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Апстракт
Императив на секоја постапка поврзана со цевните системи на
електраните е да обезбеди подобри услови на работа на целокупниот систем.
Придонесот на квалитетна и секогаш оправдана работа е одлука која секогаш
зависи од правилно следење на цевните систем. Тоа ќе придонесе за
дополнителна

одржлива

функционалност

на

целокупниот

систем

на

електраната како целина. Во оваа магистерска работа ќе бидат претставени
ефектите и оправданите придобивки од примената на нов концепт. Со тоа
самата магистерска работа би претставувала еден систем за создавање на
секогаш планирана, оправдана и поткрепена интервенција на целокупниот
систем. Примената на поинакви начини на работа на овај систем со перење на
јаглен за постигнување на посакуван ефект секогаш заслужува да биде
имлементирана како појава која од зародиш може да биде реалност.
Функционирањето на електраните воопшто, треба несомнено да бидат
следени од ефикасни, ефективни и пред се одржливи системи. Еден таков
концепт ќе биде претставен во магистерска работа каде се претставени
мерките кои мора да се исполнат пред започнување на било која постапка за
ремонт на цевниот систем, пароводите и котлите. Од тука доколку постапките
се системски разгледувани би понудиле и нови решенија кои треба да
обезбедат потребно или барано ниво на услуга. Тоа би биле современи
постапки за иден период на инвестиција на ова поле. Со оглед дека до денес
ова е релативно неистражувана тема ова истражување имаше за цел да
истражи, претстави, и постави концепциската потреба за воведување нов
систем новина во оптимирањето на донесен јаглен. Воедно доколку ова не е
можно да се примени од било која причина тогаш во магистерската работа се
дадени сите препораки како квалитено и функционално да се одржува
наведениот цевен систем. Ова се со основна цел зголемување на векот на
работни саати на системот. Ова дополнително ја прави оправдана оваа појава
претставена научно и со конкретна и одржлива имлементација на дело – во
електраните како систем. Тоа во оваа магистерска работа е претставено за
цевниот систем во ТЕ Битола 1 при РЕК Битола.
Клучни зборови: Цевен систем, Електрана, Рек Битола, Пареа, Јаглен
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Abstract
Imperative of any procedure related to the pipe systems of power plants is to
provide better operating conditions of the overall system. The contribution of
quality work and justified decision always depends on proper monitoring of pipe
system. It will contribute to further sustainable functionality of the overall system of
the power plant as a whole. In this magisterial work will be presented the effects
and benefits justified the application of the new concept. In this magisterial work
will be presented the effects and benefits justified the application of the new
concept. Therefore the magisterial work itself would constitute a system for creating
always planned, supported and justified the intervention of the overall system. The
use of different modes of this system with the washing of coal in order to achieve
the desired effect deserves to be implemented as the nascent phenomenon that can
become a reality.
Operation of power plants in general, should undoubtedly to be followed by
efficient, effective and above all sustainable systems. One such concept will be
represented in the magisterial work which presents the measures that must be met
before starting any procedure to repair the pipe system, pipes that carry steam and
boilers. Hence if the procedures are systematically observed, would offer new
solutions that should provide necessary or required level of service. They would be
modern procedures for future period of investment in this field. Therefore this is
relatively unexplored topic, this research is aimed to investigate, present, and set the
conceptual need for introducing a new system of innovation in optimizing brought
coal. Also if it is not possible to be applied for any reason, in the master work is
given all recommendations how the specific pipe system should functionally be
maintained. This is the main goal of increasing the life of the working hours of the
system. Thus further justifies this phenomenon scientifically presented with
concrete and sustained implementation of the work - such as power system. All this
in this magisterial work is represented in the pipe system in TE Bitola 1 at REK
Bitola.
Keywords: Pipe system, power plant REK Bitola, steam, coal
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ГЛАВА 1
ВОВЕД
Рударско – енергетскиот комбинат „Битола“ е најголем производен
енергетски капацитет во Република Македонија. Од него се задоволуваат
околу 80% од потребите за електрична енергија и дел од потребите од јаглен
за индустриски и слични објекти.
Значењето на РЕК – Битола за Република Македонија од енергетски
аспект е огромно. А посебно се зголемува во последниве години, со
зголемената потреба од електрична енергија како од страна на стопанството
така и од граѓанскиот сектор.
Денес не може да се замисли животот без електрична енергија. Но со
зголемувањето на потребата од електрична енергија, се зголемува потребата
од посигурна работа на електроенергетските постројки. Со посигурна работа и
поконстантно производство на електрична енергија се намалуваат потребите
од увоз на електрична енергија, а со тоа и се зголемува домашното
производство на електрична енергија, а тоа значи и поевтина електрична
енергија.
Само за споредба што значи еден застој на еден од производствените
блокови во РЕК – Битола за Република Македонија, значи непроизводство на
225 MW x 24h = 5400 MWh само за едно деноноќие.
РЕК – Битола е столб на енергетскиот систем на Република
Македонија. Трите блокови на РЕК-Битола со вкупна моќност од 691 MW , по
годишниот извештај на АД ЕЛЕМ

за 2010 , обезбедуваат нето годишно

производство од 4268 GMWh електрична енергија.
Предмет на магистерската работа е анализа на тековните испитувања
и откривање на дефектите при тие испитувања, како и причини за појава на
тие дефекти, превентивни мерки за заштита од можни дефекти на цевниот
систем во РЕК – Битола со посебен осврт на цевоводите, пароводите,
колекторските делови како и на заварените споеви на овие делови.
Цел магистерската работа е разгледување на сите испитувања како и
појавите и причините кои можат да доведат до појава на дефект, а со тоа и до
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загрозување на стабилното производство на електрична енергија во Република
Македонија.
Превентивните и заштитни мерки кои се применуваат се во функција
на заштита на цевниот систем.

1. Опис на објектите и процесот на работа на ТЕ Битола 1
Во РЕК – Битола за производство на електрична енергија инсталирани
се парни проточни парогенератори ZIO од типот Рр- 700-13,8-545 (Пп-65) со
номинално производство на прегреана пареа од 700 t/h и притисок од 140 bari,
и температура од 545 °С.
Овие парогенератори се предвидени за работа во блок со парна
кондезациона турбина LMZ тип К-210-130 со номинална снага од 233,3 MW.
Пресметано за согорување на лигнит од рудник Суводол со долна
топлотна моќ од 6178-8372 (КЈ/Кg) или 1467-2000 ( kcal/kg). Производството
се одвива по многу сложен процес, во кој примарната хемиска енергија на
јагленот се претвора во електрична енергија, која се испорачува во електро
енергетскиот систем.
Во термоелектраната електричната енергија се добива на следниов
начин:
- Јагленот согорува во парогенераторот, при што се добива
топлинска енергија. Оваа топлинска енергија се предава на водата и се
добива водена пареа, која подоцна оди во турбината и ја предава
својата

енергија

на турбина

односно ја

врти

турбината

и ја

претвора својата енергија во механичка енергија.
- Механичката енергија од турбина се предава на генераторот, каде
што генераторот оваа енергија ја користи за производство на
електрична енергија, која понатаму оди во трансформаторот и се
трансформира на потребното ниво.
При ова претворање на енергијата од јагленот, од еден во друг облик се
губи дел од енергијата . Парогенераторот губи околу 15% од енергијата, а тоа
е затоа што температурата на излезните гасови треба да биде 160 ºС. А сето
8

тоа е поради заштита од кондензација и создавање на сулфурна киселина и
СО2 што се наоѓа во димните гасови и со тоа би ја загадувал околината.
Во турбината и кондензаторот се губи најголем дел од енергијата за
околу 45%. А тоа е така затоа што одработената пареа во турбина во
кондензаторот треба да се претвора во вода, и пак да се врати во
парорегенераторот како вода. Во генераторот има околу 2 % загуби.
Сопствената потрошувачка на термоелектраната изнесува околу 8-10 %
од произведената електрична енергија, а сето тоа се троши за погон на голем
број пумпи, вентилатори, млинови и други потреби.
Од ова гледаме дека степенот на корисно дејство на термоелектраната е
околу 32% или тоа значи дека се користи 1/3 од произведената енергија а 2/3
се загуба.

1.1 Опис на технолошкиот процес
1.1.1. Работен циклус (напојна вода – пареа. Кондензат)
Трактот вода-пареа-кондензат претставува најважен дел од производниот
циклус. Основна цел е добивање на пареа во парогенераторот, и тоа со
потребните параметри.

1.1.2. Карактеристика на парогенератор
Парогенераторот е од

ZIO тип Рр-700-13,8-545(Пп-65), предвиден за

работа во блок со парна турбина од LMZ тип к-210-130.
Техноекономските показатели на основните параметри се:
-

Капацитет на парогенератор 700 t/h

-

Температура на свежа пареа 545(+5 -10) ºС

-

Притисок на прегреана пареа на излез од парогенератор 140 bari

-

Температура на секундарна пареа 545 (+5 -10) ºС

-

Коефициент на корисно дејство на парогенератор 85% при

содржина на ксилити во гориво не повеќе од 10%.
9

На слика 1.1. претставен е еден пресек на парагенератор ZIO тип Рр700-13,8-545(Пп-65), предвиден за работа во блок со парна турбина од LMZ
тип к-210-130. Ова дава една претстава каков е целокупниот цевен систем.

Слика 1.1. Парогенератор Рр-700-13,8-545 со неговите главни делови
1-Низок радијационен дел- економајзерски (НРД-1), 2-Низок радијационен дел
–испарувачки (НРД-2), 3-Прв дел од средниот рарадијационен дел (СРД-1), 4Втор дел на средниот рарадијационен дел (СРД-2), 5-Прв дел на високиот
рарадијационен дел (ВРД-1), 6-Втор дел на високиот рарадијационен дел
(ВРД-2), 7-Паро-парен топлотен изменувач (ППТИ), 8-Ширмов прегревач
(ШП), 9-Конвективен меѓу прегревач на пареа (КМПП), 10-Конвективен
прегревач на пареа (КПП), 11-Преодна зона (ПЗ), 12-Воден економајзер (ВЕ-1
и ВЕ-2), 13-Канали за рециркулација на врели димни гасови, 14-Горилници за
јаглена прашина (ГЈ), 15-Мазутни горилници (МГ), 16-Вентилаторски
млинови (МВ).
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1.1.3 Опис на парогенератор
Парогенераторот е составен од грејни површини во вид на снопови од
челични цевки, низ кои од внатрешната страна струи работниот медиум, а тој
е во зависност од местото од деми вода, до пареа па и прегреана пареа. А од
надворешна страна има струење на врели чадни гасови.
При тоа се врши конвекција т.е. се врши размена на топлината помеѓу
гасовите и деми водата (пареата) .
Парогенераторот се напојува со деми вода преку напојни пумпи (НП)
кои ја потиснуваат водата во системот со притисок од 185 bari. Водата прво
поминува низ загревач за висок притисок- ЗВП (или ПВД- на руски) се загрева
до температура од 247 °С, и потоа оди на котел.
На котел преку (РПК) регулатор на притисокот на котел, се дели на две
гранки (А и Б) и од таму прво оди во конвективните шахти и тоа во Водениот
Економајзер кој е составен од два дела : ВЕ I и ВЕ II (број 12 на слика 1.1).
На слика 1.2. претставен е еден приказ по зони на парагенератор ZIO
тип Рр-700-13,8-545(Пп-65), предвиден за работа во блок со парна турбина од
LMZ тип к-210-130. Ова дава една дополнителна претстава на претходната
слика 1.1. и прави дополнително објаснување на целокупната претстава за
цевниот систем.
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Слика. 1.2. Приказ на парагенератор по зони
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Водениот економајзер ВЕ е направен од цевки 32 x 5 mm од материјал
челик 20 (Ст 20), змиестите цевки се распоредени шаховски.
Од ВЕ напојната вода оди на НРД (нискиот радиационен дел) кој е
составен од екрански цевки и е во котелот. НРД е составен од два дела, едниот
е економајзерски дел каде има вода и е изработен од цевки ф 38х 4,5 mm од
материјал Ст20, а другиот дел е испарувачки и е од цевки ф 45х 4,5 mm од
материјал челик 12Х1МФ.
Од тука работниот медиум влегува во предната зона (ПЗ), каде се
издвојува пареата од водата. ПЗ е направена од цевки со ф 32х5 mm од
материјал 12Х1МФ, и таа се наоѓа во конвективната шахта каде има шаховски
распоред.
Натаму има веќе пареа која од конвективната шахта се враќа во котелот
низ екранските цевки од средно радијацискиот дел (СРД) и тоа во два степена
кои се исто од 12Х1МФ, но со различна дебелина на цевка и тоа СРД-I
(45х4,5) и СРД-II (45х6). После тоа пареата оди на прегревање во висок
радијациски дел (ВРД-I), па оди во паропарен топлински изменувач (ППТИ)
па оди во ВРД -II .
ВРД I и II се со цевки од Ф45 х 6 и материјал челик 12Х1МФ, додека
ППТИ е од типски U-образни цевни секции со пречник Ф 163х10 mm од
12Х1МФ, во кои што е поставен сноп од 7 цевки со Ф 32х4 исто така од
12Х1МФ.
Секундарната пареа го мие снопот од надвор, а внатре во снопот од
цевки се движи примарната пареа.
Од ВРД – II пареата со t = 477 °C влегува во ширмов прегреваш ШП,
каде се загрева до 509 ºС и притисок од р = 147 bari. ШП се составени од два
степени (средни и крајни) од цевки, со Ф 32х5 mm и челик 12Х1МФ.
Змиестите цевки се поставени коридорно.
Пареата од ШП оди во конвективниот загревач КПП (конвективен
парен прегревач примарен – КПП-1) и е од цевки со Ф 32х5 mm и челик
12Х1МФ. Тука пареата ги добива потребните параметри за влез во ЦВП
(цилиндар за висок притисок) на турбината t = 545 °C и p = 140 bari.
Изработената пареа од ЦВП преку цевовод за Ладен меѓупрегрев се
враќа во парогенераторот со t = 323 °C и р = 28 bari за дообработка т.е. во
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ППТИ и од таму во конвективниот парен меѓу прегревач - КМПП (секундарен
- КПП-2).
КПП-2 е со цевки Ф32х4 и челик 1Х12В2МФ (прохромски). Змиестите
цевки од КПП-2 се наоѓаат во конвективните шахти и се поставени шаховски.
Во ложиштето парогенераторот е составен од една вертикална шахта
каде согорува јагленот. Протокот на чадните гасови на излез од ложиштето се
дели на два потпотока лево и десно. Понатаму чадните гасови минуваат низ
конвективните шахти низ: КПП-2, КПП-1, ПЗ и ВЕ.
Во ложиштето загревните површини се радијациони и се од екрански
тип. Во двете други симетрични шахти топлината се пренесува главно со
конвекција. На излез од ложиштето, има ширмово (завесасто) прегревање на
пареа. На слика 1.3. претставен е еден пресек на котел по температурни зони.
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Слика. 1.3.Пресек на котел со температури по зони
На наредната слика 1.4. претставен е еден пресек на котел по
температури и притисоци на пареата по зони. Ова допонително ја објаснува
функционалноста на цевниот систем по зони.
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Слика.1.4.Шема од котелот со температури и притисоци на пареата по зони
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2. Методологија на истражувањето

