на Европа доби свој конкретен облик во прв ред во рамките на Европската
Унија. каде се формира Внатрешен пазар за електрична енергија и за природен
гас. Принципите на овој модел се вградени во соодветните директиви на
Европската комисија и Советот, односно ЕУ Директивите 2003/54/ЕС и
2003/55ЛЕС, и истиот во пракса постојано се доградува преку оперативните
стручни тела, асоцијации и форуми на Европската Унија. Моделот е прифатен
од страна на речиси сите земји во Европа.

Еден од апликативните аспекти на Европскиот модел претставува
формирањето на регионални пазари онаму каде економските, енергетските или
геополитичките, услови тоа го бараат. На овој начин формирани се Нордискиот
пазар. Пиринејскиот пазар, Балтичкиот пазар и Централноевропскиот пазар.
Во тој контокст, од страна на Европската Комисија отпочната е иницијатива за
формирање на регионален пазар на електрична енергија и гас во Југоисточна
Европа, помеѓу Албанија, Бугарија, Романија, Хрватска, Босна и Херцеговина,
Србија и Црна Гора, Република Македонија, УНМИК, Турција и Унгарија,
додека од членките на Европската Унија кон пазарот припаѓаат и Грција,
Италија, Словенија и Австрија и се предвидува негова понатамошна интеграци-
ја во Внатрешниот енергетски пазар на ЕУ и придржување кон барањата
дадени со ЕУ законодавството, особено кон ЕУ Директивата 2003/54/ЕС за
електрична енергија и ЕУ Директивата 2003/55/ЕС за гас.

Co ЕУ Директивите се даваат правилата за функционирање на пазарот
за електрична енергија и гас, се предвидува правно раздвојување на преносните
активности од активностите на производство и снабдување, се утврдува соз-
давање на различни институции со добро дефинирани функции, се зајакнуваат
обврските за јавни услуги, се воведува мониторинг на сигурност во снабдување-
то итн. Најважна институција предвидена со овие Директиви, која треба да
донесе регулатива во конкурентен пазарен амбиент и која ќе гарантира услови
за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со енергија претставува
регулаторното тело.

2. Улогата и задачите на регулаторното тело според ЕУ Директивите
Врз основа на ЕУ Директивите 2003/54/ЕС и 2003/55/ЕС за Внатрешен

пазар на електрична енергија и гас, Земјите членки се обврзани да дадат одгов-
орност за одредени прашања на овластените регулаторни тела, [1]. Од овие рег-
улаторни тела се бара да овозможат недискриминаторност, ефективна
конкуренција и ефикасно функционирање на пазарот. Регулаторните тела
треба да бидат потполно независни од интересите на енергетската индустрија.
Меѓутоа со ова строго не се бара регулаторот да биде одвоен од постоечките
државни структури, иако одвоениот регулатор е најчест и најпосакуван модел.
Директивите даваат можност одлуките на Регулаторот да бидат прегледани од
страна на релевантното Министерство, кое може да ги прифати или одбие
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одлуките. Исто така постои можност да постојат повеќе регулатори во една
земја со одредени одговорности, но постои и можност повеќе земји да имаат
еден заеднички регионален регулатор.

Како што е наведено во Директивите, главната задача на регула-
торното тело е одобрување на тарифи и услови за пристап до мрежа,
вклучувајќи го преносот, дистрибуцијата и постојките на течен природен гас.
Регулаторното тело мора однапред да ги одобри методологиите за одредување
на тарифи, како за користење на системот така и за услугите за балансирање.
Co Директивите се дава одговорност на регулаторното тело да го надгледува
моменталното извршување и да интервенира доколку е потребно при следните
ставки:

- управување и распределба на инреконекцискиот капацитет;
- механизмите за загушените капацитети во услови на националниот

систем;
- времето потрошено од страна на преносните и дистрибутивните прет-

пријатија за приклучување и поправки;
- публикување на соодветни информации;
- поврзување на нови производители;
- услови за пристап до складиштата, гасот во гасоводот и до другите

помошни услуги;
- целосно придржување на операторите на преносниот и дистрибу-

тивниот систем со Директивата;
- ниво на транспарентност и конкурентност.
Исто така регулаторното тело треба да биде во можност да ги реши

жалбите поднесени против преносниот или дистрибутивниот систем оператор
по било кое прашање од горенаведените.

Освен овие главни задачи, постојат и други надлежности кои Земјите
членки можат да ги доделат на регулаторните тела:

- издавање на овластувања и лиценци;
- обезбедување на сигурност во снабдувањето;
- организација, надзор и контрола на тендерската процедура" за

производство;
- разрешавање на спорови,
- заштита на животната средина, итн.
Регулаторното тело може да има и дополнителни задачи кои не се наве-

дени таксативно во Директивите, како што се заштита на потрошувачите, мон-
иторинг на нивото на услуги или усвојување на мерки за заштита на загрозен-
ите потрошувачи.

Регулаторното тело треба да има можност да наметне одредени санкции
на претлријатијата кои не ги исполнуваат неговите одлуките. Законодавството
кое се однесува на регулирање на секторот треба јасно да ги обврзе опера-
торите на мрежата да соработуваат со регулторните тела и да ги применуваат
нивните одлуки. Казните за неизвршување треба да бидат јасно наведени во
чаконодавството, а исто така треба да биде одредена и процедурата за жалби.
Во екстремни случаи на непридржување, регулаторното тело има право да ја
одземе лиценцата за извршување на дејност.
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3. Организација и надлежности на регулаторните тела во некои од
земјите потписнички на Атинскиот Меморандум

Како земји потписнички на Атинскиот Меморандум за разбирање за
создавање на Регионален енергетски пазар во Југоисточна Европа, дали како
директни учесници или набљудувачи се јавуваат следните: Албанија, Австрија,
Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Република Македонија, Грција,
Унгарија, Италија, Романија, Србија и Црна Гора, Словенија, Турција и
УНМИК. Во Табела 1 е дава преглед на органзацијата и задачите на регула-
торните тела во следните земји потписнички на овој Меморандум: Бугарија,
Хрватска, Грција, Романија и Словенија [2].

Табела 1. Организација и задачи на Регулаторните тела
Донесување
нравила за
ннреконекцнски
капацитет

Донесување
правила за
назар
Доиесување
мрсжии
принила

Донссување на
иривила за
мсрсње 11
наплата

Загушување иа
мрожа
Ипформации
досташш за
јавлоста
Привила за
доверливи
Ш|ф<>|)МШ(Ш1

Издавање
годншни
извсштаи

Публикување
на годшпнн
извештаи
Финансирање
утврдено со
Закон
Одвоено од
државшшт
буџет
Извори иа
фннанспрање

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да, издадени од
Министерство за
енергетика

Да

Да

Да

Да

Надомест од
наплата на
издадени
лиценци; други
надоместоци
кои SERC ги
наплатува од
носителите на
лиценци

He

He

Да

He

Индиректно

Ограничено

He

Да

He

Да

Да

Надоместоци и
потрошувачки
сметки

He

He освен детали
на правилник за
имплементација

He освен детали
на правилник за
имплементација
He

Да

Да

Да

Да

Да

Нема јасна
одредба во
Законот

Да

Наплата на
надомест од
вкупен приход на
претпријатијата
кои вршат
енергетска
дејност;
Надомест од
наплата на
издадени

Да

Да

Да

Да

Индиректно

Да

Да

Да

Да

Да . ...

Да

Надомест од
наплата на
издадени
лиценци и
регулаторни
надоместоци

Да

Да

Да

He

Да

Да

Да

Да

Да

He

Да

Од
претријатијата
коиги
регулира
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Тема

Овластуван>е на
Владата да
уевојува, одбвва
илп менува
одлука

Механизам за
жалбн
Надлежно тело
за жалби

Разрешавање
на слорови
Надлежноет на
Регулаторно
тело за
iipuiuuiha од
жнвотка
средина

Целосен
пристап до
фвнансискн
информации

Целосев
пристап до
теѕничкп
информации
Мониторинг на
снабдување/
цотрошувачка/
дополнптелен
капалитет

Упество при
одржувањс на
мрежа

Учество во
тевдерска
процедура за
производство
Издавањс на
аравнла за
лплеици
Издавање па
ЛИЦСНЦИ

Мониторннг на
придржување
кон условпте
дадени со
лиценците

Квалптет на
услуга

Бугарија

Нс

He

Врховсн
Адмннистративс
Суд

Да .

Да

Да

Да

He

Дслумно

Да

He

Да

Да

Да

Хрватска

Да, под
ограншкни
причини

Да

Министсрство -
за одобрувањс на
лицснца

Админнстрапшсн
етд -други
рсг>'латорни
ирашања

Да-но
ограничено
He

Да

Да

Индиректно

Индирсктно

Да

He

Да

Да

He

Грција

Да

Да

Атински
Административсн
Суд за жалби

Да

He

Да

Да

Да

Да

Нс

He

He

Да

He

Албанцја

He

ft*

Основсн Суд
на Тирана

Да

Да- преку
лицснцитс

Да

Да

He

He

He постои
тсндсрска
процсдура

Да

Да

Да

Да
-планирано

Словенпја

Да

Да

Мшшстсрств

Да

Да. Тело за
издавањс
гаракцгш за
потскло на
електрична
енергија од
ОИЕ

Да

Да

He

Да, прск}г

надзор на
кавалитетот
на снабд\!вање

Нс

He

He

Да

Да
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таанигазз

ЅЈЅЕХЗЖТИ7

зиѕшиа

S F a a

ЕЕ

HP

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да, издаденн од
Министсрсгво за
снергстика

Да

Да

Да

Да '

Надомсст од
наплата на
издадени
лицснци; други
надомсстоци
KonSERCra
наплатува од
носитслитс на
лицекци

Да

He

He

Да

He

Индирсктно

Ограничено

He

Да

Нс

Да

Да

Надомсстош и
потрошувачки
сметки

Да

He

Нсосвсндстали
ка правилник за
имплсмснтација

Нс освсн дстали
на иравилник за
имплсмснтација

He

Да

Да

Да

Да

Да

Нсма јасна
одрсдба во
Законот

Да

Наплата на
надомсст од
вкуиен нриход на
прстпријатијата
кол вршат
снсргстска
дејност.
Надомест од
наплата на
издадсни
лицснци;
Програми за
истражувањс

He

Да

Да

Да

Да

Индирсктно

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Надомсст од
наааата на
издадени
лицснци н
рсгулаторни
надомсстоци

He

Да

Да

Да

He

Да

Да

Да

Да

Да

Нс

Да

Од
прстријатијата
кои ги
рсгулира

Да

4. Работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република
Макелонија

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во
натал^шниот текст: Регулаторна комисија) е независен правен субјект основан
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co Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 94/02 и 38/03) со целда обезбеди сигурно
и континуирано снабдување на потрошувачите на Република Македонија со
енергија, заштита на животната средина и природата, унапредување и заштита
на конкурентен пазар на енергија врз начелата на објективност, транспарентост
и недискриминаторност [3].

Регулаторната комисија е независна во своето работење и во донесу-
вањето на одлуките, а за својата работа најмалку еднаш годишно ја известува
Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија.

Регулаторната комисија ги извршува работите утврдени со Законот за
енергетика или со друг закон, а особено:

- се грижи за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со
енергија;

- се грижи за унапредување на конкурентен пазар на енергија;
- пропишува услови за снабдување со одделни видови енергија;
- пропишува методологија за формирање на цени на одделни видовиша

енергија; >;-
 > ; >

- пропишува тарифни системи за одделни видови енергија;
- донесува одлуки 'за цени на одделни видови енергија, согласно

Методологијата за формирање на цени, тарифните системи на одделни видови
енергија и други законски прописи;

- ги издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценците за
вршење на одделни дејности од областа на енергетиката;

- пропишува правила за приклучување на енергетските мрежи;
- се грижи за унапредување на заштитата на правата на корисниците на

енергијата;
- покренува иницијатива за донесување на закони и други прописи од

областа на енергетиката;
- учествува во разрешување на спорови и предлага мерки во врска со

истите;
- доставува предлог до надлежните органи за превземање мерки во

согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон кон суб-
јектите кои дејноста ја вршат спротивно со Законот за енергетика;

- донесува деловник и други акти на Регулаторната комисија; и
- врши други работи утврдени со закон.
За извршувањето на работите од надлежност на Регулаторната комиси-

ја, државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и тргов-
ските друштва што ги вршат дејностите од областа на енергетиката се должни
да и ги дадат потребните документи, податоци и информации на нејзино
барање.

Регулаторната комисија работите од својот делокруг ги извршува на
јавни седници, освен во случаи кога се изнесуваат доверливи информации и
деловни тајни, за што одлука донесува Претседателот на Регулаторната
комисија. Седниците на Регулаторната комисија ги свикува и со нив раководи
Претседателот на Регулаторната комисија. Регулаторната комисија донесува
одлуки со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови и одлуките се
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објавуваат во "Службен весник на Република Македонија". -i
Против поединечни акти на Регулаторната комисија може да се поднесе!

