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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.
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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.
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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
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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.
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