2.1 Проблем на истражувањето
Како проблематика за изработка на магистерската работа е земено
контролираното одржување на металот на цевниот систем на ТЕ-Битола 1,
што е прикажан и во насловот на овој труд.

2.2 Предмет на истражувањето
Предмет на магистерската работа е анализа на тековните испитувања т.е.
постапки кои се применуваат за контрола и одржување на металот, како и
откривање на дефектите при тие испитувања. Уште како предмет на
истражувањето се земени и причините за појава на тие дефекти.
Превентивните мерки за заштита од можни дефекти на цевниот систем
во РЕК-Битола, со посебен осврт на цевоводите, пароводите, колекторските
делови, како и на заварените споеви на овие делови при ТЕ-Битола 1.

2.3 Цели на истражувањето
Цел на истражувањето на магистерската работа е разгледување на
појавите и причините кои можат да доведат до појава на дефект, како и
разгледување на испитувањата кои се користат за рана детекција и спречување
на дефекти.
Со разработка на методите и средствата за испитување, ќе се види
колкаво е значењето и неопходноста од благовремено испитување и
навремена заштита од можните дефекти, кои можат да се јават во работа,
доколку се запостави испитувањето на цевниот систем. А со тоа се доведува
во прашање и енергетската стабилност во Република Македонија .
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2.4 Оценка на досегашните испитувања
За сигурна работа на машините при ТЕ Битола, секоја година во
периодот од намалени потреби за струја, а тоа е најчесто пролетно-летниот
период, се вршат ремонтни активности со цел ревитализација на блоковите.
Или тоа се планирани застои за проверка и подобрување на кондицијата
на машините за наредниот период од една година, а пред се за периодот на
зголемена потрошувачка на струја ( зимскиот период ).
Поделбата на ремонтите е на :
1. тековен (редовен) ремонт – кој се врши секоја година
2. капитален (генерален) ремонт – кој се врши на најмалку 5 год
работење или на одработени околу 50 000 работни часа. При овој ремонт
обично се врши и испитување (проценка) на состојбата на металот со и без
разорување, т.е. се врши испитување на преостанатиот ресурс на металот. На
следната табела број 1 се претставени показатели за извршени поголеми
испитувања на состојбата на цевниот систем за ТЕ 1 Битола при РЕК Битола.
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Табела 1: Показатели за извршени поголеми испитувања на состојбата
на цевниот систем за ТЕ 1 Битола при РЕК Битола
БЛОК 1
Година

Одработени

Постројки

фирма

забелешка

Пароводи,

Енергоремонт

Извештај

колектори,

Софија

Енергоремонт

саати
1996

100.000

грејни површини
1996

100.000

Турбина

Софија, 1998
Енергоремонт

Извештај

Софија

Енергоремонт
Софија, 1997

2002

140.000

Турбина

Енергоремонт

Извештај

Софија

Енергоремонт
Софија, 2003

2003

150.000

Пароводи,

Енергоремонт

Извештај

колектори,

Софија

Енергоремонт

грејни површини
2007

176.000

Софија, 2004

Пароводи,

Енергоремонт

Извештај

колектори,

Софија

Енергоремонт

грејни површини

Софија, 2007

2008

184.250

Турбина

Контролинспект

2010

200.000

Пароводи,

Техничка

Извештај

колектори,

Контрола

- Техничка

грејни површини

Скопје

контрола
Скопје, 2010
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2.5 Научни методи
При изработката на магистерската работа и презентирањето на
резултатите се користени и соодветно комбинирани поголем број научни
методи 1, од кои најважни се следните:
1. Метод на анализа, синтеза и класификација:
Расчленување на работната библиографија во научни
целини,

поединечно

набљудување

и

анализирање

се

извлекуваат соодветни заклучоци и се составуваат одделни
делови и елементи во целина.
2. Метод на апстракција, конкретизација и генерализација:
Одделување на

незначајни

од

значајни елементи за

истражувањето, како и за избирање и извлекување на реални
од воопштени заклучоци.
3. Метод на дескрипција и компарација:
Паралелно со претходните методи, користењето на овој
метод помага без научно толкување на истражувањето на
останати автори, на едноставен начин да се опишат нивните
емпириски потврдени поими, и тие да бидат споредувани.
4. Метод на прибирање на податоците:
За потребите и оформувањето на одржлив логистички модел
за одржување на ТЕ Битола 1 во добра кондиција и сигурна
работа, се прибираат податоци од испитувањата од фирмите

1

Michaelson.B., How to write and publish engeneering papers and reports. Second edition,
Philadelphia, United States of America, 1997
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изведувачи, како и од работите на одделението за контрола
на метал кој само ги спроведува.

3. Структура на магистерската работа
Структурално магистерската работа ќе биде презантирана во пет
глави. Ваквиот начин на приказ ќе овозможи една јасна претстава за
проблематиката која е претставена во ова истажување. Редоследно овие пет
глави би биле претставени како:
Глава 1: Вовед - во кој се дава воведна насока за проблематиката
која ќе се обработува. Се дава насловот на оваа магистерска работа кој е
„Контрола и одржување на металот на цевниот систем на ТЕ Битола 1 при
РЕК-Битола“, тука се констатира дека ваквото истражување заслужува да биде
разгледувано на ова научно ниво. Дефиниран е проблемот, предметот и целта
на магистерската работа како посебни одвоени насловни целини. Воедно е
представено досегашното научно истражувано поле од оваа проблематика, и
исто така е разгледана и искуствената работа во наведениот простор на
истражување на ТЕ Битола 1 при РЕК Битола. Применети беа сите потребни
научни методи за подобрување на оваа состојба на полето на науката. Вака
заокружена оваа глава ќе направи влез во наредните три глави и заедно со нив
ќе се даде едно заклучно согледување.
Глава 2: Анализа на проблемот - ќе биде анализиран проблемот кој
ја следи контролата и одржувањето на металот. Просторот каде ќе се изведува
ова истражување ќе биде ТЕ Битола 1 при РЕК Битола, и тој во оваа анализа
ќе биде прикажан со низа табели со преглед на повредите на цевниот систем и
сликовит приказ на настанати дефекти на цевниот систем кој се последица на
работата на целокупниот систем на ТЕ Битола 1 при РЕК Битола како
неизоставен моментум. Вака анализиран овај проблем ќе понуди една
констатирана состојба како пресек на моменталната ситуација, која пак ќе
понуди одредени искуствени подобрувања во склоп со погоре наведените
научни методи. Оваа глава вака дефинирана ќе не воведе во понатамошниот
тек на магистарската работа, јасно, прецизно и концизно за одржлив и
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имплементиран нов момент на подобрување на цевниот систем на ТЕ Битола 1
при РЕК Битола.
Глава 3: Анализа на досегашната работа – преку прецизно утврдени
нормативи ќе биде реално претставена досегашната работа на цевниот систем.
Парковиот ресурс ќе биде објаснет како елемент за сигурна работа на
целокупниот систем на котлите и пароводите кој се дел од цевниот систем.
Ова како искуство и постоење на сликовита документација ќе долови една
јасна представа за досегашната работа и повторно заедно со одредени методи
на испитување во оваа магистерска работа претставени како испитување без
разорување и со разорување. За двата типови на испитување ќе бидат
наброени низа постапки кои ќе одат во насока на придонес за подобра и
поефикасна идна работа на цевниот систем. Овие постапки комбинирани со
досегашните реални превземени дејствија на цевниот систем ќе го заокружат
она што е денес реално, и ќе дадат некои идни можни подобрувања на
целокупната работа. Вака заокружена оваа глава 3 ќе не воведе во глава 4.
Глава 4: Методи на испитување - после прибраните реални податоци
од 2006 до 2010 година, се пристапи кон анализа на појавите на дефекти на
цевоводниот систем со прикази и шеми, општо констатирани како одредена
завршена состојба. Освен ова направена е и споредбена анализа на појавите на
дефектите за истиот период, но со конкретни анализи за користениот јаглен и
потрошениот мазут за задоволување на потребите за работа на системот.
Претставени се низа споредбени анализи кои вршат приказ на еден поинакаов
поглед кој треба да понуди нова состојба со подобри перформанси на цевниот
систем. Со ова ќе се направи обид состојбата да добие нов исплатлив и
одржлив цевен систем. Намалувањето на дефектите, бројот на застоите и
примената на посовремените пристапи ќе бидат понуда како производ на оваа
магистарска работа.
Вака заокружена оваа глава 4 заедно со претходните глави ќе понуди
една реална состојба и ќе овозможи наведените проблеми при работата на
цевниот систем да добијат еден конечен констатиран заклучок кој е даден како
посебна целина во глава 5.
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ГЛАВА 2

АНАЛИЗА НА ПРОБЛЕМОТ

1. Работа на Блок 1. Краток историјат
На 04.11. 1982 година во 23:52 часот извршена е првата синхронизација
на првиот блок во РЕК Битола т.н. „Битола -1“. Од почетокот до Април 2013
година има одработено околу 220 000 часа. А тоа најмногу зависи од бројот на
застои во текот на годината, така да во планирањето за производство на
електрична енергија секогаш се зема предвид планираниот застој, или застој
за годишен ремонт. Овие ремонти се делат на тековни годишни кои траат
одприлика 45 денови (од мрежа до мрежа), и на капитални ремонти кои може
да траат и до 90 денови.
Во текот на работата на Битола-1, се случиле многу застои во
работењето и тоа од многу различни причини, како од машинска страна така и
од електро страна.
Ние ќе ги разгледаме најмногу застоите и дефектите од машинска страна,
со посебен осврт на цевниот систем. Значи цел ни е да ги видиме застоите
(дефектите) настанати на цевниот систем и нивната причина за појава на вакви
застои.

2. Дефекти настанати при работата на Битола 1
2.1. Дефекти на котел
Од почетокот на работа на Битола-1 се случиле следниве дефекти на
цевниот систем на котел за кои би требало да се запре работата на блокот: Тоа
е претставено во еден поголем табеларен приказ.
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Табела број 2: Преглед на повреди на цевниот систем на Котел на Битола-1

Red.
br.

Datum na
povreda

Zona
,mestopolo`ba

Opis na povredata

1.

08.03.'83

NR^

Pukawe na ekranska cevka во котел

2.

28.04.'83

[PP Kr.

3.

03.05.'83

4.

08.05.'83

5.

11.07.'83

6.

07.12.'83

7.

29.01.'84

8.

02.02.'85

9.

16.03.'88

10.

24.08.'89

11.