жалба до Комисијата за решавање жалби во областа на енергетиката. Жалбата-
не го одлага извршувањето на одлуката на Регулаторната комисија. Стручно-;
административните работи на комисијата за жалби ги врши стручната служба
при Министерството надлежно за работите на енергетиката.

Работењето на Регулаторната комисија се финансира од сопствени
извори на средства обезбедени преку наплати на надомест од вкупниот приход
на друштвата што вршат енергетска дејност и од наплатата за издадените
лиценци.

4.1. Состав на Регулатораата комисија

Регулаторната комисија е составена од пет члена. Членовите и
Претседателот на Регулаторната комисија, кој е еден од членовите, на предлог
на Владата на Република Македонија ги именува и разрешува Собранието на
Република Македонија. Функцијата член на Регулаторната комисија се врши
професионално.

Мандатот на секој член на регулаторната комисија, освен на членовите
на првиот состав, изнесува пет години и ниту еден член не може да биде на таа
функција повеќе од два мандата.

Мандатот на именуваните членови во првиот состав на Регулаторната
комисија е:

- за еден член - една година;
- за еден член - две години;
- за еден член - три години;
- за еден член - четири години;
- за еден член - пет години.
Мандатот на членовите на Регулаторната комисија од првиот состав

може да биде продолжен најмногу за уште пет години. Ако на членот на
Регулаторната комисија му престане членството пред истекот на неговиот ман-
дат на предлог на Владата на Република Македонија, Собранието на Република
Македонија именува нов член за остатокот на мандатот.

4.2. Регионални и меѓународни активности

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
учествува во активностите на регионалните и меѓународните институции.

Регулаторната комисија стана рамноправна членка на Асоцијацијата на
регионалните енергетски регулатори (ERRA) во мај 2004 година, меѓутоа се
уште. не е активна во процесот на донесување на одлуки за други регионални
институции.

Регулаторната комисија учествува во Групата на регулатори за енер-
гетика на Југоисточна Европа.

Регулаторната комисија учествува во Програмата за партнерство на
Националната асоцијација на регулаторни комесари на САД (NARUC) и
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соработува со Одборот за јавни услуги на Вермонт.
Регулаторната комисија за енергетика зема активноучество во подго-

товките на Република Македонија за потпишување на Спогодбата за
Енергетска Заедница на Југоисточна Европа и за формирање на Регионален
енергетски пазар во Југоисточна Европа.

5. Заклучок

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија има
цел да обезбеди сигурно, континуирано и безбедно снабдување на
потрошувачите со енергија, заштита на животната средина и природата,
унапредување и заштита на конкурентен пазар на енергија врз начелата на
објективност, транспарентност и недискриминаторност. Од дадениот компара-
тивен приказ на начинот на организирање и на надлежностите на регулатор-
ните тела во некои од земјите на Југоисточна Европа, може да се заклучи дека
Регулаторната комсија за енергетика на Република Македонија има слична
организација и надлежности со дадените земји.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се
придржува кон основните 'барањата содржани со ЕУ законодавството, a
особено кон ЕУ Директивите 2003/54 EC и 2003/55 EC, Атинскиот процес,
Меморандумот за Разбирање-2002 и Меморандумот за разбирање-2003.

6. Литература
[1 ] ЕУ Директива 2003/54/ЕС, ЕУ Директива 2003/55/ЕС.
[1] Pierce Atwood, "Споредбен извештај на регулаторни тела",Јуни

2004 година.
[1] "Законза енергетика", "Службенвесникна Република Македонија",

бр. 47/97,40/99, 98/00, 94/02 и 38/03.
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MK0.700069.

РЕГИОНАЛНИОТ ПАЗАР HA ЕНЕРГША И МОЖНОСТИТЕ ЗА
АНАЛИЗА CO ПОМОШ HA ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ

GTMax

Зоранчо МИТЕВ, Дипл. ел. инж.
Јасна ИВАНОВА-ДАВИДОВИЌ, Дипл. град. инж.
АД ЕСМ, Сектор за развој и инвестиции-Дирекција Скопје,
ул. 11 Октомври бр.9,1000 Скопје, Република Македонија

АБСТРАКТ

GTMax е софшверски алсии за деишлна анализа на рабошењешо на Елекшро
Енергетските Системи (EEC) како и трошоците што произлегуваат од тоа
работење, во условн на функционирање на отворен пазар на електрична енергија. Co
GTMax операторите на EEC u манаџерите можат да ја максимизираат вредноста на
EEC земајќи ја во пресметка не само неговата сопствена енергија и преносни ресурси,
но исто така и вилатералните купопродажни договори, договорите со независните
производители на електрична енерѓија (IPP), и поголемиот дел од трансакциските
можности на берзата на електрична енергија.

Во трудот ќе бидат анализирани можностите на софтверскиот алат GTMax
резултатите од досегаишите анализи во однос на регионот на Јуѓоисточна Европа,
како и согледувањето на можностите за примена на GTMax eo развојот на
Гшстоечките и идни електроенерѓетски извори eo EEC на Македонија.

ABSTRACT

GTMax is software tool for detal analys of the Energy Power Systems (EPS) working end.
costs which are issue from this working, in conditions of deregulated elecricity market. With GTMax,
the operators of the EPS and managers can maximize- the value of the electric system taking into
account not only own energy and transmission resources, but also firm contracts, independent power
producer (IPP) agreements, and bulk power transaction opportunities on the spot market.

In this paper will be analysed the opportunityes of the software tool GTMAx, the results of
hithertoes analyses in relation of the South European region, and also insight the oportunities for
usage of GTMax in development of existent and future electric suplyes in EPS of Macedonia.
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ВОВЕД

Електричната енергија е стока со единствени сопствени карактеристи-
ки. Таа не може да се чува, а испораката мора да биде осигурана за цело време.
Производството и потрошувачката на ел.енергија мора секогаш и во секој
момент да биде во баланс. Во спротивно би се појавила диспропорција помеѓу
производството и потрошувачката, што е негативно, како во однос на посаку-
ваниот профит од работењето така и во однос на стабилноста на електроенер-
гетскиот систем. Ова го повлекува и прашањето за безбедно, т.е. континуирано
снабдување со електрична енергија на потрошувачите.

Од аспект на производство и продажба на ел. енергија е битно да се
произведе што поефтино, а да се продаде по највисоката можна цена која во
даден момент е добиена на пазарот.

Се поставува основното прашан>е:
Како да се управува со електроенергетските извори за да биде задов-

олено барањето од континуирано бсзбедно снабдување со електрична енергија
и притоа да се постигне максимален финансиски ефект врз основа на дефини-
рани пазарни принципи?

Одговорот на ова прашање е особено значаен во условите на реструк-
туирање и подготвување на АД ЕСМ за работа во услови на либерализиран
пазар на енергија и конкуренција.

Сите трансакции се поврзани со физичка испорака на електрична
енергија, без оглед на тоа од каде е обезбедена.

Значи, потребно е физичко усогласување на производството на елек-
трична енергија од хидро и термо електраните, билатералните купопродажни
договори, берзанските • активности, електроенергетските размени,
побарувачката на електрична енергија и секако преносните и дистрибутивни
системи..

При тоа е неопходнд да бидат земени во предвид и физичките и инсти-
туционални ограничувања, како што се производната способност, техничкиот
оперативен минимум, границите на испаѓање, преносните способности и акуму-
лацијското (резервоарско) ограничување.

Наведените услови е можно да се земат во предвид и да се оптимизират
во посакуваниот баланс со помош на софтверскиот пакет GTMax (Generation and
Transmission Maximization Program), што е и неговата основна цел.

ОПИС HA СОФТВЕРСКИОТ ПАКЕТ - GTMax

Софтверскиот пакет работи во Windows опкружување коешто е кон-
ципирано за мошне лесна комуникација со програмот. Секое сценарио се смес-
тува во посебна податочна база и му се обезбедува мемориски простор. Секоја
податочна база содржи еден или повеќе-случаи кои можат да бидат копирани и
во други податочни бази, со што се олеснува работата при моделирање на сим-
улациите. Моделирањето на сценаријата започнува со внесување на општи сис-
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темски податоци за случајот. Постојат повеке видови на системски влезни пода-
тоци, a ce бират преку паѓачки менија. За секој. случај од податочната база може
да се дефинираат параметри, како што се: година, почеток преку фискална или
календарска година, стартен ден во неделата, коментари за случајот, дефини-
рање на конзумот. Конструкцијата на EEC ce врши со објекти кои претставуват
електрично оптоварување (конзум), електроенергетски извори на енергија,
преносни системи на електрична енергија или гориво, пазар на енергија, догов-
ори за пренос/купопродажба на енергија. Влезните податоци се дадени за
различни временски периоди вклучувајки годишни, неделни, дневни и часовни.
За секој од овие објекти постои копче со карактеристичен изглед и од нив е
формирана лента со алатки која е веднаш над работната површина. Копчињата
се вклучуват со едноставен клик и пренос на објектот на работната површина.
Позади секој од овие објекти постои картичка за внесување на основните
влезни податоци. На пример, основните влезни податоци кај една хидроелек-
трана се, покрај името, минимален протек на вода во секунда, максимален про-
тек на вода во секунда, фактор на преобразување на водата во електрична
енсргија и годишен протек на вода, а кај термоелектрана капацитет, минимал-
но производство, производни ценипри минимално и при максимално производ-
ство. Понатаму програмот самиот врши пресметки, но оставена е можност и
ние ако сакаме да извршиме измени или корекции. Можно е глобално и детал-
но внесување на податоци за сите објекти. Излезните податоци се дадени во
Еџцел табели што од своја страна овозможува лесно вршње на разни анализи и
графичко прикажување на резултатите. Откако ќе стартува извршувањето на
симулацијата започнува обработката на сите влезни податоции и програмот ја
согледува можноста или неможноста да се добие решение. Ако решението е
видливо продолжува со работа и на крај ни дава позитивна или негативна сума
на приход пресметан во долари. Оптималното решение е резултат на балан-
сирањето помеѓу снабдувањето и побарувачката и е еднакво на разликата
помеѓу:

• вкупните приходи од берзанските продажби и договорените билатер-
ални продавања со исклучок на договорениот износ за испорака,
и

• вкупните оперативни трошоци на EEC и чинењето на купената елек-
трична енергија.

Ова е основниот податок за приходот кој ќе се реализира. Понатаму
слсди анализата на, за нас, битните податоци кои сме ги побарале пред стартот
на програмот. .

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ИНДИВИДУЛНА И
РЕГИОНАЛНА РАБОТА НА ПРОИЗВОДНИТЕ И ПРЕНОСНИТЕ
КАПАЦИТЕТИ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Електроенергетски Систем (EEC) на Македонија има капацитет од 436
MW инсталирани во постоечките хидроелектрани и 1010 MW инсталирани во
постоечките термоелектрани.
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Резултатите кои што ќе бидат анализирани во овој труд потекнуваат од
студијата Улогата на хидроенергијата во Југоисточно Европскиот Регионален
Пазар на Енергија [1], изработена од страна на Montgomery Watson Harza и
Argonne National Laboratory во 2003 година, подржана од организациите SECI и
USA ID. Исто така се земени и други публикувани податоци кои се битни за раб-
отата на EEC на Македонија и тие се наведени како литература.

Студијата за улогата на хидроенергијата во Југоисточна Европа е
изработена со помош на GTMax и притоа се поставени два модела:

о Независна работа на EEC - ми
о Работа во услови на дерегулиран пазар на електрична енергија

За нас најбитни податоци се оние кои се однесуват на работата на
нашиот EEC и тие ќе бидат предмет на нашата анализа.

Моделите се поставени за најверојатна состојба на EEC на Македонија
во 2005 година. При тоа и за обата модела се разгледани по три сценарија и тоа
за суви, средно влажни (нормални) и влажни хидролошки услови. Акцентот е
ставен на улогата на хидроенергијата [1].

Иако Македонскиот EEC e мал со релативно мали хидроенергетски
ресурси, неделното производство на термоенергија не се менува значајно во нај-
големиот дел од времето при сценариото на регионален пазар. Проектирано е
да се менува за помалку од 10% во зимскиот период под сите хидролошки
услови. Управувањата со термоелектраните исто така се менуваат за помалку
од 10% во летниот период при средно влажни и влажни хидролошки услови.

Македонија увезува и извезува електрична енергија. Увозното ниво е
иод 10% од вкупното оптоварување освен при суви хидролошки услови кога е
приближно 30% и 23% од оптоварувањето в.о пролет и лето, соодветно се задо-
волува преку регионални купопродажни договори. Извозот на електрична
енергија е помал од 10% од вкупното производство освен во Октомври при нор-
мални и влажни хидролошки услови.

На сликите 1. и 2. сехприкажани индивидуалниот и регионалниот модел
на работа во GTMax.

Sl.l GTMax predstava na pretpostavenata sostojba na EES na Makedonija vo 2005
pri nezavisna rabota
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Сл.2. Поедноставена GTMax представа на Регионалниот Пазар на електрична
енергија во 2005 година

Кога електроенергетбкиот систем (EEC) e изолиран не постои можност
за увоз или извоз на електрична енергија. Системот работи како што мора во
даден момент, без оглед на цената на произведената електрична енергија. Увоз
и извоз е можен само при регионална поврзаност на EEC, што се гледа и во
Табела!. во однос на трите поставени сценарија. Пресметките се извршени за
карактеристичните 3-ти недели од Јануари, Април, Јули и Октомври.