27.08.'89

Nitka-A-2.[irма 6 puknata cevka br.3
O{teteni 10 други cevki
Nitka-A-1.[irма 7 puknata cevka br.6
O{tetenа 1 cevka
Nitka-B-1.[irма 5 puknata cevka br.4
O{teteni 3 cevki
Nitka-A-1. Cevna лiрa бр 23
O{teteni 3 cevki
Nitka-A-1. Cevna лiрa бр. 28
O{teteni 7 cevki
Nitka-A-1. Cevnи лiри бр. 20,26,27 i 29
Blindirana cevna лира бр. 26
Nitka-A-2. Pukawe na cevki-prav del
Nitka-B-1. Puknata cevka на лира бр 112/5
на prav del
Izlezen kolektor na zadna desna, puknati
уbodi
Izlezen kolektor na predna desna,puknati
ubodi

[PP Kr.
[PP Kr.
KPP-1
KPP-1
KPP-1
KPP-1
KPP-1
KPP-1
KPP-1

Povreda
ta
zabele`a
-na
pri……
rabota

Vreme na
rabota
do povr
(~asa)

Pri~ina,
priroda na defektot

2500

/
Затнати цевки
Исцрпена работоспособност
Затнати цевки
Исцрпена работоспособност
Затнати цевки
Исцрпена работоспособност

rabota

3600

rabota

3600

rabota

3600

rabota

5000

Исцрпена работоспособност

rabota

6500

Исцрпена работоспособност

rabota

7200

Исцрпена работоспособност

rabota
rabota

13200

Несоодветен матрејал

32500

Несоодветен матрејал

rabota

39600

Термички напрегања

rabota

39600

Термички напрегања
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KPP-1

Izlezen kolektor na zadna desna срана, puknat
ubod na cevka 33
Isklu~uvawe poradi puknatа дренажна cevkа vo
kotelot
Isklu~uvawe poradi puknati cevki vo kotelot
Puknata cevka на prav del vo blizina na
kolenoто на cevni blok 109 cevka 29

12.

22.12.'89

13

17.02.'90

13

26.05.'90

14.

02.07.'91

15.

02.07.'91

16.

23.06.'92

17.

28.12.'92

KPP-1

Puknati ubodi na cevka br.7 i 9 и о{teten
kolektorот

18.

28.06.’93

Tavanica

Puknata cevka na spoj so letva-dr`a~

19.

19.02.’94

20.

26.04.’94

21.

06.05.’95

22.

06.07.’95

23.
24.
25.
26.

08.11.’96
29.01.'97
13.04.'07
21.07.'97

VR^-2
Front
K-59m.
VR^-1
VR^-1

Puknata cevka na varot so letva-dr`a~ot.
Cevni blok 96 cevka br.1
Puknat var na cevka во tavanica

Puknata cevka oslabena od abrazija-desna зadna
Puknato koleno 3-to nadolu cевна лира 120 на
KPP-1
izlez на zadna desna страна
NR^,zadna
Puknato koleno od abrazija pod Оkno 3 cевен
leva
blок 34 pozиција 18.
VR^-1
Puknata cevka na spoj so letva-dr`a~
tavanica
после remont
EKO-2

NR^-2
EKO
NR^-2
NR^-2

Puknati cevki вo Okno-5 od abrazija
Puknata cevka od cev. lira 54
Puknati cevki (dve)od Okno-2 od abrazija
Puknati cevki od abrazija на Okno-1

rabota

41500

Термички напрегања

rabota

45000

Термички напрегања

rabota
ladna
proba

45000

Термички напрегања

56000

Технолошки дефект-пори во
основниот материјал

56000

Термички напрегања

63000

Термички напрегања

66600

Термички напрегања

ladna
proba
rabota

69900

Термички напрегања

74000

Абразија

rabota

76200

Исцрпена работоспособност

rabota

83000

Абразија

ladna
proba

83500

Термички напрегања

rabota
rabota
rabota
rabota

94800
96800
99000
101000

Абразија
Абразија
Абразија
Абразија

ladna
proba
Ladna
proba
rabota
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NR^-2

Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~ на
Okno-1
Puknat ubod na cevka broj 3 на [irма бр.11
десна стана
Puknati ubodi br 32 i 34 ,o{teteni 31 ,33 i 35 i
o{teten kolektor на zadna desna-izlез
Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~
pome|u JG od MV-5i6

27

21.07.’97

28.

04.10.’97

[PP Kr.

29.

14.01.'98

KPP-1

30

15.01.'98

NR^-2

31.

25.06.'98

32.

25.06.'98

33.

27.05.'99

KPP-1

34.
35.

01.06.'99
28.06.'99

NR^-2
NR^-2

36.

02.07.'99

KPP-1

37.

04.07'99

SR^-2

Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~

38.

25.07'.00
Avgust
2000 g

EKO-1

Probiena cevka 162/12, oslabена od abrazija
Puknat ubod na cevka broj 82 ,o{teten
kolektor(aktiven defekt)

39.

SR^-2
K.35
NR^-2
K.13

KPP-1

Puknati dve cevki na distantni polo~ki
Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~
поme|u MV-2 i 3
Puknatina na ubod od cevka br.65 i 105 на izlez
од zadna desnа страна
Probiena cevka на Оkno-1 od abrazija
Puknata cevka на Оkno-4 na konzolen dr`a~
Puknato koleno 3-to на цевна лира 152,
zamenati 28 kolеna.

rabota

101000

Термички напрегања

ladna
proba

102500

Термички напрегања

rabota

104000

Термички напрегања

ladna
proba
Ladna
proba
Ladna
proba
Ladna
proba
rabota
rabota

104000

Термички напрегања

107000

Термички напрегања

107000

Термички напрегања

113000

Термички напрегања

113000
113500

Абразија
Термички напрегања

rabota

113500

Исцрпена работоспособност

ladna
proba
rabota

113500

Термички напрегања

121000

Абразија

remont

121700

Термички напрегања

40.

Avgust
2000 g

[PP.вр

Puknat ubod na cevki broj 3.(aktiv.defekt)

remont

121700

Термички напрегања

41.

01.10.'00

KPP-1

Puknati ubodi (dva) od sanirawe na otkrieni
puknatini vo remontot

ladna
proba

121700

Термички напрегања
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42.

23.02.'01

NR^-2

Puknata cevka на Okno-5 od abrazija

rabota

124000

Абразија

43.

Remont
2001 g

[PP.вр

Puknat ubod na cevkа на ширма бр. 10
(aktiven defekt)

remont

127500

Термички напрегања

44.

Remont
2001 g

SR^-2

Puknata (aktiven defekt vo rabota)cevka vo
predel na konzolen dr`a~

remont

127500

Термички напрегања

NR^-2

Puknata cevka на Okno-4 od abrazija

138500

Абразија

SR^-1

Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~

rabota
ladna
proba
ladna
proba
ladna
proba
ladna
proba

140000

Термички напрегања

147000

Термички напрегања

154000

Термички напрегања

149000

Термички напрегања

rabota

149500

Абразија

rabota

156000

Исцрпена
работоспособност

rabota

163000

Термички напрегања

rabota

177000

Термички напрегања

ladna
proba

177000

Исцрпена
работоспособност

Rabota

178500

Термички напрегања

45.
46.

21.05.'02
Remont
2002 g

NR^-2
Оkno 3
NR^-2
Оkno 3

47.

18.07’.03

48.

24.05.04

49.

06.08’.04

NR^-1

Puknata cevka na spoj-var so distantna plo~ka

50.

30.08’.04

NR^-1

Puknata cevka od oslabnatost od abrazija

51

14.06.05

NR^-2

52.

25.07.06

KPP-1

53

29.09.07

NR^-2

54

30.09.07

55
56

NR^-1
NR^-2

27.11.07

NR^-1

Puknata cevka na spoj-var so distantna plo~ka
Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~

Puknata neabrazirana cevka br.10 nad gorilnik
dolni red leva strana nad MV-4
Puknat ubod na cevka broj 105 на izlезен
kolektор leva prедна страна
Puknata cevka vo predel na konzolen dr`a~
pome|u Оkno 4 i 5
Rascvetana cevka na prav del pod MG-2
Rascvetana cevka na prav del nad MG-3 kon JG-4
Puknata cevka na spoj-var so konzolen dr`a~ vo
laden levak
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57

NR^-2

58

10.04.08

KPP-1

59

29.04.08

NR^-2

60

24.04.09

SP-01

61

07.09.09

62

26.09.09

63

14.11.09

64

25.12.09

65

17.03.'10

66
67
68

09.04.'10
28.04.10
28.04.10

69

25.05.10

Puknata cevka na var so distантна plo~ka
nad MG-3 kon JG-4 cevka
Puknati-probieni ubodi na cevki br
116,117,118,119i 120 na izlezen kolektor
K.20m.поme|u ЈГ 5 i 6.puknatina na
podol`en var na konzolen dr`a~
Puknat uboden var na dolnata cevka
impulsna linija -kondez lon~e

Rabota

181000

Термички напрегања

Rabota

181500

Термички напрегања

rabota

190000

Непрописно изведен убод

NR^laden
levak leva
NR^laden
levak
desna
SR^-2
zadna
K-42m

Puknata cevka na spoj so distantna plo~ka
na kota-4 na leva strana na ladniot levak

Rabota

190000

Термички напрегања

Puknat var na konzolen dr`a~ desna strana
K-9 m.

Rabota

190500

Термички напрегања

Puknata cevka na var od konzolen dr`a~

Rabota

191000

Термички напрегања

НРЧ

NR^ levak desna strana pome|u MV-5 i 6.
Probiena cevka 44 na distanten var

Rabota

192000

Термички напрегања

Puknata bobi{ka na 10mm nad ~elniot var

Rabota

195000

Термички напрегања

Puknato koleno na cevka br.21
скината цевка од НРЧ ослабена од абразија
Puknat var na konzolen dr`a~
Puknata-rascvetana cevka br.10 na zadna
leva vo ladniot levak

rabota
Rabota
Rabota

195500
195500
195500

Rabota

196000

Несоодветен материјал
Абразија
Термички напрегања
Надолжна и напречна
абразија

Drenажа
на ROU-1
KPP-1
НРЧ
VR^-1 K55
NR^ Zad.leva
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Исцрпена
работоспособност од
температурно прегревање
Исцрпена
работоспособност од
температурно прегревање
Пукнати цевки после
ослабување од надворешно
струење на прашина или
млаз вода

70

26.05.10

NR^-MG-3

Puknata-rascvetana cevka br.8 nad MG-3.
pri pu{ta~ki operacii

71

27.05.10

JG-6 cevka
br.10

Puknata -rascvetana cevka br.10 na JG-6.
Puknato bez istegawe na rabot na
puknatinata.

Rabota

196000

72

02.12.10

KPP-1

Puknati i o{teteni cevki-kolena
br.17,18,19,20,21,22,23 24 i 25 na vlezniot
kolektor

rabota

201000

73

01.04.11

NR^
L.Levak

Puknata cevka br.50 na var so distantna
plo~ka i probiena cevka 51

rabota

203500

74

03.04.11

НРЧ

ладна
проба.

203500

Исцрпена работоспособност

75

02.07.11

NR^-2

Puknata cevka so br.12 nad Оknoto br.1

rabota

205500

Исцрпена работоспособност

76

04.07.11

NR^ K-25

Pukanata cevka na konzolen var pome|u
MV-5 i 6

ladna
proba

205500

Термички напрегања

77

06.09.11

VR^-1

Puknata cevka na konzolen var 1m. pod
vlezen kolektor na VR^-2

rabota

206700

Термички напрегања

78

21.02.2012

K-20
NR^

Puknata cevka na var na konzolen dr`a~

rabota

210000

Термички напрегања

Puknata cevka br.9 nad otvorot od MG-4

Rabota

196000

Напрегања од голем број на
варови на мало растојание
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K-32 NR^Rascvetana cevka posle sanirawe na
isparuva~
prethodniot defekt
zadna leva

ladna
proba

210000

Прегревање

ladna
proba

210000

Термички напрегања Сите
три дефекти се на иста цевка
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22.02.2012

80

23.02.2012

K-30

81

06.04.2012

Topla
kutija

Puknat var na prohromska navrtka so bobi{ka
na termopar na cevovodot od VR^ 2 kon [irmi

Ladna
proba

211000

82

05.07.2012

NR^-2

1.K.-25 rascvetana cevka br.11
2.K-17 puknat var na dist.plo~ka

Rabota

213000

83

21.12.2012

OP

Duva na var na imp.lin. F28 so bobi{ka
na K.35

Rabota

216000

Големи вибрации на котел

Rabota

217000

Веројатност-абразија

zastoj

219000

ladna
proba

219000

84

31.01.2013

Okno 6

86

11.04.2013

[irmi
vrzni

Puknat var na distantna plo~ka i Puknat
var na konzolen dr`a~

Probieni dve cevki posle oslabuvawe na yidot
od abrazija i od dejsvo na mlazevi voda od edna
na druga cevka i obratno.
oшteten kolektor i izduvan var na ubod vo
[irmata br19 ubod br5 na zadna desna strana
puknata cevka vo tavanica na distanten var

87

18.04.2013

VR^ 2

Заварување на различни
материјали и присуство на
бакарна шајбна
Прегревање од губиток на
вора поради дефект на
подолна цевка на К-17
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После табеларниот приказ е даден сликовит приказ на местата на
повреди кои се дадени во погорната табела дадени на слика 2.1.

Слика.2.1. Приказ на местата на повреди кои се дадени во погорната табела
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2.2. Дефекти на цевниот систем во машинска сала

Во машинска сала најголем број на дефекти на цевниот систем се
случени на ЗВП (загревање за висок притисок- познат како ПВД – по руски) и
околу него. Но мора да се напомене дека за дефектите на цевниот систем од
машинска сала многу ретко се јавила потреба од исклучување на блок. Обично
кога има дефект на ЗВП, блокот се става на друг режим и се прават услови за
работа без застој, единствено е само што се намалува снагата. Во следната
табела број 3 се дадени дефекти на цевниот систем на ЗВП во период од 1992
до 2013 година.
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Табела број 3: Дефекти на цевниот систем на ЗВП (ПВД) од 1992 до 2013
бр на
дефе
кт
1

дата

објект

причина

21.09.1992

ПВД -5 кон Д-7

2
3
4

22.03.1994
12.07.1995
17.11.1996

ПВД - 5
ПВД - 7
ПВД - 7

5

6.11.1997

ПВД - 6

6
7

6.01.1999
24.06.2000

ПВД - 7
ПВД - 7

8

26.07.2000

ПВД - 7

9
10

23.09.2002
09.01.2003

ПВД - 7
ПВД - 7 и 6

11

22.07.2003

ПВД - 6

12

25.07.2003

ПВД - 7 и 5

13

28.07.2003

ПВД - 6

14
15

04.08.2003
08.03.2004

ПВД - 7
ПВД - 5

16

16.03.2004

ПВД - 6

17

12.09.2004

ПВД -5 и 7

18

26.06.2007

ПВД - 6

19
20
21
22

29.02.2008
14.02.2009
23.04.2009
12.12.2011

ПВД - 5
ПВД - 5
ПВД - 5
ПВД - 7
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12.04.2012

ПВД - 5

пукнатина на убод над укрутувачко
ребро над деаратор
дупната цевка од дренажа
пукнати цевки
скината пригушница (цевка
расцветана од ослабување на ѕидот) испад на блок
дупната цевка во прелазен дел до
варот
дупка на убод
пробиена цевка од горна страна до
варот
дува на вар од внатрешна страна асанирано со чеп (тапа)
пропуштање под дијафрагма
пукнатина на регулатор 538 помеѓу
ПВД 7 и 6
пропушта од внатрешен долен вар на
прстенот во делот кон ПВД -7
пропуштање на внатрешен вар од
долна страна (исто на двата)
пропушта од страна на ПВД -5 под
долен прстен
пропушта кон ПВД-6 на долен вар
дупки на средишни цевки од
внатрешна страна (ослабени од
внатрешно струење)
дупната змија бр 26, а оштетена бр 27
- двете се заменети
пропушта на вар во претекот горе
(оштетената цевка е ослабена)
пробиен е убоден вар од страна на
колектор
дупната цевка ф 32 - воздушник
дупнати две цевни змии
пробиен вар на штопна
дупка на убоден вар на цевка бр. 5, а
ослабена цевка бр. 4
дупната цевка - санирано со
штопирање
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3. Причини за случените дефекти на цевниот систем настанати при
работата на Битола 1
Причините кои ги предизвикаа овие дефекти се сликовито претставени
од слика 2.2. до 2.9.
Слики од цевки кои биле пукнати во работа во годините до ден денешен.

Слика.2.2. Оваа слика е сликана на ПВД – 5, тука има пукната цевка во
загревачот за висок притисок (ПВД) број 5 во 2012 година

Слика.2.3. Оваа слика е од екранска цевка, сликана е откако е извадена т.е.
после санирањето. Од оваа слика јасно се гледа како е расцветана цевката.
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Слика.2.4. Ова се слики сликани на лице место од дефект на дистантен вар плочка. На едната јасно се гледа местото на дефект т.е. врската на
цевката со конзолниот држач, и местото на попуштање на дистантниот
вар на местото на спојот со цевката. Ова се случило на 05.07.2012 год. на К17 м. поради што се јавил и уште еден дефект кој е прикажан на следната
слика (Слика2.5).
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Слика.2.5. На оваа слика се гледа како е расцветана цевката од НРД – 2 на К25 м. Овој дефек е настанат како последица од претходниот дефект кој
настанал со пукање на варот на дистантната плочка на К-17. Тука се јавило
краткотрајно прегревање на цевката поради губитокот на вода од
дефектот на К-17.

Слика.2.6. Слика од дефект во Окно
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Слика.2.7. Слика од дефект на КПП-1. При овој дефект имаше оштетување
на повеќе колена од КПП-1 на влезниот колектор. Како причина за овај
дефект утврдено беше ослабување на колената од надворешно струење на
прашина во пределот на колекторската кутија.
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Слика.2.8. Оваа слика е од дефект кај Млински Горилник. Како причина за
ваквото пукање на цевката е земено исцрпена работоспособност од
настанато температурно прегревање.

Слика.2.9. Оваа слика е од дефект на Окно. Како причина за настанатиот
дефект е земена големата абразијата која се јавува во таа област.
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4. Пресек на состојбата на цевниот систем на ТЕ Битола 1 при РЕК
Битола - конкретно понудено решение
Согледувајќи ја состојбата на цевниот систем од досега изложените
насоки претставени во глава 2 како анализирани состојби доаѓаме до еден
заклучок дека цевниот систем на ТЕ Битола 1 при РЕК Битола, не се наоѓа во
лоша состојба. Но досега големиот број на интервенции и застои на работа го
имаат сторено своето и целокупниот систем има одредени недостатоци како
последица од ова. Последните испитувања на ресурсот на цевките,
колекторите на котелот и пароводите т.е. елементите кои работат со зголемени
температури и притисоци, последните испитувања беа вршени во 2010 година
и тоа на делови од пароводите од свежа пареа – СП, врел меѓупрегрев- ВМП и
ладен меѓупрегрев- ЛМП, и тоа на прави делови, колена, Т-делови, заварени
споеви, куќишта на арматури, убоди, завртки од сигурносни и регулациони
вентили, како и на колектори и цевки-штуцери од грејни површини.
При овие испитувања не беа откриени недозволени отстапувања на
димензиите и внатрешни грешки на материјалот. Трајните деформации од
ползење на материјалот беа во границите на дозволеното со оглед на
одработените работни саати на цевниот систем. Тврдините истотака беа во
дозволените граници имајки предвид од кои материјали се изработени.
Ова на крај констатира дека состојбата на металот е добра, и дека може
да се работи без проблеми во наредните 50.000 работни часови. Но, мора да се
потенцира дека за овие 50.000 работни часови, абразијата т.е. интензитетот на
абење е единствен фактор кој треба постојано да се следи, особено за време на
ремонт. Проблемот со абразијата и влијанието на самата абразија во поглед на
сигурна работа подетално е разгледана и анализирана во глава 4, каде ќе се
видат зависностите од квалитетот на јагленот и количеството на пепел кое
произлегува при согорувањето, а тоа несомнено ќе го посочи влијанието на
абразијата како фактор.
Во последно време квалитетот на јагленот ископан од рудниците при
РЕК Битола е со многу мала калорична вредност и со содржина на големо
количество пепел. Со ова се зголемува и потребата на повеќе мазут како
средство за поткрепа за одржување на пламенот во котелот.
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Овие фактори го зголемуваат интензитетот на абразија и негативно
влијаат врз парковиот ресурс на грејните површини на цевките во делот на
пламенот.
Реалноста е таа и изборот на подобар јаглен е ставен како знак
прашалник. Ова изискува барање на друго решение кое ќе го намали
влијанието на абразијата врз цевклите, а со тоа и количината на мазут да биде
во што помала мерка како неминовност при работењето на системот.
Едно од можните решенија кое би можело да се примени кај нас е
перење на јагленот. Тоа би представувало помали количини на јаглен но со
многу поголема енергетска вредност. Ова би овозможило намалување на
количината пепел која е продукт од согорувањето на јагленот. Со ова решение
ќе имаме и многу помал интензитет на абразија или технички кажано
зголемена сигурност на работа на блокот и помалку на застои од пукање на
цевки.
Ова е едно од можните решенија кое би требало да се разработува како
идна препорака на оваа магистерска работа и оваа идеа заслужува
понатамошни научни истражувања кои ќе придонесат за нејзина одржлива
имплементација.
Доколку оваа идеја неможе да се имплементира од било која причина
треба ревносно да се продолжи со заштита на најоптоварените цевки каде што
има најголема абразија. Тоа со зголемениот век на работа (преку 200.000
одработени часови) би го зголемило и обемот на заштита. Ова мора да биде
поткрепено со планска активност која во зависност од степенот на абразија би
била различна и би се применувала на различни ниво на цевниот систем како
целина.
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗА НА ДОСЕГАШНАТА РАБОТА

1.

Нормативи за испитување
Почнувајќи од 1989 година, се врши перманентна контрола на

состојбата на металот на деловите од блокот кои работатат на повисоки
температури (400 ºС и повеќе). Работите се извршуваат етапно при годишни и
капитални ремонти.
За сигурна работа на блокот, без несакани застои, со секој планиран
застој на блок за ремонт се вршат испитувања на цевниот систем.
Испитувањето на состојбата на металот го вршат повеќе реномирани
фирми, како Институтот за заварување „ЈУГ“ а.д. - Скопје, „Техничка
Контрола“- Скопје, и други во соработка со надворешни врвни стручни лица
за таа област (Полска, Русија и Бугарија), како и со Одделението за контрола
на металот и заварување при ПЕ-ТЕ „Битола“.
Сите овие испитувања кои ги врши одделението за контрола на метал
се во согласност со одредени стандарди и норми за испитување на металот на
цевниот систем (РД 34.17.421-92)
Оваа типична инструкција го регулира редоследот, обемите и
периодичноста на експлоатационата контрола во границите на парковиот
ресурс, а исто така го определува местото на негово извршување,
критериумите за проценка на работната способност на елементите на
опремата и редоследно продолжување на векот на траење над парковиот
ресурс.
Контрола се врши со цел да се откријат дефекти во деловите и јазлите
на енергетската опрема и да се обезбеди сигурна експлоатација до идно
контролирање. На основа на ваквите испитувања се дава проценка за
долгорочна или еднократна програма за замена, реконструкција или санација
на елементите (цевоводи, пароводи и цевки во котелот).
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Работниот век на постројките се одредува на основа на влијанието на
трите доминантни процеси кои го разоруваат металот, а се јавуваат како
последица на експлатацијата:
1. ползење
2. малкуцикличен замор
3. многуцикличен замор
Најкомплетна пресметка на работниот век на елементите се потпира на
анализа на процесите по стандардите:
РТМ 108-031 105-77

(СССР)

Б

(САД)

АНСИ

31-1

АСМЕ Коде КАСЕ Н 47 (САД)
Сама по себе пресметката не може да задоволи, па затоа се комбинира
и со други испитувања:
- металографски испитувања
- испитување на механичките особини на металот
- контрола на состојбата на металот и заварените споеви
Елементите на опремата се сметаат погодни за понатамошна
експлоатација, ако по резултатите од контролата се покаже дека состојбата на
основниот и на наварениот метал ги задоволува барањата од важечките
„Прописи за опремата и сигурна експлоатација на парните и водогрејните
котлови“ , „Прописите за опремата и сигурна експлоатација на садовите кои
работат под притисок“.

1.1

Парков ресурс
Парков ресурс-време на работа кај еднотипните по конструкција и

услови на експлоатација објекти, при кое нема да има откажувања.
1.1.1 Котли
Колекторите изработени од челик 12Х1МФ и работат во услови на
ползење, при температура на средина до 545 °С, имаат парков ресурс до
200000 h. Парковиот ресурс на правите делови и колена на цевководите во
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пределот на котелот и турбината е еднаков на парковиот ресурс на правите
делови и колена на цевоводите кои го поврзуваат котелот со турбината.
1.1.2 Пароводи
Табеларно се претставени типот на пароводи и парков ресурс во ТЕ 1 при РЕК
Битола
Табела број 4: Тип на пароводи и парков ресурс во ТЕ 1 при РЕК Битола
марка

тип цевовод

челик

параметри на

парков ресурс на

парков

експлатација

основните

ресурс на

елементи (h)

пароводот

12Х1МФ

во целост
дијам.

дебел

Т °С p Мпа

(мм)

(мм)

426

18

545

2,5

325

38

545

273

32

219

25

прави

колена

(h)

300

250

250

14

300

210

210

545

14

300

220

220

545

14

235

165

165

цевки

2. Преглед на методите на испитување

За испитување на цевниот систем на котелот и слетствените колектори
се земаат методи без разорување и методи со разорување.