Тип на година

според

хидролошкитс

услови

Сува

Средно влажна

Влажна

3-ти
недели

Од

месец

Јан

Април

Јули

Окт

Јан

Април

Јули

Окт

Јан

Апрмл

Јули

Окт

Произведена енергија [GWh]

Хидро

Инд

14.4

14.9

22.3

5.2

23.0

26.5

26.5

11.5

31.0

39.3

27.4

18.2

Per

14.4

14.9

22.3

5.2

23.0

26.5

26.5

11.5

31.0

39.3

27.4

18.2

Термо

Инд

173.6

106.6

96.4

121.8

165.0

95.1

92.2

115.5

157.0

82.3

91.2

108.8

Per

183.4

69.4

68.7

131.3

151.5

104.3

104.3

145.5

151.9

70.6

104.3

147.9

Увоз &
азмена

Инд

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Per

3.0

37.3

27.7

3.6

15

2.6

0.5

0.0

7.8

11.8

0.0

0.0

Извоз & размена

Инд

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Per

12.8

0.0

0.0

13.0

1.5

11.9

12.6

29.9

2.7

0.0

13.1

39.0

Табела 1. Споредбата на произведена електричната енергија во текот на една
година при индивидуален и регионален модел на работа.
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Од Табела 1. се гледа дека во двете сценарија и при различни хидро-
лошки услови призводството на хидроенергија нема количински промени.
Производството на термоенергија се разликува во однос на сценаријата и
хидролошките услови. Термоенергијата и во регионалниот електроенергетски
пазар главно се управува како базна. Хидроенергијата во обете сценарија ги
опслужува врвните оптоварувања. Во регионалниот пазар на електрична
енергија е можно дел од производството на скапата термо енергија да биде
заменета со хидроенергија и тоа не само во индивидуалниот систем во кој се
наоѓа. На овој начин е можно да се избегнат не енергетските ослободувања на
вода (преливи) при високи хидролошки услови преку продажба на енергијата на
други системи.

Од Табела 2. се гледа рефлексијата на регионалната работа на EEC кон
приходите и трошоците.

Хиаро
yc.ionit

Суво

Норм

Влиж

3-ти
иедел
II ()Д

месец
от

Лпр
Ју;ш
Окт

.hiii

Лпр
Јули
бкт
Јан
Апр
Јули
бкт

Трошоци (103 Ѕ)

Произ.

3.650
1.041
1.031
1.928

2.321
1.566
1.566
2.231

; 2.327
1.072
1.566
2.258

Кушшрод.

75
590
525

80

376
42

9
0

162
141

0
0

Приходи (1()} Ѕ)

Продажба

еиетемот

• 4.453
1.926
2.257
2.661

4.605
1.918
2.317
2.350

3.881
1.457
1.873
2.000

Продажба
на друш
сиогемн

279
0
0

228

31
188
245
537

55

207
615

Нет»
Приход

(10s Ѕ)

1.008
• 294

702
S81

1.939
498
987
656

1.447
245
514
357

Средна
LMP

(S/MWh)

23,40
15,83
1833
20,42

24,30
15,78
19,48
18,15

20,63
11,99
15,78
15,73

Средно
чинење на
произвсд.

MWh
(S/iVlYVh)

18,32
13,42
13,11
14,01

14,18
31,68
11,21
13,33

12,94
9,97

11,45
12.94

Табела 2. Вкупни трошоци и приходи на EEC на Македонија при
регионална работа.

Симулациите покажуват дека средната цена на хидроенергијата се
менува за помалку од 1 Ѕ/MWh во повеќето хидролошки услови. Единствен
исклучок постои во Јануари при влажни хидролошки услови кога средната
вредност на производните трошоци опаѓа од 17,32 $/MWh во независното сце-
нарио на 12,94 $/MWh при сценарио на Регионален Пазар.

Иако средните .трошоци малку се менуваат, Локални Гранични
Трошоци (LMP = Locational Marginal Price) e очекувано да биде повисока при EEC
во регионалното сценарио. (LMP e присратено да биде крајната цена од испо-
рачаната енергија на определена локација. Оваа енергија производителите ја
наплаќат во точката на вшприцување на енергијата. Цената е зависна од рам-
нотежата помеѓу производните. капацитети и побарувачката. Овде (LMP e прес-
метано врз основа на крајните производни трошоци на производните единици.
Друг фактор кој влијае на определувањето на (LMP e преносната мрежа и
нејзинината преносна способност, т.е. од преносните ограничувања на пренос-
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ните водови кои ги поврзуват деловите од регионот. Разликите во (LMP помеѓу
два поврзани региона е искористено за пресметка на загушувачкото линиското
оптоварување. Порастот на (LMP и пониските средни производни цени преди-
звикуват многу поголеми профити за производните компании.

Средното (LMP во Јануари при суви хидролошки ускови се зголемува од
14,94 $/MWh. при независното сценарио, др 23,40 $/MWh. при регионалното сце-
нарио. што е за скоро 10 $/MWh.

Нето приходите при индивидуалното сценарио се во границите од - 0,7
мил$ до 0,6 мил$, а при регионалното во границите од 0,4 мил$ до 1,9 мил$.
Купопродажбата на енергија ќе се врши по повисоки цени. На пример, во
Јануари при нормални хидролошки услови, неделната цена на електричната
енергија за потрошувачите ќе порасне за околу 70%, од 2,7 мил$ на 4,6 мил$
(Таб.2).

За споредба, во Табела 3. се прикажани вкупните трошоци и приходи на
EEC на Македонија при независна работа.

i 3-ти
_, i недсл
Хидро i
услови !Ј ј месец

! от

ј Јан

Суво ј Лпр

! Окт

\ Јаи
Норм | Лир

! Jy.ll!

! Окт

ј Јап
I5.UOK ( А п р

ј Јули
! Окт

Трошоци (11Ѓ Ѕ)

Произ.

3.49Ѕ

1.6S7

1.450

1.883

3.372
1.430
1.388
1.701

3.255
1.243
1.374
1.602

Купонрод.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Приходи (1<Ѓ Ѕ)

Продажба
BI)

системот

2.832
1.665
1.798
1.558

2.723
1.S01
1.736
1.770

2.777
1.SS9
1.736
1.796

Продажба
на други
CIICTCMII

0

0

0
• о

0
0
0
0

0
0
0
0

Нето
приход

(1IPS)

-666

-23

348

-324

650
370
348

69

-47Ѕ
646
362
193

Средна
LMP

(S/MWh)

14.94
13.31
15,06
11.27

14.44
14,77
14,63
13.58

14.67
15,28
14,63
13,73

Средно
•шнење на
произвед.

MWh
(S/MVV'h)

18,61
13.88
12,22
14,82

17.94
11,77
11,70
13,39

1732
10,23
11,58
12,62

Табела 3. Вкупни трошоци и приходи на EEC на Македонија при
независна работа.

Интересно е да се види споредбата помеѓу вредноста на водата во
хидроелектраните при двете сценариа. Највисоката вредност на водата при
индивидуалното сценарио е мошне слична за сите периоди под сите хидроенер-
гетски услови и изнесува малку под 15 S/MWh, a при регионална работа вред-
носта е преку 25 $/MWh. Споредбата на вредноста на водата од двете сценариа,
по електрани. е дадена во Табела 4.

Се гледа дека при регионална работа на EEC водата има повисока вред-
ност, т.е. повисока цена што од своја страна резултира со повисок профит за
нроизводителите на хидроснергија.

Поголемата регионална мрежа е поробусна и помалку подложна на
промените на хидролошките дотеци во однос на индивидуалните системи.
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Хилро
слектр.

Зрпен

3n\Ti>K

Разсн

ГлоЛоЧ

Тнкзош

Шнил»с

К- М-2

ВрОСН

3r>V7«'K

?.130Н

Г.:,•••%"!

:<- м-:

CVBO

14.73

14.73

14.73

14.73

14.73

14.73

14.73

25.17

25.17

25.17

25.17

25.17

25.17

25.17

Јануари

Норм

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

2537

2537

2537

2537

2537

2537

2537

Вл

14,53

14.53

14.53

12.47

14.53

14.53

14.53

20.71

20.71

20.71

19.65

20.71

20.71

20.71

Суво

14,63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

15.85

15.88

15.88

15.88

15.88

15.88

15.88

Април

Независна

Норм

14,63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

14.63

Вл

10.38

14.53

14.53

0.00

14.53

14.53

14.53

Рсгионална

15.77

15.78

15.7S

15.7S

15.78

15,78

15.78

11.94

11.99

11.99

11.70

11.99

11.99

11.99

работа

Суво

14.63

14.63

14.63

14,63

14,63

14.63

14.63

раоота

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

Јули

Норм

14,63

14.63

14.63

14,63

14,63

14.63

14.63

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

19.67

Октомври

Вл

14,63

14.63

14.63

14.63

14,63

14.63

14.63

Суво

14,73

14.73

14.73

14,73

14,73

14.73

14.73

15.78

15.78

15.78

15.78

15.78

15.78

15.78

22.35

22.35

22.35

22.35

22.35

22,35

22.35

Норм

14.63

14,63

14.63

14.63

14.63

14,63

14.63

1934

19.34

19.34

19.34

19.34

19.34

19.34

Вл

14,63

14.63

14,63

14.63

14,63

14.63

14,63

15,78

15.78

15,78

15,78

15.78

15.78

15,78

Табела 4. Споредба помеѓу вредноста на водата во хидроелектраните
во двете сценарија.

Значи, од особена важност е поврзувањето насоседните системи преку
преносни линии со доволен капацитет за да при преносот на потребната енерги-
ја не дојде до загушување на далекуводот. Во сценаријата изработени со GTMax
злегува и анализата за преносните водови со кои се врши интерконекција
помеѓу соседните ЕЕС-ми. Ние го разгледуваме само поврзувањето на EEC на
Македоннја со соседните ЕЕС-ми на Албанија и Бугарија [2] (Сл. 3).

Сл. 2: GTMax претставување на интерконектираните системи
Албанија-Македонија-Бугарија
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Новиот преносен вод помеѓу Македонија и Бугарија во студијата е
предвиден со капацитет од 1.000 MW (реално во моментот се гради со капацитет
од 1.220 MW а новиот преносен вод помеѓу Македонија и Албанија е предвиден
со капацитет од 250 МW (реално оваа интерконекција е напуштена и не е предв-
идено да се гради барем до 2015 год.). Сета енергија пренесена преку
интерконекциските линии е пресметана по истата пазарна цена. Како што
спомнавме, прифатено е да крајното чинење за испорачаната енергија во опре-
делен регион биде и пазарна цена. Притоа чинењата значително варират околу
средните вредности како функција од хидролошките услови. Општо, чинењата
на испорачаната енергија во обете сценарија се поголеми при суви хидролошки
услови.

Анализата покажува дека конекцијата помеѓу Македонија и Албанија
би била максимално искористена во период на влажни хидролошки услови при
кои Албанија би испорачувала евтина хидроенергија на Македонија, купопро-
дажното ниво би било во пораст и продажните цени се зголемуват како што
имаме и максимален преносен капацитет во најголемиот дел од времето.
Притоа термоелектраните од ЕЕС-ми се оптимизирани во ладни стендбај еШ-
тојби, а во Албанија најголемиот дел од нив не работат заради постоењето на
големи резерви на вода. " ^

Меѓутоа, да нагласиме дека ова е веќе трето сценарио, т.н.
Координирани системи, кое е идентично со второто сценарио со исклучок на
тоа дека овде постои краткорочно (неделно) координирано планирање помеѓу
операторите на ЕЕС-ми. Претпоставено е дека постои непристрасно висок сте-
пен на комуникација помеѓу системите за да може ова сценарио да биде оствар-
ливо. Во реалноста не е така бидејќи тенденцијата е да се оствари максимален
приход за сопствениот EEC.

Bo склоп на досегашната анализа се гледа дека сценариата се правени
во однос на некоја најверојатна конфигурација на EEC во клучната 2005 годи-
на. Во оваа конфигурација фигурираат и некои идни, во моментот непостоечки
објекти. Као резултат се добива најоптималното решение за управување со
EEC.

AH АЛИЗИ HA EEC HA МАКЕДОНИЈА ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА
НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Ние доссга можевме и имаме извршено анализи само за индивидуална
работа на EEC на Македонија. При тоа нашите резултати во најголем дел се
поклоиуваат со резултатите добиени во Студијата, па и самите заклучоци се
истоветни. За жал, не сме во состојба да симулираме реално регионално поврзу-
вање од причина што не располагаме со податоците за другите ЕЕС-ми од
нашиот регион. Еден вид на регионално поврзување е симулирано преку реал-
изираните купопродажни договори во претходни години. Притоа добиените
резултати покажуват добивка која во многу зависи од хидролошките услови,
што е соодветно на резултатите од студијата. При индивидуална работа на сис-
темот не постои некаков поголем маневарски простор за EEC во однос на него-
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вата стабилност. Конзументите бараат енергија која мора да се испорача, па и
во симулацијата ако нема дотур на купена енергија мора да се употреби соп- Зз
ствената без оглед дали истата ќе ја искористиме во евтина или скапа тарифа. ?