2.1. Испитување без разорување
Испитувањата без разорување се вршат на лице место и ги опфаќаат
следните методи:
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ВИЗУЕЛНА КОНТРОЛА (VK)
Со визуелната контрола се утврдува состојбата на површините на
елементите, количеството, и

карактерот на наслојките, степенот на

оштетувањата, деформираноста и евентуално отстапувањата од геометријата.
МЕРЕЊЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА ЅИДОТ НА ЦЕВКИТЕ (DZ)
Се врши на лице место со уред за ултразвучно одредување на
дебелината ТИП KRAUTKRAMER на претходно подготвени површини.
МЕРЕЊЕ НА ПОВРШИНСКАТА ТВРДОСТ НА ЦЕВКИТЕ (TV)
Се врши на лице место со уред EQUOTIP со сонда ТИП G на претходно
подготвена површина.
МЕРЕЊЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА ЅИДОТ НА КОЛЕКТОРИТЕ
Се врши на лице место со уред за ултразвучно одредување на
дебелината ТИП KRAUTKRAMER на претходно подготвени површини.
МЕРЕЊЕ НА ПОВРШИНСКАТА ТВРДОСТ НА КОЛЕКТОРИТЕ
Се врши на лице место со уред EQUOTIP со сонда ТИП G на претходно
подготвена површина.
ДЕТЕКЦИЈА

НА

КОРОЗИВНИТЕ

ОШТЕТУВАЊА

НА

ЦЕВНИОТ СИСТЕМ НА КОТЕЛОТ И КОЛЕКТОРИТЕ
Се врши на лице место со магнетоиндуктивна метода со уред ТИП
EMF3-MI на исчистените и претходно грубо подготвени површини.
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КОНТРОЛА СО МАГНЕТЕН ФЛУКС (MF)
Се врши на лице место со уред ТИП магнетна котва, на претходно
подготвена површина.
ИСПИТУВАЊЕ НА ПОВРШИНСКАТА МИКРОСТРУКТУРА НА
ЦЕВКИТЕ, КОЛЕКТОРИТЕ И ПАРОВОДОТ (КОЛЕНА, ЗАВАРЕНИ
СПОЕВИ, ПРАВИ ДЕЛОВИ)
Испитувањата се вршат на лице место со стандардна постапка на
земање реплики. Резултатите на испитувањата на микроструктурата со
фотографиите се добиваат за секоја група посебно во рамките на податоците
за таа група.

2.2. Испитување со разорување
Во рамките на испитувањата со разорување се вршат следните
испитувања:
ДИМЕНЗИОНАЛНА

КОНТРОЛА

НА

ДИЈАМЕТАРОТ

И

ДЕБЕЛИНАТА НА ЅИДОТ НА ЦЕВКИТЕ
Се врши на напречни пресеци на цевките со исекување на прстен од
примерокот со стандардна постапка.
МЕРЕЊЕ НА ТВРДОСТА
Се врши на стандарден начин, цо Бринел/Викерсова метода по
напречниот пресек на примерокот на повеќе мерни места.
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ХЕМИСКА АНАЛИЗА
Се врши со стандардна квантометриска постапка чии резултати од
механичките испитувања драстично отстапуваат од очекуваните.
ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕХАНИЧКИТЕ ОСОБИНИ СО ЗАТЕГАЊЕ
Се врши на стандардни епрувети исечени од земените примероци
според руски норми. Испитувањата се вршат на хидраулична киначка. Од сите
примероци на цевниот систем на котелот се исекуваат по две стандардни
епрувети, една од озрачената, с друга од спротивната страна.
ИСПИТУВАЊЕ НА МИКРОСТРУКТУРАТА СО СВЕТЛОСНА
МИКРОСКОПИЈА
Се врши на металографските примероци подготвени на стандарден
начин, со нагризување во нитал. Микроструктурата се испитува на светлосни
микроскопи.

Резултатите

од

испитувањата

со

фотографиите

на

микроструктурите на одделните зони и пресеци со различни зголемувања се
добиваат за секоја група посебно, во рамките на податоци за таа група.
ИСПИТУВАЊЕ НА МИКРОСТРУКТУРАТА СО СКЕНИНГ
ЕЛЕКТРОНСКА МИКРОСКОПИЈА (SEM)
Се врши на металографските примероци подготвени на стандарден
начин,

со нагризување

во

нитал.

Резултатите

од

испитувањата

со

фотографиите на микроструктурите на одделните зони и пресеци се добиваат
за секоја група посебно, во рамките на податоци за таа група.
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3. Досегашно испитување на постројките
Досегашното испитување на постројките за време на ремонт е дадено
од слика 3.1. до 3.14. и тие се дадени во оригинален изглед.

Слика.3.1. На сликата е претставена откриена пукнатина на убод од
дренажа на пароводот за ВМП-04, за време на ремонт во 2010 година со
метода за контрола со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.2. На сликата е дадено откриена пукнатина на убод од дренажа на
пароводот ПЦСП-08, за време на ремонт во 2010 со метода за контрола со
магнетен флукс (MF)

Слика.3.3. На сликата е дадена откриена пукнатина на спој под рачен вентил
на пароводот ВМП-04, откриена за време на ремонт во 2010 година со
метода за контрола со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.4. На сликата е дадена откриена пукнатина на убод од дренажа на
пароводот ЦГПД-10, откриена за време на ремонт во 2010 година со метода
за контрола со магнетен флукс (MF)

Слика.3.5.На сликата е дадено откриена пукнатина на челен спој од дренажа
на пароводот ПЦСП-07, за време на ремонт во 2010 со метода за контрола
со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.6. На сликата е дадено откриена пукнатина на челен спој под рачен
вентил од пароводот ВМП-04, за време на ремонт во 2010 со метода за
контрола со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.7. На сликата е дадено откриена пукнатина на убоден спој од
дренажа на пароводот за ЛМП-03, за време на ремонт во 2010 со метода за
контрола со магнетен флукс (MF)

Слика.3.8. На сликата е дадено откриена пукнатина на убоден спој од
импулсна линија на кота 37 м. на пароводот за СП-01, за време на ремонт во
2010 со метода за контрола со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.9. На сликата е дадено откриена пукнатина на вар од термопар на
кота 35 м. на пароводот за СП-01, за време на ремонт во 2010 со метода за
контрола со магнетен флукс (MF)

Слика.3.10. На сликата е дадено откриена пукнатина на челен спој од
дренажа на ГПЗ-Б, за време на ремонт во 2010 со метода за контрола со
магнетен флукс (MF)
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Слика.3.11. На сликата е дадено откриена пукнатина на убоден вар од
дренажа на ГПЗ-Б, за време на ремонт во 2010 со метода за контрола со
магнетен флукс (MF)

Слика.3.12. На сликата е дадено откриена пукнатина на убоден спој од
дренажа на пароводот ПЦСП-07, за време на ремонт во 2010 со метода за
контрола со магнетен флукс (MF)
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Слика.3.13. На сликата се дадени откриените оштетувања на цевните лири
поставени во конвективните шахти (ПЗ, ЕКО 1 и 2, КПП 1 и КПП 2), за
време на ремонт во 2010 со методите за визуелна контрола (VK) и мерење на
дебелината на цевките (DZ).
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Слика.3.14. На сликата се дадени слики од земените реплики од испитување
за ресурс на цевоводниот систем во 2010 година. На сликата се гледа
поголеми области со нарушена деградирана структура и интеркристална и
точкаста корозија чија што навлезеност во материјалот не може да се
процени со реплики земени од површината на материјалот, а подлабоко
брусење не е можно поради оштетување на цевката. Вакво оштетување е
забележано на повеќе колектори од КПП-1, КПП-2 и од ППТО –то, како и на
некои заварени споеви. Сликите од овие нарушувања се дадени во прилогот од
слики.
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ГЛАВА 4

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

1. Анализа на појавите на дефекти на цевниот систем на котелот на
Блок 1
Анализа на настанатите дефекти на цевниот систем на котелот во
годините од 2007 до 2010 во меѓуремонтните периоди
Во годините од 2007 до 2010 година на Блок 1 се забележале 11
исклучувања кои биле неплански, а причина за исклучувањето е котелот. Ако
ги разгледуваме поединечно, се забележува дека најмногу исклучувања од
дефект на цевка има во 2009 година, и тоа 4 на број, а во 2010 година до
ремонтот има ме 3 (4 дефекти на цевки). Според грејните површини каде што
се појавиле дефектите, најчесто испади на блокот имало од дефекти на НРЧ и
тоа економајзерски дел, и тоа: 3 во 2009 година, и по 2 во 2007 година и 2010
година.
Прилог. 1. Табеларен и дијаграмски приказ на бројот и распоредот на
дефектите по грејни површини на Блок 1 по години
Прилог. 2. Табеларен и дијаграмски приказ на бројот и распоредот на
дефектите по грејните површини во меѓуремонтните периоди од 2007 до 2010
година.
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Прилог.1. Табеларен и дијаграмски приказ на бројот и распоредот на
дефектите по грејни површини на Блок 1 по години

дијаграм на дефекти од пароводен тракт по грејни површини од 2007 до
2010
година
2007
2008
2009
2010 вкупно
НРЧ екон.
2
3
2
НРЧ испар.
3
1
2
СРЧ 2
1
ВРЧ 1
1
КПП 1
1
1
вкупно
5
2
4
6

7
6
1
1
2
17
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Прилог.2. Табеларен и дијаграмски приказ на бројот и распоредот на
дефектите по грејните површини во меѓуремонтните периоди 2007-2010 год.
преглед на застои од дефекти на цевниот систем на блок 1 во меѓуремонтните
периоди од 2007 до 2010 година

бр дата на
застој

опис на повредата
РЕМОНТ 2007

1

29.09.2007

2

27.11.2007

3

10.04.2008

4

29.04.2008

1

07.09.2009

2

26.09.2009

3

14.11.2009

4

25.12.2009

5
6

09.04.2010
28.04.2010

7

25.05.2010

НРЧ испарителен дел помеѓу окно 4 и 5. Пукната цевка во
предел на конзолен држач
На 30.09.2007 расцветана цевка на прав дел под МГ - 2 од
НРЧ економајзерски
На 30.09.2007 расцветана цевка на прав дел над МГ - 3 од
НРЧ испарителен
НРЧ економајзерски, пукната цевка на спој-вар со конзолен
држач во ладен левак.
НРЧ испарителен. Пукната цевка на вар со дистантна
плочканад МГ-3 кон ЈГ-4
КПП-1 пукнати - пробиени убоди на 5 цевки на излезен
колектор
НРЧ испарителен на К-20 м. Помеѓу ЈГ-5 и ЈГ-6 пукнатина на
вар на конзолен држач
РЕМОНТ 2008
немало застои - немало дефекти на цевниот систем на котелот
РЕМОНТ 2009
НРЧ економајзерски, во ладен левак. Пукната цевка на спој со
дистантна плочка на К-4 м
НРЧ економајзерски, во ладен левак. Пукнат вар на конзолен
држач на К-9 м
СРЧ 2 на К-42 м. Пукната цевка на вар од конзолен држач и
пробиена подолната цевка
НРЧ економајзерски дел, помеѓу МВ-5 и МВ-6, пробиена
цевка на дистантен вар
КПП-1 на излезен колектор, пукнато колено на цевка бр.21
НРЧ економајзерски, во ладен левак, оштетени се цевки под
заштитни лимови
ВРЧ 1 на К-55 м. Пукнат вар на конзолен држач.
НРЧ економајзерски, во ладен левак. Пукната - расцветана
цевка
26.05.2010 НРЧ испарителен, пукната - расцветана цевка над
МГ-3, при обид за старт
27.05.2010 НРЧ испарителен, пукната - расцветана цевка кај
ЈГ-6, при втор обид за старт
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Распоредот и бројот на дефекти на цевниот систем во овој период,
како и природата на дефектите може да се видат од табела 1 и дијаграм 1.
Табела.1. Распоред на дефекти по грејни површини и причини, во период од
2007 до 2010 година

Број на дефекти по
грејни површини
НРЧ испар

НРЧ

СРЧ -2

ВРЧ -1

КПП -1

економ
17

7

6

1

1

2

1

1

2

Причина за дефектот
Напрегање

4

3

Прегревање

1

3

Абразија

2

Дијаграм.1. Распоред на дефекти во периодот, према природата на
дефектите
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Од погоре наведените работи можеме да забележиме дека најмногу
дефекти се појавуваат во економајзерскиот дел од НРЧ, каде што како најчеста
причина е напрегањето, т.е. цевките најмногу пукаат на варовите од
дистантните плочки и конзолните држачи. Многу ретко се појавува дефект од
абразија во НРЧ економајзерски дел, но сепак се има и појавено и од абразија.
Цевките од НРЧ економајзерско, НРЧ испарително, СРЧ-2 и ВРЧ-1 ,
најмногу страдаат т.е. најголем број на повреди се случиле на варовите од
конзолните држачи, поради тоа што во пределите на конзолните држачи има
појави на големи оштетувања од корозија, и поради тоа одредени конзолни
држачи не се во функција, односно ја губат својата функција, поради што
целиот терет се префрла на дистантните варови кои се пренапрегнуваат.
Дефектите околу конзолните држачи се случуваат на варовите со кои цевниот
сноп е врзан со држачот или на самата цевка во пределот на држачот.
Големиот број на варови на мали растојанија претставуваат концетратори на
напрегања кои во некои нестационарни услови на работа достигнуваат
високи вредности кои резултираат со пропуштања т.е. со дефекти.
Дефектите на НРЧ испарувачки дел се поделени на два типа на
дефекти, и тоа дефекти од прегревање и дефекти од напрегање. Овај дел од
ложиштето е најоптоварениот дел. Тука се изведуваат најсложените процеси
од аеродинамичка и хидродинамичка природа. Во овој дел од ложиштето се
сместени јагленовите и мазутните горилници. Во овај дел е и преминот од
загревачки во испарувачки дел на ложиштето. Во испарувачкиот дел на НРЧ
во пределот на мазутните и јагленовите горилници се јавуваат најмногу
повреди на цевките. При тоа може да се забележи дека сите повреди на
испарувачките цевки е по челната страна на цевките која е завртена кон
ложиште, а на местата на распукување имаме зголемен дијаметар на цевките и
истанчен

е

работ

на

распукувањето.

Ови

факти

покажуваат

дека

разрушувањето на цевката настанува како резултат на исцрпување на
кратковремената јакост на материјалот како последица на краткотрајно
локално прегревање на материјалот.
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Дефектите од абразија се јавуваат најмногу во конвективните грејни
површини, во окната и ладниот левак. Овие дефекти се сведуваат на минимум
заради редовните контроли и поставувањето на заштити.
Пепелта од чадните гасови, како продукт на согорувањето на јагленот,
на патот кон излез од котелот минува низ конвективните шахти и врши
абразија, односно ослабување на ѕидот на цевките што е причина за пукање на
истите. Најголем број на оштетувања од абразија од пепелта се јавува во
конвективните шахти, односно во загревачите на вода во преодна зона (ПЗ) и
економајзерите и на делот од екранот од НРД (низок радијационен дел) кој
влегува во окната од каналите за регулација на топол воздух, а кај загревачите
на пареа оштетувањата се во помала мера, додека кај екранските цевки скоро
незначителни.
Дотур на чист јаглен со што помалку примеси од кварц би ја забавил
абразијата на цевниот систем, а со тоа и би се продолжил векот на централата.
Абењето се јавува и со одвивање на други процеси на гасната страна на
загревните површини, како што се предавање на топлина, аеродинамички
отпори, зашљакување и корозија. Абењето настанува поради удар на цврсти
честички при што доаѓа до голем број елементарни гребења и износ на
металот од загревните површини.
Во ТЕ „Битола“ за време на ремонт се врши контрола на состојбата на
цевките од загревните површини од оштетеност од абразија. Таа се состои од
визуелен преглед, допир со рака по должина и попречен пресек на цевките и
мерење дебелина на ѕид.
Абењето на цевките од крајните цевни змии во конвективните шахти е
условено пред се од голема брзина на чадните гасови во тој дел на шахтата.
Најмногу нападната е првата-горна цевка од пакетот, после што се
пригушуваат

гасовите

поминувајќи

низ

густо

поставените

цевки.

Пригушените гасови доаѓајки до долната-последна цевка од цевната змија
добива можност за експанзија во широкиот простор под пакетите цевки и
повторно ја зголемуваат својата брзина и се врши абење на долната цевка.
Пониските температури на гасовите во зоните на економајзерите одат
во прилог на поголемиот интензитет на абење во тие зони, при што честичките
имаат голема брзина. Во прилогот 3 дадени се со слики најнападнатите места
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од абразија, обликот на абразирани цевки и заштити кој се користат за
заштита на цевниот систем.
Прилог.3 претставен на слика 4.1. претставена во подолниот тек на овај
наслов до слика 4.6.

Слика.4 .1. Упростена шема на котловската постројка
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Слика.4.2. Локација на цевките во конвективните шахти и во окната за
одземање на топли гасови

Слика.4.3. Слика со обликот на попречен пресек на абразирани цевки

64

Слика.4.4. Слика со шематски приказ од поставувањето на заштитите на
крајните цевки во конвективните шахти

Слика.4.5. Шематска слика од поставувани заштити на цевките кај окната
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Слика.4.6. Шематска слика од поставувани заштити на цевките кај окната

Причини за зачестена појава на дефекти на цевниот систем,
комбинација од неколку фактори кои се надополнуваат и
доведуваат до дефекти на цевниот систем
Од горенаведените анализи се забележува дека причини за дефекти на
цевниот систем се јавуваат и нестационарните услови на работа на котлите и
краткотрајните локални прегревања на материјалот. И двете причини се
меѓусебно поврзани, односно самата нестационарна работа на котелот
доведува до локални прегревања на цевниот систем. Оваа нестационарна
работа на котелот многу често доаѓа и од непостојаниот квалитет на јагленот
кој се согорува во ТЕ Битола. А што значи тоа? Тоа значи дека има екстремно
големи разлики на квалитетот, како и временски краткиот период на промена
на истиот. Овде ќе го споменам фактот дека од 2009 година после ремонтот
драстично е зачестена оваа појава т.е. имаше драстично променлив квалитет
на јагленот. Имало ситуации каде доаѓал јаглен и со 1200 kCal/kg со дури до
35 % пепел. Согорувањето на ваков „јаглен“ наложува потреба од вклучување
на мазутни горилници за подршка на горењето. И тоа дури и по 3 мазутни
горилници. Ваквото брзо опаѓање на квалитетот на јагленот а со тоа и
вклучување на мазут предизвикува нарушување на режимот на работа,
пулсации на котелот и нерамномерно загревање на грејните површини во
ложиштето (прилепување на пламенот за цевките). При вакви нестационарни
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услови на работа излезниот дел од НРЧ преминува од испарителен режим
(каде водата преминува во пареа) на прегревачки режим на работа. При тоа
температурата на ѕидовите од цевките достигнува вредности блиски до
температурата на течење на материјалот, а со тоа доаѓа до брзо исцрпување на
работоспособноста на материјалот. Прегревање може да се добие при
преминување на дел или на сите цевки на прегревачки режим на работа
поради пулсационен режим или дебаланс на системот гориво-вода или поради
значително влошување на топлоразмената на цевката.
Зачестената зголемена употреба на мазутот дополнително дејствува
на секундарната носечка конструкција на цевките (конзолните држачи и
носечките плочи), со што се создава сулфуреста киселина која има ерозионо
дејство на носечката конструкција на цевниот систем. Тоа пак од друга страна
доведува до нивно распаѓање и на тој начин се добива нерамномерна
распределба на товарот од цевките, па поради тоа и до деформирање на
цевките (посебно во ладниот левак – ладната инка).
Сите овие фактори како што се променливиот квалитет на јаглен,
зголемената употреба на мазут, честите промени на оптоварувањето на
котелот заради намалување на моќноста на ТЕ, згора на тоа и кога ќе се
додадат и преку 200.000 часа работа на цевките, а кои се проектирани за
работа на 100.000 часа, логично е да се добиваат зачестени појави на дефекти
на цевниот систем на котелот.
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Прилог 4. Преглед на вкупно транспортиран пепел и согорен мазут по години.
2006 год
месец
пепел(t)*100
мазут (t)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

вкупно

763,8

915,9

950,3

786,7

643,8

651,7

654,7

675,2

700,9

905,6

990

1016,4

9655

0

16

296

92

202

10

321

3

944

300

18

7

2209

2007 год
месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

вкупно

пепел (t)*100

1003

883,2

965

893

636,3

476,3

737,9

748,1

597,8

766,3

908,4

913,5

9529

мазут (t)

139

421

223

174

578

288

1037

202

286

410

451

1219

5428
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2008 год
месец
пепел
(t)*100

вкупно
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

978,6

845,4

1496,8

1028,6

825,3

1136,4

793,1

877,5

593,1

472,7

708,6

1471,5

11228

269

2280

3506

629

610

1143

269

461

28

254

10

217

9676

мазут (t)

2009 год
месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

вкупно

пепел
(t)*100

1769,6

1482

1578

900

905,5

987

1119

1469

1364

900

895,6

791

14161

мазут (t)

855

1150

553

633

756

655

1323

982

865

113

628

619

9132
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2010 год
месец
пепел (t)*100
мазут (t)

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

вкупно

I

II

III

IV

710,8

768,3

710

845,7

3035

156

535

1357

1327

3375
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Прилог 5. Планирани и реализирани активности од 2007 год. до 2010 год. на
пароводен тракт на Блок 1 во РЕК Битола

Ред.
број
1

Год.

2007

Планирани ремонтни

Реализирани ремонтни

активности

активности

• УЗК

• УЗК

• Замена на делови од цевки и

• Налепини има во ладен левак

колена со намалена дебелина

• Замена на оштетени конзоли
на екранските цевки

• нема цевки со намалена дебелина
• поставени се заштити

• Подесубање на држачи на
цевките

во

конвективните

шахти

• И др. активности
2

2008

• УЗК

• УЗК

• Замена на делови од цевки и

• Налепини има во ладен левак и окна

колена со намалена дебелина

• Замена на оштетени конзоли
на екранските цевки

• Подесубање на држачи на
цевките

во

шахти

конвективните

и се исчистени

• Во ладен левак заменети се 5 прави
делови и колена

• Во левакот заменети се 17 конзоли
• Препаковани заштити на екрански
цевки во ладен левак во зона на

• И др. активности

ладно удувавање, поставени нови
1500 прави заштити и 50 нови
заштити за колена

• На ЈГ заменети се 6 цевки
• На МГ се заменети 2 цевки
• Заменети се 33 цевки кои беа
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излезени од рамнина

• Заменети се 14 конзоли
• Окна – има заменето делови од 26
цевки

• Окна – поставени се нови заштити
3

2009

• УЗК

• УЗК

• Замена на делови од цевки и

• На

колена со намалена дебелина

• Замена на оштетени конзоли
на екранските цевки

• Подесубање на држачи на
цевките

во

шахти

• И др. активности

конвективните

шајбните

колектори

од

после
НРД

влезните
најдени

се

оштетувања и заменети се со нови

• Во ладен левак заменети се 9 прави
делови од цевки

• Во левакот заменети се 2 цевки кои
беа излезени од рамнина

• левакот заменети се 9 конзоли
• Препаковани заштити на екрански
цевки во ладен левак во зона на
ладно удувавање, поставени нови
850 прави заштити и 28 нови заштити
за колена

• На ЈГ заменети се 7 цевки
• На МГ се заменети 2 цевки
• Заменети се 33 цевки кои беа
излезени од рамнина

• Окна, заменети се 8 конзоли
• Окна е заменето делови од 7 цевки
• Окна – поставени се нови заштити

72

4

2010

• УЗК

• Замена на делови од цевки и
колена со намалена дебелина

• Замена на оштетени конзоли
на екранските цевки

• Подесубање на држачи на
цевките

во

конвективните

шахти

• И др. активности
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2. Споредбена анализа на појавите на дефекти на цевниот систем на
котелот на Блок 1
Од претходните анализи можевме да видиме дека во меѓуремонтните
пориоди од 2007 до 2010 година, после ремонтот во 2008 година немаме застој
на блокот од дефект на цевка, а додека во периодот после ремонт 2009 година
имаме 7 застои. Затоа ќе направиме споредбена анализа на можните
влијателни фактори или причинители на дефекти на цевките.
•

Споредбена анализа на јагленот во период после ремонт 2008 и
после ремонт 2009 година

Од споредбата може да се забележи дека после ремонтот 2009 година
имало јаглен со послаб квалитет, во однос на периодот после ремон 2008
година. Количината на пепел директно е поврзана со квалитетот на јагленот и
према тоа во месеците на влошен јаглен има и поголемо количество на пепел.
А што значи тоа за цевките и цевниот систем во целост претходно го
разгледувавме.
•

Споредбена анализа на потрошувачката на мазут во периодот
после ремонтот во 2008 и после ремонтот во 2009 година

Од извршената анализа на податоците можеме да забележиме дека
целиот период после ремонтот во 2009 година, имало значително зголемена
потрошувачка на мазут во споредба со истиот период после ремонтот во 2008
година. Или тоа во бројки изгледа вака: во период после ремонт 2008 било
потрошено 632 тони мазут, а во истиот период од годината но после ремонт
2009 имало потрошено 1684 тони мазут, што е некаде 2,7 пати повеќе. Со ова
се потврдува заклучокот дека во периодот после ремонт во 2009 година
блокот работел со влошен квалитет на јаглен, кој се надополнувал со мазут, а
самото тоа не доведува до заклучок дека се работело со нестационарен режим
на работа. А сето тоа и довело до повеќе застои и дефекти на цевниот систем.
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•