Сепак сметаме дека нашите симулации, со самото тоа што се ограничени на ;;
индивидуална работа на EEC, не даваат некој поупотреблив резултат.

Поконкретни резултати со помош на GTMax добивме при анализа на '
призводните можности на дадена електрана. Овде на директен начин е испитана
придобивката од евентуално зголемување на производните можности на елек-
траната, т.е. дали инвестицијата вложена во изградба на додатен агрегат е
исплатлива или не. На пример, ја имаме хидроелектраната "Шпиље" која има
инсталирана моќност од 84 MW. Позната е хидролошката состојба во периодот
од 1946-1996 год. Во текот на овие 50 години имало барем 18 години со поголем
дотек во 2-7 месеци од предвидениот најоптимален протек според кој е димен-
зионирана електраната. При овие податоци е анализирана надградбата на елек-
траната со еден или два 28 MW - ни агрегати. Од симулациите произлегоа след-
ните резултати:

1. Ако елктраната се надгради со уште еден дополнителен агрегат од 28
М W заработката во годините кога има поголем дотек од инсталираниот би била
за околу 1 мил.$ поголема (од 0,6 мил.Ѕ -1,8 мил.Ѕ) заради можноста од подобро
искористување на повисоката тарифа. При тоа нисќата тарифа усвоивме да
изиесува 30 [$/MWh], a високата 60 [$/MWh]. Анализата е вршена при услови на
независна (индивидуална) работа на EEC што дава можност за поповолни
резултати при работа на електраната во услови на регионален пазар на елек-
трична енергија.

2. Ако хидроелектраната се надгради со два агрегати од по 28 MW ќе се
добие сосема мало зголемување на заработката во однос на вложените инвес-
тиции и тоа само во годините кога има екстремно големи дотеци. Такви голе-
ми дотеци постоеле во само 4-5 години што не е доволно за да инвестицијата
биде оправдана.

ЗАКЛУЧОК

Регионалниот пазар на енергија претставува блиска иднина која нуди
една сосема поволна позиција за EEC на Република Македонија. Иако распо-
лагаме со не толку големи производни хидроенергетски капацитети, во рамките
на регионален пазар тие ќе добијат на свое значење заради квалитетот на испо-
рачаната енергија. Ова потикнува да се вложат напори за изградба на одамна
предвидените хидроелектрани. Анализите извршени со помош на GTMax
укажуваат и на неопходноста од зголемувањето на бројот и капацитетот на
преносните врски на нашиот со соседните ЕЕС-ми, што во моментот и се реал-
изира. Корисноста на GTMax веројатно во иднина ќе биде и зголемена како -•
алатка со која се овозможува планираи>е и анализа на можните проширувања ;
на EEC преку изградба на производни и преносни капацитети, како и за пред- ;
видување на најоптималното управување со постоечките производни и пренос- |
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ни ресурси.

CONCLUSION

The Regional Electricity Market represents the near future, which ply one quite
advantage position for EPS of Republic of Macedonia. Although we dispose of not so much
largess hydroenergy generation capacities, in frames of the regional market they will attain
on own significance because for the quality of delivered energy. This proceeds investment of
efforts for construction of foresaw HPP-s long time ago. Analyses done with GTMax signi-
fy for needs of increasing the number and capacity of transmission lines between the our
and the others EPS-s, and that is in realization at the moment. Usefulness of GTMax prob-
ably will be increased in future as the tool which make enable planning and analyze of pos-
sible expansion of the EPS across construction of the generation and the transmission
capacities, and for prediction of most optimal dispatching of existing generating and trans-
mission resources.
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operation of a certain company whose core-business is not that to another company bearing that busi-
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sourcing company for energy supply. Benefits and barriers of outsourcing company for energy supply
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1. Outsourcing companies for energy supply

During the 90's of the last century outsourcing as a type of business operation or
business activity is becoming popular and acceptable to enormous number of companies all
around the world. Outsourcing (out-of-source) means ownership or rent, management and
user transmission of one type of operation of a certain company whose core-business is not
that to another company bearing that business as the core one. Outsourcing company for
energy supply invests in modernization of energy system and in education of staff took from
the company which out sources its energy business activity. The procedure of energy busi-
ness activity transmission, access and management from the one to the other company resus-
citate when all conditions of contract are gone to be approved by both parts. This contract.
can be short-dated or long-dated.

Companies specialized to running different types of energy business activities are
immanent since the earlier commercial energy exploitation. These companies are coal, oil,
gas and power utility companies which core-businesses are to product, transfer, distribute
and to supply the customers with coal, oil, gas and electricity. These customers are the com-
panies from public, services and industrial sectors including households. Local power utili-
ties are specialized to supply the companies and households with electricity while the local
communal companies are mostly in charged to supply the customers with heat and water.
Gas is distributed by gas distributors or communal companies. All these companies' duties
are the planning, managing and maintenance the networks, corresponding installations and
equipments.

Companies of public, services and industrial sectors are heat and power consumers
simultaneously but in the different ratios. Industrial companies usually demand steam or hot
water for technological processes, while public and services companies are the hot water
consumers. In Croatia it is often that industrial companies are supplied with heat produced
in their own heating plants or boiler houses consuming gas, (heavy, medium or light) oil or
biomass (agricultural and wood-processing companies) while they purchase electricity from
power utility. •

In Croatia industrial companies were transcending from social to state property
while the process of transcending from state to private property still last. Private own com-
panies are forming into holding groups with a lot of limited liability companies (LTD) as
their daughter companies. Departments of energy, operating and maintenance are often con-
verted in one of these LTD companies which core-businesses are to supply the rest of hold-
ing group with heat, electricity, water, compressed air and to repair and maintenance the
parts of energy system and machine park as well.

Daughter company responsible for operating and maintenance energy system and
machine park which has no enough knowledge and more often capital to rise energy effi-
ciency in its own energy system can offer cooperation to an outsourcing company special-
ized for designing, developing, financing and maintenance such a system. The expectation
from .an outsourcing company is quality, efficiency and economical attractive energy, water
and compressed air supplying in a company and its daughter companies.

Outsourcing company suggests to the board of industrial company as a potential
client one of few possibilities how to transfer-energy business activity. But this outsourcing
company cannot take over the machine park maintenance since this activity is not familiar
to it. If potential client would accept proposal from outsourcing company, it has to be ful-
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filled next conditions:
- positive results and references on professional and services adequacy of out-

sourcing company,
- outsourcing company readiness for energy system modernization and improve-

ments with already prepared solutions,
- professional, quality and complete, services of outsourcing company through the

whole contract term between it and the company-client,
- reliable heat and power supplying of the company-client through each year of

contract term,
- offering and ensuring lower costs of heat and power (including water and com-

pressed air) for the company-client through contract term unless price of fuels which supply
company-client would not rise in that period.

Investing in a complete revitalization of energy system or cogeneration plant instal-
lation requires higher total capital investment. It is for an expectation that payback period of
capital invested in such a project will be longer. It is in interest of outsourcing company to
make longer lasted contract with the company-client. Outsourcing company would also
offer to company-client a proposition to implement and finance cost-savings energy effi-
ciency project in all its units or daughter companies. Energy production, distribution and
supplying (inc. water and comp'ressed air) will be monitored via energy management incor-
porated in the outsourcing company object. Physical nearness between company-client's
units and the outsourcing company object is necessary.

Other heat and power consumers from other neighboring companies can be locat-
ed close to energy system of outsourcing company. These companies can be also the poten-
tial clients of the outsourcing company interested in purchasing heat and power. These
potential clients would negotiate with outsourcing company in the similar way as with first
so-called master company-client. The scheme of energy supplying by outsourcing company
to the master company-client, its daughter companies and neighboring companies-clients is
shown on the figure 1.

Outsourcing company will start to investigate ownership structure, economical and
commercial capability of master company-client just after fulfilling all conditions to the
master company-clients. Master company-client and neighboring company-clients as well
are due to enclose their own financial overviews including overviews of their auditors. This
investigation process is called due diligence. The result of this investigation is to see the reli-
ability of potential client as a customer needed to identify the level of investment risk. Due
diligence will be applied also to other neighbors companies.

Outsourcing company can be profitable if produce and sell energy to the clients
with planned and realized profits. Revenues of sold energy to the clients have to be higher
than expenses of fuel, capital, operating and maintenance, using public grid and mainte-
nance the peak or the back-up boilers.

2. Benefits and barriers
Profit realized by selling heat and power to the clients can be achieved if out-

sourcing company is going to install cogeneration plant which advantages are waste heat uti-
lizing, appreciation of primary energy apropos fuel and the absence of electricity losses
inside clients' power network.
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Fig. 1. The scheme of energy supplying by outsourcing company to
the companies-clients

It'll be ideally that cogeneration plants operate insularly without grid connection.
Unfortunately, one of their disadvantages are electricity production highly depended on heat
production so the demands of heat and power consumers cannot be always harmonized.

Although in Croatia is brought the package of energy laws which are basically and
partly adapted to EU Directives, in a drafted phase are still next bylaws:

• Ordinance on the expenses of connecting new energy subjects and customers to
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the public grid,
• Ordinance on efficient energy utilization, ---- .
• (Redefined) ordinance on renewable sources of energy,
• Ordinance on the conditions for obtaining the status of a privileged electricity

producer, if annually consumes more than 40 GW h.
It can be expected that new bylaws will also include the status of cogeneration

plants as the privileged electricity producer.
Acceptation of cogeneration plants which refer to independent, decentralized and

privileged electricity producer will depend on the opening up electricity market in both EU
member countries and Croatia. 100% opened electricity market can be found in Austria
(since 2001), Germany (since 1999), Netherlands (since 2003), United Kingdom (since
1998), Spain (since 2003), Finland (since 1997), Sweden (since 1998) and Denmark (since
2003), while in 2007 it will be full open in Belgium and Ireland. Only in France, Italy and
Greece the date of full open electricity market is not yet determined.

United Europe implies united power grid. European Commission is already work-
ing on extension, modifications and completion of existed directives together with experts
in the energetic fields. One of these directives is known as Directive 2004/8/EC of^the
European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogener-
ation based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive
92/42/EEC. It is important to emphasize from this Directive:

- Declaration of standardized rules on technical adoption of the new electricity pro-
ducers to the power grid,

- Providing detailed information about the expenses of connecting new electricity
producer to the public grid,

- Conducting cost-sharing of the devices and the auxiliary equipments installation
necessary for connecting new electricity producers to the power grid operators such as
Transmission System Operator (TSO) and Distributive System Operator (DSO).

TSO and DSO business transactions and management should be unbounded from
electricity production, trading and supplying. So it is suggested annexes to the existed
Directive on electric energy (96/92/EC) which consider a principle of Third Party Access
(TPA) such as the new electricity producers. TSOs and DSOs from EU countries will ensure
TPA to the grid without discrimination but with grid tariffs ex ante brought by Energy
Council.

Croatian Energy Regulatory Council has already defined grid tariffs which obtain
costs of grid usage and costs of grid balance. It is presumed that new independent electric-
ity producers should be charged by these grid tariffs wherever electricity is produced in the
cogeneration plants, but the state's institutions has to be those one which will grant the elec-
tricity produced in such plants. At the end of 2003 Croatian Fund for Environmental
Protection and Energy Efficiency was established. One of the Fund's directions is to encour-
age the electricity production in the cogeneration plants and from the renewable energy
sources.

In Croatia has already existed Law on Natural Gas Market (Official Gazettes
68/2001). According to the one of this Law's act, owners of the cogeneration plants are priv-
ileged natural gas consumers but only if they're connected to the main natural gas pipeline.
Other question is: if the master company out sources its energy business activities to out-
sourcing company by property or rental, is it possible then to purchase electricity from this

Symposium proceeding - Book 2 8 4 1



Мсѓународно совстување „ЕНЕРГЕТИКА 2004" I International symposium ..ENERGETICS 2004"

outsourcing company since the master company annually consumes electricity less than 40
GW h? The same question is referring to neighbors companies-clients? In Croatian legisla-
tion outsourcing business transaction is not completely defined yet.
Conclusions

Generally, master companies as the clients outsourcing companies can achieve
next:

- Non-core business unloading and stronger concentration to its core-business
development,

- Ensured and quality heat and power supplying provided by outsourcing compa-
nies,

- Significant lower costs of heat and power would result with higher profits to mas-
ter companies-clients.

Neighbors companies can also deal with an outsourcing company which can
achieve similar serviceability as master company.

Outsourcing companies generate profits of selling heat and power, they wide
spread their own businesses around and they enhance the number of references. For an out-
sourcing company it is also important to recognize its potential clients and their surround-
ings, to investigate all possibilities and aptitudes for its own action.

The main barriers to realize projects by outsourcing company in Croatia are from
legislative and bureaucracy nature. In 2001 Laws on Energy was passed by Croatian
Parliament. This Law is now closer to EU energy directives but it has no practical valuation
as a lot of corresponded bylaws and technical regulatory rules are missing in it. There is no
visible strategy how to apply all these Laws on Energy in practical mode. Croatian public
utility "Hrvatska elektroprivreda" (HEP) has been just restructured or partly unbounded
transforming itself into HEP Group Holding. This new Group has several limited liability
daughter companies including HEP-Production, HEP-Transmission, and HEP-Distribution.
Slowness of legal institutions and bureaucracy to bring bylaws on energy which would
effect on non-discriminatory respect to third party (for instance outsourcing companies)
apparently let HEP to remain monopolist into Croatian power sector.

Outsourcing company wjth mission to install cogeneration plant and to implement
cost-savings energy efficiency project both in master company-client and neighbor compa-
nies-clients is resulted with next privileges:

- Local, reliable and diversified heat and power supplying,
- Reduced fuel consumption,
- Reduced greenhouse gas emissions,
- Reduced electricity losses,
- Providing more local technical companies to be engaged in project,
- Education of staff in all companies-clients and employment of young experts.

With shown approach of the independent and decentralized energy systems man-
aging by outsourcing companies, it would effect on less demands of energy from centralized
power plants and district heating networks. This would result with more ensure energy sup-
plying in companies-clients, public grid would be unloaded and the state would be less
dependent on fossil fuels imports.
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ТРГУВАЊЕ CO СЕРТФИКАТИ КАКО ПОТТИКНУВАЧКИ MEX-
АНИЗАМ ЗА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ HA

ЕНЕРГИЈА BO МАКЕДОНИЈА

Методија АТАНАСОВСКИ, Технички факулшеш, Бишола
Весна БОРОЗАН, Електротехнички факултет, Скопје
Трајче ЧЕРЕ1ШАЛК0ВСКИ, АД Електростопанство на Македонија

АБСТРАКТ
Одржлисшот развој е еден од главните приоритети во енергетската поли-

тика на Европската Унија (ЕУ). Директивата 200Ј/77/ЕС на Европската Комисија,
формулира дека "ими потреба за унапредување на обновливите извори на енергија
(ОИЕ) како приоритетна мерка" и наведува неколку причини, вклучувајќи ги сиѓ-
урноста и разновидноста во снабдувањето со енергија, заштитата на животната
средина и социјалната и економската кохезија. Членот 4 од Цирективата 200I/77/EC,
се однесува на системите за подршка на ОИЕ на внатрешниот пазар на електрична
енергија. Во овој труд е презентиран системот на тргување со сертфикапш зи ОИЕ,
кој се Предлага кико единствен европски систем кој е во соѓласност со принципите на
ререгулнранпот Гшзор на електрична енерги/а и во целост е подржан од Унијата на
индустријата за електрична енергија во ЕУ (EURELECTRIC). Презентиран е и концеп-
тот з<1 Примена на тргувањето со сертификати за ОИЕ eo P. Македонија.

ABSTRACT

Sustainable development is one of the main priorities of EU energy policy. Directive
2001/'77/EC states "there is a need to promote renewable energy sources (RES) as a priority measure "
and cited several reasons, including the security of supply and diversification of energy supply, envi-
ronmental protection and social and economic cohesion. Article 4 of Directive 2001/77JEC, refers to
support schemes of RES in the internal electricity market. A market mechanism for support of RES,
called tradable RES certificates system, which is suggested as unified European system and com-
pletely supported by EURELECTRIC and which introduces the principles of deregulated electricity
market is presented in this paper. Concept of application of tradable RES certificates system in R.
Macedonia is also presented.
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ВОВЕД

Одржливиот развој е еден од главните приоритети во енергетската
политика на ЕУ. Co Директивата 2001/77/ЕС на Европската Комисија, за
унапредување на производството на електрична енергија од ОИЕ, усвоена е
правна рамка за обезбедување на подобро искористување на потенцијалот на
ОИЕ. Директивата формулира дека "има потреба за унапредување на ОИЕ
како ириоритетна мерка" и наведува неколку причини, меѓу кои сигурноста и
внесувањето разновидност во снабдувањето со енергија, заштитата на живот-
ната средина и социјалната и економската кохезија.

Директивата за ОИЕ од 2001 година поставува цел пред ЕУ за снабду-
вањс на 12% од вкупната внатрешна потрошувачка на енсргнја од ОИЕ до 2010
година, со назначена бројка од 22,1% за електричната енергија.
Унаиредувањето на ОИЕ претставува суштински дел од пакетот мерки потреб-
ип за усогласуван>е со обврските превземени од ЕУ со Кјото протоколот 1997
година за редукција на емисијата на стакленички гасови. Директивата се стре-
ми да го одржи порастот на учеството на овие енергии во вкупната
иотрошуиачка, лритоа почитувајќи ги принципите на внатрешниот пазар. Таа
бара од земјите членки да обезбедат објективни, транспарентни и недискрими-
наторски правни и регулаторни рамки за намалување на административните и
регулаторните пречки за зголемување на производството на електрична
енсргија од ОИЕ. Членот 4 од Директивата 2001/77/ЕС, се однесува на сис-
темите за иодршка на ОИЕ. EURELECTRIC во целост го подржува одржливиот
пораст на ОИЕ кој ќе се постигне преку регулаторна рамка која е во согласност
со конкурентниот пазар на електрична енергија, без да предизвика нарушување
на истиот. Затоа пазарните системи за подршка на ОИЕ треба да бидат [1]:

> иазарно оринтирани и економски ефикасни;
> да не предизвикаат дисторзија на пазарот и конкуренцијата;
> да ги направат ОИЕ поконкурентни во однос на традиционалните

снсргетски извори;
> да ги ограничат. трошоците на' потрошувачите на електричната

еноргија и јавните давачки за помош на произведувачите од ОИЕ;
> да овозможат најефикасно искористување на инвестицијата без да

создадат опаѓачки профити;
> да создадат внатрешна конкуренција помеѓу произведувачите од ОИЕ

со споредливи технологии.
Согласно процесите на либерализација на пазарот на електрична

енергија и интеграција на националните пазари преку олеснетото преку-
гранично тргување со електрична енергија, EURELECTRIC предлага хармо-
низација на различните национални системи на подршка на ОИЕ и создавање на
единствен пазар за ОИЕ во ЕУ. Како најдобар пазарен механизам за таа цел се
прсдлага системот на тргување со сертификати за ОИЕ кој веќе се применува
во одрсдсни земји и тоа може да биде солидна основа за развој на единствен
европски систем [!].

Заради предностите на овој механизам и усогласувањето со европскиот
систс.м, тој е одбран за подршка на ОИЕ во Македонија и наскоро ќе биде

Зборпнк па реферати - Кшпа 2 Rdf-



\
Тсматско ПнРричје: Енерѓет. политика и летслатива / Thematic field: Energy and legislative

вклучен во соодветната законска регулатива. Во овој труд е презентиран кон-
цептот на лримена на овој механизам во Македонија.

2. СИСТЕМ НА ТРГУВАЊЕ CO СЕРТИФИКАТИ

Системот на тргување со сертификати за ОИЕ како варијанта на систе-
мот на квоти се користи во неколку земји и тоа, "Зелените Сертификати" во
Белгија, Холандија, Обединетото Кралство и "Климатските Сертификати" во
Шведска. Во овие земји сите технологии кои ќеја намалат емисијата на стак-
ленички гасови споредено со конвенционалните електрични централи на јаглен
ќе бидат предложени да се вклучат во овој систем. Основата на системот на сер-
тификати за ОИЕ е тоа што со произведената електрична енергија и серти-
фикатите кои се издадени на извесна постројка се тргува одвоено. Тоа значи
дека секоја постројка од ОИЕ произведува два производи: електрична енергија
(или друга форма на енергија) како производ со кој може да се тргува (tradable
commodity electricity) и сертификати {tradable certificates). Сертификацијата има
за цел да помогне во создавањето на побарувачка кај потрошувачите за енерги-
јата од ОИЕ, наспроти основниот проблем што повеќето технологии на ОИЕ
не се економски конкурентнИ. Можноста за тргување со сертификатите овоз-
можува многу субјекти (вклучувајќи ги и снабдувачите со електрична енергија)
да инвестираат во ОИЕ, бидејќи сертификатите можат да се продадат. Според
тоа, тргувањето со сертификатите овозможува канализирање на дополнителни
парични средства за инвеститорите во ОИЕ, преку кои се даваат економски
поттикнувања за конструирање на постројки кои се подобри од гледна точка на
животната средина, но сеуште не се профитабилни. Ваквиот систем на тргу-
вање со сертификати е обавезно економски ефикасен, бидејќи тој ги
испорачува само доиолнителните парични средства (субвенција) во секој
момент на време и секоја прекумерна понуда на цена на сертификатот (или
мрекумерсн профит) ќе биде истисната од пониска конкурентна понуда. Оваа
ефикасност комбинирана со стимулацијата на побарувачката која ја создаваат
се главните предности на тргувањето со сертификати.

Тргувањето со сертификати бара н основање на место за тргување. Во
чемјите каде веќе постои берза за тргување со електрична енергија, може иста-
та да се искористи и за тргување со сертификатитс, а во земјите каде таа не пос-
тои мора да се дефинираат други институции за тргување. Треба да се забележи
дека иако со сертификатите се тргува на истата берза каде се тргува со елек-
трична енергија, тргувањето со електричната енергија и со сертификатите од
иста постројка е одвоено. Мсѓутоа, би било можно снабдувач со електрична
енергија да понуди пакет од електрична енергија и сертификати за да создаде
нов лроизвод кој е еколошки поволен.

Системот треба да започне со издавање на сертификати на различни
форми на ОИЕ, независно од влијанието врз животната средина на секоја
постројка, но, подоцна кога ќе се разгледува целокупната ситуација со живот-
ната средина, можат да се земат во предвид и емисиите на COi, SO2, NOx и
прашина ири издавањето на сертификатите. Во секој случај, главна причина за
воспоставувањето на системот на сертификати е да се подржи конструкцијата
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на нови објекти за искористување на ОИЕ поради стратегијата за одржлив
развој. Системот на сертификати треба да издава сертификати на постројките
пропорционално со електричната енергија (или друга енергија) произведена од
ОИЕ. Притоа системот треба да ги поттикне инвестициите кои се глобално
ефективни, наспроти подршката на локалните решенија. Важна предност на
тргувањето со сертификати, покрај физичкото тргување со "зелена електрична
онсргија", е тоа што нема технички или тарифни ограничувања во преносната
и дистрибутивната мрежа кои ќе ја успорат употребата на ОИЕ, бидејќи елек-
тричната енергија од нив се третира како и секоја друга електрична енергија и
со сертификатите се тргува одвоено како со финансиска актива.

Цената која ќе се плаќа за сертификатите се претпоставува дека ќе ја
надополни разликата во производните трошоци помеѓу електричните централи
од ОИЕ и конвенционалните електрани. Меѓутоа мора да постои побарувачка
за сертификати, во спротивно цената би била нула. Еден од главните фактори
во креирањето на природна побарувачка на сертификати е еколошкиот тренд
кој ја стимулира индустријата и компаниите да инвестираат во различните
типови на ОИЕ кои се исклучително атрактивнии од овој аспект. Ова може да
биде добар почеток за создавање на пазар на сертификати со разумно високи
цени, но, не и доволно за конструкција на значителен број на електрани од
ОИЕ. Затоа EURELECTRIC предлага воведување на некои обврски со квоти за
ОИЕ или иодршка на страна на побарувачката преку даночни олеснувања,
меѓутоа ваквите мерки не можат да го заменат трајното решение, а тоа е
постигнување на конкурентност на технологиите базирани на ОИЕ. Обврската
за куиување на сертификати може да биде доделена на различни актери на
пазарот на електрична енергија, како што се произведувачите, увозниците,
енабдувачите, дистрибутерите итн. Co цел да не се наруши конкуренцијата, во
принцип најдобро е обврската да се додели на крајните корисници. Притоа,
важно е правилата да бидат долготрајни и да создаваат стабилна ситуација на
пазарот која ќе ги охрабр^ инвестициите во ОИЕ.

Co цел да се намалат вкупните трошоци за електрична енергија ниту
сден посебен тип на ОИЕ не треба да се наметне како обврска. На овој начин,
први за изградба ќе бидат избрани електрани од ОИЕ кои се блиску до комер-
цијална одржливост земајќи ги во предвид развиеноста на технологијата и
погодната локација, а понатаму и други технологии ќе бидат имплементирани.