Споредбена анализа на дневните оптеретувања на котелот заради
намалување на моќноста на ТЕ, во меѓуремонтниот период во
2008 и 2009 година

Во двата периоди можевме да забележиме дека имало вечерни
намалувања на моќноста и денски зголемувања на моќноста во периодот од
едно деноноќие. Карактеристична

е разликата на овие периоди што во

периодот после ремонтот во 2009 година, имало зачестена работа на блокот на
технички минимум т.е. работа на границата на стабилна работа на блокот, но и
со зголемена температура по пароводниот тракт. А од прилозите може да се
види и тоа дека промената на оптоварувањето во текот на едно деноноќие е
почеста во периодот после ремонт во 2009 година, во споредба со периодот
после ремонт во 2008 година. А за влијанието на ваквите промени веќе погоре
споменавме дека водат во нестационарен режим на работа, а со тоа и до
можни идни дефекти.
•

Споредбена анализа на ремонтните активности на котелот за
време на ремонт во 2008 и 2009 година

Ремонтот на пароводниот тракт во 2008 година траел 53 дена, додека
ремонтот во 2009 година траел само 30 дена. При тоа ако се споредат и
активностите кои се превзеле во време на ремонтите има значителна разлика,
посебно во активностите на грејните површини на НРЧ и СРЧ, ВРЧ и лимена
опшивка, т.е. ложиштето. Во ремонтот во 2008 година се забележува
значително поголем број на вградени заштити на колената во НРЧ и конзоли
од екрански цевки, како на НРЧ така и на ВРЧ, и извршени биле поголем број
на замена на цевки во ложиштето. Од разликата на реализирани саати за
ремонт на опшивката во двата ремонти можеме да заклучиме дека во ремонтот
во 2008 година била направена поголема контрола на конзолните држачи на
цевките.
Овие разлики воочени од реализираните активности кои биле
изведени можеме да забележиме дека има разлика и во реализираните саати за
ремонт. Како споредба ќе го наведеме фактот дека во ремонтот во 2008 година
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на пароводниот тракт биле реализирани околу 48.000 часа, додека во ремонтот
во 2009 година биле реализирани околу 28.000 часа.
Прилог 1.1. споредбено квалитетот на јагленот, вкупната количина на
пепел, потрошувачката на мазут за Блок 1
Прилог 1.2. споредбени активности превземени за време на ремонтите
во 2008 и 2009 година

76

Прилог 1.1. Споредбено квалитетот на јагленот, вкупната количина
на пепел, потрошувачката на мазут за Блок 1
13.08.2008 – 06.07.2009 меѓуремонтен период
2008-2009

2008

2009

Месец

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Hd kCal/kg

1797

1961

2109

2078

1794

1712

1727

1733

1786

1723

1659

Пепел (t)

87755

59312

47269

70867

147154

176961

148184

157838

89973

90556

98714

Мазут (t)

288

22

0

0

27

93

161

41

246

124

255

VI

13.08.2009 – 01.07.2010 меѓуремонтен период
2009-2010

2009

2010

Месец

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Hd kCal/kg

1669

1747

1862

1844

1869

1889

1782

1670

1616

1765

Пепел (t)

146914

136392

89893

89558

79146

71086

76831

70994

84570

68632

Мазут (t)

289

461

16

207

142

107

164

298

287

293

77
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Прилог 1.2. Споредбени активности реализирани на пароводен тракт на Блок 1
во ремонтите во 2008 и 2009 година

Ред РЕМОНТНА АКТИВНОСТ

ем

бр.
Времетраење на ремонтот

Количина Количина
во 2008

во 2009

53 дена

30 дена

НРД
1

Вградување на заштити на колена

парче

460

28+84

2

Вградување на прави заштитни полутки L=500 мм

парче

330

850+340

3

Вградување на постоечки полутки

парче

1170

720

4

Замена на конзоли за оѕид

парче

18

4+14

5

Замена на конзоли од екрани

парче

13+27

9+8

6

Замена на скоби

парче

32+32

9+9

7

Санација на конзоли од екрани со поставување на парче

5

потпорни ребра
8

Демонтажа и монтажа на цев.лира со L > 2 m

парче

23+14

9

Заварени споеви Ф38 х 4,5

парче

58

55

10

Заварени споеви Ф45 х 4,5

парче

152

33

11

Изработка на конзоли

парче

12

Сечење и повторно заварување на прохромски дел од m2

9
52

40

горилници заради мерење дебелини
ВРД

парче

13

Замена на конзоли од екрани

парче

20+9

14

Замена на конзоли од оѕид

парче

32+15

15

Заварени споеви Ф45 х 6

парче

3+2

16

Заварени споеви Ф76 х 10 (бризгови)

парче

4

17

Заварени споеви Ф32 х 5 (бризгови)

парче

4+3

18

Санација на конзоли од екрани со поставување на парче

46

44+40

11+23

потпорни ребра
19

Поставување на екрански цевки во рамнина со час

96

поставување на дистантни плочки на држачите
20

Контрола на заптивање и обесување на ширми

парче

1

1

21

Провртување на обесувалки

парче

1

1

22

Промена на оштетени обесувалки

парче

10

2

23

Демонтажа

32

16+9

и

монтажа

на

лим

од

секунд. m2

79

подконструкција на опшивка, конзоли од оѕид и
конзоли од екрани
ВЕ 1
24

Демонтажа и монтажа на дифузори

парче

24+24

24+24

25

Демонтажа и монтажа на цевни змии

парче

10+11

9+15

26

Вградување на заштити на колена

парче

648+648

654+648

27

Вградување на заштитни полутки L=500 мм

парче

50+44

60+194

28

Демонтажа и монтажа на крајни заштитни лимови

парче

30+28

32+28

29

Разработка на чешли

парче

1+1

1+1

30

Санација на оштетени чешли

парче

31

Демонтажа и монтажа на заштитни кутии

парче

4+4

4+4

32

Санација на заптивање на прободи на колектори

парче

2

4+4

33

Заварени споеви Ф32 х 5

парче

27+27

24+52

27+34

ВЕ 2
34

Демонтажа и монтажа на дифузори

парче

24+24

24+24

35

Демонтажа и монтажа на цевни змии

парче

12+11

8+12

36

Вградување на заштити на колена

парче

648+648

650+648

37

Вградување на заштитни полутки L=500 мм

парче

42+24

86+94

38

Демонтажа и монтажа на крајни заштитни лимови

парче

30+28

32+28

39

Разработка на чешли

парче

1+1

1+1

40

Санација на оштетени чешли

парче

32

24+24

41

Демонтажа и монтажа на заштитни кутии

парче

4+4

4+4

42

Санација на заптивање на прободи на колектори

парче

2

4+4

43

Заварени споеви Ф32 х 5

парче

26+31

16+28

ПЗ
44

Демонтажа и монтажа на дифузори

парче

24+24

24+24

45

Демонтажа и монтажа на цевни змии

парче

14+11

10+13

46

Вградување на заштити на колена

парче

527+528

538+528

47

Вградување на заштитни полутки L=500 мм

парче

12+46

20+84

48

Демонтажа и монтажа на крајни заштитни лимови

парче

30+28

32+28

49

Разработка на чешли

парче

1+1

1+1

50

Санација на оштетени чешли

парче

29

30+52

51

Демонтажа и монтажа на заштитни кутии

парче

4+4

4+4

52

Санација на заптивање на прободи на колектори

парче

4+6

1+4

53

Заварени споеви Ф32 х 5

парче

59+30

24+42
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КПП 1
54

Демонтажа и монтажа на дифузори

парче

24+24

24+24

55

Демонтажа и монтажа на цевни змии

парче

11+8

8+9

56

Вградување на заштити на колена

парче

132+132

4+10

57

Вградување на заштитни полутки L=500 мм

парче

28

8+22

58

Демонтажа и монтажа на крајни заштитни лимови

парче

30+28

32+28

59

Разработка на чешли

парче

1+1

1+1

60

Санација на оштетени чешли

парче

52

28+36

61

Демонтажа и монтажа на заштитни кутии

парче

4+4

132+132

62

Санација на заптивање на прободи на колектори

парче

2+4

4+4

63

Заварени споеви Ф32 х 5

парче

39+29

22+24

64

Наварување на убодни варови

парче

3+2

1+1

КПП 2
65

Демонтажа и монтажа на дифузори

парче

24+24

24+24

66

Вградување на заштити на колена

парче

54

264+264

67

Вградување на заштитни полутки L=500 мм

парче

264

68

Демонтажа и монтажа на крајни заштитни лимови

парче

28

28

69

Разработка на чешли

парче

1+1

1+1
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Санација на заптивање на прободи на колектори

парче

4+4

4+4

3. Придобивки од подобрен начин на имплементација на современи
методи и пристапи за работа на цевниот систем на котелот на Блок 1
Согледувајќи ги анализите од претходните глави доаѓаме до фактот
дека цевниот систем на ТЕ Битола 1 при РЕК Битола е во добра кондиција,
иако има одработено над 200.000 работни часа, што е за повеќе од 2 пати
подолго од првично проектираниот работен век на ТЕ за работа до 100.000
часа. Со испитувањето во 2010 година, за состојбата на металот на цевниот
систем, не беа откриени поголеми деградирања на металот или некои
поголеми

отстапувања

во

мерно-димензионалните

и

физичките

карактеристики на цевките кои се својствени за тие материјали т.е. во
границите пропишани од производителот.
Но, од анализите на настанатите дефекти, посебно настанати во
работа, како што се пукањата на цевки, доаѓаме до заклучок дека, еден од
81

најголемите фактори за нестабилна работа на блокот, а со тоа и причинител на
многубројни застои е јагленот. Или поинаку кажано, со опаѓањето на
квалитетот на јагленот се предизвикува нарушување на режимот на работа на
котелот т.е. појава на пулсации на котелот (експлозивно горење на јагленот) и
со тоа нерамномерно загревање на грејните површини во ложиштето. Ваквиот
нестационарен режим на работа на котелот доведува до појава на
нерамномерно струење на гасовите низ самиот котел, како и до големи
термички напрегања на металот на цевките. Па затоа страдаат најмногу
врските меѓу конзолните држачи и цевките, како и самите цевки од
нерамномерното струење т.е. од абразијата. Така за решение на проблемите во
работата на котелот е примена на некои нови технологии кои се работат во
светот т.е. барање на нова технологија за подобрување на јагленот.
Во овај момент веќе е применето едно ново решение на останатите
две термоелектрани ТЕ Битола 2 и 3, со рециркулација на дел од излезниот гас
од согорувањето и враќање назат во котелот, со цел зголемување на
температурата на гасовите во котелот. Но, со оглед на многу краткото време
на имплементирање на овај начин на работа на ТЕ Битола 2 и 3, со
постоечкиот квалитет на јаглен, резултати од некое подобрување сеуште не
може да се видат. А тоа значи дека сеуште има зголемена абразија на цевките
во котелот.
Така и покрај ревитализацијата на цевниот систем, мора да се бара
нови решенија за подобрување на состојбата со јагленот.
Решението кое претходно го имав споменато, за имплементација на
системи за перење на јагленот, би требало да даде повеќе придобивки, а тоа
пред се се:
-

Добивање на јаглен со подобар квалитет и помала содржина на

пепел и земја
-

Помирно горење т.е. подобар режим на работа на котелот

(стационарен режим без пулсации).
Со самиот факт што би се добило почист јаглен и помирна работа,
автоматски би добиле и помалку пепел. А знаеме дека количината на пепел
влијае абразивно врз цевките. Тоа значи дека абразијата ќе биде помала,
односно би се намалил факторот АБРАЗИЈА како причина за застои на ТЕ.
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Од друга страна со добивање на постационарен режим или помирен
режим на работа на котелот, би се добиле и помалку термички напрегања на
местата каде што има големи напрегања, а тоа се споевите на цевките со
конзолите и конзолните држачи.
Но, доколку не се вложи во нови технологии, како што се погоре
наведените, а можеби и во други кои не се споменати во овај магистерски
труд, но кои за цел би ги имале намалување на овие најголеми ризик фактори
за дефекти. Тогаш предлагам во наредниот период пред се да се одвојува
доволно средства и време за реализација на ремонтните активности на
котелот, со професионални изведувачи, редовна и планска реализација на
ревитализација на цевниот систем на котелот. Се со цел на постигнување
посигурна работа со што помал број на непланирани застои во текот на
годината.
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ГЛАВА 5