Дефиницијата за тоа што се смета за ОИЕ се менува од време на време
и од земја во земја. За да се олесни тргувањето помеѓу различните земји, прав-
илата за издавање на сертификатите се предлага да бидат хармонизирани и
сдноставни. Најлесно е да се издаваат сертификатите за сите типови на ОИЕ
само врз основа на бројот на произведени kWh и потоа да се тргува со нив само
како со извесна количина на електрична енергија произведена од ОИЕ, без пре-
позлавање на типот на ОЕИ. Развиен иазар би можел да управува со тргување-
то со специфични сертификати кои содржат не само информација за типот на
ОИЕ кој е искористен, туку и за земјата и можеби и за актуелната електрана.
Исто така има можност за обележување на сертификатите од извесни типови на
слсктрани или за назначување на електраните кои веќе добиле одредена
нодршка. Сето ова им дава на потрошувачите можност за слободен избор, кој
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тип на ОИЕ сакаат да го подржат.
Размената на сертификатите помеѓу различни земји наметнува потреба

од усогласени и транспарентни правила за издавање, следење и тргување со сер-
тификатите. Можноста за меѓународна размена ќе доведе до конвергенција на
цените на сертификатите и инвестирање во ОИЕ кои се наоѓаат на
најконкурентни локации. Меѓутоа, тоа веднаш го наметнува прашањето дека
волјата на владите да финансираат (имплицитно) изградба на електрана на
ОИЕ со помали трошоци во друга земја е многу мала. Ова е посебно изразено
ако е усвоен обавезен систем на квота, што значи дека најголем дел од добивка-
та останува во земјата каде се наоѓа електраната. Ho, no дефиниција серти-
фикатите ќе бидат увезени само ако се поефтини од оние кои можат да се доби-
јат локално. EURELECTRIC смета дека ова е прашање на избор на
потрошувачите и затоа треба меѓународната размена да се олесни, бидејќи соз-
дава единствен пазар на ОИЕ и економска ефикасност.

Во принцип, сертификатите за ОИЕ треба да бидат способни за конз-
ервирање во банка на неодредено, се додека не се "конзумирани". Но, заради
практични причини (избегнување на измами и грешки), може да биде воведено-
ограничување на животниот век насертификатите. Притоа се пропишува рок
на полноважност и дата на и'стекување за сите сертификати кои се издадени и
регистрирани во одредена земја. Co цел да се постигне поголемо ниво на тргу-
вање на почетокот на примена на системот, треба да биде возможно банкарско
конзервирање на сертификатите на неколку години. Тоа им дава можност на
актерите во процесот, за анализа на пазарот и изведување на сопствени
проекции за тргување со сертификатите на најпрофитабилен начин. Исто така
банкарското конзервирање е потребно за да обезбеди заштита и да додели ком-
пензација поради годишната флуктуација на електричната енергија произведе-
на од природни извори како ветер и вода, кои се надвор од контролата на
инволвираните страни. Од сето ова може да се заклучи дека сертификатите
можат да бидат конзервирани во банка или со нив неограничен број пати да се
тргува се додека тие не бидат конзумирани или не им истече важноста.
Временската разлика помеѓу конзумирањето на сертификатите и конзуми-
ран>ето на соодветната електрична енергија ја покажува јасната одвоеноет
помеѓу нив.

Бидејќи пазарот на тргување со сертификати од ОИЕ примарно се пот-
пира на создавањето на вештачка побарувачка (или вештачко зголемување на
побарувачката) преку обврски кои имаат одреден трошок, потребно е да се
воведе казна за неисполнување на обврските. Големината на казната може да
влијае на вредноста на сертификатите и на размерот на подршката. Затоа
казните треба да бидат реални и регулирани со развојот на пазарот на ОИЕ.
Притоа, постои и можност неисполнувањето на обврските да се случи и поради
олеснителни околности (неликвиден пазар, сиромашна година во односна мете-
оролошките услови), па затоа не треба казните да се иоставуваат на превисоко
ниво.

Во некои од националните модели на системот на сертификати се
наметнуваат минимални цени на сертификатите. EURELECTRIC смета дека ова
не е оправдано, бидејќи главниот белег на системот на сертификати е тоа што
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нивото на цената на сертификатите треба да опаѓа со текот на времето. На
отворен, недискриминаторски и ликвиден пазар, пазарната цена на серти-
фикатите ќе го прикаже дополнителниот трошок за производство на елек-
трична енергија од ОИЕ во однос на електричната енергија од другите извори,
односно ќе ја претставува вистинската субвенција која е потребна за ОИЕ во
одреден момент на време. Бидејќи оваа субвенција се очекува да се намалува со
текот на времето, нема смисла воведувањето на минимум субвенција која треба
да се плати независно. Во моментот кога ОИЕ ќе станат вистински конкурент-
ни со другите форми на производство на електрична енергија, цената на серти-
фикатите треба да падне многу ниско.

3 ПРИМЕНА НА ТРГУВАЊЕТО CO СЕРТИФИКАТИ
ЗА ОИЕ ВО МАКЕДОНША

Една од главните цели на Стратегијата за Енергетска Ефикасност
усвоена во Македонија, подготвена од Nexant, Inc во соработка со македонски и
меѓународни советници, е унапредувањето на ОИЕ во согласност со
Директивата 2001/77/ЕС и Кјото Протоколот. За остварување на оваа цел се
препорачува примена на системот на тргување со сертификати за ОИЕ, како
механизам кој е пазарно ориентиран и не ја нарушува конкуренцијата.
Примената на сертификатите за ОИЕ во земји каде има развиен пазар на елек-
трична енергија е на доброволна основа и потрошувачите се спремни да платат
повеќе за "зелена енергија". Меѓутоа, во земји каде што пазарот на електрична
енергија е на самиот почеток и не е развиен, потрошувачите не се спремни на
доброволна основа да платат зголемени трошоци за унапредување на ОИЕ.
Затоа концепто? на системот на сертификати за Македонија, предвидува намет-
нување обврска на снабдувачите на големо, трговците, квалификуваните
потрошувачи и авто-произведувачите, да купуваат сертификати како процент
од нивната годишна продажба (производство/потрошувачка) на електрична
(или топлинска) енергија . Обврската ќе биде вослоставена на 10 годишен пери-
од со цел да се обезбеди стабилна основа за произведувачите од ОИЕ и таа ќе
овозможи постигнување на целите поставени од ЕУ за вкупното произвоство од
ОИЕ и нивно модифицирање согласно потенцијалот на ОИЕ во Македонија.

Како регулаторно тело одговорно за лиценцирањето и издавањето на
сертификатите, се предлага да биде Регулаторната Комисија за Енергетика,
која треба да ги спроведе следниве активности:

• создавање на едноставен он-лине електронски централен регистар за
сертификатите од ОИЕ, за да им овозможи на акредитираните генератори да ги
достават соодветните податоци потребни за отворање на сметка за серти-
фикати од ОИЕ;

• издавање на сертификатите во блокови од .1 MWh за еквивалентна
количина електрична (или топлинска) енергија произведена од акредитираните
генераторски единици од било кој тип на ОИЕ и испорачана на мрежата или на
потрошувачите;

• запишување на сопственоста на сертификатите и нејзина промена
преку тргување во централниот регистар;
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• сертификатите треба да ги содржат следниве информации: иденти-
фикационен број кој ќе ги претставува MWh електрична (или топлинска
енергија) енергија произведени од акредитираната генераторска постројка,
типот на ОИЕ кој е користен, идентитетот на акредитираната постројка, дата-
та на производство и други информации кои се сметаат за релевантни;

• обврзаните страни кои нема да успеат да ги исполнат обврските за
купуван>е сертификати од ОИЕ за повеќе од 10%, ќе бидат парично казнети со
сума еднаква на производот од дефицитот во нивнота годишна обврска и најви-
соката цсна на спот пазарот добиена од МЕПСО.

4 ЗАКЛУЧОК

Целта на овој труд е да ги претстави основните принципи на
функционирање на пазарниот механизам за подршка на ОИЕ - системот на
тргување со сертификати за ОИЕ, кој се предлага како единствен европски сис-
тем за нивна подршка се до постигнувањето на нивната целосна конкурентност
со другите извори на елктрична енергија. Споредуван со останатите форми на
иодршка на ОИЕ, негови основни предности се усогласеноста со правилата на
дерегулираниот пазар на електрична енергија и сигурната економска ефикас-
ност. Затоа овој систем се предлага да се примени и во Македонија, со цел да се
постигне најдобро искористување на потенцијалот на ОИЕ, хармонизација со
европските стандарди од Директивата 2001/77/ЕС и Кјото Протоколот.
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АКРЕДИТАЦИЈАТА HA ЛАБОРАТОРИЈА - ФАЌАЊЕ HA ПРИК-
ЛУЧОК CO ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ

ACCREDITING OF THE LABORATORY - HARMONIZING WITH
EUROPEAN STANDARDS

Глигор ДЕНКОВСКИ, дипл. инж. технолог
ОКТА - Рафинерија на нафта, Скопје

Во облисиш на енергешиксшш, en Реиублика Македонија и по 13 Години
самостојност се уште владее хаос en примената на многу стандардп, кои веќе не-се
Применуваат ни ао земјите од кои исшите се Преземени. Чекор напред е примената на
новите стандарди ад областа на нафтената индустрија, кои Ги заменија по три-
четири децении аТшрите Југословенски стандарди.

Контролата на применапш на овие спшндарди е се уште отворен проблем.
Фибрнчкнте либоратории, без оглед на нивншТш опременост, формално не се овлас-
теии да вршат арбитражни анализч за други намени, туку само за Потребите на
матичните орѓанизации.

Co канспштунрањето на Институтот за акредитација на Република
Македонија (ИАРМ) u донесувањето на неговите нормитивни акти, створени се
услови 3d акредитација на таквите лабориторчи за официјално вршење net услуги од
нивниот домен и за потребите на Државата и net други корисници.

Предмет ни овој труд е акредитацијата на Лабораторијата на ОКТА -
Рафинерија ни нафта Скопје по меѓународниот стандард ISO / 1ЕС 17025, со што
конечно и формално се стекнуваат услови за контрола на неконтролириниот увоз.на
нафтенк дерившТш со сомнително потекло и квалитет, што со ѓодини наназад Го ире-
плавуваат македонскиот Гшзар.

In the energetics of Republic of Macedonia, after 13 years of indipendance of the country,
there is still chaos in applying of many standards that are not used any more, even in the countries
from which they are taken over. Step forward is the applying of the new standards in the oil industry.

Control of applying of these standards is still open question. Factory laboratories regard-
less their equiping are not formally authorized to perform analysis for purposes other than those for
their own needs.

With establishing of Accrediting Institute of Republic of Macedonia (IARM), and addopting
of corresponding regulations, there are condtions for accrediting of laboratories in order of giving ser-
vices to the State and other users.

Subject of this work is accrediting of the laboratory ofOKTA - Crude Oil Refinery, Skopje,
according the international standard ISO / IEC 17025. Finally this will be beggining of the control of
import of crude oil products with suspicious origin and quality, that have been on the Macedonian
market for years.

Symposium proceeding - Book 2



Ме?уштодно аттувиње ^ЕНКРГКТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

Штое ISO 17025

ISO 17025 (Општи барања за компетентност на лабораториите за
испитување и лабораториите за еталонирање) ги заменува поранешните ISO
Упатство 25 (Општи барања за оспособеност на лабораториите за баждарење и
испитување) и EN 45001 (Општи критериуми за работа на лабораториите за
испитување). Воведувањето на ISO 17025 коренито го менува, усложнува и
отежнува акредитирањето на лабораториите, бидејќи освен техничките барања
опишани во цитираните и повлечени два документа, бара и претходно воведен
еистем за квалитет ирема најновиот ISO 9001 (Систем за управување со квалите-
тот - Барања). Делот 4 во ISO 17025 ги специфицира барањата кои се однесуваат
на управување ISO 9001), а делот 5 ги специфицира барањата кои се однесуваат
на техничката компетентност на лабораториите. Тоа значи дека лабораториите
кои го задоволуваат ISO 17025, работат и во согласност со ISO 9001.
Спротивниот случај не важи, лабораториите (самостојни или како дел од
поголеми организации) кои имаат воведен систем за квалитет ИСО 9001 немаат
компетенција према ISO 17025.

Што е акредитација

Акредитацијата е официјално признавање на лабораторијата дека е
способна да ги обавува работите дефинирани со обемот на акредитацијата. Ја
издава националниот орган за акредитација, откако ќе утврди дека лабора-
тори јата е компетентна за извршување на работите од обемот на акредитација-
та, односно работи во согласност со ISO 17025. Кај нас овластен орган за за
акредитација е Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ).

Зошто акредитација

Причините за акредитација на лабораторијата се бројни:
- стекнување на поголема доверба кај корисниците;
- зголемување на деловниот углед на организацијата;

добивање на официјално признание со кое се потврдува дека лабо-
раторијата е компетентна за вршење на својата работа;

смалување на трошоците на работење;
остварување на додатен приход;
унапредување на квалитетот на работата на лабораторијата;

. - олеснета соработка на размена на искуства и хармонизација на про-
цедурите помеѓу акредитираните лаборатории;

меѓусебно признавање на резултатите помеѓу лаборатории акреди-
тирани од исто акредитационо тело;

признавање на резултатите помеѓу држави ако акредитационите
тела имаат таков договор.
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Како до акредитација

Ако лабораторијата, самостојна или како дел од поголма организација
се одлучи за акредитација, претходно мора да спроведе низа активности:

- Проучување на прописи (законски акти, правилници, уредби, стандар-
ди, метролошки упатства и друга релевантна стручна литература).

- Дефинирање на обимот на акредитација (подетално опишан во ISO
Упатство 19),

- Подготовка за акредитација (согледување на потребите за ресурси:
кадровски, финансиски и материјални; ангажирање на консултантска куќа; под-
готовка на документација),

- Снимање на постоечката состојба (детално согледување што, како, со
што, каде и кој ги врши работите во лабораторијата, со укажување на пос-
тоечките проблеми во моментот на снимање на состојбата),

- Изработка на детален план за работа (преиспитување и дефинирање
на организационата структура; назначување на раководство, предвидување на
изработка на документи неопходни за задоволување на барањата од овој стан-
дард; процена на времето потребно за остварување на поедини активности,
носители (тимови) за реализација на планираните активности,

- Изработка на потребните документи (прирачник за квалитет, проце-
дури, работни упатства и други документи),

- Пробна примена на усвоените документи (пробна примена на нацрт-
документите, ревизија, измена и ново усвојување),

- Уредување на инфраструктурата (уредување и означување на објек-
тите, просториите и опремата),

- Сироведување на интерни проверки (заради утврдување дали начинот
на работа е во согласност со барањата од стандардот и пропишаната доку-
ментација),

- Спровсдување на корективни мерки (заради отстранување на неусо-
гласеностите утврдени со интерните проверки)

- Пријава за акредитација (се поднесува кога се процени дека се испол-
нети сите барања од стандардот).

Патот до акредитацијата е тежок, долг и скап, а ефектите од акред-
итација не се веднаш видливи нити дирекно мерливи, барем не финансиски.
Предуслов за акредитацијата е претходно воведен и извесен период одржуван
систем према ISO 17025, no чија проверка ИАРМ може да ја започне процеду-
рата. Ако лабораторијата е дел од поголема организација, која веќе има вове-
ден систем за квалитет no ISO 9001, работата е доста поедноставена. Ако тоа го
нема, се поаѓа од почеток.
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Практично, проблемите започнуваат веќе овде. Првиот дел од воведу-
вањето на ISO 17025 (услов за акредитација), делот 4, е всушност импле-
ментација на ISO 9001 (Систем за управување со квалитетот - Барања). Многу
организации во нашава земја се цертифицирани по тој стандард и нема големи
проблеми околу неговото воведување, па веќе тој дел нема да се елаборира.

Другиот дел од ISO 17025, делот 5 (Технички барања) е новост кај нас,
бидејќи уште ни една лабораторија во Македонија го нема иплементирано, па
не само консултантските куќи, туку и самото акредатицано тело немаат никак-
во искуство со него. Самиот ISO 17025 (кој патем речено уште не е преведен на
македонски јазик) е многу воопштен (за да може да се примени во секакви лаб-',
оратории no намена и големина). Освен тоа, што е уште посложено, истиот се
однесува и на лаборатории за тестирање и на лаборатории за еталонирање, па
многу често барањата за овие два сосема различни типови на лаборатории се
нејасни и испреплетени, што ствара прилична конфузија во толкувањата на
многу одредби и барања.

Кога сето ова биде завршено, акредитационото тело одредува тим на
проверувачи, кој ја врши оценката и за наодите го ивестува ИАРМ. Овде се
јавува нов проблем. Во Македонија нема овластени оценувачи за оваа област,
па ИАРМ мора да ги ангажира од странство. И, иако се работи за ист стандард,
толкувањето на поедини членови од истиот може да биде многу различно, што
иовторно можс да доведе до недоразбирања (постојат битни разлики помеѓу
ернеко-црногорскиот и словенечкиот пристап кон акредитацијата).

На основа на извештајот од оценувањето, и по отклонувањето на евен-
туално утврдените неусогласености, ИАРМ донесува решение за акредитација,
во кое е дефиниран и рокот на важење на решението, по чиј истек процесот се
повторува.

Што потоа

Co акредитирањето на лабораторија процесот е само започнат.
Во него се инволвирани и инспекциските органи кои ги земаат и доне-

суваат мострите на тестирање, и истите треба да бидат акредитирани од ИАРМ
no ISO 17020 (Општи критериуми за работа на инспекциските тела).
Рсзултатите од испитувашата од акредитирана лабораторија пред надлежните
органи можат и смеат да ги толкуваат само овластени тела за оцена на соо-
бразноста, т.е. сертификациони тела за сертифицирање на производи, кои
трсба претходно да го совладаат EN 45011 или ISO Упатство 65. Овие акред-
итации кај нас ги нема, и сега се се спремаат со забрзани (!) курсеви.

Акрсдитацијата на лабораториите е само прв чекор, до потполна хар-
монизација со европските стандарди патот е уште многу долг...
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Summary
The paper analysis some of the most promising financial mechanisms for energy efficiency

(EE) and renewable energy sources (RES) protects in Bulgaria - the TPF mechanism, the KIDS Fund,
delivered by the EBRD and the EE fund of the WB, established on the floor of the EE act, as well as
a number of some of the pre accession and European energy programs used for financing this area.
All data its rich intensive international and in -home work in the are of energy efficiency and renew-
able energy sources.

The process of preparation and implementation of one EE/RES project includes four steps:
1. The identification of the site/ object and its technical and economic study;
2. The selection of financial means for this project;
3. The real execution: design, construction/ installation and put in operation;
4. The Operation and maintenance;
Here we shall concentrate on the second step - the selection of the financing

process that always follows the feasibility study. As usually there are available various
financial sources:

- private ones,
- external financing ( usually are credits from commercial banks),
- loans from international banks - like WB,EBRD,EIB, in this case the minimum

allowed credit is higher than the budget of one EE project, so usually there are used addi-
tional credit mechanisms as credit lines.

- grants or soft loans'by specialized state funds or EC programmes - the financing
here is restricted and difficult for receiving;

- leasing - from an equipment supplier or mixed with soft loan;
- Third party financing (TPF) or Performance contracting

In practice all these financial means may be combined and usually are applied in the
mix way.
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What is the TPF? In the moment the TPF mechanism is very popular in the
European Union and starts to be widely implemented in Bulgaria, especially in the area of
municipal and state building ownership. Briefly the TPF (Third Party Financing) method
consists simply in the financing and execution of one EE project by a third party or ESCO
company( company for energy services). It can be described as an optimum combination of
the two elements necessary for the implementation of a refitting project: on the one hand, it
gives a guarantee for the necessary financing and, on the other hand, it gives the professional
technical assistance.

As already mentioned, thanks to TPF scheme an energy user who has no finance
10 implement a modernisation project does not have to bear any initial costs of the energy
efficiency investment. Instead, a TPF company charges the user with a fee equivalent to a
part of the energy saving achieved as a result of the modernisation. During the „payback
period" the user incurs costs not exceeding those from before the modernisation. After the
fee due to the TPF company has been repaid, the user gets the full amount saved and gains
the modernised installation. Performance Contracting is a TPF-variant with the guarantee of
energy cost savings and the remuneration of the ESCO cost by this saved energy costs. The
TPI-' method can be attractive also to energy users who have free financial resources as it
allows for getting profits from energy savings, without the necessity to freeze the capital.
This way the resources can be used for other purposes.

Another important support for the financing of EE and RES projects is deliv-
ered by the International financial institutions, EBRD, EIB.WB. The EBRD is sup-
porting the countries in transition from the CEE and has a special unit for identification and
development of projects on EE. Usually the EBRD and the other international banks are
crediting only large projects (the participation of the bank is restricted to 35% from long
term capitals of the project and is usually not less than 5 mln EUR). But usually the budget

.of-HE. and RES projects is far below this limit. The problem is usually decided by the so "
- credit line for financing a flow of EE and RES projects.

In relation to this I will show the following example - Tbe Kozloduy
International Decommissioning Support Fund (KIDSF), established and supported by
the EBRD.

Background
Compared to other countries in the region and the European Union countries, the

Bulgarian economy stands out as one of the most energy intensive countries in Europe - 2
to 3 times more energy intensive than the countries of Central Europe and 6 to 8 times more
energy intensive than the EU countries. The KIDSF was established at the EBRD in May
2002, to assist with the closure of the oldest and first generation Soviet designed blocks of
the Kozloduy Nuclear Plant in Bulgaria. In addition to providing grants for on-site decom-
missioning investments at Kozloduy, the establishment of this Fund will focus internation-
al support on essential investment projects for Bulgarian energy sector development, and
help-secure implementation of the main strategic energy objectives for Bulgaria as outlined
in the Bulgarian Energy Law of 2003 - security of supplies, guarantee of nuclear safety and
improved energy efficiency.

With KIDSF funding, the EBRD designed the Energy Efficiency and Renewable
Energy Credit Line to support Bulgaria's new energy law by overcoming market imper-
fections which impede the energy conservation market in Bulgaria, via-a-vis demonstrating
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the benefits of rational energy usage, building expertise (among the Participating Banks and
sub-borrowers, including SMEs), and increased financial intermediation targeted at rational
energy utilization. Most importantly, the Energy Efficiency and Renewable Energy Credit
Line will have a significant impact on reducing emissions, a major objective of KIDSF
Bulgaria as outlined in the Bulgarian Energy Law of 2003 - security of supplies, guarantee
of nuclear safety and improved energy efficiency.

With KIDSF funding, the EBRD designed the Energy Efficiency and Renewable
Energy Credit Line to support Bulgaria's new energy law by overcoming market imperfec-
tions which impede the energy conservation market in Bulgaria, via-a-vis demonstrating the
benefits of rational energy usage, building expertise (among the Participating Banks and
sub-borrowers, including SMEs), and increased financial intermediation Targeted at rational
energy utilization. Most importantly, the Energy Efficiency and Renewable Energy Credit
Line will have a significant impact on reducing emissions, a major objective of KIDSF pro-
grams, and will result in a considerable level of tradable Green Certificates in support of this
developing financial market.

Structure off EERE Crediit Faciility .The European Bank of Reconstruction and
Development has established a credit'facility, whereby the EBRD extends a loan to
Participating Banks (PB), whichon-lend to private sector companies for industrial energy
efficiency projects and small renewable energy projects. By utilizing local financial institu-
tions, EBRD provides an effective delivery mechanism for bundling these small energy pro-
jects together and the participating banks' capabilities in credit analysis ensure that borrow-
ers with good commercial prospects are included. An essential component of the Energy
Efficiency and Renewable Energy Credit Line is the provision of Consulting Services to
assist eligible project sponsors and participating banks develop financeable Rational Energy
Utilization and Financing Plans (REUPs).. Services include energy auditing, financial
analysis, deal structuring, risk assessment and development of bankable business plans and
formulation of loan applications for presentation to participating banks.

Shakehokier advantages and benefits:

Project sponsors:

.Reduce production costs and improve competitiveness of enterprises and their

products

. Improve profitability

. Rehabilitate and modernize assets

. Receive up to 20% of the loan principal reimbursement upon the project comple-
tion (see incentive fees details bellow)

. Establish credit history •.

. Obtain high quality expert advice on preparing Business Plans for lowering ener-
gy costs for production and/or earning money with renewables

. Obtain help with applying for loan financing from one of Participating Banks
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Participating Banks:

. Receive free independent due diligence from an experienced consultant not paid
by project sponsors

. Obtain high quality bankable proposals from an independent consultant

. Expand service offerings to clients

. Attract new clients and expand relationship with existing clients

. Enter the growing market for energy and emission reduction project development
and financing

. Increase branch activity

. Earn long-term financing experience

. Develop project due-diligence and risk mitigation skills

Incentive fees
Project sponsors implementing eligible projects approved by the independent ener-

gy expert receive the following grants:
For EE projects - 7.5% of the loan principle

For RES projects - 20% of the loan principle.

Eligible projects:
EE projects:

- small combined heat and power
- upgrade or replacement of utility systems
- heat recovery
- automation and control for processes and utilities
- fuel switching

RES projects:
- run of the river hydro
- solar
- wind
- biomass
- geothermal
- biogas

Environmental funds available in Bulgaria
The EE and RES theme is directly connected with the environmental protection,

there fore a possible source for financing may be the available funds in the country like:
• National Trust Eco Fund - created on a swap agreement on the scheme " Loan

for environment" between the governments of Switzerland and Bulgaria and its main task is
to manage finances, directed to the environmental protection , its priorities include:

• Reduce of air contamination, water protection, fuel switch, most of the energy
projects may be eligible and apply for this fund.

• Of course most of the projects , especially those of RES; are directly connected
with the above priorities and very suitable for application to these funds. But the require-
ments are a lot and some of them include co-financing from other sources, so that:
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• The self financing is about 70% as a contribution of the owner in case you apply
for donation from the fund; " •

• The self financing is about 50% as a contribution of the owner in case you apply
for a loan from the Fund ;

• Some of the projects already financed by this Funs concern the energy sector, fuel
switch with natural gas for thermal energy generation;

National environmental protection fund - Ministry of environment
• It finances projects with clear ecological benefits, like emissions reductions, via

submitting loans without interest. Each project is esteemed separately and has a specific
term, co financing scheme, pay back period, etc. Especially for the municipalities are terms
for grants.