ЗАКЛУЧОК

Согледаната состојбата на цевниот систем како реална состојба нуди
еден конкретен заклучок дека цевниот систем на ТЕ Битола1 при РЕК Битола,
не се наоѓа во лоша состојба.
Досегашниот голем број на интервенции и застои на работа мора да
направат состојба на целокупниот цевен систем да има одредени недостатоци.
Со ресурсот на цевките, колекторите на котелот и пароводите кои работат со
зголемени температури и притисоци, тоа е констатирано (со последните
испитувања вршени во 2010 година, на делови од пароводите од свежа пареа –
СП, врел меѓупрегрев- ВМП и ладен меѓупрегрев- ЛМП). Испитувањата беа
на прави делови, колена, Т-делови, заварени споеви, куќишта на арматури,
убоди, завртки од сигурносни и регулациони вентили, како и на колектори и
цевки-штуцери од грејни површини. Ова потврди дека кај цевките кои работат
со зголемени температури и притисоци, е зголемена потребата од повеќе
интервенции и застои. Ова откри:
-

Недозволени отстапувања на димензиите и внатрешни грешки

на материјалот.
-

Трајните деформации од ползење на материјалот кои беа во

границите на дозволеното со оглед на одработените работни саати на цевниот
систем.
-

Тврдините исто така беа во дозволените граници имајќи предвид

од кои материјали се изработени.
Ова заклучно значеше дека состојбата на металот е добра, и дека
може да се работи без проблеми во наредните 50.000 работни часови.
Потенцирана беше и состојбата дека за овие 50.000 работни часови, абразијата
т.е. интензитетот на абење е единствен фактор кој треба постојано да се следи,
особено за време на ремонт. Тоа од причина што проблемот со абразијата и
влијанието на самата абразија во поглед на сигурна работа е во зависност од
квалитетот на јагленот и количеството на пепел кое произлегува при
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согорувањето, а тоа несомнено ќе го посочи влијанието на абразијата како
фактор. Ова е претставено во споредбените анализи претставени во глава 4.
Денес квалитетот на јагленот ископан од рудниците при РЕК Битола
е со многу мала калорична вредност и содржина на големо количество пепел.
Ова наметнува потреба од зголемена количина на мазут како средство за
поткрепа за одржување на пламенот во котелот. Затоа денес овие фактори го
зголемуваат интензитетот на абразија и негативно влијаат врз парковиот
ресурс на грејните површини на цевките во делот на пламенот. Реалноста е
јасна и наметнува избор на подобар јаглен. Но досегашната интензивна
експлоатација го има сторено своето, и квалитетниот или поквалитетниот
јаглен е ставен како знак прашалник.
Ова претходно искажано мора да води кон поинаков реален заклучок
за барање на друго решение кое ќе го намали влијанието на абразијата врз
цевките, а тоа да успее да ја намали количината на мазут да биде во што
помала мерка како неминовност при работењето на системот.
Денес најпосакувано решение или комбинација од решенија кое би
можело да се примени кај нас е перење на јагленот. Заклучено би било дека би
се добивале помали количини на јаглен но со многу поголема енергетска
вредност. Тоа би овозможило намалување на количината пепел која е продукт
од согорувањето на јагленот. Со ова решението и за абразијата ќе овозможи
зголемена сигурност на работа на блокот и помалку застои од пукање на
цевки.
Понудата за идни придобивки и подобрување на начинот на
имлементација на современи методи и пристапи за работа на цевниот систем
на котелот на Битола 1 е едно од можните решенија кое би требало да се
разработува како идна препорака, производ на оваа магистерска работа. Ова
заслужува понатамошни научни истражувања кои ќе придонесат за нејзина
одржлива имплементација. Ова ќе овозможи примена на предлог мерките за
санација и разрешница на оваа работа. Мерките кои треба да се превземаат на
конкретна ситуација и спречување на дефекти и застои на цевниот систем на
котелот се:
-

Обезбедување на континуиран и стационарен режим на работа

на котелот.
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-

Постојан квалитет на јагленот и елиминација на екстремно

лошиот квалитет на јаглен -ова би овозможило и дополнителна намалена
потреба од мазут (количините би биле минимални).
-

Реализација

на

барање

за

специјалистички

услуги

на

организации кои работат со тесна специјалност цевни системи и нивно
одржување -со тоа би се постигнало и зголемнено ниво на квалитет и
одговорност.
-

Планска и фазна програма со јасно утврдени рокови на

испитувања кои се неминовност за цевниот систем, јасно и прецизно
одредување на состојбата на преостанатиот ресурс на грејни површини и
реализација на интервенции во планиран тајминг кој заслужува да биде
применет, се со цел зголемен технички исплатлив и плански јасно оформен
период на интервенција. и
-

Одвојување на средства кои ќе овозможат навремена ремонтна

или целосна замена на цевниот систем со нов или делумно ремонтиран.
Ова мора да биде запазено што е набројано, а идејата која е посочена
со перење на јаглен треба да се форсира за да добие конкретна
имплементација. Тоа би било придобивка која би ја имал секој цевен систем
посебно еден вака презентиран цевен систем за Битола 1 при РЕК Битола. Тоа
би го зголемило и обемот на заштита и би се постигнало зголемено ниво на
квалитет .
Заклучок и идна насока би била секогаш со одредена планска
активност која би се применувала на различни ниво на цевниот систем како
целина со перење на јаглен и придобивката би одела секогаш во насока на
помал број на застои и економски исплатлива инвестициона активност.
Од

закличок

на

оваа

магистерска

работа

би

прозилегле

констатираните состоби до денес и би се претставиле идни насоки за
истражување. Тие се дел од поднаслови на оваа глава 5.
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1. Констатација за досегашната работа

Констатацијата од магистерската работа ќе биде прикажана по
истиот сруктурен редослед презантиран во пет глави. Ваквиот начин на
констација ќе даде една јасна слика за проблематиката која беше дел од
ова истажување. Редоследно овие пет глави би биле претставени како :
Глава 1: Вовед - се даде воведната насока за проблематиката која
се обработуваше. Се дефинра насловот на оваа магистерска работа, и се
констатира дека ова истражување заслужува да биде разгледувано,
анализирано и констатирано на ова научно ниво. Проблемот, предметот и
целта на магистерската работа во целост беа потврдени како поле кое може
да се надоградува. Тоа секогаш ќе претставува придонес кон научната
мисла гледана од машински стручен поглед. Досегашното научно
истражувано поле искуствената работа во ТЕ Битола 1 при РЕК Битола
дозволија носење на издржани и во пракса применливи решенија како
понуда. Ова дополнително ја обременува во позитива машинската научна
мисла со тоа што таа ќе добие и понуда на одредени идни решенија за
цевниот систем кој се имплементираат во современи услови на работа, или
се на ранг на одржливи и исплатливи решенија. Научните методи секогаш
се во прилог на подобра научна мисла.
Глава 2: Анализа на проблемот - анализиран е конкретен реален
проблем на контрола и одржување на метал. Просторот е ТЕ Битола 1 при
РЕК Битола, приказот на низа на табели со преглед на повредите на
цевниот систем и сликовитиот приказ на настанати дефекти на цевниот
систем беа прецизен, јасен и посакуван моментум кој овозможува
издржани констатации. Оваа анализа ќе понуди едно подобрување со
континуирана состојба, која преку пресек на моменталната ситуација, ќе
има за цел да понуди реални искуствени подобрувања нормално секогаш
со примена на научната мисла во склоп со погоре наведените научни
методи. Со ова оваа глава ќе биде издржан вовед во понатамошниот тек на
магистарската работа, јасно од која се сака реален и применлив производ.
Глава 3: Анализа на досегашната работа -прецизно беа утврдени
нормативите кои ги користи ТЕ Битола 1 при РЕК Битола. Парковиот
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ресурс е елемент за подобрување на целокупниот систем на котлите и
пароводите кој се дел од цевниот систем. Сликовитата документација
успеа да долови една јасна претстава за досегашната работа и со помош на
одредени методи на испитување во оваа магистерска се претстави како
испитување без разорување и со разорување. За двата типови на
испитување беа дадени низа на постапки кој ќе беа во насока на придонес
за подобра и поефикасна идна работа на цевниот систем. Овие постапки се
комбинираа со досегашните реални дејствија врз цевниот систем и со тоа
се заокружија низа на можни подобрувања на целокупната работа.
Глава 4: Методи на испитување - се прибраа реални податоци од
2006 до 2010 година, се пристапи кон реална анализа на појавите на
дефекти на цевоводниот систем со прикази и шеми, општо констатирани
како одредена завршена состојба. Споредбената анализа на појавите на
дефектите за истиот период констатира можност за понуда на одредени
придобивки за цевниот систем разгледуван како појава која има низа на
меѓусебно поврзани елементи. Конкретните анализи за користениот јаглен
и потрошениот мазут за задоволување на потребите за работа на системот
беа од непроценливо значење како податоци за идни превземања на
посакувани дејствија. Само вака сеопфатно секоја идна одлука ќе биде во
целост оправдана. Претставените споредбени анализи вршат приказ на
еден поинаков поглед кој прави понуда на нова состојба со подобри
перформанси на цевниот систем, тоа е дел од последниот наслов од оваа
глава 4 кој ги дава придобивките во функција на цевниот систем. Со овај
обид кој се спроведе во ова истражување со цел состојбата да добие нов
исплатлив и одржлив цевен систем, намалување на дефектите, бројот на
застоите (во намалена мерка) и примената на современи пристапи се
понуда која произлезе од оваа магистарска работа.
На крај за цевниот систем се даде еден издржан и научно
поткрепен заклучок како посебна целина.
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2. Предлог за понатамошна работа
Согледаните анализи од претходните глави нудат факт дека цевниот
систем на ТЕ Битола 1 при РЕК Битола е во добра кондиција, иако има
одработено над 200.000 работни часа, што е за повеќе од 2 пати подолго од
првично проектираниот работен век на ТЕ за работа до 100.000 часа.
Испитувањата во 2010 година, за состојбата на металот на цевниот систем
утврдија дека не беа откриени поголеми деградирања на металот или некои
поголеми

отстапувања

во

мерно-димензионалните

и

физичките

карактеристики на цевките кој се својствени за тие материјали т.е. во
границите пропишани од производителот.
Но анализите на настанатите дефекти, посебно настанати во работа,
како што се пукањата на цевки, се заклучи дека еден од најголемите фактори
за нестабилна работа на блокот, а со тоа и причинител на многубројни застои
е јагленот. Тоа опаѓање на квалитетот на јагленот предизвикува нарушување
на режимот на работа на котелот т.е. појава на пулсации на котелот
(експлозивно горење на јагленот) и со тоа нерамномерно загревање на
грејните површини во ложиштето. Ваквиот нестационарен режим на работа на
котелот доведува до појава на нерамномерно струење на гасовите низ самиот
котел, како и до големи термички напрегања на металот на цевките. Па затоа
страдаат најмногу врските меѓу конзолните држачи и цевките, како и самите
цевки од нерамномерното струење т.е. од абразијата. Тука страда целокупниот
цевен систем.
Решение на проблемите во работата на котелот е примена на некои
нови технологии кои се работат во светот т.е. барање на нова технологија за
подобрување на јагленот.
Во овај момент веќе е применето едно ново решение на останатите
две термоелектрани ТЕ Битола 2 и 3, со рециркулација на дел од излезниот гас
од согорувањето и враќање назад во котелот, со цел зголемување на
температурата на гасовите во котелот. Но, со оглед на многу краткото време
на имплементирање на овај начин на работа на ТЕ Битола 2 и 3, со
постоечкиот квалитет на јаглен, резултати од некое подобрување сеуште не
може да се видат. А тоа значи дека сеуште имаме зголемена абразија на
цевките во котелот.
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Така да и покрај ревитализацијата на цевниот систем, мора да се бара
нови решенија за подобрување на состојбата со јагленот.
Решението кое е претходно претставено, за имплементација на
системи за перење на јагленот, би требало да даде повеќе придобивки, а тоа
пред се се:
-

Добивање на јаглен со подобар квалитет и помала содржина на

пепел и земја
-

Помирно горење т.е. подобар режим на работа на котелот

(стационарен режим без пулсации).
Со самиот факт што би се добило почист јаглен и помирна работа,
автоматски би добиле и помалку пепел. Се знае дека количината на пепел
влијае абразивно врз цевките. Тоа значи дека абразијата ќе биде помала,
односно би се намалил факторот АБРАЗИЈА како причина за застои на ТЕ.
Од друга страна со добивање на постационарен режим или помирен
режим на работа на котелот, би се добиле и помалку термички напрегања на
местата каде што имаме големи напрегања, а тоа се споевите на цевките со
конзолите и конзолните држачи.
Доколку не се вложи во нови технологии, како што се погоре
наведените, а можеби и во други кои не се споменати во оваа магистерска
работа, но кои за цел би ги имале намалување на овие најголеми ризик
фактори за дефекти. Тогаш предлагам во наредниот период пред се да се
одвојува доволно средства и време за реализација на ремонтните активности
на котелот, со професионални изведувачи, редовна и планска реализација на
ревитализација на цевниот систем на котелот. Се со цел на постигнување
посигурна работа со што помал број на непланирани застои во текот на
годината.
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