Global environmental fund (GEF)
The GEF is a finance mechanism submitting grants or concessions to the countries

beneficent for projects and activities oriented to global environmental protection. The pri-
orities of the mechanism are to keep the biological diversity, climate changes, water purifi-
cation, ozone layer. The GEF activities are executed by triple partnership, of the UNDP,
UNEP, WB, called executive agencies.-'" The mechanism is active for projects of about 5,5
MUSD and term of execution for several years. In the year 1996 a procedure for medium
sized projects was approved a budget of not more than 1 M USD, national sized small pro-
jects of 500 000 and regional sized project of 250 000 USD.

As Bulgaria is a country party of the Frame convention of United Nations for cli-
mate change and is eligible to apply to GEF, all projects applying for financing should
ivccisc ihe support'of the government, to have clear ecological effect and be of national
importance , covering the GEF priorities and be accompanied by co-financing.

The pre-aecession financial instruments of the EU like Phare, Sapard and Ispa
are also means for financing EE and RES projects, but they are not subject of this paper.

The Energy programs of the EU - Intelligent energy for Europe

It has started in 2003 and will end in 2006 , the total budget is of 215 MEuro and
will implement the strategy of the Green Book for security of energy supplies, based on EE
and RES. The financial support will be distributed in the following ratio:

- RES promotion or (ALTENER): 86 MEuro

- Energy saving promotion or (SAVE): 75 MEuro
- RES and energy saving promotion and support in developing countries or

(COOPENER, similar to the famous SYNERGY): 19 MEuro

- New package of measures in transport area (STEER): 35 Meuro.

The largct of the F.U is to focus on specific activities with high Value added that
will case the dependence of the EU from external energy sources and to fulfill the Kyoto
enuauements for control on the climate change.
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At the end I would like to say a few words on the New EE Fund established with
the support of the WB in Bulgaria. The target of this private-public fund , total budget of
which is I6MUSD is to finance EE investments in Bulgaria on a fully commercial base
through partial credits guarantees and loans - financially viable EE projects which can pro-
vide substantial green house emission reductions. 10 MUSD of the capital of the Fund are
provided by GEF of the WB. The fund starts its operation at the beginning of the next year.

Boriana UZUNOVA, Msc

ENERGY EFFICIENCY AGENCY
to the Minister of energy and energy resources of Bulgaria

Head of department

" International Programs, projects and international cooperation",

Tebfiix. ++359 2 915 40 38

B Uzunova@seea, government, bg
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Summary
The paper presents the activities of the Energy Efficiency Agency, its main func-

tions, as well as the new legislation stimulating the use of RES, stipulated in the new Energy
Law of Bulgaria.

The second part of the paper describes the potential of renewable energy in
Bulgaria, i.e.

o wind energy
o solar energy
o biomass energy
o hydro energy
o geothermal energy
o The draft of a National Program on RES 2005-2015

The third part describes the main issues of the new ENERGY EFFICIENCY LAW and the
established Energy efficiency fund

The Energy Efficiency Agency is a successor of the following institutions:
• 1992- Section, within the Ministry of energy for implementation of

Phare projects
• 1997 - National energy efficiency agency at the Council of Ministers
• 1999 - State energy efficiency agency at the Council of Ministers.

EEA is the national EE and RES center, collaborating with
all national stakeholders:

• Ministries and administrations
• Branch organizations
• Regional and local administrations
• Non-governmental organizations
• Economic subjects
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The main functions of EEA

•Elaboration of programs and projects
• Assistance for finding co-financing
• Organization of seminars, conferences and working shops
• Transfer of know-how and experience
• Execution of projects
• Delivery of qualified consultant services
• Execution of energy audits

The New legislation stimulating the use of RES is stipulated
in the new Energy Law

The milestones for establishment of new legislative framework are:

To reach the national indicative targets
•Taking in consideration the principles of electric energy market
• Taking in consideration the features of various RES and technologies for electric

energy production
• To keep the preferences by changing the incentives mechanisms

Stimulation of energy production from RES until the establishment of a sys-
tem for issuing of and trade in green certificates.

• Mandatory purchase of energy , generated from RES at preferential prices
• Priority accession to the grid of power plants generating energy from RES

Regulation of a new market for Green Certificates (GS)
since January 01 2006 x

• Defining minimal obligatory quarters, as % from the total annual production of
electric energy •

• Structuring of Commercial system with Green certificates - obligation of the pro-
ducer

• Conditions and order for issue and trade with GS

Stimulation of energy co-generation until the establishment of a system for issu
ing of and trade with GS.

• Mandatory purchase of energy , generated from CHP at preferential prices by
powers up to 50MW

• Purchase at negotiated prices and/or at balancing prices - for quantities generat-
ed by powers above 50MW

• Equal participation in the GCs market
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POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY IN BULGARIA

Bulgaria disposes with considerable potential of RES and could cover substantial
part of its general energy needs through the development, working out and the utilization of
the renewable sources.

WIND POTENTIAL IN BULGARIA

The wind resources determined for level 10 m. above the ground can, although
rather schematically, be grouped in three wind energy zones:

Zone of little dimensional wind energy

Little dimensional wind energy means wind energy equipments (WEE) with
installed capacity from several kWs to several dozens of kWs. Usually in that term they
include multi-blade WEE, which serve usually for supply of separate objects with power,
for combined work with photovoltaic plane elements, for drawing a water from wells, for
grinding of seed and other purposes. The elevation on which the wind wheel is about 10-20
meters up the terrain. The wind resources, which allow the spreading of small dimensional
wind energy, are situated in areas with energy flow density on level 10 m., exceeding 100
W/m2. It includes the plain part of the country (Danube plain and Thracia), the valleys of
rivers Struma and Mesta, as well as the high plains of Western Bulgaria.

Zone of middle dimensional wind energy

Middle dimensional wind energy means WEE with installed capacity from several
decades of kWs to several hundreds of kWs. These are usually three-blade wind turbines
with installed single power from several dozens to several hundreds of kWs. It includes
Black sea coast and Dobrudja tableland , subtle strip of the Danube riverbank and the places
in the mountains with height above the sea level up to 1000 m. Here the density of energy
flow is within the limits of 100-200 W/m2 on a level of 100 m. above the terrain.

Zone of the big wind energy

Big wind energy means the WEE with installed single capacity from several hun-
dreds kWs to several MWs. These are usually one, two and three-blade wind generators, sit-
uated in a given scheme, which depends on the terrain conditions, as well as if it is observed
clearly defined prevailing direction at the given place or not. These equipments usually are
grouped in the so-called wind farms and they are connected to the transmission grid with-
out using of accumulating devices. The height on which is situated the pivot shaft of the
wind wheel usually varies from 50 to 100 m, but could be higher in dependence of the blade
length. The wind resources, which could be enough for the development of these equip-
ments covers regions with energy potential, exceeding for a 10 m. level 200 W/m2. That
zone includes the open mountain ridges and tops with a exceeding of 1000 m. sea level, as
well as the jutting out in the sea parts of land (as cape Kaliakra and cape Emine).
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SOLAR ENERGY POTENTIAL IN BULGARIA

Technological possibilities for solar energy utilization in Bulgaria are not disre-
garding. Depending on the duration of the solar shining - h and the summed up solar radia-
tion received on horizontal surface on the country territory could be conditionally separated
into three zones, namely:

Zone A - encompasses regions in SE Bulgaria, part of the South Black Sea coast region, the
rivers Striima, Mesta and Maritza valley, where the duration of the solar shining is The wind
resources determined for level 10 m. above the ground can, although rather schematically,
be grouped in three wind energy zones:

Zone of little dimensional wind energy

Little dimensional wind energy means wind energy equipments (WEE) with
installed capacity from several kWs to several dozens of kWs. Usually in that term they
include multi-blade WEE, which serve usually for supply of separate objects with power,
for combined work with photovoltaic plane elements, for drawing a water from wells, for
grinding of seed and other purposes. The elevation on which the wind wheel is about 10-20
meters up the terrain. The wind resources, which allow the spreading of small dimensional
wind energy, are situated in areas with energy flow density on level 10 m., exceeding 100
W/m2. It includes the plain part of the country (Danube plain and Thracia), the valleys of
rivers Struma and Mesta, as well as the high plains of Western Bulgaria.

Zone of middle dimensional wind energy

Middle dimensional wind energy means WEE with installed capacity from several
decades of kWs to several hundreds of kWs. These are usually three-blade wind turbines
with installed single power from several dozens to several hundreds of kWs. It includes
Black sea coast and Dobrudja tableland, subtle strip of the Danube riverbank and the places
in the mountains with height above the sea level up to 1000 m. Here the density of energy
How is within the limits of 100-200 W/m2 on a level of 100 m. above the terrain.

Zone of the hie wind energy

Big wind energy means the WEE with installed single capacity from several hun-
dreds kWs to several MWs. These are usually one, two and three-blade wind generators, sit-
uated in a given scheme, which depends on the terrain conditions, as well as if it is observed
clearly defined prevailing direction at the given place or not. These equipments usually are
grouped in the so-called wind farms and they are connected to the transmission grid with-
out using of accumulating devices. The height on which is situated the pivot shaft of the
wind wheel usually varies from 50 to 100 m, but could be higher in dependence of the blade
length. The wind resources, which could be* enough for the development of these equip-
ments covers regions with energy potential, exceeding for a 10 m. level 200 W/m2. That
zone includes the open mountain ridges and tops with a exceeding of 1000 m. sea level, as
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well as the jutting out in the sea parts of land (as cape Kaliakra and cape Emine).

SOLAR ENERGY POTENTIAL IN BULGARIA

Technological possibilities for solar energy utilization in Bulgaria are not disre-
garding. Depending on the duration of the solar shining - h and the summed up solar radia-
tion received on horizontal surface on the country territory could be conditionally separated
into three zones, namely:

Zone A - encompasses regions in SE Bulgaria, part of the South Black Sea coast region, the
rivers Struma, Mesta and Maritza valley, where the duration of the solar shining is over 2200
h/y and the summed up solar radiation received on horizontal surface is bigger than 1600
kWh/m2.

Zone B - encompasses regions in Danube plain, Dobrudja region, Trace lowland, West
Bulgaria and Balkan hollow fields and Stara Planina mountain regions, where the duration
of the solar shining varies from 2000' to 2200 h/y and the summed up solar radiation
received on horizontal surface varies from 1500 to 1600 kWh/m2.

Zone C - encompasses the remaining part of the country territory but mainly its mountains,
where the duration of the solar shining is less than 2000 h/y and the summed up solar radi-
ation received on horizontal surface is less than 1500kWh/m2.

BIOMASS ENERGY POTENTIAL IN BULGARIA

In Bulgaria the utilization of biomass for energy generation is insignificant: 963
M W - installations for energy generation from wood leavings, although the enormous poten-
tial with which the country disposes 6S 286,1 TJ/year - (agricultural solid wastes); 478,4
TJ/year - (natural fibers) 1134,3 GWh/year - (Landfill gas).

HYDRO ENERGY POTENTIAL IN BULGARIA

The potential for the generation of cheap and ecological energy from the rivers,
water supply and hydro-meliorative system in Bulgaria is not used.
The research shows, that in Bulgaria exists possibilities for construction of new 730 HPPs
with small capacity, as their total installed capacity is 210 MW and annual generation -
795.106 KWh.

GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL IN BULGARIA

Bulgaria disposes theoretic potential for geothermal energy usage, which is evalu-
ated to 14387 TJ/year, but up to now it is installed only 100 MW heat capacity.
Heat power of the geothermal sources could be used for CHP energy, could be constructed
district heating systems at combined supply with geothermal energy and a classical energy
resource.
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After the micro HPPs, the geothermal energy and heat pumps probably will have
the second most considerable increase in short-term plan.

ENERGY EFFICIENCY LAW

The new law is based on the EU energy efficiency acts including Directive
2002/9 I/EC on the energy characteristics of buildings as well as the Energy Charter
Agreement /A protocol concerning energy efficiency and related environmental aspects
attached to the Energy Charter Agreement/, the Kyoto Protocol, etc.

Establishing of Energy efficiency fund

The establishment of "energy efficiency" fund as a tool for attracting financial
resources to promote the development of energy efficiency and utilization of renewable
energy sources is an important step supporting the efforts to reduce the emissions of green-
house gases.

Fund's Goals
Funding of projects for improvement of energy efficiency.

Objectives
Management of financial resources obtained through:

• Grants from international financial institutions, international funds, Bulgarian
and foreign natural and/or legal persons - the initial financial aid from the Global
Environmental Fund;

• Financial revenues;
• Profit on investments;
• Loans or other instruments from banks or investors.

National Program on RES
2004-2014

National Program on Renewable Energy Sources is the first national program on
renewable energy and real Action Plan at the same time, as structured of concrete invest-
ment pro/eels and project proposals for the large-scale application of the renewable energy
from:

• Sun (hot water and heating and photovoltaic power systems)
• Wind
• HPSsupto 10MW
• Biomass (from agriculture, forestry, industry and household), Biogas (from landfills)
• Geothermal

The NATIONAL RES PROGRAMME was awarded in the ceremony of TAKE - OFF
Campaign in January 2004, Berlin and the EEA became a New RES Partner.
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